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n Особливий випадок

«Керівництво шахти
№ 10 надавало в оренду копальні
свої ж авто, які обслуговувались
за кошти підприємства, але
використовувались в особистих
цілях…»

Фото Антона ОНИЩУКА.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю
нашій газеті розповів директор
державного підприємства
«Дирекція по будівництву об’єктів»
Едуард Кукуяшний (на фото)
Алла ЛІСОВА

«НЕ 80 ВІДСОТКІВ,
А ТІЛЬКИ 50»

Ці очі бачили багато біди...

— Едуарде Вікторовичу,
ви скеровані Міністерством
енергетики в Нововолинськ

Атовець із «темним
минулим» із Підцир’я шукає
прихистку, як бродячий пес…

за документами шахта споруджена
« Загалом
більш як на 80%, і на це витрачено понад 1,7 млрд
гривень з Державного бюджету України.
»
і вже другий рік працюєте
на шахті № 10. Як би охарактеризували стан справ
підприємства відразу після
вашого призначення?
— Як катастрофічний. За всі
роки будівництва, а почалося
воно в далекому 1989 році, неодноразово змінювалися підрядники, які виконували роботи
з проведення та кріплення гірничих виробок. Загалом за документами шахта споруджена

Він зовсім не ангел і не ідеальний герой із тату тризуба на грудях. Втім, коли
приїжджав з фронту, його тут, на Волині, як і інших захисників, зустрічали
з квітами та жовто-блакитними кульками. Ще б пак — понад шість років
Андрій Подмовський (на фото) провів в окопах. А нині — фактично
безпритульний і проситься знову на передову…
Читайте про це на с. 3

n Пряма мова
Віталій БАЛА,
політтехнолог,
про переслідування
Порошенка:

«

Перш за все, я думаю, це було
великою помилкою чинної влади і персонально Володимира
Зеленського, коли він розпочав справу проти Порошенка
в контексті звинувачення у
держзраді, бо фактично Зеленський відкрив скриньку Пандори, і я думаю, що він буде тим
президентом, який відповідатиме за статтею «держзрада» у
суді. І ця справа буде мати перспективу, на
відміну
від сьогоднішнього
дійства.

»
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більш як на 80%, і на це витрачено понад 1,7 млрд гривень
з Державного бюджету України.
Але така готовність — це гучно
сказано. Цифра — на 2014-й
рік, а з тих пір фактично все
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подорожчало на 30 відсотків.
Багато чого змінилося, застаріло. Тому реально шахта готова
десь на 50 відсотків. Зараз задіємо науково-дослідні інститути. Вони, проаналізувавши
інформацію, оцінять реальний
стан об’єкта, зокрема, скільки
фінансового ресурсу вкладено
й скільки ще потрібно, аби її завершити, якщо таке рішення
буде прийнято.
Закінчення на с. 5
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Доброго дня! Мене звуть Віктор Федорович, мені 62 роки. Декілька місяців тому
я прочитав книгу «Друге серце чоловіка».
Можу сказати лише слова величезної
вдячності її авторам – лікарям Іщуку та
Лобанову. Скориставшись рекомендаціями з книги, я за два місяці позбувся
простатиту, набагато спокійніше сплю
(раніше по 7-8 разів за ніч бігав у туалет),
забув про болі в промежині й відчув себе чоловіком – потенція
нині, як у молодого.
Крім цього, помітив, що перестав хворіти на застуду, в мене
покращився імунітет. Виявляється, метод, запропонований у
книзі «Друге серце чоловіка», був відомий більше 2000 років
тому, ним успішно користувалися наші предки, він повністю
природний, а його ефективність я спробував на собі.

Увага! АКЦІЯ! До 10.02.2022 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

Фото із сайту ukr.net.
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n Календар
20 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.49, захід — 16.35, тривалість
дня — 8.46).
Місяць у Леві, Діві. Дні Місяця 18/19.
Іменинники: Іван, Василь.
21 СІЧНЯ

«Христос хрестився!» – «У річці Йордан!»
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Сонце (схід — 7.48, захід — 16.36, тривалість
дня — 8.48).
Місяць у Діві. Дні Місяця 19/20.
Іменинники: Григорій, Євген, Антон.
22 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.48, захід — 16.38, тривалість
дня — 8.51).
Місяць у Діві. Дні Місяця 20/21.
Іменинники: Петро, Захар.
23 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.46, захід — 16.39, тривалість
дня — 8.53).
Місяць у Діві, Терезах. Дні Місяця 21/22.
Іменинники: Анатолій, Павло.
24 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.44, захід — 16.41, тривалість
дня — 8.57).
Місяць у Терезах. Дні Місяця — 22.
Іменинники: Михайло, Степан.
25 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.43, захід — 16.43, тривалість
дня — 9.00).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. Дні Місяця 22/23.
Іменинники: Тетяна, Ілля.
Навіть тракторист підспівував марковичівським щедрувальникам.

На Горохівщині колядувати їздили тракторцем
Не часто тепер побачиш колядників на возі. А колись було,
що в кожному селі вони дзвінко виспівували під дзвоники,
якими хазяйновиті господарі на Різдвяно–Новорічні свята
прикрашали коней. До такої романтики спонукали морозні,
засніжені зими. Нема таких нині. Але настрій можна створити.
Це довели мешканці Марковичів
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Цьогоріч селяни вирішили
«модернізувати» добрі традиції
й замість коней «впрягли» у віз

тракторець церковного старости Віктора Семенюка. Перехожі починали усміхатися здалеку,
побачивши прегарне жіноче товариство в барвистих хустках-«гу-

ральках» на чолі з паном Віктором
у кабіні.
Колядувати їздили Оксана Семенюк, Оксана Новосад, Тетяна
Нечипорук, Дарина Пилип’юк, Галина Кушнірчук, Жанна Хачатрян
та Олена Харчук. Прославляючи
Спасителя, колядники бажали
кожній світлиці миру й достатку.
Наколядовані гроші витратять на
оздобу чи благоустрій Свято–Михайлівського храму ПЦУ у своєму
селі. n

Лучанин у Львові виготовив із льоду
дивовижну скульптуру

Фото із сайту ukrinform.ua.

Денис Шиманський
(на фото) зробив
із криги політ у танці
Тетяна МЕЛЬНИК

У місті Лева на площі перед Оперним
театром 14–15 січня
відбувся традиційний
конкурс льодових скульптур. Авторські вироби
створили п’ять українських скульпторів — Сергій
Жолудь, Володимир Семків,
Юрій Царенко, Тарас Попович і
наш земляк Денис Шиманський, який
народився у Луцьку, а тепер живе і працює у столиці Галичини. Його композицію визнали найкращою.
Митці в своїх творах, за правилами конкурсу,
мали дотримуватися симетрії, пропорцій, чистоти
обробки льоду.
Головними суддями цього творчого змагання
була сім’я митців — Дарія Альошкіна та Гордій
Старух, які самі в попередні роки брали участь у
цьому конкурсі. Крім того, учасники також оцінювали один одного.
«Ми використали античну систему вибору переможця, під час якої скульптори самі дивляться
на роботи своїх конкурентів і об’єктивно оцінюють, хто найкращий. Колективним голосуванням команда вирішила, що переможцем є Денис
Шиманський. Його робота дуже складна і навіть
ризикована, враховуючи погоду. Але він примудрився справитися», — зазначив Гордій Старух.
Лучанин на конкурс виготовив скульптуру
«Крилаті танці», де зображено чотирьох осіб в
русі, що немов літають. Таким Денис Шиман-

Денис Шиманський: «Щоби така фігура простояла хоча би
два тижні, температура повітря має бути не вище нуля».

ський назвав і девіз своєї крижаної роботи: «Танцюй, наче літаєш, літай, наче танцюєш».

26 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.42, захід — 16.44, тривалість
дня — 9.02).
Місяць в Скорпіоні. Дні Місяця 23/24.
Іменинники: Петро, Максим.

n Погода

Після водохресних купань
чекайте перших звісток
про весну
Другий день Водохреща відомий в народі
як Перезим’я або Зимовий весільник. Адже
закінчувалися зимові празники, і цього дня
і до початку Великоднього посту тривала
пора весіль і сватання. 20 січня православні
вшановують Хрестителя Господнього Іоанна,
якого вважали покровителем сільського
господарства. Хоч в цей час почасту тріщав
мороз, однак вже тоді можна було помітити
перші провісники весни. Ясна і холодна
погода на другий день Водохреща віщувала
посушливе літо. Якщо цього дня вдарили
морози і потім стоять ще цілий тиждень —
буде відлига
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя Климюка,
20 січня — хмарно з проясненням, вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах
ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12 метрів
за секунду, вдень пориви 15–20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від нуля до 5 градусів
морозу, вдень від мінус 2 до плюс 3 градусів. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього
дня було у 1952–му — плюс 6, а найхолодніше —
2006–го — мінус 26 градусів.
21–го — хмарно, сніг, місцями хуртовина,
на дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний,
7–12 метрів за секунду, місцями пориви 15–20.
Температура повітря вночі — 2–7 градусів морозу,
вдень — мінус 4 — плюс 1.
22–го — хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду,
місцями пориви 15–20. Температура повітря вночі
— 2–7 градусів морозу, вдень — від нуля до — 5.
23–го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень місцями невеликий сніг, на
дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12
метрів за секунду. Температура вночі — 5–10 градусів морозу, вдень — мінус 2–7.
У Рівному 20 січня впродовж дня буде похмуро. Удень йтиме сніг. Температура повітря вночі
— мінус 3, вдень — 1 градус морозу. 21–го знову
сніжитиме, температура вдень становитиме мінус
3 градуси. На вихідних у Рівному буде
хмарно, йтиме дрібний сніг. Температура опуститься до мінус 6 градусів.

Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32

www.volyn.com.ua
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n Пульс тижня
Фото Антона ОНИЩУКА.

Є чим гордитися ювілярові!
95-й день народження відсвяткував нещодавно
ветеран війни, учасник бойових дій, житель
селища Маневичі Микола Онуфрійович Масюк
Богдана КАТЕРИНЧУК

имового дня його привітали маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та голова
селищної організації ветеранів війни і праці Дмитро Фальковський. Вони завітали до іменинника зі щирими словами, квітами і подарунком, побажали йому
здоров’я, мирного неба, родинної злагоди та спокою,
уваги близьких і рідних. Микола Онуфрійович із дружиною Вірою Яківною виростив чудових дітей, діждався
онуків. Йому довелося пережити страшні будні Другої світової війни та голодні повоєнні роки. Очільник
громади щиро подякував ювіляру за багаторічний невтомний труд, працелюбність, людяність.
У Маневичах цього старожила добре знають як директора місцевого маслозаводу з чималим стажем. І
переповідають, що, очолюючи таке підприємство, Микола Масюк тримав у домашньому хазяйстві корову та
ще й сам, бувало, її пас. Згадують про це, коли хочуть
наголосити на чесності чоловіка, який «із заводу не те
що масла – молока не брав для своєї сім’ї». n
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Ветеран каже, що більшість односельчан його не розуміє.

Атовець із «темним минулим»
із Підцир’я шукає прихистку,
як бродячий пес…

Перестало битися серце мешканця міста КаміньКаширський військовослужбовця Збройних сил
України Олександра Кереба
Марина ЛУГОВА

ільше шести літ Олександр ніс службу в зоні проведення АТО–ООС, захищаючи територіальну цілісність України. Під час Різдвяних свят він перебував у відпустці. На 37-му році життя серце чоловіка
зупинилося, за словами священника, відповідального
редактора сайту Камінь-Каширського благочиння УПЦ
Сергія Михалюка, від серцевої недостатності.
15 січня собором духовенства було завершено чин
відспівування спочилого захисника Вітчизни. Очолив
заупокійну молитву місцевий благочинний протоієрей
Стефан Михалюк. Проводжали в останню земну путь
воїна Олександра сестра, інші родичі, друзі, знайомі,
сусіди, а також побратими по військовій службі.
Помер цими днями ще один боєць – Роман Стасюк
із села Дарівка Ковельського району. Командування
101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу
ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова із
сумом та співчуттям рідним, близьким, друзям повідомило про важку втрату. Хлопцеві було 22 роки. До
елітної бригади був призваний у березні 2019-го. Брав
участь у бойових діях на Сході України. Службу проходив на посаді водія-хіміка БРДМ. n

Б

Закінчення.
Початок на с. 1
Олег КРИШТОФ

конверті зі зворотною
адресою, але без імені
відправника був акуратно складений листочок в клітинку. Так зазвичай нам пишуть
кляузи на сусідів чи місцевих
чиновників. Однак цього разу
наша читачка просила допомогти зовсім чужій їй людині:
«Добрий день, дорога моя
«Волинь»… Хочу розказати вам
про одного атовця, який живе
неподалік. Хлопець прослужив
6,5 року, а нині живе на чужій
квартирі, як бомж…»
Жінка розповіла, що від чоловіка відвернулися усі рідні,
а держава також нічим не посприяла. Дописувачка не назвалася, мовляв, живе сама,
то боїться привертати до себе
увагу. Але в нас була адреса і прізвище ветерана, тому
знайти його було неважко.
Андрій Подмовський нині
винаймає кімнату, напевно, в найбільш занедбаному
будинку села Підцир’я Камінь-Каширського району.
Живе разом із господарем.
Коли ми приїхали, відверто
здивувався, але погодився
поговорити. От так на лавці під
хатою і розказав про все своє
життя. Хоча війну згадував неохоче.
— Що я вам скажу? Як людей убивають? Навіщо? Воно
й так в мене в голові постійно
прокручується! — обурювався
ветеран.
Йому довелося воювати на багатьох складних позиціях: Троїцьке, Мар’їнка,
Павлопіль… Подекуди, каже,
обстріли не припинялися
ні на день, з окопів не вилазили.
Нині ж не може знайти себе
у мирному житті, чесно признається, що пиячить, й водночас

Приїхав воїн додому у відпустку
і... помер

У

Побиті шибки на вікнах ґанку – ще одна сумна ілюстрація
до історії Андрія.

переконує, що на фронті алкоголю не вживає, бо це може
коштувати життя. Нині до війська його не беруть, бо має судимість.
— Я тоді вдарив одного
чоловіка два рази, а моя компанія «поламала» його зовсім.
Мені невигідно було ще когось

на моєму
« Інший
місці давно б
наклав на себе
руки, а я
терплю…

»

за собою тягнути, взяв усе
на себе… Тепер у військкоматі
кажуть, що судимість їм моя заважає… А у 2015-му не заважала? Я ж не можу тут бути, я хочу
на фронт! — ледь не зривається на крик Андрій.
За його плечима не тільки
тюрма та війна. Каже, коли був
підлітком, часто доводилося
ночувати на вулиці — вітчим
бив, мати також, але наголошує, що на неї не ображається.
Не склалося життя ветерана і з дружиною, яку привіз
зі Сходу.
— Вона жила неподалік
нашого блокпоста зі співмешканцем. Той її постійно бив. Я їй

кажу: «Поїхали зі мною на Волинь» — і рушила за мною, —
розповів чоловік.
Стосунки у них зіпсувалися
в 2019-му — тоді Андрій служив під Мар’їнкою на Донеччині. Каже, коли був на передовій, жінка писала на нього
заяви в поліцію про домашнє
насильство…
Під час інтерв’ю з ветераном до паркану його подвір’я
підійшла сусідка (можливо,
вона й написала нам про нього?). Пані нас покликала і попросила чимсь допомогти чоловіку.
— Він — добрий хлопець,
завжди відгукнеться, допоможе. Але ж щастя не має, — каже
селянка.
Сам же Андрій наприкінці
нашої розмови зазначив:
— Інший на моєму місці
давно б наклав на себе руки,
а я терплю…
P. S. Поки ми готували
інтерв’ю до друку, наш співрозмовник отримав повістку
у військкомат. Вочевидь, знову
настав той час, коли його судимість не має значення… n
Відеорозмова
з Андрієм Подмовським — на сайті
volyn.com.ua.

Наколядували понад 11 тисяч
Традиційний різдвяний благодійний марафон
«Бог багатий милосердям» відбувся у
приміщенні Центру культури та дозвілля
Маневицької селищної ради
Олена ВОЛИНЕЦЬ

истецький захід благословили представники
церковних громад Маневиччини. До присутніх зі словами вітань з нагоди Різдвяних свят
звернувся голова громади Олександр Гаврилюк. Він
щиро подякував кожному, хто долучився до проведення такої хорошої справи, адже всі зібрані кошти
під час мистецького заходу буде передано дітям, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
Присутні у залі глядачі понад дві години насолоджувалися різдвяними піснеспівами і мелодійними
колядками та мали змогу долучитися до благодійної
акції, проявивши милосердя, любов і доброту. Всього
під час марафону було зібрано 11696 гривень. n

М

n Цифра
На 56% більше українців зверталися до поліції
із заявою про домашнє насильство у 2021 році,
ніж у 2020-му. «Такі цифри свідчать, що громадяни,
незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо,
визнають домашнє насильство проблемою і не бояться
заявити про неї», – зазначила заступниця голови МВС
Катерина Павліченко.
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n Будьте обережні!

«Ваш родич у лікарні!»:
схема шахраїв, а не привід
віддавати все, що заощадили

Василь УЛІЦЬКИЙ,
редактор відділу політики
газети «Волинь–нова»
Фото із сайту glavcom.ua.

Оперативники Рівненщини викрили афериста, який обкрадав громадян
Мирослава КОЗЮПА

звінок на стаціонарний телефон 90–річного жителя
Дубна надійшов у неділю
близько 18–ї години. Представившись лікарем, невідомий
повідомив: «Ваша дочка потрапила у ДТП, в неї складні переломи ніг. Для лікування потрібна
термінова операція, 80 тисяч
гривень, і дозвіл на лікування».
Дубенчанин почав перераховувати свої заощадження, і в цей
час у квартиру прийшов чоловік.
Відрекомендувавшись прокурором, сказав, що прийшов по
гроші та заяву.
Пенсіонер запідозрив недобре і заявив, що гроші відвезе до лікарні особисто. Гість
відштовхнув дідуся, забрав усі
кошти, які лежали на видному
місці, та втік. Старенький одразу повідомив до поліції. Правоохоронці оперативно вийшли на
слід зловмисника: ним виявився 30–річний рівнянин. Його затримали, коли той на таксі покидав місто. У нього криміналісти
вилучили 31 541 тисячу гривень
та 400 євро.
Кількома днями раніше
78–річна жителька Рівного віддала аферисту 3 тисячі доларів.
Невідомий спочатку зателефонував і повідомив старенькій, що
її дочка в автопригоді отримала
важкі травми ніг і для лікування
потрібні кошти. Для підсилення
ефекту, у слухавці пенсіонерка

Д

Навіть якщо колишній Президент потрапить за ґрати, свій
перший і, можливо, найголовніший бій він уже виграв,
адже увесь світ зрозумів, що його переслідують
з політичних і особистих мотивів.

Репресії з боку влади
Зеленського — це
реванш Антимайдану
У день, коли треба було висунути
підозру Петру Порошенку у державній
зраді, Генеральна прокурорка Ірина
Венедіктова пішла у відпустку (документ
підписав її заступник)
це, в принципі, все, що треба знати про «провадження» проти п’ятого Президента. Адже ухиляння Венедіктової фактично було зізнанням у замовності цієї справи і одночасно явкою з повинною
та самовикриттям режиму Зеленського, який вкотре
продемонстрував, що є нічим іншим, як реваншем
Антимайдану.
Чому реваншем? Не тільки тому, що Зеленський активно копіює авторитарні методи Януковича та Путіна, не тільки тому, що будує свій клан «95
кварталу» чи проявляє кричущу некомпетентність
та невігластво. А й тому, що він намагається десь
тишком, а десь відкрито ревізувати післямайданні
досягнення України. Бо серед десятків кримінальних проваджень, де фігурує Порошенко, — і справа
щодо Томосу, і щодо наступальної операції на Донбасі у червні 2014 року, і щодо ПриватБанку, і так
далі. Тобто ревізії піддаються базові для державності
речі. Такий ненав’язливий спосіб нівеляції здобутків
Майдану.
А звинувачення в цілій «державній зраді» п’ятого
Президента — вишенька на цьому реваншистському торті та подарунок Путіну. І не важливо, чим тут
керується Зеленський — особистою ненавистю до
Порошенка чи ще чимось. Результат — ганьбище
на цілий світ та підвищення напруги у суспільстві,
причому якраз саме в той час, як до наших кордонів
підсунулась московська орда.
17 січня Петро Порошенко повернувся після закордонного турне і відпочинку, його зустріли тисячі
людей і в аеропорту «Київ», і біля Печерського суду,
де йому мали обрати запобіжний захід (прокурори
вимагали взяття під варту або застави у мільярд
гривень). Але суддя промучився в нарадчій кімнаті
понад 5 годин і не виніс рішення. Переніс його оголошення аж на 14–ту годину 19 січня. Порошенко з
друзями заспівав колядку просто в залі суду. Це —
справді його велика моральна перемога, як і перемога мільйонів українців, не обов’язково його прихильників, а усіх тих, хто розуміє, що політичне переслідування п’ятого Президента — це авторитарний
удар насамперед по державі та її іміджу у світі.
І на завершення — дуже показовий епізод, коли
Петро Порошенко в залі суду, де його звинувачують
у державній зраді, робить зауваження спітнілим прокурорам за те, що вони використовують абревіатури
«ДНР» та «ЛНР», фрази «міністр палива і енергетики
Луганської Народної республіки», юридично легалізуючи таким чином кремлівські назви маріонеткових
режимів на окупованих територіях. Чи не здається
вам, що у цих словах простодушних прокурорів більше державної зради, ніж в усьому тому, що «шиють»
Порошенкові у десятках кримінальних справ? n

І

Не довіряйте дзвінкам незнайомців!

розмову та особисто зателефонуйте
« Перервіть
родичу, який нібито потрапив у біду, або одразу

»

на спецлінію «102».

почула нібито голос своєї дитини: вона плакала і запевняла про
потребу в коштах. Уже за кілька
хвилин на порозі квартири стояв
невідомий, якому пенсіонерка
віддала все, що відклала.
Орієнтовно за годину жінка
додзвонилася до доньки: тоді
й з’ясувалося, що з нею все
гаразд. 51–річна рівнянка самотужки доглядає за батьками:
мати ходить лише по квартирі,

а батько взагалі обмежений у
пересуванні. Родина втратила
усі заощадження.
Правоохоронці встановлюють зловмисників та застерігають: не варто робити поспішних кроків, коли це стосується
значних коштів: перервіть розмову та особисто зателефонуйте родичу, який нібито потрапив
у біду, або одразу на спецлінію
«102». n

n Ростіть здорові!

Трирічній доні батьки подарували…
сестричку і двох братиків
Трійня народилася у
Волинському обласному
перинатальному центрі
27 грудня. Потрійне щастя
завітало у сім’ю Ірини
та Олександра Бойків з
Рівненщини
Олена МИТРОФАНОВА

воє хлопчиків та дівчинка з’явилися на світ у
результаті кесаревого
розтину. Директорка медичного закладу Ірина Горавська
повідомила, що це п’ята трійня
з часу створення перинатального центру. Дітки народилися

Д

жодного дня
« Малюки
не були в реанімації,
відразу після пологів
їх перевели в палату,
де вони перебували
з мамою.

»

здорові, з гарною вагою від
2100 г у найменшої до 2550 г
у найбільшої. Малюки жодного
дня не були в реанімації, відра-

Щаслива сім’я відразу стала багатодітною.

зу після пологів їх перевели в
палату, де вони перебували з
мамою.
Ірина та Олександр Бойки,
які вже мають трирічну доньку,
не приховували радості від народження 2 синочків та донечки. Вони зізнаються, що обрали Волинський обласний перинатальний центр не випадково,
адже тут сучасне обладнання
та послуги європейського рівня і персонал, який завжди
допомагав та підтримував. За

словами багатодітної мами,
коли під час УЗД дізналася про
багатоплідну вагітність, була
трішки в шоці. Але за день–два
із чоловіком звикли до цього.
Перед Різдвом маму з немовлятами виписали додому.
Олександр зі старшою донькою приїхав забирати дружину
з величезним букетом квітів та
кульками. Щаслива жінка не
змогла стримати сліз. Синочкам батьки обрали імена Даниїл і Давид, а донечці — Анна. n
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ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

n Ексклюзив

Про це в ексклюзивному інтерв’ю нашій газеті розповів директор державного
підприємства «Дирекція по будівництву об’єктів» Едуард Кукуяшний (на фото)
Фото з особистого архіву Едуарда КУКУЯШНОГО.

Закінчення. Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

С

«ЗЛОВЖИВАННЯ ПРИЗВЕЛИ
ДО БОРГІВ»

— Із ваших слів виходить, що держава не фінансувала будівництво?
— Якраз навпаки! Витрати,
пов’язані з прогресом будівництва, компенсувалися. Хоч дещо
із затримками, але держава
виділяла асигнування щороку.
А ось неефективне ведення фінансово-господарської діяльності керівництва якраз і спричинило виникнення такої ситуації.
В результаті більш детального
вивчення проблеми виявили
витрати, які, при збитковій діяльності, були недоцільними.
Керівництво підприємства вводило в штатний розпис посади з метою працевлаштування
родичів, виділяло фінансову
допомогу іншому підприємству
в той час, як перед своїми працівниками існувала заборгованість. Перші керівники надавали
в оренду шахті свої ж автомобілі,
ремонтували, заправляли паливом за кошти копальні, причому
продовжували використовувати
їх в особистих цілях. Утримували
працівників, які на певному етапі будівництва не були затребувані. Встановили факти виплат
до пам’ятних дат, матеріальних
допомог, преміювання працівників, які не пов’язані з основними
видами діяльності підприємства.
«Тягнуло» об’єкт на дно нарахування середнього тримісячного заробітку під час звільнення
робітника, а потім, бувало, його
приймали назад на роботу.
— Тобто кошти, які були
спрямовані на цільові виплати, йшли не за призначенням?
— Саме так. Зараз проводиться серйозний скрупульозний незалежний аудит та перевірка податковою службою,
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n Пульс тижня

«Керівництво шахти № 10 надавало в оренду
копальні свої ж авто, які обслуговувались
за кошти підприємства,
але використовувались в особистих цілях…»

початку мене призначили
керівником державного
підприємства «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська», яке було створене
з метою завершення будівництва
та пуску в експлуатацію першого
етапу копальні в установлений
термін. Тоді підприємство мало
більш як 120 млн гривень кредиторської заборгованості. Тому
моїм першочерговим завданням
було визначити її причини. За період 2018–2020 р. р. заробітна
плата працівникам тут виплачувалася із затримкою у 6 місяців,
росла заборгованість за спожиту
електроенергію, ремонт, не проводилися ревізія та наладка стаціонарного обладнання, не оновлювалися засоби індивідуального
захисту, до того ж постійно накладалися штрафи. Виникла загроза
знеструмлення критично важливих споживачів, що, як наслідок,
спричинило б затоплення гірничих виробок та ланцюгову реакцію невідворотних економічних,
соціальних і екологічних проблем.
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На Маланки у селянки зникла
картоплекопачка, а у сусіда — віз
Традиційно у цей вечір молодь Поромівської громади
бешкетує й нерідко шкодить місцевим жителям
Олена КУЧМА

64-річної мешканки Морозовичів Володимир-Волинського району компанія молодих людей вкрала агрегат для викопування картоплі. Жінка знайшла своє
майно, але зіпсоване. Вона підозрює, що у господарську
техніку в’їхала невідома автівка, бо знайшла на місці події
уламок від бампера. Селянка каже, що зазнала матеріальної шкоди на понад сім тисяч гривень. Сусідів потерпілої
група хуліганів також не оминула. У місцевих жителів зникли
підводи та огорожа. Наразі зловмисників шукає поліція. n

У

У Володимирі на перерві
втопився семикласник
У загальноосвітній школі № 1 княжого міста
сумують за загиблим на річці Луга 13-річним
хлопцем
Олена КУЧМА

к зазначила директорка закладу Людмила Самусєва, того дня семикласники залишили навчальний заклад під час перерви й пішли до водойми, яка розташована орієнтовно за 400 метрів від
школи.
— Діти кажуть, що хлопець провалився під кригу, але
коли саме він опинився у воді, не бачили. Один зі школярів покликав на допомогу, але врятувати його так
і не вдалося, — зазначила керівник.
Після того, що трапилося, троє учнів, які були на річці
разом із загиблим, повернулися на урок. У школі про випадок розповіли не одразу. За словами класовода Вікторії Наугольник, один з учнів зателефонував і розповів про
подію мамі, яка й повідомила вчительку. Вона каже, що
запам’ятала дитину спокійною і не конфліктною.
— Він був зі всіма доброзичливий, з кожним міг знайти спільну мову. Ніколи б я не подумала, що він міг туди
піти. Не знаю, чи діти його вмовили, чи він сам вирішив,
але вже нічого змінити не можна, — зазначила педагог.
Як розповіла начальниця міського управління освіти
Оксана Бігун, за загальними правилами поведінки учнів
у школі їм заборонено виходити з приміщення під час
навчального процесу. Законодавчо відповідальність
за дітей під час освітнього процесу несе керівник навчального закладу і класовод. n

Я

Моя позиція — дії
на користь держави.

щоб отримати відповіді на всі
питання. Оскільки видатки
на утримання шахти у безаварійному стані не передбачені
в проєкті «Будівництво шахти
№ 10 «Нововолинська», виникла
необхідність тимчасово призупинити його виконання та перейти на «Технологічний паспорт
утримання», згідно з яким державою профінансовані роботи
з утримання у безаварійному
стані незавершеного будівництва шахти у 2021 році. Для цього довелося йти на непопулярні
кроки, зокрема приводити штат

за те, щоб шахту
« Язавершити
і добувати
вугілля.
»
у відповідність, іншими словами — скорочувати працівників.
Але головне, що об’єкт збережено, а державні інвестиції не втрачено.
Заробітну плату, виплати
за відпустки працівники одержують вчасно, здійснюємо повний
розрахунок за спожиту електроенергію, ремонт, ревізія та наладка стаціонарного обладнання
виконуються згідно з графіком,
відсутні штрафи. Порівняно
із 2018–2019 роками вдалося
покращити фінансове становище підприємства, відновити матеріально-технічне забезпечення та придбати необхідні засоби
колективного та індивідуального захисту для тих, хто задіяний
на утриманні об’єкта у безаварійному стані. Збережені соціальні гарантії всіх працівників.
Фінансування здійснюється безперебійно та у повному обсязі.
«ЧИ ДОЦІЛЬНО
ДОБУДОВУВАТИ?»

— Які ваші подальші дії
на керівній посаді підприємства?
— Оскільки держава не може
постійно виділяти кошти на утримання у безаварійному стані,
вже сьогодні розробляються
документи для виготовлення

техніко-економічного обґрунтування доцільності добудови
шахти № 10 «Нововолинська».
Його висновок вкаже чіткий напрям подальшої роботи. У разі
доцільності будемо розробляти Програму виконання робіт
до пуску в експлуатацію, в іншому випадку забезпечуватимемо
альтернативне використання наявних потужностей незавершеного будівництва та максимально зберігати державні інвестиції.
— Ще з 2018 року недобудована шахта № 10 значиться
у списку об’єктів малої приватизації. Чи може вона розраховувати на якогось інвестора?
— У такому вигляді, як зараз, навряд. Відомо, що раніше
на підприємство приїжджали потенційні інвестори як з України,
так і з інших країн. Та в результаті
виходило так, що інтерес пропадав.
— Чи є екологічна небезпека у випадку, якщо її передумають завершувати?
— Будь-якому рішенню щодо
подальшої експлуатації незавершеного будівництва, як правило,
передує виготовлення проєктної
документації, в якій обов’язково
буде передбачено екологічний
аспект. Питання впливу на екологію контролюється особливо
ретельно. Якщо хтось розповідає, що може трапитися вихід
газу чи води на поверхню —
це не відповідає дійсності.
— Наскільки розраховуєте
на підтримку волинських народних депутатів, які найбільше піклуються про свій край?
— Моя позиція — дії на користь держави. Для цього намагаюсь знаходити спільну мову
з усіма парламентарями. Я за те,
щоб шахту завершити і добувати
вугілля. Але до всього потрібно
підходити зважено, а свої наміри
підкріплювати аргументами.
— Які ваші враження від
Нововолинська?
— Маленьке, гарне й затишне містечко, яке має вигідне
розташування й працьовитих
людей. Думаю, що в нього буде
гарне майбутнє. n

Муніципали напередодні
Старого Нового року вилили
на сніг кілька бутлів спирту
Алкоголь знайшли у жителів Нововолинської
громади
Сергій ВИШЕНЬКА

рацівники управління муніципальної варти разом
із поліцейськими офіцерами громади вилили на
сніг рідину з різким запахом спирту. На господарів, у яких знайшли оковиту, склали адміністративні
матеріали. Муніципали також похвалилися, що в одній
з осель виявили незареєстровану мисливську зброю.
Втім, на сторінці установи у фейсбуці коментатори
написали, що рушниці були офіційно зареєстровані,
але їх власник помер. n

П

У княжому місті з вікна
викинули... телевізор
Драматичний момент потрапив на відео
Леонід ОЛІЙНИК

Володимирі з вікна будинку на тротуар випав телевізор.
Інцидент трапився на Василя, 14 січня, о 17:56 на вулиці
Луцькій. Побутову техніку викинули з вікна гуртожитку.
Пристрій розбився, а його уламки розлетілися по тротуарі
та проїжджій частині дороги. На щастя, перехожих у той час
біля будівлі не було, тож ніхто не постраждав.
«Він хотів дивитись футбол, вона не могла відірватись від
«Холостяка»... Тепер разом захопливо милуються стелею», –
прокоментував ситуацію у фейсбуці місцевий житель Віталій
Андрусів. n

У
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n Політична кухня

Виборчі округи знову будуть
«засівати гречкою»?
«За майбутнє» Ігоря Палиці хоче зробити парламентські перегони, як було при
Януковичу. Влада придумала спосіб змахлювати, щоб залишитись у своїх кріслах

слідженнями, партія «Європейська
Солідарність» уже наздогнала «слуг» у
популярності.
Іронія в тому, що коли Зеленський
прийшов до влади, то подавав як велике досягнення закон про вибори
на пропорційній основі (згідно з ним
відбулись місцеві вибори), але коли
«слуги» побачили, що він їм стає невигідним, то легко передумали і хочуть
повернутись до правил, які діяли при
Януковичу.

Фото із сайту pravda.com.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

КОМЕНТАР

естеро народних депутатів від фракції «Партія «За
майбутнє» зареєстрували
у Верховній Раді законопроєкт, який
передбачає повернення змішаної
(пропорційно–мажоритарної) виборчої системи для парламентських виборів. Зазначимо, що цю політичну
силу очолює волинянин Ігор Палиця.
У її фракції в Раді є ще троє волинян
— Ірина Констанкевич, Ігор Гузь та
Степан Івахів. За умов, коли монобільшість «Слуг народу» у парламенті розвалилася, саме «За майбутнє»

Ш

умов, коли
« Замонобільшість
«Слуг народу» у парламенті
розвалилася, саме
«За майбутнє» підставляє
Володимиру Зеленському
плече, фактично
розділяючи
з ним владу.

»

підставляє Володимиру Зеленському
плече, фактично розділяючи з ним
владу. Нагадаємо, що Ігор Палиця є
близьким до одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який у свою чергу
допомагав Володимиру Зеленському
стати главою держави.
ДОВІДКОВО

Пропорційна система означає, що
всі 450 місць у Верховній Раді будуть

Український виборець ще не усвідомив, коли отримує як презент якусь сотню — у нього
крадуть сотні тисяч гривень.

розподілені пропорційно серед партій, які під час виборів подолали прохідний бар’єр (5%). До цього діяла
змішана система — 225 місць були за
рейтингом партій, а інші 225 отримували за результатами виборів у мажоритарних округах.
Ініціативу про відновлення мажоритарки вже палко привітав один із лідерів «Слуг народу» — Давид Арахамія.
Він заявив, що цей законопроєкт буде
однозначно проголосовано: «Весь
парламент підтримає. Думаю, буде
голосів 300+», — сказав він.
Чому ж «За майбутнє» та «Слуги народу» проявили таку одностайність?
Партія Ігоря Палиці наразі не долає

5-відсотковий бар’єр, тож єдиний шанс
пробитись у парламент її представники
матимуть на мажоритарних округах, де,
як відомо, більшість її кандидатів давно
є впізнаваними і «прикормили» виборців. Очевидно, агітуючи за повернення
цієї виборчої системи, ініціатори апелюватимуть до пересічних українців:
мовляв, як же ви тепер будете без свого депутата-«кормильця»?
У свою чергу партія «Слуга народу» при відновленні змішаної системи
зможе розраховувати, що саме з мажоритарників їй вдасться сколотити
нову більшість. У випадку пропорційної
системи це буде зробити важко, адже,
згідно з останніми соціологічними до-

Р Е К Л А М А

Громадська організація
«ЧЕСНО» різко засудила такі плани
партій «За майбутнє» та «Слуга народу» (відповідну заяву
підписало ще 27 різних організацій та політичних партій):
«Корумпованій системі вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме вона дає
змогу «засівати» округи так, щоб
до Верховної Ради потрапляли за
партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції
— кнопкодави, а за мажоритарною
системою — гречкосії та корупціонери. У парламенті мажоритарники
не можуть напрацьовувати якісну
загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися з олігархами, аби працювати не в інтересах
виборців».
ДО РЕЧІ

Вибори у парламент мають відбутися у жовтні 2023 року. Однак у партії «Слуга народу» шукають зачіпки у
законах, щоб перенести їх на осінь
2024–го, аби вони відбулись після
президентських, які заплановані на
весну 2024 року. Влада розраховує,
що бажана їй перемога Володимира
Зеленського на президентських перегонах спонукатиме українців підтримати потім його політичну силу і на
парламентських. n
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Не повірили, що підприємець
помилився
У поле зору Департаменту запобігання політичній
корупції НАЗК потрапив волинянин Дмитро
Невірковець
Іван ПЕТРУК

к повідомило видання Ковель медіа, йдеться про
відомого в області чоловіка. На місцевих виборах
у жовтні 2020 року Дмитро Невірковець балотувався у депутати Ковельської міської ради від політичної
партії «Слуга народу». Тоді він вказав, що є безпартійним (раніше було відомо про його членство у Партії регіонів, перед тим «засвітився» у «Руському блоці»). Однак
депутатом підприємець не став.
Чому ж ним зацікавилося Національне агентство з
питань запобігання корупції? Там встановили, що Дмитро Невірковець порушив порядок надання внеску на
підтримку політичної партії «Слуга народу», і направили
до Ковельського міськрайонного суду матеріали про
притягнення його до адміністративної відповідальності.
Зокрема, 18 вересня 2020 року ФОП переказав 15
тисяч гривень на рахунок Волинської обласної організації партії «Слуга народу». Але, як виявилося, права на
це він не мав. Адже з Дмитром Невірковцем укладено
договори про закупівлю робіт, товарів та послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади
на загальну суму 5 131 162,80 грн, тобто понад п’ятдесят
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого на 1 січня року, в якому здійснювався внесок. Такі обмеження передбачені законом.
28 вересня 2021 року Волинською обласною організацією політичної партії «Слуга народу» підприємцю
було повернуто грошовий внесок. Але від відповідальності Дмитра Невірковця це не звільнило, хоч він і називає
те, що сталося, помилкою.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій
Панасюк визнав ковельчанина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, оштрафував його на
1700 гривень, також доведеться сплатити судовий збір
в розмірі 496 гривень. n

Я

Введення в експлуатацію каналізаційної мережі планують на весняну пору,
а місцевим жителям радять набратися терпіння.

Каналізаційна система
ще не працює, а люки вже крадуть
Триває реалізація проєкту
«Покращення екологічної
ситуації у Шацькому
національному
природному парку шляхом
каналізування населених
пунктів навколо озера
Світязь». Вирішення
наболілої проблеми
стало можливим
у рамках Програми
транскордонного
співробітництва Польща —
Білорусь –Україна
завдяки Європейському
інструменту сусідства
Оксана КРАВЧЕНКО

деться про будівництво каналізаційної мережі у західній частині Шацька, у селах Гаївка, Мельники, Світязь,
Пульмо, каналізаційних очисних споруд в селищі, систем
очищення стічних вод у Світязі та Пульмо. Роботи тривають упродовж 2018–2022 років. На сьогодні прокладено
19 270 м трубопроводів, змонтовано 31 насосну станцію.
Місцевим жителям, які
підключаються до мережі,
не чекаючи введення в екс-

І

плуатацію каналізаційної системи, у Шацькій селищній раді
радять набратися терпіння.
В грудні провели приєднання
18-ти КНС та очисних споруд
села Світязь до електромережі. У Шацьку, Мельниках та Гаївці будівництво каналізаційної
мережі — на стадії завершення
(готовність 96%).

лищній раді, у населених пунктах постійно фіксують спроби
крадіжок каналізаційних люків
з обоймами. Також власників домогосподарств просять
не підключатися самовільно
до мережі та не спускати дощову воду. Система ще не працює, відповідно наслідками
протиправних дій громадян є

домогосподарств просять
« неВласників
підключатися самовільно до мережі
та не спускати дощову воду.
У селі Світязь продовжуються будівельно-монтажні роботи. Торік під’єднали
до електромережі очисні
споруди та КНС. На вулицях
Молодіжній та Шкільній після
настання потепління буде завершено обв’язку змонтованої
КНС. По завершенні пусконалагоджувальних робіт дорожнє
покриття відновлять до попереднього стану. Стосується
це і Пульмо, де в урочищі Мукошин навесні буде встановлено
КНС з обв’язкою, відремонтують дорогу і з’їзди.
На жаль, констатують у се-

»

підтоплення сусідів і значні перешкоди для будівельників.
Орієнтовно в березні розпочнуть пусконалагоджувальні
роботи, якими передбачено
монтаж шаф управління, налаштування обладнання, завершення герметизації примикань
та люків, розведення бактерій на очисних спорудах. Це,
своєю чергою, надасть змогу
відкачати воду з усієї мережі,
провести перевірку, аналіз
та приймання виконаних робіт.
Лише за таких умов можливе
введення в експлуатацію каналізаційної системи. n

n Адреса біди

На укол для Улянки, яка втратила
тата, потрібно 2 мільйони доларів
Дівчинці із села ВоляКовельська лікарі
поставили страшний
діагноз — спінальна
м’язова атрофія
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

е рідкісна генетична хвороба, від якої в Україні страждають понад 200 дітей.
Лікування дуже дороге — один
укол коштує понад 2 мільйони
доларів, але він дає шанс на повноцінне життя. Деякі країни Європи та США забезпечують хворих
на СМА безплатними препаратами. Ведеться мова про це і в нас.
Але Улянка, якій усього 1 рік і 8 місяців, чекати не має змоги.
Подружжя Юлії та Богдана
Гіруків готові були все віддати,
щоб вилікувати свою довгождану дитину. Проте 9 січня цього
року в ДТП загинув тато дівчинки,
диспетчер 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Мама з Улянкою знаходяться у клініці в Польщі. Тож колеги,

Ц

Фото з сімейного архіву.

тримання голови, рухові функції,
дихання, й призводить до летального наслідку, якщо вчасно
не ввести препарат золенгсма
вартістю понад 2 млн доларів.
Це — ціна життя дівчинки.
Реквізити карток, на які
просять переказувати кошти:
4441 1144 1712 5414 Монобанк (гривні) Гірук Станіслав Васильович (брат батька дівчинки);
5168 7451 1979 5349 ПриватБанк (гривні) Гірук Станіслав Васильович;
5167803111883380 Ощадбанк (гривні) Гірук Юлія Володимирівна (мама);
5355176249950930 Кредобанк (гривні) Гірук Юлія Володимирівна;
Зволікання з лікуванням для цієї
5355176486969742 Кредокрихітки – смертельна загроза.
банк (злоті) Гірук Юлія Володимирівна;
5168745119794615 Приватродичі оголосили про збір коштів
на порятунок дитини. Адже хво- Банк (євро) Гірук Юлія Володимирівна;
роба прогресує і часу обмаль.
5168745119794607 ПриватБіда в тому, що СМА вражає
всі без винятку м’язи, в тому числі Банк (долари) Гірук Юлія Волой ті, що відповідають за ковтання, димирівна. n

Чому зайнялося приміщення
суду?
15 січня о 05.15 до Служби 101 надійшло
повідомлення про пожежу в будівлі районного суду
у Любомлі
Марія КАЩУК

оли прибули рятувальники, з’ясувалося, що вогонь охопив приміщення канцелярії, поширився
на стіни й перекриття. О 06.24 силами працівників
10 ДПРЧ, 24 ДПРП ГУ ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони селища Головне займання локалізували, о 08.18 — ліквідували. Потерпілих не було.
Поки триває офіційне розслідування, місцеве видання «Наше життя» оприлюднило відео, що дає підстави говорити про можливий підпал суду. Видно, як
двоє осіб перебувають поруч із приміщенням, де сталася подія, проводять якісь дії, втікають, після чого у
кадрі видно яскравий спалах і полум’я, що виривається
з вікна. За кільканадцять секунд один зі зловмисників
повернувся, щось підняв із землі та втік. Можливо, це
відео допоможе встановити, чому зайнялася будівля.
Тим більше, що начебто поблизу неї виявили залишки
гранати РГД-5 та ємності з легкозаймистою сумішшю.
Загалом у період з 10 по 16 січня рятувальники
області здійснили 210 виїздів, з них 21— на гасіння
пожеж. n
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Утекли, залишивши КамАЗ
із деревиною
Поблизу села Поворськ Ковельського району
невідомі незаконно рубали ліс. Вивезти
колоди їм завадила пильність жителів громади
Марія КАЩУК

юди запідозрили, що деревину заготовляють
без належних дозволів, і викликали поліцію. У
результаті лісокради втекли, залишили техніку
зі зрізаними деревами. У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що з місця події вилучено
КамАЗ з деревиною та маніпулятор «УРАЛ». Відомості
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення. n
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n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Я не сильна.
Я жінка слабка
Євгенія НАЗАРУК

Ти курив і дививсь у вікно.
Я в душі колихала пів вIрша.
Мовив глухо: — Мені все одно.
Стрепенулась: — Мені вже тим більше…
Падав сніг на вчорашні сліди.
Мерзла ніч і просилась до хати.
Як ішов, кинув вслід: — Не суди.
Ти є сильна і маєш прощати.
Я є сильна… Молилась до зір…
Ти спинився: — Скажу по секрету:
Чоловік любить волю, повір,
А не тільки борщі і котлети.
Докір твій — це велике «ніщо».
Хто є вірним тепер у коханні?
Ну подумаєш, зрадив… I що?
Не я перший, не я і останній…
Ніч стояла чорнюща, гіркА.
Мерзла в пальці й просилась до хати.
Я не сильна. Я жінка слабка.
А тому і не вмію прощати.
с. Лище Луцького району. n

Фото з домашнього архіву родини ШЕВЧУКІВ.

А такими наші герої були в далекій молодості.

Дев’ять днів знайомства —
й 70 літ подружнього життя
Жителі села Лаврів Луцького району Євгенія та Степан Шевчуки вдячні Богу за кожен рік, пройдений
у парі. Не випадково цей поважний ювілей — платинове весілля — має ще й іншу, дуже промовисту,
назву — вдячне або ж благодатне. Вже те, що вдвох зустріли його, — неабиякий дарунок долі

«ЇХАЛИ ЗА ВЕРБОВКОЮ НА
ДОНБАС, ЩОБ ПАСПОРТА МАТИ,
А ВИЙШЛО, ЩО ДОЛЮ СВОЮ
ЗНАЙШЛИ»

Хата Шевчуків стоїть самотньо у полі
— за кілька сотень метрів від головної
вулиці Лаврова. Колись тут була ціла колонія, але ж із часом за тодішньою установкою всі в село перебралися. І Степану Корнійовичу не один голова місцевого колгоспу говорив, що пора, мовляв, і
йому — до гурту. Він ніби й погоджувався
(«Добре, добре…»), але так і не рушив

У
номері
та ко ж :
Син розчарував Єлизавету ІІ.

Садовив
коханок на...
монарший трон

Фото з домашнього архіву родини Кристини ЄСЕЙКІНОЇ та Юрія ЖУКА.

Королівська сім’я
Британії вигнала
принца, звинуваченого
у зґвалтуванні
неповнолітньої

Фотоколаж volyn.com.ua.

с. 25

До коханої привела
мама… з того світу
Історія з розряду таких, про
які кажуть: шляхи Господні
несповідимі

с. 12—13

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ
Серед численних гостей, яких в ці дні приймала родина, було багато і наших колег – журналістів.

Фото із сайту pixabay.com.

15-річний син прийняв...
шості пологи у неньки

Подружжю, яке повінчалося на Хрещатику під час
Помаранчевої революції, Бог подарував вже стільки дітей
Історія їхнього кохання – на с. 3–5

Передплата —
7 гривень на місяць!

Спочатку я плакала, коли він їхав. Тепер хочу плакати,
коли він не їде. Можете мене засуджувати, а можете
шкодувати (зважаючи, з якого боку поглянете на ситуацію).
Виправдовуючись, скажу, що є така річ, як звичка, і вона
круто працює. Це й буде мораль цієї байки
ій чоловік працює в Європі далекобійником
уже 8 років. Додому
приїздить чотири рази на рік.
Два–три місяці в рейсі — місяць
удома. «Моряк», — жартують
колеги. Багато знайомих мені
делікатно співчувають: мовляв,
бідна жінка. А я от не вважаю, що
це моє горе. Принаймні тепер.
Бо звикла. Це історія про вміння
знаходити позитив. Навіть якщо
все зовсім кепсько.
Ми одружилися, коли були
ще дуже молодими. Жили з батьками. Через рік народився син. А
згодом чоловік гайнув на заробітки до Польщі, бо дуже хотілося мати своє житло. Згодом це
переросло у постійну роботу. Він
працевлаштувався офіційно, й
мови про те, щоб шукати роботу
в Україні, вже не було. Я спочатку
дуже сумувала, хотілося сімейної романтики. Щоб усе було як
в подруг, які так само рано повиходили заміж. Але треба було
розставляти пріоритети.
Спочатку, коли чоловік повертався після відпусток на роботу, я дуже сумувала. У нас були
сентиментальні прощання, після
яких ще довго страждала. Потім
якось все складалося само собою. Найважче, звісно, було і є
синові. Але, подорослішавши,
він зрозумів наші обставини і
також прийняв таку форму сім’ї.

М

«Мій чоловік
не пропускає жодної
спідниці…»
Делікатна тема на с. 6—7

Номер
уже
в продажу!

Делікатна
тема: «Мій
чоловік
не пропускає
жодної
спідниці…»
 Як працює
серце, коли ви
закохані
 Історія до сліз:
«Ми з тобою що
– через чоловіка
забудемо про те,
що сестри, чи як?»
 Кому
які вазони
підходять за
знаком зодіаку
для удачі
та багатства

з місця, де предки жили. Сюди привів
дружину, тут виросли їхні син і донька.
Тут все життя минуло — в цьому році чоловікові й дружині (а вони — однолітки)
виповниться вже 92.
— Мій Степан — то лаврівський, а я
родом — з Ясенівки, що на Рожищенщині, — каже Євгенія Тимофіївна, коли мова
заходить про те, як же вони побралися.
— Та от доля звела…
То був 1951–й. Євгенії Тимофіївні, а
тоді просто Жені, — двадцять один рік.
Після непростого дитинства, юності («вісім літ мала, як мама померла, а коли
батько мачуху привів, то мене заміжня
сестра забрала до себе в Новий Мосир»)
— така ж злиденна молодість. У колгоспі
платили копійки й ті — в кінці року.
— Хотілося вирватися із села, —
пригадує жінка повоєння. — А як, коли
паспорта не можна було виробити? (Аж
у 1974 році була прийнята постанова
уряду про повну паспортизацію, згідно
з якою колгоспники мали право вільно
пересуватися країною та вибору місцяпроживання. — Авт.) І хоч я на той
час, закінчивши курси, працювала лаборантом на Голобському маслозаводі,
оскільки сусід, який був там директором,
прийняв без того головного документа,
все ж пристала до компанії ясенівських
дівчат й завербувалася на «стройку» в
Сталіно. Ось тоді все й рішилося: їхала
за вербовкою на Донбас, аби паспорта
мати, а вийшло, що долю свою знайшла,
бо був у цій же групі і Степан Шевчук —
мій майбутній чоловік.
Сімдесят років минуло з того часу, а
чіпка пам’ять жінки зберегла той серпневий день, ту мить, коли вони зі Сте-

паном вперше побачилися. Із Луцька
забирав їх вербувальник, котрий прибув
зі Сталіно. На товарній станції чекали
заробітчани свого потяга. Дівчина сиділа на ящику («чи, може, чемодані?»)
й читала книжку. Аж хлопець — якийсь
незнайомець — мимо йде. Подивився
на неї й спитав: «Можна біля вас сісти?».
«Сідайте», — відповіла, хоч у першому
враженні не було й краплі симпатії:
«Якийсь такий чорний — нащо ти мені
здався…». Сів, розговорилися. Нібито
й не до нього в якусь мить дівчина сказала: «Коб-то хто цукерок купив». Десь
пішов незнайомець, який сприйняв ці
слова на свою адресу, й повернувся невдовзі з паперовим рожевим кульочком,
у котрому були коричневі «подушечки»
(хто жив у повоєння, той знає, яка це
була лагоминка). Віддав цукерки Жені.
Вона, звичайно, всіх інших дівчат пригостила. Але після цього Степан уже не
відходив від неї. А тут ще й пощастило,
що завербовані з Рожищенського й
Луцького районів їхали в одному вагоні. Дев’ять днів були разом у дорозі. «Як
доберемося на місце, то розпишемося», — таким було освідчення Степана. Женя, як зараз каже, не сприйняла
всерйоз ці слова, бо ж хлопця мала з
Доросинь, який служив якраз в армії.
Але сталося саме так, що за Степана, з
яким не довелося ні вечоркувати, ні на
танці ходити, вийшла заміж.
«ПРО ПЛАТТЯ, ВЕЛЬОН І МОВИ
НЕ БУЛО: РОЗПИСАЛИСЯ В ЗАГСІ —
ОТО Й УСЕ ВЕСІЛЛЯ»

Хоч спочатку доля повела їх різними
дорогами. Євгенія (в дівоцтві — Анто-

від зашореності та ілюзій.
Постарайтеся оцінити свій союз
реалістично, подивитися на партнера з різних сторін і ситуацій — дізнатися про його минуле, про рани, які
залишили рубці на серці, про мрії та
сподівання щодо вас. Що він чекає
від стосунків, чого хочете ви, чи збі-

гаються ваші цілі й життєві принципи?
Знайомство із психотравмами одне
одного допоможе відкрити очі на нелогічну поведінку, яка деколи дивує чи
лякає вас у вашому партнері. Мета цієї
практики — навчитися приймати одне
одного цілком, подружитися з темною
стороною свого обранця. n

Як доберемося на місце,
« —то розпишемося,
—
таким було освідчення
Степана.

»

Відгадайте,
що ми заховали
За це маєте шанс отримати грошовий
ошовий приз
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
2 (2022)

У стародавні часи, щоб почути
гучне «Віват!», доводилося дуже
довго тримати в руках ці предмети
(на фото). Їх назву можна скласти
з 12 букв, звісно, відкинувши три
зайві: «к», «с»,«е», «е»,«х», «х», «р»,
«т», «л», «б», «а», «ь».
Але в наші дні місце цим предметам лише в музеї. Проте справа
не занепала. Тому сьогодні в гарбузі ми заховали фото українки,
пов’язаної з цим заняттям, і серце
якої підкорив «послідовник Посейдона».
Чия світлина знаходиться у
гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 27 січня 2022 року
тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і

n Шпаргалка для двох

«ПОЗБУДЬТЕСЯ ІЛЮЗІЙ»
Поради психологів тим, хто хоче зберегти любов
кщо ви досі бачите в партнерові
втілення своїх ідеалів, якщо він
здається вам найвищою досконалістю, то це означає, що ви нічого

Я

не знаєте про обранця. Міцний союз
можна побудувати тільки в тому випадку, якщо підходити до вибору свідомо, а це передбачає позбавлення

Ніколи не нарікала на свою
долю. Часом навіть тішуся з того,
що склалося все саме так. Я навчилася бути сильною і самодостатньою. Можу відремонтувати
велосипед, почистити сифон,
прикрутити дверцята в шафі. Ні,
я не кажу, що мені не потрібен
чоловік для повноцінного щастя,
але й горя без нього нема.
Цього року ми пройшли випробування спільним коронавірусним карантином, і зізнаюся, що
сама вже була готова підготувати
його вантажівку до рейсу. Наша
звичка жити окремо спрацювала
проти нас, хоча спочатку ми дуже
тішилися змогою побути вдвох.
Загалом наша молода сім’я
пройшла низку випробувань.
Та не зламалася. Ми навчилися
жити порізну, але бути разом.
За 12 років шлюбу під одним дахом провели, мабуть, лиш шість.
Насправді родин, які звикли до
таких стосунків, в Україні чимало, тим більше на Волині — прикордонному регіоні. Дуже шкода
тих, кому не вдалося адаптуватися. Бо часто ми живемо очікуваннями і розчаровуємося, коли
вони не виправдовуються. А
значно простіше сприймати життя і всі його виклики такими, як
вони є тут і тепер. Врешті, якщо
ми не можемо змінити ситуацію,
то варто змиритися з нею. Так
значно легше… n

n «Гарбуз із секретом»

Фото із сайту youtube.com.

Катерина ЗУБЧУК

Фото із сайту bbc.com.

ТАК
не КОХАВ

нюк) потрапила в селище Катик — тепер це Шахтарськ Донецької області.
Кругом — чисте поле і два великі гуртожитки, де й поселилася разом з іншими дівчатами–землячками. А Степан
опинився у місті Ханжонкове. У життєвій
круговерті на чужині могли й загубити
одне одного, якби не настирливість
хлопця, якому, видно, не на жарт запала в душу дівчина з Рожищенщини.
Три місяці шукав він її. І знайшов. А коли
приїхав у Катик і вони зустрілися в гуртожитку, то запропонував те, що вже
чула від нього в дорозі, — розписатися.
І хоч у дівчини були сумніви, бо ж із армії
чекала хлопця, та й «як виходити заміж,
коли так мало знаєш людину?», все ж,
врешті–решт, дала згоду. Про день, коли
стали чоловіком і дружиною, Євгенія Тимофіївна розповідає:
— Перш пішли ми із Степаном у
загс посьолковий і подали заяву, а через місяць мій наречений знов приїхав,
і тоді вже шлюб був зареєстрований. То
припало на 28 листопада. Але у нашому свідоцтві про одруження значиться
1 грудня 1951–го. Бо, як сказала працівниця загсу, листопадова вєдомость уже
закрита. Про біле плаття, вельон і мови
не було, тим більш — про пишне застілля: розписалися — ото й усе весілля.
Того ж дня Степан вернувся до себе в
Ханжонкове, бо на ранок йому треба
було виходити на зміну. А за якийсь час
за мною приїхав, забрав до себе. Нам
дали кімнату в гуртожитку. Вже я не 30–
кілограмові бетонні блоки тягала, як це
було в Катику, а легшу роботу мала —
влаштувалася прибиральницею в гуртожитку.
Вербовка в них була на рік. І там, на
чужині, мав би народитися й їхній син–
первісток. Але виручило, що після того,
як Євгенія вийшла заміж, її паспорта не
переслали за місцем проживання чоловіка, як це мало бути за правилами, а

Поки чоловік служив, Євгенія жила
в Новому Мосирі в сестри. Там і син
з’явився на світ. Як то вже в селі: хтось
вірив, що вона на Донбасі заміж вийшла,
а хтось і підсміювався, що із животом
вернулася із заробітків: мовляв, хто того
чоловіка бачив?
— Мати Степана з його листа знала,
що ми поженилися, — каже жінка. – А
коли Славик народився, то він написав
їй: «Як приїде Женя, то прийми її й свого
онука». І вона мене добре зустріла, прийняла в родину, коли я в Лаврів перебралася, як хотів Степан. Хоч за якийсь час у
Новий Мосир вернулася, коли зі свекрухою трохи не ладилося. Вже як чоловік
відслужив в армії, то забрав нас сюди
назавжди. Моє кочове життя закінчилося — стала я лаврівською…
У цій хатині, що сьогодні стоїть одиноко в полі, у 1959–му народилася їхня
донька Людмила. Виростило подружжя
дітей, онуків діждалося, правнуків. І в
радості були разом, і в горі — сім років
тому похоронили дочку, земне життя
якої передчасно обірвалося через важку хворобу.
Євгенія Тимофіївна дістає із шафи
альбоми, показує світлини. В основному вже теперішні, «бо хто колись мав ті
фотоапарати».
— Ото, — каже, беручи один зі знімків, — ми з дідом (так жінка, відповідно
до поважного статусу вже навіть прадідуся, називає чоловіка. — Авт.) вінчаємося.
16 вересня 2006–го, незадовго до
55–річного ювілею спільного життя,
Шевчуки вирішили взяти церковний
шлюб. У Свято–Покровському храмі
села Лаврів отець Роман звершив таїнство.
— З такої оказії родина Степана зібралася, яка вже давно й моя, — пригадує наша героїня. — Приїхали з Луцька
син та дочка зі своїми сім’ями. В хаті
нас, як молодят, зустрічали з короваєм,
шампанським. Столи стояли накриті для
гостей. Було те, чого через нужду ми не
мали, коли побралися. Не з добра ж їхали на Донбас!
Із Божого благословення Євгенія й
Степан Шевчуки дожили й до 70–літнього ювілею свого шлюбу. Вони вдячні
Господу за даровані їм довгі літа, та ще
й у парі — не кожному так усміхається
доля! А ще за те, що не помилилися,
коли одружилися, знаючи одне одного,
по суті, лише дев’ять днів. n

У вересні 2006–го, незадовго до 55–річчя подружнього життя, Не кожному так усміхається доля — дожити Сімейною реліквією стало свідоцтво про одруження.
Шевчуки взяли церковний шлюб.
до таких поважних літ та ще й у парі!

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ
№1 Ціна договірна

видали їй на руки. І коли Степан побачив,
що в документі дружини і виписка є, то
сказав: «Їдь додому, а я строк добуду й
теж вернуся».
— Я так і зробила. І в лютому
1952–го, уже знаючи, що в нас буде дитина, поїхала до сестри у Новий Мосир.
А потім Степан повідомив, що його забирають в армію. Не проводжала його, бо й
грошей на дорогу не мала. І вийшло так,
що не бачилися ми з ним майже чотири
роки. Що служив аж у Приморському
краї, то й у відпустку не приїжджав. Вернувся додому аж у 1955 році…
Як жінка каже, вже на готового сина,
якого вони назвали Ярославом, приїхав
Степан. Малий ніяк не міг втямити, що
то його батько, і перш дядьком кликав.
«ЯК ПРИЇДЕ ЖЕНЯ,
ТО ПРИЙМИ ЇЇ Й СВОГО ОНУКА»

Мені 53 роки, самотня, живу в сільській місцевості
неподалік Луцька. Хотіла б зустріти такого ж одинокого
чоловіка віком 45–50 літ, який любив би мене, цінував,
став надійною опорою в житті. Чекаю на дзвінок від
порядного мужчини, який не зловживає спиртним і погодився б на переїзд до мене. Мій тел. 0996840256.
ххх
62-річний самотній, матеріально забезпечений
вдівець (діти живуть окремо). Мешкаю в селі за 25 кілометрів від Луцька. У будинку є газ, вода. Познайомлюся із жінкою моїх років із сільської місцевості. Мій
тел. 0994681310.
ххх
Симпатична 69-літня блондинка познайомиться з
інтелігентним, матеріально забезпеченим чоловіком
віком від 70 років для спільного життя. Сподіваюся, що
відгукнеться мужчина, який хоче мати кохану та дбайливу дружину, а не домашню робітницю. Сексуально
заклопотаних та хитрунів прошу не дзвонити. Мій тел.
0968666023.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою, яка мешкає на Волині. Мій тел.
0988728167.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться
на нього чоловік, який, як і я, втомився від самотності,
якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому
житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка
веде здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння,
теплоту та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691. n

volyn.com.ua

Аліна ВІТИНСЬКА,
редакторка відділу місцевого
самоврядування та сільського життя
«Газети Волинь»

Я дружина… «моряка»

n Ніхто, крім тебе

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

ніхто

Погляд

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

0672829775 (наприклад: «Різдво»), 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 сайту volyn.com.ua. n
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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 Куплю пай або землю с/г призначення у Луцькому районі. Тел. 050 43 85 225.

АВТОРИНОК
l Купую постійно мототехніку («Урал»,
К-750, МТ), автотехніку (ГАЗ-21, ГАЗ-24,
ЛуАЗ, УАЗ) часів СРСР та запчастини,
документи до неї. Тел.: 050 67 43 221,
096 05 84 820.

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 картоплетехніки
вітчизняного виробництва. Тел.: 068 56
40 474, 050 61 07 082.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор
для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі
(фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г

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 Продам пшеницю, насіннєвий ячмінь, овес, сою, вику, зерновідходи
(фураж), осипку, гній. Тел. 096 40 13 120.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю кольорові металеві

РІЗНЕ

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.

l Продам жом, торфобрикет, дрова,

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14
192.

пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096
99 43 100.
l 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 мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки

+38
+38
+38
+38

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

l Загублений сертифікат (серія ВЛ №
0276157) на право власності на земельну частку (пай), виданий 30.08.2000 р.,
зареєстрований за № 17583 на ім’я
Якимчук Павло Аріонович, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток (серія
МК № 5341136), виданий на ім’я Синій
Василь Леонтійович, 1974 р. н., вважати
недійсним.
l Загублений студентський квиток,
виданий 15 вересня 2020 року Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки на ім’я Семенюк Ольга Володимирівна, вважати
недійсним.
l Загублене свідоцтво на право власності на житло, видане Луцькою міською
радою 26 січня 1996 року на ім’я Ткачук
Марія Іванівна, Ткачук Валентин Володимирович, Ткачук Володимир Володимирович, вважати недійсним.
l Загублену карту водія (№ UAD
0000007HZR000), видану до 8.06.2026 р.
на ім’я Залевський Микола, вважати недійсною.

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

www.volyn.com.ua

Що віщують зорі
Гороскоп на 24–30 січня
ОВЕН. Настає вдалий час для
втілення в життя нових планів та
ідей. Сконцентруйтеся, аби не упустити можливостей, що відкриваються. Не зайве бути розважливим.
У вихідні в особистих взаєминах можливі
конфлікти. Сприятливий день – середа,
несприятливий – п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Імовірні несподівані зміни в питаннях кар’єри, а чи будуть
вони позитивними, залежить лише
від вашої сумлінності. У вихідні
будьте толерантними у спілкуванні, переконайтеся, що вас розуміють
правильно. Сприятливий день – вівторок,
несприятливий – четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ваші плани реалізуються, якщо ви будете діяти стиха,
не розкриваючи своїх намірів. Вдалий період для кар’єри, кохання та
родини – вам удасться знайти час
на всі сфери життя. У вихідні приділіть
рідним більше уваги. Сприятливий день –
четвер, несприятливий – субота.
РАК. Легко подолаєте всі перешкоди і знайдете однодумців, які
підтримають ваші ідеї, тому максимально використовуйте сприятливу
ситуацію. У вихідні з легкістю зумієте
впоратися зі справами, що нагромадилися, якщо вмовите себе діяти. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий –
вівторок.
ЛЕВ. Якщо ви давно плануєте
якісь зміни у своєму житті, то зараз
саме час для цього. Досить сумніватися – настав час діяти. Постарайтеся не залишати незакінчених справ на
роботі. У вихідні можливі важливі повідомлення. Сприятливий день – середа, несприятливий – п’ятниця.
ДІВА. Іноді краще промовчати,
щоб уникнути конфліктів і не дати
недоброзичливцям шансу втрутитися в хід подій. Не випускайте з уваги
навіть незначні дрібниці. У вихідні
розважайтеся, спілкуйтеся з друзями
й родиною. Сприятливий день – четвер, несприятливий – понеділок.
ТЕРЕЗИ. Розвивайте спостережливість та інтуїцію, зважайте на
інтереси інших людей. Спробуйте
втихомирити свою гординю й прислухатися до порад колег, самотужки
вам усіх завдань не вирішити. У вихідні
приділіть увагу дітям. Сприятливий день –
середа, несприятливий – понеділок.
СКОРПІОН. Ви рухаєтеся вгору,
але, можливо, занадто швидко. Не
забувайте відпочивати й хоча б іноді знижувати швидкість. Ймовірна
приваблива пропозиція, ваші доходи зростуть. У вихідні подумайте, як
діяти далі. Сприятливий день – понеділок,
несприятливий – середа.
СТРІЛЕЦЬ. Перш ніж приймати
цікаві ділові пропозиції, добре все
обдумайте, проаналізуйте нюанси.
Не демонструйте колегам і начальству свою незгоду. Ви здатні звернути гори. У вихідні ваших порад потребуватимуть рідні чи друзі. Сприятливий день
– п’ятниця, несприятливий – понеділок.
КОЗЕРІГ. Настає активний період: кар’єра, друзі, світське життя.
Але іноді події можуть розвиватися
не так, як ви очікували, – вчіться
швидко перелаштовуватися. У вихідн і розслабтеся й відпочиньте в комфортних
умовах. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.
ВОДОЛІЙ. Зосередьтеся на
найважливіших справах, не намагайтеся бути всюди – доведеться
зробити вибір. Відстоюючи свої
інтереси у взаєминах із партнерами, реально розраховуйте свої сили.
Вихідні – прекрасний час для прогулянки.
Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер.
РИБИ. Аби не упустити шанс,
проявляйте ініціативу, але при цьому поводьтеся коректно з партнерами. Є ймовірність обману, особливо
в питаннях нерухомості. Згадайте
про старих друзів, їм знадобиться ваша
допомога. Вихідні проведіть з родиною.
Сприятливий день – середа, несприятливий – субота.

www.volyn.com.ua

НОВИНИ НАДСТИР’Я

У Печихвостах Різдво Христове
святкували в оновленому
Будинку культури

Волинянин, який зґвалтував
односельчанку, напав у столиці
на відомого журналіста
У Києві на Різдво на проспекті Перемоги
в Шевченківському районі пограбували
співзасновника «Громадського радіо» Андрія
Куликова

Понад пів мільйона гривень на ремонт приміщення виділило
подружжя знаних в Україні господарів і меценатів —
Оксани й Тараса Щерблюків (обоє на фото)

Щ

У них любов до рідного краю не тільки на словах, а й на ділах!

«ХЛІБОРОБИ ПОВИННІ МАТИ
ВСЕ НАЙКРАЩЕ»

к повідомили в пресслужбі поліції Києва, зловмисники підійшли до потерпілого і попросили
цигарку. Отримавши відмову, вони побили його,
відібрали три тисячі гривень, банківську картку і мобільний телефон. Тепер фігурантам загрожує до шести
років тюремного ув’язнення. Інцидент стався 7 січня.
Андрій Куликов сказав, що не пов’язує напад зі своєю
професійною діяльністю.
Столичні правоохоронці швидко встановили і затримали грабіжників. Ними виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг
наркотиків 23-річний уродженець Миколаївщини
та 23-літній волинянин, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Відомо, що цей, тоді
ще неповнолітній, громадянин у листопаді 2015-го
зґвалтував свою односельчанку — жительку села Печихвости Горохівського району. Посеред ночі п’яний
юнак пробрався в будинок старенької. Поки жінка
міцно спала, хлопець роздягнув її, затиснув їй руки
та ноги і зґвалтував. Закривавлена та заплакана бабуся посеред ночі прийшла до сусідів, які й викликали
правоохоронців. У 2016 році суд визнав хлопця винним у нарузі над пенсіонеркою і засудив до 3 років
і 1 місяця ув’язнення. n

Я

Сім’ї з Луцька, в якої згоріла хата
в новорічну ніч, потрібна допомога
Через пожежу родина Анжеліки та Василя
Самусів, які виховують 11-річну доньку,
залишилась без житла
Зі сцени глядацький зал виглядає доволі круто.

чинання, яке зробить села красивішими, а людей — заможнішими
й багатшими духовно. Відмовляємо одноосібників продавати землю будь-кому, хоча самі
готові купити її. Просимо, щоб
не продешевили, бо ціна буде
більшою. Не хочемо, щоб потому
хтось нарікав і на себе, і на нас.

підтримуємо кожне
« Ми
починання, яке зробить
села красивішими,
а людей —
заможнішими й
багатшими духовно.

»

По-іншому бути не може, бо ми
щодня дивимося цим людям
в очі, — розповіла про принципи
бізнесу Оксана Володимирівна.
«РОДИНА ЩЕРБЛЮКІВ —
ПРИКЛАД ЛЮБОВІ
ДО РІДНОГО КРАЮ»

У відкритті оновленого Будинку культури взяли участь
разом із очільником Горохівської громади Віктором Годиком
його заступники Олексій Гайдук

і Максим Ящукевич, начальники
управлінь, відділів міської ради й
майже двадцять депутатів міської
ради.
Міський голова назвав родину Щерблюків як приклад любові
до рідного краю, побажав кожній
людині міцного здоров’я й Божого благословення, а ще анонсував, що невдовзі до Печихвостів
відремонтують дорогу.
До пандемії коронавірусу
Оксана Щерблюк запрошувала
в Печихвости Волинський народний хор, гурти «Чорні черешні», «Kazka», «Чачка»… А перший
концерт в Будинку культури
з євроремонтом продемонстрував, що у селі достатньо талантів
для мистецьких дійств. Їх чудово
організувала нещодавно призначена директоркою закладу Ірина
Каштелян.
Нині Оксана й Тарас Щерблюки запланували втілити у життя
новий гідний поваги задум. Майже в центрі села є місцина, яка
колись мала бути парком із дитячим майданчиком. Наразі вона
схожа на густі хащі, та невдовзі
тут відпочиватимуть місцеві малюки на карусельках і гірках, гойдалках і пісочницях. n

n Пряма мова
Оксана ЗАБУЖКО, письменниця, уродженка Луцька, вважає спробу влади арештувати
Петра Порошенка копіпастом (копією з одного керованого центру) торішнього
московського сценарію «возвращение Навального» і його затримання:

«

Олена БОРИСОВА

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Успішний бізнес горохівським
меценатам вдалося побудувати
не одразу.
На початках аграріям не вистачало грошей і досвіду. 17 років тому у них були не надто
перспективні стартові позиції:
розвалена стара колгоспна ферма в Печихвостах і зарості на земельних паях жителів Стрільчого. Якось в тих хащах отелилася
корова і її довго шукали. Часто
врожаї через негоду збирали
менші, ніж очікували. Застрягли
в кредитах…
Пережити судилося період,
коли в свинарниках відбудованої
ферми «Макс Ком» падіж щодня
вимірювався десятком голів дорогих породистих поросят. Тим
часом кредити непомірно збільшувалися.
Втім, Тарас Щерблюк тоді
привселюдно дав жителям обох
сіл обіцянку: «У вас будуть і ферма, і робота, і благоустрій… Хлібороби повинні мати все найкраще».
Йому вдалося її дотримати.
У «Макс Ком» повірив засновник
групи компаній «Вілія» Євген
Дудка й допоміг підприємству
стати на ноги. Тепер тут вчасно
виплачують гроші за оренду земельних паїв, працівники одержують гідні зарплати, юним відмінникам в обох селах Щерблюки
призначають стипендії і надають
постійну спонсорську допомогу дитячому садочку «Пролісок», Печихвостівському ліцею,
Стрільченській гімназії, місцевій
амбулаторії, пожертви для храмів, допомагають із благоустроєм обеліска, вулиць і кладовищ…
— Ми підтримуємо кожне по-

11

n Пульс тижня

n Добра справа

об великий глядацький
зал, фоє і кабінети були
сучасними, світлими
та затишними, підприємство
«Макс Ком», яке очолює Оксана
Щерблюк, спрямувало на ремонт 510 тисяч гривень. Задум
підтримали горохівський міський голова Віктор Годик і команда обранців громади, виділивши
ще 200 тисяч гривень із міського
бюджету. Крім того, 100 тисяч надійшли з обласної казни завдяки
клопотанню депутата Волиньради Тараса Щерблюка. Тож печихвостівці тепер кажуть, що їхній
Будинок культури — найфайніший в окрузі.

19 січня 2022 Середа

А п’ятому Президенту України окремий респект за ось цю «деконструкцію», здійснену просто
в судовій промові: «Я категорично вимагаю притягнення до відповідальності осіб, які складали
цей документ, в якому використовуються наступні фрази: «міністр палива і енергетики Луганської
Народної республіки» – це пише Генеральна Прокуратура! «Територія терористичних організацій ЛНР та ДНР». Це повністю російський наратив! Я раджу цим особам почитати довідку,
що в українській документації це називається – «тимчасово окуповані території».

Тетяна МЕЛЬНИК

ама дівчинки розповіла, що дитина досі не може
оговтатись після пережитого і відмовляється
відвідувати школу — боїться, щоб однокласники не дражнили безхатьком.
Біда в родині Самусів сталася в ніч з 31 грудня
на 1 січня. Удома була мама з донькою та її подруга.
Батько сімейства був на чергуванні. За десять хвилин
до півночі на вулиці Партизанській, 11 в обласному центрі загорілася хата.
Лучанка розповіла, що будинок розділений на частини між двома співвласниками. У сусіда зайнялася
проводка. Дівчата піднялися з кухні на другий поверх
і побачили дим. Полум’я на той момент ще не було.
— Ми вибігли з хати на двір, у чому були одягнені.
Тим часом вогонь з величезною швидкістю розгорався
під дахом. Усе спалахнуло миттєво. За декілька хвилин
другий поверх вигорів повністю, — розповіла жінка.
Пожежники на виклик прибули дуже швидко. Але
будинок площею у 150 квадратних метрів квадратних
лишився в непридатному для життя стані: другий поверх вигорів повністю, а перший залили водою. Речі
домашнього вжитку, меблі і побутова техніка вийшли
з ладу, облетіла штукатурка.
Нині сім’я погорільців мешкає у знайомих на сусідній вулиці.
Родина просить небайдужих про допомогу, аби відбудувати знищене вогнем житло. Кошти можна переказати на картку за реквізитами: 4149 4993 9382 0038.
Отримувач Анжеліка Самусь. n

М

Пацієнт помер у кабінеті лікаря
До горохівських медиків звернулися жителі
Львівщини. Вони привезли до лікарні
52-річного чоловіка у важкому стані
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ацієнт мав дуже високу температуру й сильний
кашель. Він лише зміг зайти в кабінет терапевта в поліклініці КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» й впав замертво. За попередньою
інформацією, чоловік страждав від туберкульозу. n
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l БЕРЕЖЕНОГО І БОГ БЕРЕЖЕ!

с. 10

Фото із сайту pixabay.com.

»

Фото із сайту ukr.media.

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Прогноз
погоди на другу
половину зими

Фото із сайту wikipedia.org.

 Чоловіка
врятували,
пересадивши
серце... від
свині
Багато хто вважає, що не можна дивитися у розбите дзеркало. Це — давня прикмета, яка завжди обіцяє
невдачу, горе, а для жінок — можливість стати самотньою або втратити свою красу.

Чи варто вірити
в прикмети?

Таким Івана Сірка зобразив Ілля Рєпін на
картині «Запорожці пишуть листа турецькому
султанові» (1880 – 1891).

Диявольське число, чорна кішка, розбите дзеркало, зустріч
із жінкою з порожнім відром — продовжувати чорний
список можна дуже довго — це таємничі містичні правила,
що лякають нас і застерігають від небезпеки. У чому ж їх
секрет, чому на деяких людей вони діють, а на інших ні?
Чи варто взагалі вірити в прикмети?
Читайте про це на с.12

Навіть після смерті
Івана Сірка козаки
ходили в походи
з його рукою

Стільки всього містичного
та міфічного, мабуть, не придумали
про жодного з козацьких лідерів.
Але чи всі міфи, які міцно укорінилися
в нашій історичній пам’яті,
відповідають дійсності?

»

Читайте про це на с.4

»

 Дату
смерті можна
передбачити
за… датою
народження

Фото із сайту ukr.net.

l СТРАШНА ІСТОРІЯ

 Історія до
сліз: «Руйнівник
пташиного
щастя має
спокутувати
свій гріх…»

Італійський пенсіонер прийняв «віагру»
і... вбив українку, з якою прожив 17 років
Про подробиці тагедії читайте на с. 5

»

Січневий
номер уже в
продажу!

:))

Анекдоти

– Марусю, ти шукаєш нового чоловіка, але ще не
розійшлася зі старим?
– Йой, а ти як збираєшся купувати нові мешти,
то йдеш боса?
***
Одна панянка опублікувала допис у фейсбуці:
«Перегоріла лампочка, треба поміняти. Чоловіки,
допоможіть! Help! SOS!». Перший коментар: «Зробив
репост по всіх групах. Чим зміг – допоміг. З тебе –
кава»...
***
– Дівчино, здається, ви сіли за кермо напідпитку.
Ви готові пройти тест на алкоголь?
– Залюбки! Який алкоголь будемо тестувати?
***
Оголошення на хвіртці: «Дзвінок не працює –
дражніть собаку!»
***
– Мамочко, купи мені мавпу!
– Що ти придумав, Петю? Чим ти її будеш годувати?
– А ти купи мені мавпу із зоопарку. Там висить
оголошення: «Годувати мавп заборонено».
***
– Бідний Іван Кузьмич! Зовсім старий оглух.
Боюся, звільнять його...
– Нє, ти що... Переводять у відділ скарг!

Програма телепередач на 24 — 30 січня

СЕРЕДА, 26 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Відтінки України
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30, 02:10, 05:10
Новини
07:05, 00:25 Т/с «Шетланд»
08:05, 00:20 Тиждень на
Суспільному
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак»
09:05 Т/с «Знедолені»
10:10 Д/с «Особливий загін.
Супер - чуття»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
13:10, 01:25 Прозоро: про
актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:40, 00:05, 02:45, 05:45
Спорт
15:20 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за
виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на
звіра»
21:55 Полюси
23:00 Перша шпальта
03:00 Невідомі Карпати
03:25 Д/ф «Іспит на людяність»
04:15 Спецпроєкт «Голокост.
Засвідчений злочин»

1+1

ПОНЕДІЛОК, 24 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Відтінки України
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:00, 02:25, 05:20
Новини
07:05 Д/с «Дика планета»
07:30 Лекції TEDxKyiv
07:45, 03:00 Невідомі Карпати
08:05, 03:35, 05:15 Тиждень на
Суспільному
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак»
09:05 Т/с «Знедолені»
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
13:10, 01:45 Прозоро: про
актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:30, 00:25, 02:50, 05:45
Спорт
15:20 Концерт. Хорея Козацька
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за
виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на звіра»
21:45 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік»
23:30 Перша шпальта
00:40 Т/с «Шетланд»
03:30 Буковинські загадки
03:40 Х/ф «БІЛИЙ ПТАХ З
ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»

1+1
05.35, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК» (16+)

ІНТЕР
05:15, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:05, 18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «КОЛИШНІ»
14:10, 15:05 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
ВІЧЕРА»
01:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:15 «Мультфільм»
04:50 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях

10.50 Т/с «Я заплачу завтра» (12+)
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.30, 11.50, 14.50, 20.15, 22.50
Т/с «Папаньки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)

ICTV
05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Громадянська оборона
06.30 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
10.15, 13.20 Х/ф «ВОЛОДАР
БУРІ» (16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
13.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 2» (16+)
14.25, 16.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.30 Т/с «Коп з минулого» (16+)
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
22.45 Свобода слова

ВІВТОРОК, 25 СІЧНЯ
14.35 Х/ф «ДЖУНГЛІ
КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
16.30 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
18.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
10.10 Х/ф «ДОВГА НІЧ» (16+)
11.55 Х/ф «ІКАР» (16+)
13.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2022»
20.20 Т/с «Звонар» (16+)
22.15 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 10.00 Топ-матч
06.10 НЕК - Феєнорд. Чемпіонат
Нідерландів 08.10 Рівер Плейт
- Атлетіку Мінейру. 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес 10.15 Аллоа
Атлетік - Селтік. Кубок Шотландії
НОВИЙ КАНАЛ 12.00 Іспанія - Греція. Відбір до
ЧС- 2022 13.50 Огляд 1-го ігрового
06.00, 07.10 «Kids time» 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.15 дня. Відбір до ЧС- 2022 15.00,
19.00, 22.30 Футбол NEWS 15.20
«Орел і решка» 09.25
Ювентус - Сампдорія. 1/8 фіналу.
Т/с «Мерлін» 11.10
Кубок Італії 17.10 Галатасарай Х/ф «ВІДПАДНИЙ
Трабзонспор. Чемпіонат Туреччини
ПРЕПОД» (16+) 13.45
19.20 Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 3» (16+) 16.00, 19.50 Yellow 20.00 ПСВ - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів 21.50
20.00 «Хто зверху?
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
Спецвипуски» (12+)
22.50 Сівасспор - Фенербахче.
17.55 Т/с «Будиночок
Чемпіонат Туреччини
на щастя» 22.00 Х/ф
«ЕКСПАТ» (16+)

ТЕТ

МЕГА

06.00 ТЕТ Мультиранок 08.35
Х/ф «Дванадцять місяців» 10.35
06:10 Правила виживання
Х/ф «Супернянь» (16+) 12.05
06:15 Містична Україна 09:00
Х/ф «Супернянь 2» (16+) 14.05,
Страх у твоєму домі 10:00,
16.00, 02.30 Панянка-селянка
01:40 Речовий доказ 11:10,
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
21:50 Таємниці глибин з Джеремі галлівуд 17.00 СуперЖінка 18.00
Вейдом 12:10 Гордість України
Богиня шопінгу. Екстремальний
13:05 Заборонена історія 14:05
сезон 19.00, 20.30 Одного
Таємниці людського мозоку 15:05, разу під Полтавою 19.30, 21.00
19:50 Друге життя звичайних
Танька і Володька 20.00, 21.30
речей 16:05 Ретро автомобілі:
Одного разу в Одесі 22.00 Т/с
великі й малі 17:05, 23:40 Як
«Бібліотекарі» (16+) 23.00 Країна У
влаштований Всесвіт 18:05, 00:40 00.00 Казки У Кіно 01.00 Вечірка 2
Їжа богів 19:05 Юрій Нікулін 20:50 05.50 Корисні підказки
Еволюція зброї 22:40 Шукачі
НТН
неприємностей 02:50 Шосте
відчуття. Дар чи прокляття? 03:45 05.00, 04.45 «Top Shop»
Довідник дикої природи 04:40
05.55 «Вартість життя»
07.20 Х/ф «Мерседес» тікає
Судіть самі
від погоні»
К-1
08.50 Х/ф «Акція»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 «Свідок»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
13.00, 18.00, 03.25 «Випадковий
08.25 «Ух ти show»
свідок»
09.00 М/ф «Морська бригада»
14.00, 21.15 Т/с «Менталіст» (16+)
10.40 «Орел і Решка. Навколо
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
світу»
Маямі» (16+)
11.35 «Орел і Решка. Дива світу 2» 23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)
13.40, 21.00 «Орел і Решка.
00.45 Х/ф «Сліди апостолів»
(16+)
Івлєєва VS Бєдняков»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Відтінки України
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30, 02:10, 05:10
Новини
07:05, 00:25 Т/с «Шетланд»
08:05, 00:20, 03:00 Тиждень на
Суспільному
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак»
09:05 Т/с «Знедолені»
10:10 Д/с «Особливий загін.
Супер - чуття»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
13:10, 01:25 Прозоро: про
актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:40, 00:05, 02:45, 05:45
Спорт
15:20 Концерт
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за
виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на звіра»
21:55 Полюси
23:00 Бігус Інфо
03:05 Невідомі Карпати
03:30 Буковинські загадки
03:35 Х/ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 2» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
(16+)

ІНТЕР
05:20, 22:00 «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 «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
14:30, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ
ТАЄМНИЦІ»
01:55 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:15 «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+)
14.50, 15.30, 17.00 Т/с «Виклик
2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.05, 11.50 «Битва екстрасенсів»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.55, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Папаньки» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прихована небезпека
11.30, 13.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-5: ПОЛЕ
БОЮ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 22.45 Т/с «Нюхач»
(16+)
16.35, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time» 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.45
«Орел і решка» 09.50
Т/с «Мерлін» 11.45 «Де
логіка?» (12+) 13.50
Х/ф «КАНІКУЛИ» (16+)
15.50 «Хто зверху?
Спецвипуски» (12+)
17.50 Т/с «Будиночок
на щастя» 20.05 «Хто
зверху?» (12+) 22.15 Х/ф
«НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)

МЕГА
06:15 Містична Україна 07:10
Правила виживання 09:20
Страх у твоєму домі 10:20,
01:40 Речовий доказ 11:30,
21:50 Таємниці глибин з Джеремі
Вейдом 12:25 Гордість України
13:25 Заборонена історія 14:20
Божевільний світ 15:15 Друге
життя звичайних речей 16:15,
20:50 Еволюція зброї 17:15, 23:40
Як влаштований Всесвіт 18:15
Фантастичні історії 19:10 Два
Миронових 19:55, 22:40 Шукачі
неприємностей 00:40 Їжа богів
02:50 Мерилін Монро 03:45
Довідник дикої природи 04:40
Судіть самі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00, 23.00 Т/с «Грань» (16+)

10.45, 18.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
12.35, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
14.35 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
16.10 Х/ф «ГОЛИЙ РОМАНТИК»
(16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
08.15 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)
10.45, 20.20 Т/с «Звонар» (16+)
12.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Джедаі 2021»
22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.10, 19.30, 21.30
Топ-матч 06.10 Вітесс - Гронінген.
Чемпіонат Нідерландів 08.10
Флуміненсе - Барселона. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес 10.00,
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Рейнджерс - Стерлінг
Альбіон. Кубок Шотландії 12.25
Італія - Півн. Ірландія. Відбір до ЧС2022 14.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 15.20 Лаціо - Удінезе.
1/8 фіналу. Кубок Італії 17.10
Істанбул Башакшехір - Гезтепе.
Чемпіонат Туреччини 19.20,
23.40 Yellow 19.40 НЕК - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 21.40 LIVE.
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу.
Кубок португальської ліги 23.50
Бельгія - Данія. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.35
Х/ф «Дівчинка з сірниками»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
(16+) 10.45 Х/ф «Уяви собі»
12.45 4 весілля 14.00, 16.00,
02.30 Панянка-селянка 15.00,
05.00 Зірки, чутки та галлівуд
17.00 СуперЖінка 18.00 Богиня
шопінгу. Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу під
Полтавою 19.30, 21.00 Танька і
Володька 20.00, 21.30 Одного
разу в Одесі 23.00 Країна У 00.00
Казки У Кіно 01.00 Вечірка 2
05.50 Корисні підказки

НТН
06.20 «Вартість життя»
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «Людина в зеленому
кімоно»
10.25 Т/с «Коломбо» (16+)
14.00, 21.15 Т/с «Менталіст» (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)
00.45 «Легенди карного розшуку»
04.45 «Top Shop»

05.30, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 3: ВІДПЛАТА» (16+)
23.00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1» (16+)

ІНТЕР
05:15, 22:00 «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 «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:05, 19:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «КОД ЧЕРВОНИЙ»
01:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:10 «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+)
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.55, 11.50 «Битва
екстрасенсів» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вікна-Новини»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.05, 22.50 Т/с «Папаньки»
(12+)

ICTV

20.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time» 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.20
«Орел і решка» 09.25
Т/с «Мерлін» 10.40 «Де
логіка?» (12+) 13.45 Х/ф
«ВІЙНА З ДІДУСЕМ»
15.45, 20.05 «Хто
зверху?» (12+) 17.50 Т/с
«Будиночок на щастя»
22.15 Х/ф «СКЛО»
(16+)

МЕГА
06:15 Містична Україна 07:10
Правила виживання 09:10
Страх у твоєму домі 10:10,
01:40 Речовий доказ 11:20,
21:50 Таємниці глибин з Джеремі
Вейдом 12:15 Гордість України
13:10 Заборонена історія
14:05 Божевільний світ 15:00
Дика Бразилія 16:00, 20:50
Еволюція зброї 17:00, 23:40 Як
влаштований Всесвіт 18:00,
00:40 Їжа богів 18:55 Код
доступу 19:55, 22:40 Шукачі
неприємностей 02:50 Скептик
03:50 Сучасні будівлі Лондону
04:20 Дикі тварини 04:50
Судіть самі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
10.30, 18.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
12.35, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
14.30 Х/ф «ГОЛИЙ
РОМАНТИК» (16+)
16.20 Х/ф «МИСЛИВЦІ» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
08.00 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
10.50, 20.20 Т/с «Звонар» (16+)
12.50, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 ПСВ - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 08.10 Фламенгу
- Олімпія. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10.00, 15.00,
19.00, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу.
Кубок португальської ліги 12.05,
15.20 Yellow 12.15 Туреччина
- Нідерланди. Відбір до ЧС2022 14.05, 21.45 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 15.30
Рома - Лечче. 1/8 фіналу. Кубок
Італії 17.15 Єні Малатьяспор Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
19.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 20.00 АЗ Алкмаар Камбюр. Чемпіонат Нідерландів
22.50 Істанбул Башакшехір Гезтепе. Чемпіонат Туреччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Диявол з трьома
золотими волосинами» 09.45,
22.00 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10.45 Х/ф «Дев’ять життів»
12.45 4 весілля 14.00, 16.00,
01.20 Панянка-селянка 15.00
Зірки, чутки та галлівуд 17.00
СуперЖінка 18.00 Богиня
шопінгу. Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу під
Полтавою 19.30, 21.00 Танька і
Володька 20.00, 21.30 Одного
разу в Одесі 23.00 Х/ф «Винні
зірки» (16+) 05.50 Корисні
підказки

НТН

06.25 «Вартість життя»
06.30 Ранок у великому місті
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
08.45 Факти. Ранок
«Випадковий свідок»
09.15, 19.20 Надзвичайні
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
новини
«Свідок»
10.10 Громадянська оборона
09.00 Х/ф «Загадка Ендхауза»
11.45, 13.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ 11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
ПІХОТИНЕЦЬ-6:
14.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
БЛИЖНІЙ БІЙ» (16+)
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач» Маямі» (16+)
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)
(16+)
00.45 «Легенди карного
16.35, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+) розшуку»
04.45 «Top Shop»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

ЧЕТВЕР, 27 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Відтінки України
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30, 02:10, 05:10
Новини
07:05, 00:25 Т/с «Шетланд»
08:05, 00:20, 03:00 Тиждень на
Суспільному
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак»
09:05 Т/с «Знедолені»
10:10 Д/ц «Африка. Звір на
звіра»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00 Хвилина мовчання: День
пам’яті жертв Голокосту
12:01, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
13:10, 01:25 Прозоро: про
актуальне
14:00 Наділені добром
14:10, 15:20 Д/п «Ошукати
Гітлера»
15:10, 21:40, 00:05, 02:45, 05:45
Спорт
16:20 Д/с «Особливий загін.
Супер - чуття»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/ф «Звіт про Освенцим»
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупція в деталях
03:05 Невідомі Карпати
03:30 Х/ф «ТІНІ ЗАБУТИХ
ПРЕДКІВ»

1+1
05.35, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 4» (16+)
23.05 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 2» (16+)

ІНТЕР
05:15, 22:00 «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 «ОДИН ДЕНЬ»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
22:50 Д/п «Аушвиц. Инструкция
по НЕприменению»
23:45 Х/ф «СПРАВА КОЛІНІ»
02:05 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:35 «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+)
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Слідами політичних
канікул
23.50 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.05, 11.50 «Битва
екстрасенсів» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
16.00, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.50 Т/с
«Кольоротерапія
кохання» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «ВЕЖІБЛИЗНЮКИ»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач»
(16+)
16.25, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+)

П’ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі

18.50 «Джедаі»
22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06.00 Х/ф «ТАЄМНИЦІ
РАЙСЬКИХ СХИЛІВ»
(12+) 07.10 Х/ф
«ДРАКОН ПІТА» 09.10
Т/с «Мерлін» 12.10
Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
(16+) 14.35 Х/ф
«СКЛО» (16+) 17.00
Х/ф «ВОГНЕБОРЦІ»
(12+) 19.55 Х/ф
«ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ»
(12+) 22.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)

06.00, 08.00, 14.50 Топ-матч
06.10 АЗ Алкмаар - Камбюр.
Чемпіонат Нідерландів 08.10
Палмейрас - Сан-Паулу. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес
10.00, 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 10.20, 17.05 Yellow
10.30 Спортінг - Санта-Клара.
1/2 фіналу. Кубок португальської
ліги 12.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 13.00 Німеччина
- Ісландія. Відбір до ЧС- 2022
15.20 Сассуоло - Кальярі.
1/8 фіналу. Кубок Італії 17.15
Сівасспор - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 19.20
Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 20.15 Бенфіка Боавішта. 1/2 фіналу. Кубок
португальської ліги 22.00 Огляд
1/8 фіналу. Кубок Італії 22.50
Єні Малатьяспор - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини

МЕГА
06:15 Містична Україна 07:10
Правила виживання 09:10
Страх у твоєму домі 10:10,
01:40 Речовий доказ 11:20,
21:50 Таємниці глибин з Джеремі
Вейдом 12:15 Гордість України
13:10 Заборонена історія 14:05
Божевільний світ 15:00 Левиний
рик 16:00, 20:50 Еволюція зброї
16:55, 23:40 Як влаштований
Всесвіт 17:55, 00:40 Їжа богів
18:55 Код доступу 19:55, 22:40
Шукачі неприємностей 02:50
Скептик 03:50 Дикі тварини
04:50 Судіть самі

К-1
07.00 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.50, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
10.30, 18.15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.30, 21.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
14.25 Х/ф «МИСЛИВЦІ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
07.45 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)
09.55, 20.15 Т/с «Звонар» (16+)
11.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.00
Х/ф «Винні зірки» (16+) 11.20
Х/ф «Ванільне небо» (16+)
14.00, 00.00, 02.30 Панянкаселянка 17.00 М/ф «Епік»
19.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась» 21.00 Х/ф «Той,
що вижив» (16+) 01.00 Казки У
Кіно 01.30 Країна У 05.00 Зірки,
чутки та галлівуд 05.50 Корисні
підказки

НТН
06.20 «Вартість життя»
07.55, 13.00, 03.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «Один шанс із
тисячі»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
14.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
18.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)
00.45 «Легенди карного
розшуку»
04.45 «Top Shop»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 04:35 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 18:00, 21:00,
00:05, 04:00, 05:35 Новини
07:05, 03:55 Тиждень на
Суспільному
07:10 Мультфільм
08:05, 04:25 Земля, наближена
до неба
08:25 Відтінки України
09:05 #ВУКРАЇНІ
09:35 Д/п «Бабуїни. Правила
зграї»
10:30, 12:25 Т/с «Хадсон та Рекс»
11:20 Біатлон на Суспільному.
Чемпіонат Європи. Гонка
переслідування, 12, 5 км, чоловіки
14:00 Наділені добром
14:20 Біатлон на Суспільному.
Чемпіонат Європи. Гонка
переслідування, 10 км, жінки
15:25 Країна пісень
16:25 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська і Віталій Борисюк»
17:20 Концерт. Квартет Гетьман
18:15 Дайджест «Гримерка
Євробачення»
18:45 Д/с «Дикі тварини»
19:20 Т/с «Паризькі таємниці»
21:25 Д/ц «Африка. Звір на звіра»
23:10 Д/ц «НЛО: Загублені
свідчення»
00:30 Х/ф «ШТОЛЬНЯ»
01:55 Д/ф «Вибір»
03:00 UA:Фольк. Спогади

1+1
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.10, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 Т/с «Дикі» (16+)
23.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 4»

ІНТЕР
05:15 «Телемагазин»
05:45 «Орел і Решка. Дива світу»
06:55 Х/ф «ДИКУН»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «ТУЗ»
13:00 Х/ф «КУХАРКА»
14:25 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО»
16:20 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
17:55, 20:30 Т/с «Провінціал»
20:00 «Подробиці»
22:40 «Всі зірки в Юрмалі»
01:00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
03:00 Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ
ТА ЧОЛОВІКА»
04:45 «Мультфільм»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
09.00, 15.20 Т/с «Розколоті сни»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Дім, де серце»
(16+)
20.00 Головна тема
23.10 Т/с «Я заплачу завтра»
(12+)

1+1
05.15, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06.00, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)
22.10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 3: ВІДПЛАТА» (16+)

ІНТЕР
05:15, 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 «ВІДЧАЙДУШНІ
ВТІКАЧІ»
14:10, 15:00, 15:40, 01:00
«Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 02:55 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ГОТЕЛЬ МУМБАЇ»
03:25 «Орел і Решка. Шопінг»
04:10 «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
09.25, 15.30 Т/с «Друге життя
Єви» (12+)
18.00 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 «Аферисти в
сітях» (16+) 15.40 Х/ф
«ЕКСПАТ» (16+) 17.40
Х/ф «КОСМОС МІЖ
НАМИ» (12+) 20.00 Х/ф
«НЕРВ» (12+) 22.00
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
ЛАБІРИНТ» (16+)

ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
21.05 Х/ф «ОСТАННІЙ ЗАМОК»
(16+)
23.50 Х/ф «НАСЛІДКИ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу.
Кубок португальської ліги 08.10
Барселона - Флуміненсе. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес
МЕГА
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Окінлек Толбот 06:15 Містична Україна 07:10
Гартс. Кубок Шотландії 12.05
Правила виживання 09:00
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
Страх у твоєму домі 10:00,
туру 13.00 Сербія - Португалія.
01:40 Речовий доказ 11:10,
Відбір до ЧС- 2022 г. 14.50 Yellow
21:50 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом 12:10 Гордість 15.20 Інтер - Емполі. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 17.10 ПСВ - Аякс.
України 13:10 Заборонена
Чемпіонат Нідерландів 19.20
історія 14:05 Божевільний світ
Істанбул Башакшехір - Гезтепе.
15:00, 17:55 Їжа богів 16:00
Еволюція зброї 17:00, 23:40 Як Чемпіонат Туреччини 20.50
влаштований Всесвіт 18:55 Код Спортінг - Санта-Клара. 1/2
фіналу. Кубок португальської
доступу 19:55, 22:40 Шукачі
неприємностей 20:50 Глобальна ліги 22.50 Галатасарай наука 00:40 Фантастичні історії Трабзонспор. Чемпіонат
Туреччини
02:50 Скептик 03:50 Дикі
тварини 04:50 Судіть самі

ТЕТ

К-1

06.00 ТЕТ Мультиранок 08.35
Х/ф «Пані Метелиця» 09.45
06.30 «TOP SHOP»
Т/с «Бібліотекарі» (16+) 10.45
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Х/ф «Місіс Даутфайр» 12.45
08.35 Т/с «Грань» (16+)
4 весілля 14.00, 02.30 Панянка10.10
«Орел
і
Решка.
СТБ
селянка 15.00, 05.00 Зірки, чутки
Навколосвітня подорож» та галлівуд 16.00 СуперЖінка
06.10, 11.50 Т/с «Комісар Рекс»
18.00 Богиня шопінгу 20.00 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна- 12.15, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
«Батько нареченої» 22.00 Х/ф
Новини»
13.10, 21.00 «Орел і Решка.
«Батько нареченої 2» 00.00
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
Казки У Кіно 05.50 Корисні
Івлєєва VS Бєдняков»
(12+)
підказки
14.15 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
22.50 «Детектор брехні» (16+)
16.25 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА» (16+)
НТН
ICTV
18.10 Х/ф «ТРОЄ В КАНОЕ»
06.20
«Вартість
життя»
(12+)
06.30 Ранок у великому місті
23.00 «Орел і Решка. Івлєєва VS 07.50, 13.00, 03.00 «Випадковий
08.45 Факти. Ранок
свідок»
Бєдняков. Невидане»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
«Свідок»
2+2
11.55, 13.15 Т/с «Вижити за
09.00 Х/ф «Роби - раз!» (16+)
будь-яку ціну»
06.00 «Джедаі 2019»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
06.45 Т/с «CSI: Місце злочину»
14.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
13.50, 22.55 Скетч-шоу «На
(16+)
(16+)
трьох» (16+)
08.35 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
14.25, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
ВОСКРЕСІННЯ» (16+) Маямі» (16+)
17.25 Т/с «Вижити за будь-яку
18.00 «Випадковий свідок.
10.40 Т/с «Звонар» (16+)
ціну-2»
Навколо світу»
12.45 «Загублений світ»
18.45 Факти. Вечір
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)
17.55 «Секретні матеріали»
00.45 «Легенди карного
18.15 «Спецкор»
НОВИЙ КАНАЛ 18.50 «Джедаі»
розшуку»
04.45 «Top Shop»
19.25 Х/ф «МОРСЬКИЙ
06.00, 07.10 «Kids time» 06.05

НЕДІЛЯ, 30 СІЧНЯ

СУБОТА, 29 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Відтінки України
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:05, 02:10, 05:35
Новини
07:05 Т/с «Шетланд»
08:05 Тиждень на Суспільному
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак»
09:05 Т/с «Знедолені»
10:30 Д/с «Дикі тварини»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
13:10, 00:30 Прозоро: про
актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10 Спорт
15:20 Концерт «Кобза»
16:20 Д/с «Особливий загін.
Супер - чуття»
17:00, 01:15 Прозоро: про
головне
19:10 Д/с «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на
звіра»
21:25 Чемпіонат Європи УЄФА
з футзалу 2022 г. Україна Португалія
23:30 Д/п «Герої України. Крути.
Перша Незалежність»
02:35 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік»
04:15 #ВУКРАЇНІ
04:40 Д/с «Дика планета»
05:05 Геолокація: ВОЛИНЬ

23.40 Х/ф «СВЯЩЕНИК» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+) 06.10 «Хто
проти блондинок?» (12+)
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 Х/ф «ЧИХУАХУА
ІЗ БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ
3» 10.05, 12.00 «Орел
і решка» 11.00 «Орел
і решка. Чудеса світу»
15.05 М/ф «Монстри
проти прибульців» 17.00
Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+) 19.00
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
(16+) 21.00 Х/ф
«ПАСАЖИРИ»
(12+) 23.25 Х/ф
«СОНЦЕСТОЯННЯ»
(18+)

МЕГА

06:00, 01:40 Містична Україна
07:00 Випадковий свідок
10:10 Речовий доказ 11:20,
СТБ
18:10 У пошуках істини 13:10
06.00, 10.55 Т/с «Папаньки» (12+) Фантастичні історії 14:05
07.55 «Неймовірна правда про
Заборонена історія 15:05,
зірок»
21:00 Ближче до землі з Заком
16.40, 23.25 «Хата на тата» (12+) Эфроном 20:00 Таємниці акул
19.00 «МастерШеф. Битва
00:40 Природа сьогодення
сезонів» (12+)
02:30 Наші

ICTV

К-1

05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30, 10.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
11.50, 13.00 Х/ф «ФОРПОСТ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
(16+)
21.05 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ»
(16+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА» (16+)
12.30 Х/ф «ТРОЄ В КАНОЕ»
(12+)
14.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2018»
07.35 «Джедаі 2020»
08.35 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «АТАКА КОБРИ»
(16+)
15.40 Х/ф «БЕЗОДНЯ»
19.00 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
(16+)

21.00 Х/ф «П-ЯТИЙ ВИМІР»
(16+)
23.10 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10,
19.30 Спортінг - Санта-Клара.
1/2 фіналу. Кубок португальської
ліги 08.10 Атлетіку - Мінейру Рівер Плейт. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10.00, 15.00,
19.00, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Нант - Брест. 1/8 фіналу. Кубок
Франції 12.10 Албанія - Англія.
Відбір до ЧС- 2022 г. 14.00 Огляд
2-го ігрового дня. Відбір до ЧС2022 15.20 Бенфіка - Боавішта.
1/2 фіналу. Кубок португальської
ліги 17.10 Аллоа Атлетік - Селтік.
Кубок Шотландії 19.20 Yellow
21.15 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
Італії 21.40 LIVE. Матч. Фінал.
Кубок португальської ліги 23.55
Хорватія - Португалія. Ліга Націй
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
М/ф «101 далматинець» 11.00
М/ф «Думками навиворіт» 12.45,
14.15, 16.15 Одного разу під
Полтавою 13.15, 15.15, 23.10
Одного разу в Одесі 13.45, 14.45,
15.45 Танька і Володька 16.45
М/ф «Епік» 18.45 М/ф «Коко»
20.45 Х/ф «Термінал» 23.40,
00.40 Казки У Кіно 00.10 Країна
У 02.10 Панянка-селянка 05.50
Корисні підказки

НТН
05.55 Х/ф «Зворотного шляху
немає»
09.55 Х/ф «Тегеран-43»
12.50, 03.20 «Випадковий свідок»
14.45 Т/с «Смерть у раю» (16+)
19.00, 02.55 «Свідок»
19.30 Х/ф «Бережіть жінок»
22.10 Х/ф «Пережити ніч» (16+)
23.55 Х/ф «Викрадений» (16+)
01.50 «Легенди карного
розшуку»
04.45 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 04:10 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 18:00 Новини
07:05, 21:00, 23:25, 23:25, 05:05
Тиждень на Суспільному
07:10 Мультфільм
08:05 Д/с «Особливий загін.
Супер - чуття»
09:00 Божественна Літургія ПЦУ
11:00 Недільна Літургія УГКЦ
12:30 Недільна Свята Меса РКЦУ
13:30 Д/п «Бабуїни. Правила
зграї»
14:20 Біатлон на Суспільному.
Чемпіонат Європи. Одиночна
змішана естафета
15:40 Біатлон на Суспільному.
Чемпіонат Європи. Змішана
естафета
17:25 Студія «Дорога до Пекіна»
18:15 Д/с «Тваринна зброя»
19:20 Т/с «Паризькі таємниці»
22:00 Д/ц «Африка. Звір на звіра»
22:50 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+
00:20 Х/ф «ШТОЛЬНЯ»
01:45 Х/ф «КІБОРГИ»
03:40 #ВУКРАЇНІ

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 «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)

ІНТЕР
05:00 Х/ф «ДИКУН»
07:05 Х/ф «ТУЗ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 «Інше
життя»
13:35 «Вещдок. Опережая
время»
18:05 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
ВІЧЕРА»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»

23:40 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО»
01:35 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.25 Т/с «Розколоті сни» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Птаха в клітці»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом
Панютой
23.00 Т/с «Перехрестя»

СТБ
05.40 Т/с «Папаньки» (12+)
08.50 «МастерШеф. Битва
сезонів» (12+)
13.30 «СуперМама» (12+)
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.30 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45, 08.35 Анти-зомбі
06.40, 10.30 Громадянська
оборона
07.35 Прихована небезпека
09.30 Секретний фронт
11.20, 13.00 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z» (16+)
12.45 Факти. День
13.55 Т/с «Нюхач» (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «С.В.О.Т.: СПЕЦНАЗ
МІСТА ЯНГОЛІВ» (16+)
23.05 Х/ф «С.В.О.Т.:
ПЕРЕХРЕСНИЙ
ВОГОНЬ» (16+)

«Феї: Фантастичний
порятунок» 13.10
М/ф «Феї: Таємниця
піратського острова»
14.50 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА» (16+) 16.50
Х/ф «ПАСАЖИРИ» (12+)
19.00 Х/ф «ДОРОГА
ХАОСУ» (12+) 21.05
Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
(12+) 23.00 «Improv Live
Show» (12+)

МЕГА
06:00, 02:05 Містична Україна
07:00 Випадковий свідок 09:30
Речовий доказ 10:40, 18:10 У
пошуках істини 12:30, 00:05 Їжа
богів 13:30 Заборонена історія
14:30, 21:00 Ближче до землі з
Заком Эфроном 20:00 Таємниці
акул 01:05 Природа сьогодення
03:00 Бандитська Одеса

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 М/ф «Астробой»
11.15 Х/ф «БОЙФРЕНД З
МИНУЛОГО» (12+)
13.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2018»
07.30 «Джедаі 2020»
08.35 «Загублений світ»
12.40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
14.15 Х/ф «ПО СЛІДУ» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ»
(16+)
18.40 Х/ф «3 ДНІ НА
ВБИВСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАРУЧНИК» (16+)
23.10 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
(16+)

08.10 Фламенгу - Барселона.
1/2 фіналу. Кубок Лібертадорес
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
Футбол NEWS 10.20, 18.50, 21.45
Yellow 10.30 Матч. Фінал. Кубок
португальської ліги 12.30 Румунія
- Німеччина. Відбір до ЧС- 2022
14.20 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 г. 15.20, 21.05
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
16.05 Реймс - Бастія. 1/8 фіналу.
Кубок Франції 17.55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 19.20
Марсель - Монпельє. 1/8 фіналу.
Кубок Франції 21.55 LIVE. Ланс Монако. 1/8 фіналу. Кубок Франції
23.55 Англія - Ісландія. Ліга Націй
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.00
М/ф «Велика мандрівка» 11.30,
13.30, 15.30 Одного разу під
Полтавою 12.00, 13.00, 14.30
Одного разу в Одесі 12.30, 14.00,
15.00 Танька і Володька 16.00
Х/ф «Той, що вижив» (16+)
19.00 Х/ф «Гора між нами»
(16+) 21.10 Х/ф «Знайомтеся,
Джо Блек» (16+) 00.30 Країна У
01.00 Казки У Кіно 01.30 Вечірка
3 02.30 Панянка-селянка 05.50
Корисні підказки

НТН

05.20 Х/ф «Приятель
небіжчика»
07.15 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.40 Т/с «Смерть у раю» (16+)
13.45 Х/ф «Пережити ніч»
(16+)
15.25 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
НОВИЙ КАНАЛ
17.10 Х/ф «Чорний принц»
06.00, 07.45 «Kids time» 06.05
19.00 Х/ф «Беремо все на
М/с «Том і Джеррі» 06.30
себе»
М/ф «Том і Джеррі та
20.30 Х/ф «Товариш генерал»
Чарівник з країни Оз»
22.10 Х/ф «Нічна бригада»
07.50 М/ф «Монстри
(18+)
ФУТБОЛ-1
проти прибульців»
00.00 Х/ф «Викрадений» (16+)
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Нант 01.55 «Легенди карного
09.50 Х/ф «КАЗКИ НА
- Брест. 1/8 фіналу. Кубок Франції розшуку»
НІЧ» (16+) 11.50 М/ф
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n Варто знати
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n Нехай смакує!

«Голубці й ковбаси — то чудово…
Але супчик — краще!»
Фото із сайту fundacjafasola.pl.

Напевно, нині ця фраза — рекордсмен
за частотою звучання в кожному домі.
За свята вже всі наситилися м’ясними
делікатесами, жирними наїдками, і
легкий прозорий суп — саме те, чого
найбільше хочеться після тривалих
празникувань і частувань
КУЛІШ ІЗ ГРИБАМИ

Ця традиційна страва української кухні,
на жаль, забута сучасними господинями,
більшість, мабуть, лише чула про неї. А між
іншим, пшоно, яке є обов’язковим складником цього супу, вважається чи не найкориснішим серед круп
Інгредієнти: 60 г сушених грибів, 0,5 скл.
пшона, 600 г картоплі, 2 цибулини, 3 ст. л. олії,
2 л води, зелень, сіль за смаком.
Приготування. Гриби промити, залити холодною водою і варити до готовності. Бульйон
зцідити в окрему посудину, а гриби сполоснути
і нарізати дрібними шматочками. Покришену
кубиками цибулю підсмажити на олії до золотистого кольору, додати підготовлені гриби і
потушкувати разом ще 3–4 хвилини. Пшоно
добре промити, розкласти в горщики і залити
гарячим грибним бульйоном, додати нарізану кубиками картоплю, підсмажені цибулю та
гриби, перемішати і поставити в духовку на
1 годину. Подаючи до столу, посипати куліш
посіченою зеленню.
ЮШКА ІЗ СЕЛЕРОЮ

Кажуть, що секрет приготування «правильної» юшки знають лише справжні рибалки. Однак і сучасні господині можуть
радувати рідних різними варіантами такого супу. Завдяки використанню голів або
тушки скумбрії, карася, товстолобика, осетрових вдасться щоразу отримувати новий
смак
Інгредієнти: 500 г риби (бажано різних сортів), 2–3 стебла селери, 1 червоний
болгарський перець, 1 середня морквина,
3–4 невеликі картоплини, великий пучок кропу, 4 зубчики часнику, сіль, перець, паприка,
сушений базилік.
Приготування. Рибу почистити, помити,
нарізати середніми шматочками й опустити
у киплячу воду на 3 хвилини. Потім дістати з
каструлі, охолодити й дуже ретельно вибрати
кісточки. Селеру, моркву, картоплю помити,
почистити і нарізати невеликими кубиками. У
киплячий бульйон засипати овочі, шматочки
рибного філе і варити після закипання на повільному вогні 15–20 хвилин. Тим часом посікти кріп, подрібнити часник, додати їх наприкінці варіння разом зі спеціями, прокип'ятити
юшку 1 хвилину. Якщо любите гостре, покладіть більше пекучого перцю.
СОЛЯНКА

Зосталися після свят м’ясні делікатеси?
Згодяться для цієї страви!
Інгредієнти: 2,5–3 л води, 300 г свинини
на кісточці, 300 г копченостей (шинки, ковбаси, мисливських ковбасок, реберець тощо),
300 г картоплі, 1 банка маслин, 2–4 мариновані або солоні огірки, 2 цибулини, 1 морквина,
1–2 лаврові листки, 2 ст. л. томатної пасти, сіль,
перець; для подачі — лимон, зелень, сметана.
Приготування. Свинину на кістці залити
водою, довести до кипіння, зняти піну і варити на малому вогні 2 години. З готового бульйону дістати м'ясо, нарізати його соломкою і
всипати назад у каструлю. Так само покраяти
інші м'ясні продукти й підсмажити їх на сковорідці без олії. Додати нарізану кубиками ци-

J

Щоб консервований горошок
був смачним і соковитим
Без нього не обходяться святкові салати, багатьом
смакують супи з додаванням цього інгредієнта,
хтось його використовує і як гарнір. Здавалось
би, зайшли в супермаркет, купили — і готуємо.
Тим більше, що на полицях нині представлений
величезний асортимент такої консервації. Але ж не
всі пропоновані продукти — хорошої якості. І якщо
у скляній банці ще хоч якось можна орієнтуватися
на зовнішній вигляд горошку, то в жерстяну не
зазирнеш…
днак вибрати соковитий молодий горошок зовсім не
складно, якщо знати одну маленьку хитрість: звертайте увагу на ключову фразу, а ще — на дату виготовлення. Отже, подивіться, що зазначено на банці вгорі
(де зазвичай прописується склад). Можливі варіанти:
«Молодий горошок з мозкових сортів»;
«Із сушеного горошку (або з відновленого)»;
«Горошок зелений».
У першому випадку, коли зазначено «з мозкових сортів», консервований продукт буде соковитим, ніжним. У
другому — з відновленого чи сушеного — смакові якості
далекі від досконалості, підійде такий інгредієнт хіба що
на суп. Якщо ж, окрім «Горошок зелений», більше нічого
не вказується, то, швидше за все, такий продукт також виявиться несмачним.
Але при виборі товару в супермаркеті варто зважати
ще й на дату, коли горошок був законсервований. Ідеальний варіант — якщо це червень, липень або в крайньому
разі серпень: влітку горошок справді молодий, солодкий
і смачний. Осінні місяці вказують, що для консервації використовується старий горошок, уже жорсткий, не такий
соковитий, а це позначається на смакових якостях. Якщо
ж дата виготовлення ще пізніша, то варто задуматися, чи
купувати такий продукт взагалі. n

О
прозорий суп — саме те,
« Легкий
чого найбільше хочеться після
тривалих празникувань.
»
булю та натерту на тертці моркву. Коли овочі
спасеруються, влити томат. Протушкувати все
разом. Картоплю нарізати кубиками і всипати
в киплячий бульйон. Коли картопля буде напівготовою, додати томатну засмажку з копченостями. Огірки покраяти кружальцями (якщо
шкірочка товста, то почистити її), всипати у солянку. Поперчити і посолити, вкинути лавровий
листок, кружальця маслин, перемішати і на повільному вогні варити 10–15 хвилин. У кожну
тарілку при подачі покласти скибочку лимона,
сметану і зелень.

n Анекдот до теми
— Жінко, давай вечеряти!
— Холодець їстимеш?
— Ні, холодцю я вже не хочу…
— А суп?
— Суп буду!
— От і добре, — мовила дружина, ставлячи тарілку холодцю в мікрохвильовку…
СУП ІЗ РЕБЕРЦЯМИ ТА СИРНИМИ
ГАЛУШКАМИ

Страва сподобається любителям сиру.
Кльоцки виходять ніжними, повітряними й
дуже смачними
Інгредієнти: 300 г свинячих реберець,
5–6 картоплин, 2 морквини, 1 цибулина, зелень, спеції, перець, сіль; для галушок —
1 яйце, 100 г борошна, 50 г твердого сиру.
Приготування. Зварити м’ясний бульйон
із реберець, всипати брусочки картоплі. Цибулю покраяти кубиками, моркву натерти на
тертці, зелень дрібно посікти. Спасерувати
овочі на олії й додати в суп.
У мисці змішати натертий на дрібній тертці
сир, яйце і борошно, посолити й замісити тісто
(не рідке, але й не дуже густе, щоб галушки не
були «гумовими»; воно має «важко» падати з
ложки). У киплячий суп викладати тісто, набираючи по половинці чайної ложки (адже при варінні галушки значно збільшуються у розмірі).
Щоб тісто добре зісковзувало з ложки, перш
ніж його набирати, треба щоразу занурювати її
у бульйон. Наприкінці додати зелень, посолити
й поперчити до смаку. Коли всі галушки спливуть на поверхню, поварити їх ще 3–5 хвилин і
зняти каструлю з вогню. Подавати суп, притрусивши зеленню, можна зі сметаною. n

n Енциклопедія спецій

А у вашому раціоні є селера?
Якщо ви прихильник здорового харчування, то
відповідь на це запитання, швидше за все, позитивна.
Якщо ж ні — саме час виправляти ситуацію
елера корисна для здоров'я і широко застосовується
в кулінарії, з неї готують супи, салати, запіканки, смузі.
Крім того, вона містить дуже мало калорій, тому просто незамінна для тих, хто дотримується дієти.
У складі селери — вітаміни групи В, вітаміни Е й К, провітамін А, калій, фосфор, кальцій, магній, залізо, цинк та інші.
Вона має антисептичні, протиалергенні, тонізуючі властивості, корисна для серця і судин, для нервової і травної систем,
зміцнення імунітету.
Батьківщиною цієї дворічної рослини вважається Середземномор’я. Проте вирощують її і в Європі, Азії, Африці.
Селера має сильний аромат та пряний солодкувато–гіркуватий смак. У кулінарії використовують усі частини рослини:
зелень, стебла, насіння та коренеплід.
Корінь підходить для бульйонів та супів,
п
листкову селеру переважно
додають до
супі а насіння — до відсалатів, супів,
варних овочів та м’яса, гуляса
шів, салатів,
соусів і паштеСе
тів. Селера
добре доповнює
різн гарніри, страви з
різні
риб та несолодку випічриби
ку
ку. Також її використовують у вигляді селерової солі — суміш
подрібненої селери
з сіллю. n
Фото із сайту korali.info.
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Ведуча рубрики Олена ХАРЧУК,,
volyn.borshch@gmail.com.

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

СВІТ РЕКЛАМИ
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
ЕСЕ «МОЯ МРІЯ — УСПІШНА УКРАЇНА»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регулює етапи
Всеукраїнського конкурсу есе «Моя мрія
— успішна Україна» (далі — Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться з метою
виявлення та стимулювання творчо обдарованої учнівської та студентської молоді,
сприяння її профорієнтації, стимулювання
до прояву активної життєвої позиції.
1.3. Конкурс проводить кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету у співпраці з стейкхолдером кафедри ТОВ «Краснебрук».
1.4. Для організації проведення та публікування офіційної інформації Конкурсу
використовуються офіційні сторінки Організатора у Facebook www.facebook.com/
mev.lnau та Instagram www.instagram.
com/mevandmark_department/.
2. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс проводиться у січні —
травні 2022 року.
2.2. Початок прийому робіт — 15
січня 2022 року, закінчення прийому —
15 березня 2022 р., перевірка робіт з 15
березня до 15 квітня 2022 р., визначення
та оголошення переможців після 15 квітня
2022 р.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Конкурс проводиться в 3 етапи:
Перший етап — Журі перевіряє роботи на відповідність зазначеним в Положенні вимогам;
Другий етап — Журі визначає найкращі есе, які допускаються до фіналу Конкурсу (лауреати Конкурсу);
Третій етап — серед есе, які були допущені у фінал, Журі визначає переможців
Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця).
4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
4.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні та учениці 11 класів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих
шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти коледжів.
4.2. Участь у Конкурсі здійснюється
на добровільних засадах.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. У Конкурсі беруть участь роботи
українською мовою, виконані в електронному форматі.
5.2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
не відповідають вимогам Конкурсу;
пропагують насильство, расизм,
ксенофобію, містять мову ворожнечі;
є плагіатом робіт інших авторів;
подані після завершення терміну
прийому робіт на Конкурс.
5.3. Подані на Конкурс есе не рецензуються.
5.4. Рішення про реєстрацію есе для
участі в конкурсі приймає Оргкомітет.
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Додаток А

НАЗВА ЕСЕ
Навчальний заклад, клас (курс) автора есе
Прізвище та ім’я автора есе
Прізвище та ім’я наукового керівника автора есе (за наявності)
Додаток Б
Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «Моя мрія — успішна Україна»
Прізвище
Ім'я
Область проживання
Район проживання
Територіальна громада, в якій Ви проживаєте
Який заклад освіти Ви представляєте?
Виберіть напрям, за яким Ви хочете подати
своє есе
Виберіть лише один варіант

Вплив інтернету на людину та суспільство
Моя громада на шляху до Європи
Що обереш ти: розвиток своєї громади
(міста, села) чи пошук чогось кращого?
Моя громада — найкраща громада

Ваш номер телефону
Електронна адреса
Посилання на сторінку автора есе у Facebook
та/або Instagram
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) наукового керівника автора есе
Контактний телефон наукового керівника автора есе

Газета

5.5. Всі учасники інформуються про
отримання есе на Конкурс та його реєстрацію.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТА ЖУРІ
КОНКУРСУ
6.1. Для організації та проведення
Конкурсу створюється Організаційний
комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).
6.2. Комітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають
у зв’язку з організацією та проведенням
Конкурсу.
6.3. Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет формує Журі
Конкурсу (далі Журі).
6.4. Оргкомітет затверджує кількісний
та персональний склад Журі.
7. ВИМОГИ ДО ЕСЕ
7.1. Всеукраїнський конкурс есе «Моя
мрія — успішна Україна» проводиться за
наступними (орієнтовними) темами:
Що означає бути європейцем?
Вплив інтернету на людину та суспільство.
Що обереш ти: розвиток своєї громади (міста, села) чи пошук чогось кращого?
Моя громада — найкраща громада.
7.2. Есе повинно мати наступні частини: Назву; Навчальний заклад автора есе;
Прізвище та ім’я автора есе, прізвище,
ім’я та по батькові, посаду наукового керівника та сам текст есе (дивись Додаток
А).
7.3. Есе мають бути виконані у текстовому редакторі Word:
через 1,5 інтервали;
шрифт Times New Roman;
14 кегль;

VOLYN.COM.UA

Адреса електронної пошти наукового керівника автора есе

поля: зверху — 1,5, знизу — 2, зліва
— 2,5, справа — 1,5;
нумерація сторінок — знизу, по
центру
колір шрифту — чорний;
не допускається використання рамок та інших кольорових прикрас
7.4. Розмір есе не повинен бути більше 1 аркушу формату А4.
7.5. Автор подає інформацію про
себе у вигляді реєстраційної анкети:
прізвище, ім'я, по батькові (повністю),
місце навчання, повна адреса (закладу
або домашня), контактні телефони, адреса електронної пошти (дивись Додаток
Б). Реєстраційна анкета надсилається
на адресу Конкурсу в електронній формі, окремо від файлу есе та додатків та/
або автор есе заповнює електронну анкету за посиланням https://forms.gle/
wsNeQJfahSvzoayR7
7.6. Автору есе рекомендується долучитись до офіційної сторінки Конкурсу в
Facebook або Instagram.
7.7. Виконані есе та реєстраційні анкети надсилаються на офіційну електронну
пошту Конкурсу — konkurs_ese_2022@
ukr.net
8. ОЦІНКА РОБІТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
8.1. Оцінку есе та визначення переможця проводить Журі.
8.2. Оргкомітет забезпечує анонімне
оцінювання есе через кодування робіт.
Кожна закодована робота оцінюється
всіма членами Журі. Кожен з членів Журі
оцінює роботу шляхом виставлення балів
за кожним із критеріїв. Кожному критерію

присвоюється певна максимальна кількість балів.
8.3. Критерії оцінювання робіт:
відповідність теми есе меті та умовам Конкурсу;
актуальність, новизна ідеї;
креативність та оригінальність;
наявність власної аргументованої
точки зору;
логічність викладення змісту;
наведення прикладів з життя.
8.4. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.
9. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
КОНКУРСУ
9.1. Учасники, роботи яких пройшли
відбірковий етап та стали лауреатами
Конкурсу, нагороджуються дипломами
лауреатів Конкурсу.
9.2. Учасники, які зайняли призові
місця, нагороджуються дипломами І, ІІ та
ІІІ ступенів та цінними подарунками:
За І місце — ноутбук;
За ІІ місце — 2 грошові призи;
За ІІІ місце — 3 грошові призи;
20 кращих робіт — заохочувальні
цінні подарунки.
9.3. Роботи лауреатів та переможців
Конкурсу можуть бути розміщені на сайтах Організаторів та інших зацікавлених
організацій.
9.4. Учасники Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від організаторів Конкурсу та інших організацій або
громадян.
9.5. Нагородження переможців відбувається публічно у Львівському національному аграрному університеті за участі

представників співорганізаторів Конкурсу
та висвітлюється у ЗМІ.
10. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ПРАВО
НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. Всі права на роботу залишаються за автором. Подання роботи на Конкурс
автоматично означає згоду з правилами
Конкурсу і дозвіл розміщувати її в друкованих та електронних ЗМІ, включати
до збірників та поширювати в будь–який
інший доступний їм спосіб разом із фотографіями учасників Конкурсу або без них.
10.2. Подаючи роботу на Конкурс,
учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.
10.3. Надсилаючи есе та персональні
дані на Конкурс, учасники Конкурсу відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010
року № 2297–VІ надають згоду на збір та
обробку особистих персональних даних
у картотеках та/або за допомогою інформаційно–телекомунікаційної системи бази
персональних даних Конкурсу з метою
проведення Конкурсу.
11. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших
організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
11.2. Призовий фонд формується за
рахунок коштів організаторів, спонсорів
Конкурсу, а також коштів, не заборонених
законодавством.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Оргкомітет Конкурсу залишає за
собою право вносити зміни в Положення
Конкурсу.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
22 та 29 січня

водії спецтехніки, майстер дорожніх робіт.

ТЕЛ. 0506745622.

Міф чи реальність?

Продається триповерховий будинок
площею 280 кв. м,
розташований поблизу
траси Ягодин-Київ, Любомль-Шацьк (5 хв до зупинок) та Любомль-Володимир-Волинський-Львів
(2 хв до зупинки). Є 25 га
землі, літня кухня, підсобні приміщення, баня,
теплиця, ставок. Уся
територія обгороджена,
засаджена декоративними деревами і кущами.
Тел. 097 413 99 86.

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 см3 до 35 см3.
Розсмоктуються аденоми, камені в нирках, жовчному і сечовому міхурах.
Наступного дня 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
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
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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.
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n Завтра зустрінемо разом!

У номер!
тижня
n Пульс

«Прочитаємо «Волинь» —
і несемо її в бібліотеку, щоб інші
могли з нею ознайомитися»
Новим володарем
редакційного подарунку*
для передплатників —
1000 гривень — стало
подружжя Василя й
Ірини Приймачуків із
села Сошичне Камінь–
Каширського району

Тіло молодої жінки
об’їли звірі
Жахливий злочин стався ще в середині
грудня минулого року на Дубровиччині. Але
про нього стало відомо тільки зараз. Причому
випадково, адже слідчі шукали злодія,
а знайшли вбивцю
Ірина ПАСІЧНИК

равоохоронці розшукували 27–річного чоловіка, раніше судимого за злочини проти власності, як підозрюваного в черговій крадіжці.
Коли його знайшли, він намагався втекти на краденому мопеді, втім таки попався копам. Під час допиту
мешканець Дубровицького району зізнався і в тому,
що місяць тому він через ревнощі дерев’яною палицею забив до смерті свою співмешканку, з якою вони
вели асоціальний спосіб життя. Зловмисник вказав
місце, де сховав тіло. Його слідчо–оперативна група
виявила під мохом та гілками на околиці села Білаші.
Труп 27–річної жительки села Ремчиці Сарненського
району дуже понівечений, його об’їли тварини. У неї
був проламаний череп.
Дівчину ніхто не розшукував, адже проживала вона
у неблагополучній сім’ї. Чоловікові оголосили про
підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. n
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Катерина ЗУБЧУК

«МЕНІ ПО ЖИТТЮ НІЧОГО
НАДУРНЯК
НЕ ПЕРЕПАДАЛО»

Власне, приїхавши в село,
найперш шукали Василя Андрійовича, бо саме на нього була
оформлена передплатна квитанція й надіслана в редакцію.
Але при зустрічі чоловік, дізнавшись про такий сюрприз, відразу сказав, що «то треба кликати
й жінку, раз така оказія…». Одне
слово, оскільки вони обоє —
давні й віддані шанувальники
«Волині», то для розмови ми
запросили й дружину — Ірину
Миколаївну, яка працює в бібліотеці місцевої школи.
— Я ще учнем початкових
класів був, — пригадав Василь
Андрійович, — як прив’язався
до газети. В нас удома «Радянської Волині» (в той час вона
так називалася) не було. А от
сусід Олександр Приймачук,
котрий на залізниці працював,
виписував. Там я й побачив цю
газету — любив подивитися,
щось почитати, тож часто з іншими хлопчаками прибігав до
дядька…
Дитяча прив’язаність з роками не пропала. І коли Василь Приймачук, як розповідав, одружився, зажив своєю
сім’єю (а весілля відгуляли в
1979 році), то «Волинь» у хаті
була завжди. Минали роки. Повиростали й повиходили заміж
три дочки подружжя («жодна
рідного села не покинула»),
онуків подарували батькам…
Багато що змінилося за останні
десятиліття, а ось уподобання
Приймачуків щодо преси — без
змін, — залишаються з нами
наші давні шанувальники.
— Торік, — каже Ірина Миколаївна, — сусідка радила
передплатити інше видання,
бо «там такі гарні життєві історії». Але я послухала її, а зробила по–своєму й виписала
«Волинь», бо вона нам найцікавіша. Тут можна прочитати і
про політику, і про людські долі,
дізнатися, що робиться в країні, області, районі…
Про шанс виграти 1000 гривень подружжя довідалося у
грудні, але, зізнаються чоловік
і дружина, не надіялися на те,
що їм ось так, на самому початку року, дістанеться виграш. І
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Подружжя Приймачуків передплачує нашу газету вже понад сорок років.

взагалі чи дістанеться? З цього
приводу Ірина Миколаївна говорила:
— Мені по життю нічого надурняк не перепадало, коли й
купувала лотерейні білети. А
ось від «Волині» торік уже мала
приз — плед із редакції привозили. Це, до речі, заслуга листоноші, бо то вона наполягла,
аби я квитанцію надіслала в редакцію, — навіть сама й конверт
заадресувала. Коли ж я виписала «Волинь» на 2022–й і вирішила брати участь в акції, то думка
була, що, певно, надаремно: не
може ж бути, щоб другий раз,

— Ой, я тому свідок, — каже
Ірина Миколаївна. — В бібліотеці працюю, то знаю, як тепер
поціновується друковане слово.
На перше місце виходять сучасні технології — комп’ютери,
смартфони, в яких старе й мале
сидить. Це закономірно, що
прогрес бере своє. Але, на мою
думку, одне другого не повинно виключати: дайте в бібліотеку хорошу українську книжку,
друковані періодичні видання
— й буде зацікавленість до читання, яка зараз справді упала,
— за сорок років роботи можу
це прослідкувати. На жаль, но-

взагалі скажу вам, що не заради виграшу ми
« Апередплачуємо
«Волинь» — просто без цієї
газети вже не можемо обійтися. Вона стала
«нашою».
та ще й за такий короткий період, випав виграш… А взагалі
скажу вам, що не заради виграшу ми передплачуємо «Волинь»
— просто без цієї газети вже не
можемо обійтися. Вона стала
«нашою». Як і «Цікава газета на
вихідні». Читаю й додатки «Так
ніхто не кохав», «Читанка для
всіх», які купую на пошті.
«ДАЙТЕ В БІБЛІОТЕКУ
ХОРОШУ УКРАЇНСЬКУ
КНИЖКУ, ПЕРІОДИЧНІ
ВИДАННЯ — Й БУДЕ
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ
ДО ЧИТАННЯ»

Приймачуки добре пам’ятають, як-то колись «Волинь»
одержували п’ять разів на тиждень, потім — три, два. Шкодують, що дійшло до тижневика,
хоч і розуміють, що зараз, коли
паперові видання опинилися в
кризовій ситуації, інакше бути
не може.

»

винок нині дуже мало. З газет
наша шкільна бібліотека має
лише церковне видання, яке
передплатив для нас місцевий
священник. Тож я собі в хату
виписую «Волинь», а коли ми з
чоловіком її прочитаємо — несу
на роботу й формую підшивку,
аби й ще хтось міг з нею ознайомитися.
… Не випадало питати, на що
витратять Приймачуки 1000 від
«Волині». Але само собою стало ясно, куди піде частина цих
грошей. У день нашої зустрічі
Ірина Миколаївна сказала, що,
не відкладаючи на потім, піде на
поштове відділення й передплатить «Цікаву газету на вихідні»,
яку завжди виписувала, а цього
разу мусила зекономити, «бо
з фінансами щось трохи було
скрутно».
*Під подарунком мається
на увазі придбання товару
за 0,01 гривні. n

Прийняв дурман —
і на шикування?
Під час стройового огляду на території
військового містечка, що в Шацькій громаді,
виявили прикордонника у стані наркотичного
сп’яніння. Як виявилося, грішив подібним
він і раніше
Іван ПЕТРУК

Єдиному реєстрі судових рішень журналісти
видання «Район Шацьк» знайшли інформацію
про те, що у Шацькому районному суді розглянули справу про адміністративне правопорушення
молодшого інспектора прикордонної служби прикордонного контролю ВПС «Світязь». Зокрема, під час
стройового огляду 25 грудня близько 20–ї години військовослужбовець був у стані наркотичного сп’яніння.
Своїми діями прикордонник вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 172-20
КУпАП. До слова, за цією ж статтею чоловіка вже притягали до відповідальності. У судовому засіданні він
визнав свою вину.
Суд призначив йому штраф у розмірі 285 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4845 гривень. Також доведеться сплатити в дохід
держави 454 гривні судового збору. n

У

Родина віддала органи
на донорство
Пересадку серця покійного здійснили
у Львівській обласній клінічній лікарні,
а печінки і нирок — у Києві
Мирослава СЛИВА

жителя Рівненської області було констатовано
смерть мозку внаслідок травми голови. Родина дала дозвіл на трансплантацію для тих, хто
цього потребує. За кровоносним органом спеціально
до Рівного прилетів гелікоптер. Завдяки цьому вже за
годину серце доставили до Львова. Якби його везли
автомобілем, це б зайняло близько 3,5 години, адже
відстань між містами — понад 200 км. n
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Навіть передплативши газету «Волинь» на місяць (30 грн)
ррн) —
ви щотижня 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!

