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Чому журналістку «Волині»
не пустили в клітку
з луцькими тиграми 16
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Надія Химчик: «Перебираючи, як не спиться, свої літа, думаю:
«Інакшої долі не хотіла б».

Театрали змушені дума
думати, як «оптимізуватися». Підвищувати ціну квитка, упевнені, – не вихід.

«Давайте знімемо вивіску
і влаштуємо тут бордель»
Готові платити 500 гривень за квиток
до волинського драмтеатру?
В установі нині дуже похмуро: на цей рік для життєдіяльності в найскромніших
умовах колективу не вистачає сім мільйонів гривень. Прикидають, чи не
доведеться закриватися на два місяці. В обласній владі пропонують думати
про оптимізацію, піднімати ціни на послуги, навіть показувати фільми. А ще
збираються провести аудит
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Священника-патріота
Володимира Мисечка гітлерівці
розстріляли після терористичного
акту Миколи Кузнєцова с. 2
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МАГНІТНІ БУРІ
У ЛЮТОМУ
Слабкі:
7, 8, 9 і 15.
Середні:
1, 2, 5, 10, 11,
12, 22 і 27.
Сильні:
4 лютого.
Бережіть своє
здоров’я!

Анатолій Пашкевич
прийняв її у Волинський
хор, а вона не змогла без
сільських співух і учнів
Надія Химчик (у дівоцтві — Клодчик) все життя
пропрацювала вчителькою, не уявляючи себе без
рідного села Нуйно на Камінь–Каширщині, без
школи. Але не меншою її любов’ю стала пісня. Пів
століття жінка керує хор–ланкою (в останні роки
це — аматорський народний фольклорний колектив
«Нуйнівські співухи»), а ще багато літ вона опікувалася
юними талантами — зразковим фольклорним гуртом
«Берегиня». Хоч, судячи з почутого від Надії Петрівни
під час нашої зустрічі, життя її мого скластися зовсім
по–іншому
Катерина ЗУБЧУК

«ЩОБ КУПИТИ
ДУЖЕ МОДНИЙ ТОДІ
БОЛОНЬЄВИЙ ПЛАЩ,
Я ПОЇХАЛА
НА ЗАРОБІТКИ»

Чи могло бути, що й Надію Петрівну доля завела кудись далеко від свого рідного села? Коли про це зайшла

я раз і
« Тоді
назавжди вирішила
для себе: «Все!.. Де
хоч буду працювати,
а на «сезон» не
поїду!».

»

мова, жінка розповіла про те,
що само собою «застрахувало» її від цього (хоч з десяток
нуйнівських дівчат зустріли
своїх суджених на заробітках
у селі Кам’яний Яр Астраханської області Росії і повиходили там заміж):
— Того літа я закінчила
дев’ятий клас. Дівочка вже,
як кажуть в селі. Якраз плащі болоньєві увійшли в моду.

Так хотілося його мати! А
за що купиш, як батько хоч
і мав роботу — працював
головою сільради, та статки в сім’ї були неважні. От
я й вирішила поїхати на заробітки. Потрапила в село
Красностав Володимир–Волинського району. І працюючи там, відчула досить негативне ставлення до дівчат з
Полісся. Нас вважали голотою, бідолахами… В усякому разі в мене таке склалося
враження. А тут ще шофера,
який привіз у Нуйно зерно
таким, як я, заробітчанкам,
оприділили до нас на ночівлю. Ми з мамою підготували
йому ліжко. Сів він на чисте
біле простирадло і з неприхованим подивом каже: «Ви
ж нормально живете. Чого ж
тоді свою дочку на заробітки
посилали?» Він не знав, що
то я сама себе туди відрядила. Але тоді я раз і назавжди
вирішила для себе: «Все!..
Де хоч буду працювати, а на
«сезон» не поїду!».
І дівчина дотрималася
цього, як мовиться, пунктика, завдяки чому, вважає, не
не опинилася, як чимало її
односельчан, десь на чужині.
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Фото із сайту «Горохів — моє місто».

На відкриття меморіальної дошки
Володимиру Мисечку до Горохова
приїздила зі Словаччини його донька
Олена Мисечко–Копчак (Гелена Копчак).

Отець Володимир Мисечко
активно перекладав
українською мовою духовну
літературу зі старослов’янської.

Навіть під час німецької окупації у Свято–Вознесенському храмі
Горохова лунали патріотичні промови з уст священнослужителя.

Священника-патріота Володимира Мисечка
гітлерівці розстріляли після терористичного
акту Миколи Кузнєцова
Фото із сайту istpravda.com.ua.

Усім своїм життям, усім служінням Володимир Мисечко
показував приклад істинної віри
і любові не лише до Бога, а й
до рідної неньки України. Його
багато разів направляли у різні
громади та села залагоджувати
конфлікти між людьми, які траплялися через посилення впливу з боку як Римо–католицької
церкви, так і московської також.
Це була гостра боротьба католицизму і православ’я, боротьба за
свою віру, за право розмовляти

Він пройшов шлях мученика
і вражає своєю безмежною
добротою та любов’ю до
ближнього, незламністю духу
та щирою вірою в Бога і в
рідну країну. У 1930–1940-х
роках Володимир Мисечко
був одним із перших,
хто закладав фундамент
автокефалії Православної
церкви України
Богдан БОЙКО, учень 9–А
класу Горохівського ліцею №2,
МАН, науковий керівник —
Алла БОЯРКЕВИЧ

січня 1903 року у простій
українській селянській родині у селі Вовкошів Волинського повіту (нині Рівненський
район Рівненської області) у
Корнія і Тетяни народився син,
якого охрестили Володимиром.
Сім’я свою безмежну віру в Бога
передавала і своїм дітям. У 1918
році Володя вступив до початкової школи у Межиричах. Щоденно ходив на навчання, долаючи
пішки 7 кілометрів.
Багато читав. Добре засвоїв старослов’янське письмо. З
1922 року навчався у Волинській
духовній семінарії у Кременці. Як
бідного і з багатодітної родини,
Володимира Мисечка поселили у
Кременецькому Богоявленському монастирі разом із монахами,
звільнили від оплати за навчання
і взяли на утримання. Але яким
величезним було бажання до
навчання і служіння Богові у цього
простого хворобливого сільського хлопця!
А в цей час православна віра
зазнавала усіляких принижень.
Із 1919 року Західна Волинь опи-
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використати вплив Володимира Мисечка
« Прагнучи
на людей, їх безмежну довіру до нього, німецька
Через терористичні акти
радянського розвідника Миколи
Кузнєцова (1911–1944) загинуло
багато ні в чому не винних людей…

нилася під владою Польщі. Звичайно, її уряд не міг не звернути
увагу на значний вплив православної церкви. Міністерство
віросповідань уряду Речі Посполитої постійно чинило перешкоди для нормального навчання,
цькувало освіту в українських
семінаріях та гімназіях. Молодий
священник Володимир Мисечко
разом зі своєю дружиною поїхав
на службу в першу свою парафію
у далеке і глухе село на білоруському берестейському Поліссі
— Леліков (нині Лєлікава Брестської області). Дружина отця Володимира, Анастасія Грик, була
із дворянського роду, розмовляла здебільшого польською чи
російською мовами. Але згодом
перейшла на українську через
наполегливість у цьому питанні її
чоловіка.

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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за важкий характер і після бунту
вигнали Мельникова геть. «Для
відродження автокефальної православної церкви у цілому Горохівському повіті владика Полікарп
Сікорський призначив Володимира Мисечка благочинним Горохівського повіту, настоятелем
Свято–Вознесенського собору»,
— згадує у своїй книзі мемуарів
«Життя для добра» його дочка
Клавдія Бачинська.
Нелегко довелося отцю Володимиру у Горохові, але його
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влада доручила священнику агітувати за виїзд на
роботу до Німеччини місцеве населення. Що ж
почули у відповідь? Звичайно, відмову.

»

і служити Богові рідною українською мовою на рідній землі.
Восени 1939 року люди радісно вітали війська червоної армії, бо надіялися, що їх звільнять
від духовного і морального гніту
панської Польщі. Проте зовсім
не так сталося. Репресії чекали
всіх: від священників до простих
людей, хто проявляв свою любов
до України. У червні 1941 року німецькі війська вступили на нашу
землю. Люди думали, що вони
визволять їх від жорстокого сталінського режиму, що відновлять
Українську державу. Проте цього
не сталося.
На початку 1942 року у Горохові настоятелем Свято–Вознесенського храму і повітовим
благочинним служив отець Мельников, який був «затятим русофілом». Парафіяни не любили його

підтримала українська громада.
Збільшилася кількість парафіян,
все більше молодих юнаків хотіло йти на пастирські курси, щоб
стати у майбутньому священниками. Настоятель церкви організував хор, недільну школу для
дітей, перекладав українською
мовою духовну літературу зі старослов’янської…
Отець Володимир Мисечко
виконував обов’язки місіонера
другої округи Горохівського повіту і завжди ставав на захист
Української церкви. Його проповіді приходили послухати не тільки парафіяни, а й люди із ближніх
сіл. Авторитет отця Володимира
Мисечка зростав. Це не могло не
привернути увагу німецької влади в Горохові. І хоча на перший
погляд здавалося б, що окупанти
лояльні до місцевого населення
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та віри, але згодом усі побачили
справжнє нутро фашистів. Прагнучи використати вплив Володимира Мисечка на людей, їх безмежну довіру до нього, німецька
влада доручила священнику агітувати за виїзд на роботу до Німеччини місцеве населення. Що
ж почули у відповідь? Звичайно,
відмову. Адже отець Володимир
знав свій обов’язок служити для
добра свого народу на позиціях
християнської моралі. Чи могла
це пробачити німецька влада?
Звичайно, ні. Тому йому заборонили служити в Горохові.
На початку 1943 року отець
Володимир переїздить до Луцька, далі — у Рівне, де і став на
службу третім священником у
Свято–Воскресенському соборі.
Слова його проповідей про любов до Бога, до ближнього, до
українського народу проникали
глибоко у серце кожної людини.
Проте в жовтні 1943 року
після чергового терористичного
акту в Рівному совєтського розвідника Миколи Кузнєцова, який
під час його здійснення «загубив»
документи, що перекладали відповідальність за теракт на українських націоналістів, протоієрея
Володимира Мисечка з кількома
десятками представників місцевої патріотичної інтелігенції та
духовенства заарештувало гестапо.
Перенесли вони страшенні
муки і тортури… Дружині й дітям
передали скривавлені залишки
ряси. Бо 15 жовтня 1943–го гестапо у кар’єрі біля Рівного розстріляло 30 українців, серед яких
був і священнослужитель Володимир Мисечко…
P. S. У травні 2012 року
отець Володимир Мисечко
«повернувся» у Горохів: у день
Вознесіння Христового (в Горохові тоді — храмовий празник і День міста) при вході до
Свято–Вознесенського храму
на вшанування його світлої
пам’яті відкрито меморіальну
дошку. Ініціатором її встановлення став нинішній настоятель церкви, декан Горохівського деканату митрофорний
протоієрей Андрій Сидор.
***
З листа доньки Володимира Мисечка — Гелени Копчак
(Олени Мисечко–Копчак) — до
отця Андрія Сидора:
«Батька тримали в тюрмі в
Рівному. Передач не приймали,
побачення також не дозволяли.
Але одну передачу ми від батька дістали — це була страшно
поплямована густо засохлою
кров’ю ряса. Увечері на Покрову нам повідомили, що в’язнів
будуть вивозити в кар’єр на околиці Рівного. Коли мама прибула
близько до місця страти, звідти
вже йшов густий чорний дим і
страшний запах палених людських тіл… Гітлерівці на поспіх
заграбали недогорілі кістки та
попіл в кар’єрі, звідки мама ще
теплими набрала цих останків
людських душ…». n
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
27 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.41, захід — 16.46, тривалість
дня — 09.05).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 24/25 дні Місяця.
Іменинники: Ніна, Остап, Сергій, Андрій, Ілля.
28 СІЧНЯ
Фото Олега КРИШТОФА.

Легендарний «Посвіт» подарував
нам чудесний «Щедрик»
У день Водохреща учасники
народної аматорської капели
привітали з Новим роком
та Різдвяними святами
колектив нашої газети
Аліна ВІТИНСЬКА

часники колективу (на
фото) — упродовж десятків літ друзі редакції.
Засновник хору, герой та автор
публікацій часопису 91-річний
Ростислав Кушнірук сказав: «Ми

У

прийшли пощедрувати для улюбленої «Волині».
Гості виконали для журналістів «Щедрик» та інші милозвучні
колядки. Зичили всім найголовнішого: здоров’я та мирного
неба над головою. Керівниця
хору Алла Гас зауважила: «Газета
«Волинь» — це місце, де завжди
приймуть. Коли приходимо з колядою, у когось може не бути
на це часу, а у «Волині» завжди для нас двері відчинені. Тут
працюють обрані Богом люди,

Сонце (схід — 7.40, захід — 16.48, тривалість
дня — 09.08).
Місяць у Стрільці. 25/26 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Павло, Олена, Ілона.
29 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.38, захід — 16.49, тривалість
дня — 09.11).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 26/27 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Максим, Георгій.
30 СІЧНЯ

А до «п’ятака» щедрувальникам
подарували «свіжоспечені»
номери «Волині», «Цікавої газети
на вихідні», «Так ніхто не кохав» і
«Читанки для всіх».

які своїми публікаціями стоять
на сторожі всього українського
і надихають на добрі справи».
А після віншувань Ростислав
Кушнірук виконав важливу місію:
витягнув конверт із прізвищем
передплатника, який отримає
1000 гривень від «Волині». Кому
усміхнулась фортуна — дізнаєтесь незабаром, бо сьогодні розповідь про іншого щасливчика.

«Здається, все життя збираю марки,
але «Волинь» читаю ще довше…»
Новим власником редакційного подарунку*
для передплатників — 1000 гривень — став
73-літній житель селища Головне Ковельського
району Віталій Микитюк (на фото)

Сонце (схід — 7.37, захід — 16.51, тривалість
дня — 09.14).
Місяць у Козерозі. 27/28 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Іван, Антоніна.
31 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.36, захід — 16.53, тривалість
дня — 09.17).
Місяць у Козерозі, Водолії. 28/29 дні Місяця.
Іменинники: Кирило, Ксенія, Дмитро.
1 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.34, захід — 16.55, тривалість
дня — 09.21).
Місяць у Водолії. 29/1/2 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Федір, Арсен.
2 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.33, захід — 16.56, тривалість
дня — 09.23).
Місяць у Водолії, Рибах. 2/3 дні Місяця.
Іменинники: Інна, Захар.

n Погода
Фото Олександра ЗГОРАНЦЯ.

Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

дразу скажемо, оселю Віталія Павловича ми
шукали добрих хвилин п’ятнадцять, хоча виявилося, що живе він майже у самому центрі
Головно — так по-тутешньому називають селище.
А знайти вказану адресу було непросто, бо на вулиці Богдана Хмельницького далеко не на кожному
будинку вказаний номер. Добре, ми-то їхали з приємною місією, а якби довелося комусь викликати
сюди швидку допомогу?
…Застали володаря 1000 гривень за звичною зимовою справою для любомльського краю, де нема
газу, — колінням дров. Вітаємось і одразу запитуємо:
— А скільки років читаєте газету «Волинь»?
— Та скільки себе пам’ятаю! А мені вже — 73.
Здається, все життя збираю марки — я ж заслужений філателіст України, але «Волинь» читаю ще довше… — усміхається. — Я по публікаціях усіх ваших
журналістів знаю, а ви особисто років 20 тому приїжджали писати про наш інтернат з Василем Уліцьким.
Ох і дає він перцю нинішній владі!..
Виявляється, ми потрапили до колишнього директора Головненської спеціалізованої школи-інтернату Віталія Павловича Микитюка, який ще раніше
очолював спеціалізований заклад у селі Забужжя
до його розформування…
— Бачите, 21 рік тому я переніс інсульт, але, Богу
дякуючи, ще можу рубати дрова, читати газети й інтернет, збирати свої улюблені марки… — говорить
Віталій Павлович і раптом спохвачується: — Хлопці,
а чого ж це я вас на холоді тримаю, ходімо до хати,
чарчину за такий приз піднімемо, розкажу про свого

3

О

«Аби щодня так! — усміхається Віталій Павлович
і додає: — Не тільки сусідам, а й всім у Головно розкажу
про тисячу від «Волині».

тестя-узбека, та й колекцію свою покажу!
Відмовляємось, бо нас чекають уже в іншому
місці, ми ж, як завше, — галопом по ЄвроПоліссю…
Але, Віталію Павловичу, запрошення завітати у світ
ваших марок і познайомитися з Оленою Каримівною
приймаємо, тож — до зустрічі і на сторінках газети
«Волинь», і в Головному! n
* — під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 гривні.

Зима ще витрусить
сніжинки. Але мокрі
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко, з четверга
до суботи буде хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця.
27 січня — вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується від 3 до 8 градусів морозу, вдень —
від мінус 2 до плюс 3. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 2002 році — плюс 8,
найхолодніше — 1969-го — 28 градусів нижче нуля.
28-го — вітер північно-західний, 7–12 метрів
за секунду, місцями пориви 15–20 м/с. Вночі 0–5 градусів морозу, вдень — від мінус 1 до плюс 4 градусів.
29-го — вітер західний, 7–12 метрів за секунду,
місцями пориви 15–20 м/с. Нічна температура — від
0 до мінус 5 градусів, денна — від 2 морозу до 3 градусів
тепла.
30-го — хмарно, вночі мокрий, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах — ожеледиця.
Вітер західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви 15–20 м/с. Вночі очікується 0–5 градусів нижче нуля,
вдень — мінус 1 — плюс 4 градуси.
У Рівному всі дні буде хмарно. 27 січня протягом
дня йтиме дрібний дощ зі снігом, температура повітря — від мінус 2 до 0 градусів. 28-го — опади не припинятимуться температура — 0–1 тепла, 29-го — сніг
падатиме вранці, температура опуститься до 2–4 нижче
нуля, а 30-го градусник показуватиме від
2 морозу до 1 градуса тепла. У першій
й половині дня очікується дощ зі снігом, який
після обіду почне стихати, а ввечері йому
ому
на зміну прийде сніг.

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72-39-32

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

1000

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

Розкажіть
про акцію сусідам!
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд
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n У всіх на вустах

Де у нас найслабша ланка
у війні з Росією

Оксана КОВАЛЕНКО,
редакторка відділу освіти
й культури «Газети Волинь»
Фото із сайту hromadske.ua.

Фото із сайту novyny.life.

Українців закликають
не панікувати на тлі чуток
про ймовірну нову атаку
Москви
Василь УЛІЦЬКИЙ

Спритники продають уже спакований наплічник.
Ціна від 400 гривень.

Що покласти
в «обнадійливу» валізу
З нового року навчаюся перепиняти
мимовільний плин думок про загрозу
війни. А тим часом якась частинка мого
мозку все-таки збирає інформацію про
«тривожний наплічник». Про всяк випадок
евеселі, брате, часи настали», — стару
добру пісню «Океану Ельзи» з трішки
оновленим текстом мимоволі підспівую,
вивчаючи в інтернет–джерелах вміст особливої торби, яку окремі люди радять тримати про всяк випадок удома, але не так, як «хазяйську», а в надійному
місці, з якого її можна буде швидко дістати. Читаю,
що тривожна валіза — це набір речей, які можуть
знадобитися в екстреній ситуації. Найліпше, якщо це
рюкзак об’ємом від 30 літрів, у якому є копії важливих документів, мінімальний набір одягу, предмети
гігієни, медикаменти, інструменти, предмети самооборони і продукти харчування. Всі ці речі повинні
бути новими. Дуже практично, бо копії документів
і без валіз добре мати. А от зберігати продукти, які
не псуються, це уже біда. Так і бачу, як мої всевидячі
діти з утіхою знаходять припасені «Мівіну» й льодяники, яких на кухні у нас вдень з вогнем не знайдеш.
Тушонка? Спробуй відклади таке добро на завтра…
Поки що цей пункт провисає… Читаю, що цей набір
сумки називається «Речі для виживання». Тут же в око
впадає незвичний товар з ілюстрації — презервативи. Світло в кінці тунелю! Ну і хто сказав, що виживати
— це геть туго затягти пояс? Зрештою, виживання в
XXI столітті суттєво відрізняється від середньовічного. Радіоприймач — теж непогана штука! «Лента за
лентою…» — озивається прекрасний голос Тараса
Чубая. Недурні люди формували той наплічник! Тут
же пишуть, що в будь–якому випадку (з валізами чи
без) люди мають орієнтуватися на офіційні джерела інформації, а не на «засланих» і своїх панікерів.
Порада на всі часи! Правда, іноді дозволяю собі орієнтуватися на сарафанне радіо. Ось друг–заробітчанин у Польщі працює разом із українцями зі Сходу;
розповідає, що хлопці з Луганщини й Донеччини в
головному єдині: «Якщо «визволителі» полізуть —
будем боронити». Таке «складаю» в свою уявну «валізу надії»: якщо старатися, то вона переважить ту
іншу, думки про яку роз’їдають, як іржа залізо.
Здоровий глузд спонукає хапатися за раціональні орієнтири. Слава Богу, в інформаційному й
людському світах їх не бракує. Якщо ж додати трохи
іронії, почуття гумору, не набиратися зайвого у людей з «токсичними думками», тулитися до мудрих,
то пітьма рідшає й розвіюється… А тут ще й трапилось оголошення: «Продам свою тривожну валізу в
гарному стані». І десь зазвучало колись нав’язливе,
а сьогодні вже й нічогеньке від українських співаків
з Mad Heads: «Допоки сонце сяє, поки вода тече —
надія є». n

«Н

n Пряма мова
Дмитро СОСНОВСЬКИЙ, заслужений тренер України
з боксу, про заборону для українських спортсменів
стояти поруч із росіянами і їх символікою
на Зимових Олімпійських іграх в Пекіні:

«

Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і
не п’ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці.
Якби моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам
стояти на одному п’єдесталі пошании з переможцями-росіянами на чемпіонатах, дее ще не
заборонений гімн Росії. Адже яка може бути
повага до країни-агресора, яка вбиває
ває моїх
братів і сестер, захоплює чужі території…
торії…
Тим, хто стверджує, що ми — один народ,
що ми — брати і робить спільні фотоо з
росіянами, я б порадив побувати на
передовій. Упевнений, що вони
відразу б змінили свою думку.

»

вісно, панікувати не треба. Але
так само не потрібно звинувачувати Америку, що, мовляв, даремно нагнітає ситуацію.
Бо якби США і союзники байдуже
спостерігали і не били на сполох, то
російські танки вже, може, стояли
б під Києвом. Тому треба дякувати
партнерам, що нарешті серйозно
взялись за Путіна і луплять по ньому
його ж зброєю — беруть на «слабо»,
потужно працюють інформаційно,
дипломатично, дають Україні летальну зброю, словом, грають на
випередження.
Сценаріїв нового масштабного
нападу Кремля тим часом розглядають багато. Але найімовірнішим
видається гібридна атака, коли
Україну підривають із середини
(диверсіями, кібератаками, соціально–економічними проблемами,
політичною кризою тощо), а танки
заходять потім. Здавалося б, тут
є доволі дієвий рецепт успішного
опору — єдність. Влади, опозиції,
армії, волонтерів, усіх. Але, як не
дивно, найслабшою ланкою у цьому списку виявляється… Президент
Зеленський.
Ну от навіщо йому, як підлітку,
«бикувати» на державного секретаря США Блінкена, мовляв, ваша
американська розвідка — до «одного місця», а наша — близько до
ворога і краще знає, що там Путін
задумав, тому збавте оберти? Погодьтесь, дуже дивне «дякую» нашому найважливішому партнеру.
Але якщо Володимир Зеленський вже заговорив про українських розвідників, то хочеться
запитати, чи не він сам найбільше
зробив для їхньої дискредитації? А,
простіше кажучи, просто зрадив,
коли «злив» Лукашенку–Путіну операцію із затримання «вагнерівців». І
як тут не згадати нинішнього керів-
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«То що, будемо і далі заглядати в очі кровопивці?»

Рано чи пізно Володимиру Зеленському все одно
« доведеться
визначатись, з ким він — з патріотичним
прозахідним табором чи з проросійським і «какойразніцей».
Бо той-таки Путін не дасть йому всидіти «посерединці».

»

ника Головного управління розвідки
Кирила Буданова, який живе у будинку, в якому мешкає експомічник
депутата російської Держдуми Миколи Валуєва Олександр Гогілашвілі, що, ймовірно, має російське громадянство. При цьому Гогілашвілі
— чоловік Марії Левченко — особистої помічниці глави держави! І після
цього ви й далі твердо впевнені, що
державна таємниця при Зеленському — на замку?
Що стосується політичної стабільності, то для її руйнації і для
розколу суспільства більше за чинного Президента не зробив ніхто.
Він пригрів біля себе таких відвертих антимайданівців, як співробітника МВС часів Януковича Олега
Татарова (нині — заступник голови
Офісу Президента) і їхніми руками
переслідує неугодних, зокрема
п’ятого Президента Петра Порошенка. Татаров сам був фігурантом
кримінальної справи про будівельні
афери, він, вже як адвокат, захищав
проросійського олігарха Новинського, а також одіозного соратника Януковича Андрія Портнова, який
повернувся з Росії після перемоги
Зеленського. Суддя, який обирав
запобіжний захід Порошенку, гуляв
на дні народження Олега Татарова,
а в іншої судді, яка арештовувала

майно п’ятого Президента, під час
захисту дисертації Татаров був науковим керівником. Така могутня
проросійська «кучка», яка «качає»
Україну, користуючись комплексами Зеленського, який перебуває
ніби в дурмані і не розуміє, що повернення до методів Януковича —
це гра на руку ворога.
Усі ці моменти послаблюють
Україну, дискредитують в очах союзників і допомагають Путіну досягати свого. І при цьому Володимир
Зеленський не може піднятись над
ситуацією й почати діяти не як ображений хлопчисько, а як державник. Наприклад, нещодавно Арсеній Яценюк під егідою Київського
безпекового форуму організував
великий круглий стіл «Єдність народу. Захист демократії. Оборона
держави», куди прибули відомі діячі
з багатьох галузей, а з боку влади не
прийшов не тільки Зеленський — ніхто! Не сподобились навіть на такий
символічний об’єднавчий сигнал
українцям.
Але рано чи пізно Володимиру
Зеленському все одно доведеться
визначатись, з ким він — з патріотичним прозахідним табором чи з
проросійським і «какойразніцей».
Бо той-таки Путін не дасть йому
всидіти «посерединці». n

n Новини одним абзацом
 Голова фракції «Батьківщина»
і народна депутатка Юлія Тимошенко
провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди нещодавно переїхала її донька Євгенія із сім’єю. А повернувшись,
Юлія Володимирівна звернулася
до Володимира Зеленського з
вимогою створити Уряд національної єдності. Напевне, щоб
його і очолити. Відпочила ж!

 Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, вакциновані
третьою (бустерною) дозою, отримають додатково 500 гривень у рамках
програми «єПідтримка». Як відомо, з
24 січня вакциновані двічі громадяни віком від 60 років зможуть
використати 1000 гривень за
програмою «єПідтримка» на купівлю ліків, у тому числі онлайн.
Також Президент пообіцяв, що
незабаром українці, старші за
60 років, зможуть розраховуватись цією тисячею і за комунальні
послуги.

 Помер 31–річний волонтер Антон Дубішин, якого називали «українським Ніком Вуйчичем» і «людиною
без тіла». У Антона була важка
форма інвалідності через діагноз
спинна м’язова атрофія Вердні-

га–Гофмана. Чоловік міг рухати
лише одним пальцем лівої руки
і головою. Незважаючи на хворобу, Дубішин активно займався
волонтерською та громадською
діяльністю. Він збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів,
підтримував українських військових на Донбасі. Антона порівнювали з відомим австралійським
мотиваційним оратором Ніком
Вуйчичем, який народився без
рук і ніг. Розповідь про нього на
сторінках іншого нашого тижневика — «Цікавої газети на вихідні».

 У Львові з кабінету судді Західного апеляційного господарського
суду Віри Гриців злодій вкрав 120 тисяч
доларів. Зловмисник видряпався
на другий поверх по гратах вікна на першому, що зафіксували
камери відеоспостереження.
Сигналізації у суді нема, а держохорона стверджує, що нічого не
чула й не бачила. Щоб зламати
сейф, злодієві вистачило 8 хвилин…

 Якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, найвищу підтримку мали б Володимир
Зеленський (за нього проголосува-

ли б 17,4% серед усіх респондентів
і 23,5% серед тих, хто визначився
з вибором) і Петро Порошенко (відповідно 15,5% і 20,9%). Різниця у
підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто
формально вони «ділять» перше
місце, — зазначають соціологи. Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко
(7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9%
і 9,3%). Інші кандидати мають
нижчий рейтинг.

Партія «Європейська Солідарність» має найвищу підтримку, за неї
готові проголосувати 16% серед усіх
респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Далі йдуть три
партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони
формально «ділять» друге місце:
«Слуга народу» (11,6% серед
усіх респондентів і 13,7% серед
тих, хто визначився з вибором),
«Батьківщина» (11,3% і 13,7%)
та «ОПЗЖ» (9,8% і 11,6%). Також
набирають понад 5% прохідного
бар’єру такі партії, як «Розумна
політика» (6,4% і 7,6%), «Сила
і честь» (6,3% і 7,4%), «Наші»
(4,6% і 5,5%) (опитування КМІС
19-20 січня 2022 року). n
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Навіщо в будинку розпусти
поліцейська форма?

Підліток ліг… під поїзд
23 січня о 20:10 на спецлінію «102» надійшло
повідомлення від чергової, що поблизу
залізничної станції міста Дубно швидкісний
потяг сполученням Львів–Київ збив людину

У Рівному на вулиці Дворецькій у салоні еротичного масажу виявили
бордель. За послуги з клієнтів брали від 850 до 11 000 гривень
Ірина ПАСІЧНИК

Фото із сайту itvmg.com.

а версією слідства, адміністратором у ньому
була 24-річна жінка, яка
підбирала персонал, розміщувала в інтернеті відповідні
оголошення та координувала
порядок і дотримання встановлених правил. Сам заклад
мав сайт, а листівки з його
рекламою розповсюджували по місту. За попередньою
версією, він функціонував
протягом року і був замаскований під салон еротичного
масажу.
Правоохоронці протягом тривалого часу проводили там комплекс заходів
для документування фактів
сутенерства та втягнення
осіб у заняття проституцією. Плата за надання сексуальних послуг становила від
850 до 11 000 гривень.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили різноманітні засоби для сексуальних
утіх: масажні олії, лубриканти,
рольові костюми, зокрема
форму поліцейського, багато

26 січня 2022 Середа
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Про Дворецьку, 81А тепер знають у всій Україні.

одноразової спідньої білизни,
гігієнічні набори. Серед вилученого також відеокамери, які
були вмонтовані в аудіоколонки, термінал, банківські картки, мобільні телефони, гроші,
рекламну продукцію, чорнові
записи та інше. Клієнти могли
розрахуватися через касові
апарати, сплачуючи за послуги масажу.
Досудове розслідування
за фактом сутенерства або

втягнення
я особи в заняття
проституцією триває.
Коли слідчі прийшли з обшуком, у салоні перебував
один клієнт, обмотаний лише
рушником, та шість «працівниць» віком від 20 до 22 років.
Дівчатам загрожує 170 гривень штрафу за заняття проституцією. А от організаторам
бізнесу з надання інтимних
послуг світить позбавлення
волі від 4 до 7 років. n

n Какаяразніца

Особиста помічниця Зеленського
незаконно працювала в його Офісі
А зарплату отримувала у «95 кварталі»
Не виключено, що ця
пані була присутньою
на закритих президентських
нарадах і знає державні
таємниці, до яких не мала
доступу

Фото із сайту telegraf.com.ua.

Ірина ПАСІЧНИК

равоохоронці відразу виїхали на місце події і
з’ясували, що, побачивши на сусідній колії невідомого чоловіка, машиніст подав звукові сигнали. Але той при наближенні потяга раптово вибіг та
ліг на рейки. Попри екстрене гальмування, уникнути
трагедії було неможливо.
Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень
одного із профтехучилищ. При собі хлопець мав
паспорт і мобільний телефон, а от передсмертної
записки не було. Підліток проживав із матір’ю, старшим братом та вітчимом. Явних конфліктів у родині не
виникало, у навчальному закладі характеризувався
посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після
чого близько 17:30 мав повертатися додому. Поліцейські встановлюють причини загибелі неповнолітнього. n

П

Гроші з рівненської колонії
йшли до «злодіїв у законі»
з Росії
Виправний заклад у Городищі, що поблизу
обласного центру, має найсуворіший рівень
безпеки. Там відбувають покарання й засуджені
до довічного ув’язнення
Мирослава СЛИВА

ими днями співробітники Служби безпеки України провели в городищенській тюрмі обшуки.
За даними правоохоронців, у закладі збували
наркотики. Створив злочинну організацію кримінальний авторитет, ув’язнений за убивство. Його вважали
«смотрящим» за цією спецустановою. Він запровадив
та жорстко контролював наповнення «общака». Туди
потрапляли гроші від збуту наркотиків, азартних ігор
тощо. Частину він відправляв «злодіям у законі» в Російську Федерацію.
В угруповання входили як в’язні, так і жителі Рівненщини, Волині, Київщини та Донеччини. Спільники
поза межами тюрми фасували й маскували наркотики серед харчів та відправляли у колонію поштою.
Крім того, вдавалось і перекидати пакунки через
захисні спорудження спецзакладу. Слідству відомо
про 13 епізодів протиправної діяльності групи. Крім
колонії, обшуки також провели вдома у фігурантів
справи. Вилучили гроші, наркотики, «чорнову» бухгалтерію, засоби зв’язку. Підозру оголосили вісьмом
людям. n
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ǯǮǹȊǵǮǺǯǼǹǼȀǼǰǮǽǼǸǾǮȇȁǣ
ǾǼǯǼȀȁǿǳǾȄȍǥǽǼǵǯǮǰǹȍǣ
ǿǳǾȄǳǰǼǿȁǲǶǻǻǶȃǵǮȃǰǼǾȌǰǮǻȊ
«І ніякого кумівства!» — на світлині Марія Левченко, її чоловік
Олександр Гогілашвілі і Володимир Зеленський.

значають розслідувачі.
Крім цього, як повідомлялось

ковських, які є фігурантами численних кримінальних проваджень

Головного управління розвідки Міноборони
« Керівник
Кирило Буданов проживає у приватному будинку під
Києвом разом із Марією Левченко та її чоловіком
Олександром Гогілашвілі.
раніше, Марія Левченко пересувається у супроводі охорони
та на спецавтомобілях Служби
безпеки України з номерами
прикриття. Більше того, керівник
Головного управління розвідки
Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під
Києвом разом із Марією Левченко та її чоловіком Олександром
Гогілашвілі. А сам будинок належить родині бізнесменів Стрел-

»

про податкові схеми та є громадянами Російської Федерації.
Словом, владні коридори
при Зеленському — це якийсь
прохідний двір для його друзів
та знайомих, усіляких випадкових та сумнівних осіб, громадян Росії і навіть кримінальних
елементів. Про яку національну
безпеку України і держтаємницю
в такому випадку можна вести
мову? n

До Центру Болотова звернувся Михайло Карасьов із вдячністю. Він 2 місяці вживав Бальзам Болотова: у нього нормалізувався тиск, зникли запаморочення і слабкість, загалом
покращилось самопочуття. Це помітили його знайомі і навіть
діти. Ми запитали академіка Болотова, як саме його Бальзам діє на серцево-судинну систему:
– По-перше, Бальзам – це набір кислот, яких із віком організму не вистачає, і через це порушується його робота, кров починає змінювати густину.
Бальзам нормалізує густину крові, це дає можливість серцю легше штовхати
кров, зменшується навантаження, і воно не так зношується.
– По-друге, Бальзам чистить судини від солей кальцію – кров безперешр
кодно доходить до кожної клітини, відповідно, зменшується тиск на
стінки судин. Коли у людини нормалізується тиск, самопочуття покращується тієї ж хвилини, і це одразу стає помітним для оточуючих.
– І по-третє, з цього все починається: ложка Бальзаму Болотова після їди дає можливість засвоїти поживні елементи і мінерали
в повному обсязі. Бо частіше буває так: начебто людина і вживає
корисну їжу, а почуває себе зле. Одна з причин – їжа не засвоюється
повністю, а транзитом виходить, організм недостатньо живиться.
Тому, я постійно всім повторюю:
їжа повинна бути ліками, а не ліки їжею.
Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ² 250 ml
320ɝɪɧ 500 ml 490ɝɪɧ
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ
поштові витрати сплачує отримувач

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

омічниця глави держави Марія Левченко могла б і далі,
як це практикується в команді
Зеленського, брати активну
участь у державних справах,
не маючи для цього повноважень і не несучи ніякої відповідальності. Однак для неї такий стан справ змінився після
того, як її чоловік, уже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, потрапив у скандал.
Як відомо, на блокпосту в зоні
ООС він накинувся з образами
на бійців, які його зупинили.
Також з’ясувалось, що Гогілашвілі, ймовірно, є… громадянином Росії і в минулому
був помічником депутата Держдуми РФ, відомого путініста
Миколи Валуєва.
Відтак після скандалу Марію Левченко нарешті офіційно
влаштували в Офіс Президента.
Це сталось 21 грудня 2021 року,
йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо». «До цього вона кілька
років була помічницею Володимира Зеленського, перебувала
в його кабінеті, але офіційно працювала і отримувала зарплатню
лише в ТОВ «Квартал-95», — за-

*вартість дзвінків згідно тарифам оператора
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Мати з трьома дітьми
залишилися без даху
над головою
Житловий будинок загорівся на вулиці
Незалежності у селі Низкиничі ВолодимирВолинського району
Олена КУЧМА

ньому проживала Марія Пилипюк, її мама та троє
дітей: 4-річний хлопчик з інвалідністю і двоє дівчаток 9 та 14 років. Жінка розповідає, що коли
сталася біда, вона була в гостях у Нововолинську. Вдома бабуся з двома меншими дітьми спали, а старша
донька вчила уроки. Школярка й почула, як тріщить
шифер та побачила дим.
Пані Марія підозрює, що хату підпалив її колишній
співмешканець. Каже, що вони давно розійшлися, але
чоловік досі не дає їй спокою. Рятувальники підтвердили, що причиною пожежі був саме підпал. До того ж,
займання виникло на горищі, де немає електромережі.
Втім, хто це зробив точно невідомо, бо у поліції кажуть,
що чоловік має алібі.
Нині жінка з мамою живуть в літній кухні, а дітей
взяли до себе сусіди. Односельці, друзі та просто небайдужі люди почали допомагати багатодітній родині
відновлювати будинок. Загалом на це потрібно близько
50 тисяч гривень. Жінка працює в садочку, тож таких
коштів у сім’ї немає. Допомогти погорільцям можна
за цими реквізитами: 5168 7574 0571 0031, картка
ПриватБанку на ім’я Марії Пилипюк. n

У

Лише на проєкт ліквідації шахти
№9 піде 4 мільйони гривень
Гроші на підготовку закриття копальні виділять
із державного бюджету

орги, що проходять на сайті державних закупівель, оголосило державне підприємство «Шахта №9 «Нововолинська». Тендерні пропозиції
від учасників прийматимуть до 2 лютого. Аукціон
розпочнеться наступного дня. На розробку проєкту
планують витратити 4,047 мільйона гривень.
Під час його підготовки врахують наслідки затоплення гірничих виробок і прилеглих територій, а
також витрати на соціально-економічні збитки з ліквідації шахти.
За умовами тендеру, усі спеціалісти, які працюватимуть над ініціативою, повинні мати досвід у гірничому будівництві, необхідну кваліфікацію та сертифікати відповідальних виконавців, виданих Мінрегіонбудом України. n

Т

Сусідські собаки
задушили 8 овець
На Іваничівщині винесли вирок селянину,
тварини якого торік нашкодили фермеру
Сергій ВИШЕНЬКА

осподар знайшов своїх овець мертвими зранку,
коли приїхав на роботу, й одразу викликав поліцію.
Разом із правоохоронцями вони знайшли сліди
псів, які вели до помешкання сусіда. На судовому засіданні чоловік наголосив, що вже неодноразово робив
зауваження власнику собак, бо ті заходили на територію ферми.
Натомість обвинувачений на розгляд справи не
з’явився, але у письмовій заяві зазначив, що свою вину
не визнає. За його словами, того дня собаки принесли
з лісу голову ягняти, й це сталося до того, як на фермі загинули вівці. Також він зазначив, що інформацію
підтвердять свідки, втім вони до суду так і не прийшли.
Відтак суддя Марта Федечко все ж визнала чоловіка
винним та призначила йому 1700 гривень штрафу. Крім
того, собак у нього конфіскують. n
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Востаннє вийшов на зв’язок
20 січня 2015-го…
Вшанувати нововолинського кіборга приїхали побратими з різних регіонів
України. Командир відділення 80-ї десантно-штурмової бригади Вадим
Демчук загинув сім літ тому під час оборони аеропорту Донецька
Алла ЛІСОВА

Ірусина ПРИХОДЬКО

Р

Герої не вмирають, поки про них пам’ятають!

К

Л

А

М

А

Втрачені документи на трактори: ХТЗ 17021, д.н.
02308 ВК, свідоцтво АК 018655, видане 25.02.2003 р.,
ХТЗ 17021, д.н. 10037 ВК, свідоцтво АБ 649046, видане 25.02.2003 р., МТЗ 82.1, д.н. 07624 ВК, видане
15.12.2005 р., які належать СТзОВ «Романів», ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ.

орічно 20 січня вшановуємо подвиг відважних захисників
Донецького аеропорту імені
Прокоф’єва — неприступної
фортеці, яка стала символом
бойового духу нашого війська.
242 дні незламні герої утримували летовище і протистояли
російському агресору. За 8 місяців оборони там загинуло
97 бійців, п’ятьох із них удостоєно найвищої державної
нагороди — звання «Герой
України» — посмертно. Ще
троє військовослужбовців й
досі вважаються зниклими
безвісти. За сталевий характер і безстрашність українських захисників назвали
кіборгами. Крилатою стала
фраза: «Кіборги вистояли, не
витримав бетон».
Серед захисників Донецького аеропорту був наш
земляк, нововолинець, на-

Щ

родний герой Вадим Демчук.
«Сім років тому Вадим Демчук
(позивний «Дим») востаннє
вийшов на зв’язок. Тому вважається, що загинув 20 січня 2015-го під час оборони
летовища. Упізнаний за експертизою ДНК. Похований
8 липня 2015 року в шахтарському місті. Вадим Демчук —
кіборг, командир відділення
80-ї десантно-штурмової
бригади, сержант ЗСУ. Ми
пам’ятаємо!» — такий допис
опублікував на своїй сторінці
у фейсбуці начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк,
який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі.
Свою вдячність Герою
приїхали висловити його побратими з багатьох областей
України. Вони разом із батьком Вадима Володимиром
Демчуком, головою ГО «НезР
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ламні нововолинці», коханою
Оксаною Дрозд побували на
могилі Вадима, вклонилися
його подвигу.
Пані Оксана вкотре звернулася до коханого зі щемливими словами: «20 січня —
день, який розділив моє життя
на «до» і «після». Ще вранці,
перед другим підривом, Ти
зробив мені телефонний дзвінок. Пам’ятаю кожне слово з
розмови… Дякую Тобі, що Ти
у моєму житті. Дякую, що Ти є.
Знаю, що Ти поряд. Знаю, що
захищаєш та оберігаєш. Пробач, що не вберегли. Я ненавиджу цю війну».
До місця його вічного спочинку поклали квіти також
представники особового складу Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП
та заступниця Нововолинського міського голови Вікторія
Скриннік. Пам’ять Героя вшанували хвилиною мовчання. n
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Лучани розгорнули
200-метровий «прапор єдності»

Із храму вкрали скриньку
з пожертвами
для важкохворих діток
Фото із сайту volyn.com.ua.

У День Соборності
України на Театральному
майдані обласного
центру учасники заходу
згадали, як 22 січня
1919 року УНР і ЗУНР
об’єдналися в соборну
Україну, послухали текст
Універсалу про Злуку
та заспівали Державний
Гімн
Леонід ОЛІЙНИК

сторик, ветеран російсько-української війни Сергій Годлевський розповів,
як у січні 1990 року сотні тисяч
українців вишикувалися в живий ланцюг, що об’єднав мешканців усіх регіонів країни.
— Зараз як ніколи потрібно
єднатися. Ми бачимо, що минають роки, століття, а в нашої
України — ті ж самі виклики,
ті ж самі проблеми. Тому сьогодні ми тут, — пояснив свої
мотиви взяти участь в акції лучанин Віктор Макаревич.
Із нагоди Дня Соборності
України Президент Володимир
Зеленський відзначив державними нагородами українців,
серед яких — семеро волинян.
Звання «Заслужений лікар
України» глава держави присвоїв генеральній директорці
комунального підприємства
«Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»
Волинської обласної ради Ірині
Горавській.
Орденом Княгині Ольги
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До акції долучилися і дорослі, і малі.

ІІІ ступеня нагороджено голову
ради громадської організації
«Члени родин загиблих в АТО
«Надія» Любов Карабан.
Директор товариства «ДОФ
Арбо» Анатолій Бусько отримав
звання «Заслужений будівельник України».
Заслуженим донором України став робітник з обслуговування та ремонту шкільних
приміщень гімназії № 1 міста
Ківерці Юрій Бузан.
Уродженець Горохівщини,
а тепер киянин Богдан Собуцький, заступник директора, художній керівник Київського
муніципального академічного
театру опери і балету для дітей
та юнацтва, отримав звання
«Заслужений працівник куль-

тури України».
Головному агрономові фермерського господарства «Перлина Турії» Петру Якимовичу
Президент присвоїв звання
«Заслужений працівник сільського господарства України».
Заступниця директора департаменту соціальної політики Волинської ОДА Оксана
Гобод стала заслуженим працівником соціальної сфери
України.
Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли першому
заступникові голови ГО «Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» Василю
Авраменку. n

Гроші, які збирали доброчинці, хтось
непомітно виніс із костелу святих апостолів
Петра і Павла, що у Луцьку
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

ро злочин розповіла директорка благодійного фонду «З Богом у серці» Марія Бадалян.
– До мене подзвонив отець Павло Хом’як і
з надією запитав, чи ми приїжджали і чи забирали
скриньку з пожертвами, яка знаходилась у приміщенні храму. Для мене це було шоком. Мова навіть
не про гроші для хворих дітей. Це велика «підніжка»
тим людям, які вносили ці кошти, адже, як показує
практика, завжди жертвують ті, хто сам потребує і
розуміє, що таке чужа біда, – зазначила волонтерка.
Жінка сподівається, що крадієві також дуже потрібна допомога і що Бог йому пробачить цей гріх. n

П

Живцем згорів у власній хаті
Пожежа, в якій загинув 48-літній чоловік,
сталася в селі Кутрів Луцького району
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ерев’яний будинок загорівся вдосвіта 23 січня. Вогонь гасили два екіпажі рятувальників у
складі 8 вогнеборців ДСНС Волині і місцевої
пожежної команди селища Мар’янівка. О 5:30 пожежу локалізували, а о 6:48 ліквідували. Під час гасіння
полум’я рятувальники виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Хата згоріла дотла. Причину займання встановлюють. n

Д

Майно луцького шовкового
комбінату розпродали
з аукціону
Колись потужне текстильне підприємство
збанкрутувало
Антон КАРАСЬ

n Добра новина

Найкраща сільська школа
в Україні готова приймати учнів
Новий сучасний
навчальний заклад
відкрився у селі Башлики
Цуманської ТГ. Будувати
школу розпочали
ще у 2018-му, основна
частина робіт була
виконана протягом
2019–2021 років у рамках
програми Президента
України Володимира
Зеленського «Велике
будівництво». Загалом
на спорудження школи
держава виділила
120 млн гривень

а торги виставили 438 позицій. Це здебільшого
тканини, а ще кілька тонн бруківки, 130 квадратних метрів паркету і старий мангал.
Стартова ціна лоту становила 123,21 тисячі гривень. Але оскільки аукціон відбувався уже не вперше,
то під час його проведення була можливість зниження
початкової ціни.
Перемогу в торгах здобуло ТзОВ «Укпромінвестбуд», яке запропонувало за майно колишнього шовкового комбінату 91 232 гривні 10 копійок.
Нагадаємо ПрАТ «Волинський шовковий комбінат» визнане банкрутом постановою Господарського суду Волинської області від 25 травня 2021 року. Свого часу це
було доволі потужне підприємство, яке розміщувалося
на 37 гектарах землі у промисловій зоні Луцька. n
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За смерть дитини –
пів мільйона
Днями Рівненський районний суд виніс вирок
волинянину, який переїхав хлопчика на
Рівненщині

Юлія СИНЬЧУК

Тетяна МЕЛЬНИК

аніше майже 300 учнів
займалися у місцевому
будинку культури. Тепер
дітям не доведеться тіснитися
у малих приміщеннях й навчатися у дві зміни.
«Це сільська школа
на 400 учнів. Зважаючи на високі демографічні показники
завдяки багатодітним сім’ям,
новий освітній заклад у Башликах був необхідний. Важливо, аби діти отримували знання
у сучасних та комфортних умовах. Бажаю школярам навчатися якнайкраще, здобувати
нові знання, розвивати нашу

Р

Відкриття школи у селі Башлики.

Волинь та Україну», — коментує народна депутатка групи
«Партія «За майбутнє» Ірина
Констанкевич.
У полі зору парламентської
роботи Ірини Констанкевич постійно перебуває освіта, зокрема сільська, а також дошкілля
й позашкілля. На переконання
народної обраниці, діти у сільській місцевості мають навчатися в умовах не гірших, як у містах. Матеріальне й кадрове
забезпечення шкіл — головні

чинники зміни ситуації. Саме
тому фінансово-матеріальні
питання освітніх закладів 23го округу постійно знаходять
підтримку народної депутатки:
завершено будівництво шкіл
у селах Гірки, Осівці; тривають будівельні роботи у селі
Стобихівка. У 2021 році Ірина
Констанкевич залучила державне фінансування для ремонту 55 шкіл, 12 дитсадків,
3 закладів професійної освіти,
2 музичних шкіл. n

-річного жителя Ківерцівського району визнали винним в порушенні правил безпеки
дорожнього руху, що спричинило смерть
потерпілого.
Трагедія сталася торік у грудні. Волинянин, який
їхав вантажним автомобілем Mercedes-Benz у напрямку Рівного, проявив неуважність і збив 8-річного хлопчика. Дитина перетинала проїзну частину на
пішохідному переході. Школяр загинув на місці події.
Водія засудили до 3 років тюрми та позбавили права
керувати транспортними засобами на такий же строк.
Крім того, засуджений має сплатити матері хлопчика
500 тисяч гривень моральних збитків. Щоправда,
вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть
оскаржити його в апеляційному суді. n

66

8

26 січня 2022 Середа

n Пульс тижня

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
n Зверніть увагу!

ПРОБЛЕМА
n Гаряча тема

Фото із сайту pkrv.dp.gov.ua.

Хоч не воював, а пільгами хотів
скористатися

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

У Ковелі нетверезий хуліган видавав себе за
учасника бойових дій

«ДУЖЕ ЧЕКАЄМО ВЕСНИ»

Іван ПЕТРУК

ю історію розповіла у фейсбуці керівниця Центру
допомоги ветеранам війни Олена Звєрєва. Поспішали рятувати захисника, який проживав у готелі
й неадекватно поводився. А виявилося, що це був самозванець, котрий видавав себе за бійця 14-ї ОМБР, де
нібито служить з 2014 року.
Адміністраторка готелю, в якому оселився чоловік,
у коментарі «Інсайдер Медіа» розповіла, що той забронював номер заздалегідь, проживав у ньому 4 дні, при
цьому весь час був нетверезим, кричав, грюкав у стіни.
«Ми його забрали і повезли в Луцьк, в центр, рятувати… бо хлопці, які пройшли війну, буває, що не можуть
самі впоратись, — написала Олена Звєрєва. — Одразу
поїхали до Волинського медичного центру терапії залежностей, і вже там з’ясувалось, що в цього покидька
чужі документи. У приймальному відділенні побачили,
що посвідчення УБД на інше прізвище і фото у ньому
не цієї людини. Під час розмови із цивільною дружиною
з’ясували, що це лайно ніде не воювало, а нахабно хотіло
скористатись пільгою на безкоштовне лікування».
Кажуть, що це не перший випадок, коли псевдоатовці
намагаються потрапити в Центр допомоги ветеранам
війни, бо тут допомагають відновити здоров’я, одержати
пільги, вирішити соціальні, юридичні проблеми, працевлаштуватися. n

Ц

На території Рівненської громади Ковельського
району в міжнародному пункті пропуску
«Ягодин» цими днями перебували з робочим
візитом радники прем’єр-міністра України Тарас
Сиротинський та Андрій Щеп’як
Оксана КРАВЧЕНКО

ості разом із працівниками ДП «Укрінтеравтосервіс», керівниками профільних відділів Волинської
ОДА, головою Ковельської РДА Ольгою Черен,
очільниками місцевих громад, представниками Луцького прикордонного загону та Волинської митниці обговорили питання розширення території МАПП, функціонування тут сервісної зони, можливі нововведення, які у
перспективі дадуть змогу працювати без черг.
На розбудову МАПП «Ягодин» попередньо планують
виділити понад 300 мільйонів гривень із держбюджету,
проєкт мають реалізувати у 2022—2023 роках.
Тарас Сиротинський та Андрій Щеп’як також презентували проєкт запровадження електронної черги
для вантажного транспорту та сервісних зон на кордоні.
Подібний багаторічний досвід мають європейські країни. Такий проєкт впроваджується і у Закарпатській області на двох пунктах пропуску – «Тиса» та «Ужгород».
Він дасть змогу вирішити проблему скупчення транспорту, його простою. Зокрема, обіцяють, що можна буде
менш ніж за годину пройти оформлення і переїхати кордон. n

Г

Коли ж відкриють оновлену школу
у Піщі?

За пробне ЗНО вступники мусили
викласти по 300 гривень
Про особливості підготовчого та основного тестувань розповіли
на пресконференції Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти, до території обслуговування якого
належить і наша область
Софія ГАВРИЛЮК

лизько 9 тисяч волинян зареєструвалися на пробне
тестування зі ЗНО-2022.
Понад 5 тисяч з них зголосилося випробувати свої сили
з іспиту «українська мова» або
«мова й література». Стільки
осіб, за словами завідувачки
відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алли Корнейко,
є достатньою, щоб 19 березня
відкрити пункти для пробної сесії майже в кожному районному центрі області. 26 березня,
коли охочі потренуватися візьмуться за ще одне репетиційне
випробування з математики, біології, географії чи будь-якого
іншого предмета, працюватимуть пункти у Луцьку, Нововолинську, Камені-Каширському,
Маневичах і Ковелі. Для тих, хто
пробуватиме сили з іноземної
мови, згідно з поданими заявами, забезпечать «генеральну
репетицію» лише в Луцьку, Нововолинську та Ковелі.
Загалом директорка Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти Ла-

Б

вступники можуть користуватися онлайн« Майбутні
тестуванням на сайті Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти — lv.testportal.gov.ua.
»
це залежить від обраної спеціальності. У технічних вишах
зазвичай «хочуть» сертифікатів
зі ЗНО лише з мови, в гуманітарних — з мови та літератури.
Нескладно й з іншим предметом. «Кому математика потрібна для вступу, обирайте просто математику. Оскільки саме
вона оцінюється за стобальною
шкалою і це видно з програми
при реєстрації. У неї входить
математика стандарт», — пояснила експертка.
Відповідаючи на питання, чому пробне ЗНО коштує

створять спеціальний пункт
реєстрації для випускників минулих років.
Лариса Середяк та Алла
Корнейко заохотили майбутніх
вступників можуть користуватися онлайн-тестуванням
на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти — lv.testportal.gov.
ua. Його саме оновили з усіх
предметів, які пропонуються
на ЗНО. Є, приміром, тренажер
з історії України. Тож спробувати свої сили можна і поза пробним іспитом. n

ОРЕНДА Й ГАСТРОЛІ ЯК МОЖЛИВІ
ШЛЯХИ ЗАРОБІТКУ

Бійці дякували за домашні смаколики
Напередодні Різдвяних свят у Ковелі
за традицією збирали гостинці для воїнів
на Сході України. Депутат міської ради
Валерій Черняков та інші волонтери уже
доправили їх нашим захисникам

Іван ПЕТРУК

Р

аж 300 гривень (торік 240),
освітянка пов’язала це із оплатою праці залучених педагогів,
друкуванням зошитів та іншим.
Також на цій пресконференції стало відомо, що на базі
Волинського інституту післядипломної освіти педагогів

n Не словом, а ділом!

У цьому селі Ковельського району чекають
завершення реконструкції навчального закладу
на 200 учнівських місць. Готовність об’єкта – 98%,
заявляли нещодавно у Волинській ОДА

оботи розпочали у 2019 році. Їхня загальна кошторисна вартість становить понад 56 млн гривень.
Торік на зведення школи передбачили 28 млн гривень, з яких кошти державного бюджету – понад 25 млн,
решта – місцевих бюджетів. За проєктом будівельники
реконструювали один корпус, а також спорудили двоповерхове приміщення, у якому розміщені спортивний і
актовий зали, навчальні класи, харчоблок та бібліотека.
Тут будуть враховані всі вимоги сучасного безбар’єрного
освітнього простору, передбачено комфортні умови для
навчання учнів. Але коли діти зможуть сісти за парти?
Завершити реконструкцію планували 31 грудня 2021
року. У Волинській ОДА пояснили, що в цей термін не
вклалися з вини підрядника, тому кошти Державного
фонду реконструкції і розвитку, які не були перехідними,
втрачені. Тепер доведеться забезпечувати фінансування
з інших джерел. n

риса Середяк закцентувала увагу на найпоширеніших
проблемах вступників у виші:
часто вони вагаються, що
обирати — українську мову чи
мову й літературу, математику
стандарт чи просто математику. Середяк пояснила, що

Фото із сайту Ковельської міської ради.

Кілометрових черг на кордоні
не буде

Попереднє тренування допоможе вгамувати нерви на основних іспитах.

Марія КАЩУК

ніціювала акцію «Спільними зусиллями» Рада
старшокласників міста.
Більшість вихованців шкіл і навіть дитсадків, заручившись підтримкою батьків, долучилися до доброї справи: приносили домашні
смаколики, консервовані салати й компоти, писали листи бійцям. Працівники виконкому Ковельської міської ради придбали фрукти, овочі,
солодощі. Їх підтримали і підприємці Наталія
Фалько та Світлана Оксенюк. А гуртківці Палацу
учнівської молоді гарно розмалювали коробки
з подарунками.
А цими днями на сайті міської ради волонтери відзвітували, що гостинці вже доправили

І

В Авдіївці бійці з радістю зустрічали
волонтерів із Ковеля.

за місцем призначення. Спочатку посланці з Волині заїхали в Кримське, Попасну, Троїцьке. Зустрічали їх там дуже тепло, адже хлопцям на передовій важливо відчувати підтримку й турботу.
Надійшли світлини від Валерія Чернякова із Авдіївки. Коли розвантажували привезене, робили
на згадку знімки, а бійці передавали всім благодійникам щире «спасибі». n

Нині тут прохолодно, хоч, радо
зауважує директор Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Анатолій Глива, люди дуже гарно
відреагували на прем’єри: зали повні.
Поставили дві нові вистави «Послання
від заробітчан» та «Пошились у дурні». А поза лаштунками думка одна:
де взяти гроші на опалення, зарплатню, нові спектаклі. Анатолій Глива береться за цифри:
— Ми сподівалися на фінансування на рівні минулого року, мова
про 29 мільйонів гривень. Це кошти на найнеобхідніше. Це при
тім, що торік газ був по 8 гривень,
а тепер — страшна ціна! Нам же обласна рада виділила своїм рішенням 22. Де взяти ще 7? Таку суму
ми ніяк не заробимо! (Для прикладу, Рівненський театр має на необхідне 35 мільйонів.) Що з цього
буде? Не знаю. Торік відправляли артистів у вимушені відпустки
на 10 днів, тепер виходить, що
на 2 місяці не маємо коштів. Треба
буде збирати колектив.
Щодо «страшної ціни газу» директор театру розповідає про систему
опалення: через власну котельню,
завдяки якій гріються прилеглі Ощадбанк, Палац культури, центр зайнятості. «Нафтогаз» відмовився продавати
його як бюджетникам по 16.80 гривні за куб. Мовляв, театр заробляє
кошти «господарською діяльністю»,
тому у січні змушені були купити газ
по 65.7 гривні за куб. Тож тут дуже чекають весни, бо при морозі випалюють тисячу кубів — близько 70 тисяч
гривень за день!
Анатолій Глива розмірковує, що
ніяк не зароблять аж 7 мільйонів, й
одночасно розгортає роздрукований
закон про театральну діяльність від
2005 року:
— Тож розумні люди писали: «Метою театру й основним
завданням є розвиток театрального мистецтва й справи… Основна діяльність театру не має на меті
одержання прибутків». Що, маємо
брати другосортний репертуар?

Голова бюджетної комісії Волинської облради Орест Маховський підтвердив, що видатки справді зменшили чотирьом установам обласної
комунвласності, зокрема й театру.
Каже, за законом влада не зобов’язана утримувати його повністю, а лиш
фінансувати на 60–90%. Притім підтверджує, що рішення урізати видатки
театру далося непросто. Вказує, що
об’єктивно важко, бо державні дотації
суттєво зменшилися, хоч на газ вона
ще буде:
— Побачимо, скільки доплатять, а скільки самим доведеться
докласти. Розуміємо, що через
коронавірус вистав було менше
показано, але сучасні вимоги
міняються. Треба оптимізувати
менеджмент (управління. — Авт.)
Можливо, треба щось онлайн показувати. Аудит дасть зрозуміти,

www.volyn.com.ua
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«Давайте знімемо вивіску
і влаштуємо тут бордель»
Ви готові платити 500 гривень за квиток
до Волинського драмтеатру?

Анатолій Глива: «Треба діяти
так, щоб було добре театру!».

Орест Маховський: «Мусимо
шукати резерви».

де є резерви. Проаналізувати, чи
потрібно, наприклад, 10 штатних
одиниць на пожежну безпеку…
Можливо, є альтернатива? Або
вартість оренди — 3 тисячі гривень
за годину. Балет «Сухішвілі», що
приїздить, заробляє на концерті до 700 тисяч гривень (квиток
до півтори тисячі). Платить театру він 9 тисяч всього за 3 години.
А «Промінь» бере 20 тисяч за день.
Але хіба там така глядацька зала?
Орест Маховський додав, що відділ майна займається проблемою,
як зняти нетипові функції щодо котельні. А на запитання, як давно був
у театрі і який зі спектаклів йому сподобався, відповів так:
— Це високоякісна культурна
установа! Тут працюють майстри
своєї справи! Однак можна створити гарну послугу та не донести
її до клієнта. Сподіваюся, що аудит управління дасть можливість
не відправляти артистів у відпустки.
Про аудит у соцмережі написав
і заступник голови облдержадміністрації Андрій Ярмольський. Каже,
перші перевірки стосуватимуться обласних муздрамтеатру імені Т. Г. Шевченка й дитячо-юнацької спортшколи:
— Будемо перевіряти все:
не лише документацію, а й організаційну структуру, ефективність
управління, бачення перспектив
розвитку, реальні результати…
Наше завдання — налаштувати
в комунзакладах ефективний менеджмент!
«ЯКЩО ТАК ТРИВАТИМЕ,
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НЕ БУДЕ МАТИ
ТЕАТРУ»

Заслужений діяч мистецтв Михайло Ілляшенко, який тут багато
років працює головним режисером,
каже, що йому більше б личило говорити про творчий бік — та не ті часи.
Статус «музично-драматичний» передбачає масові сцени, багаті декорації й оркестрову музику, а насправді
нові постановки підбирають під куций
бюджет. Виставу «Олеся» двічі переробляли і врешті витратили у десять

Михайло Ілляшенко: «Не варто
ставити непосильних вимог».

разів менше, аніж належить. Михайло Ілляшенко з болем розповідає, що
актори відпрошуються на заробітки
до Польщі, що вони (особливо ті, котрі
працюють у театрі сім’ями) не можуть
ходити у відпустки за власний рахунок, бо «ніяких рахунків, депозитів
не мають». Як заробляти, каже, обдумував не раз:
— Заробляйте? Елементарний
головбух, від влади й наш, доведе, що це неможливо. Щоб театр
виживав, треба комерційні ціни.
500–700 гривень за квиток. Люди
при такому рівні життя й таких цінах
підуть у театр? Це значить, що ми
просто вбиваємо його! Хіба сім’я
з двох людей зможе заплатити
за квитки навіть 700 гривень? У нас
є й заможніші, але вони обирають
Вєрку Сердючку. Кажуть, повісьте
екран і показуйте фільми — давай-

що люди, які
« Підозрюю,
кажуть: «Заробляйте»,
давненько не були в театрі.
Він їм не потрібен.

»

те знімемо вивіску і влаштуємо тут
бордель. Театр не може існувати
без державної дотації. Це світовий
принцип. Як це так, не знаючи ситуації, забрати 7 млн?
Михайло Ілляшенко розповідає, що в театрі уже звично використовують зароблене на комунпослуги. І є ще багато нюансів, які би
варто було б вчасно обговорити усім
разом — владі й колективу:
— Треба розробляти спільно
програму і не ставити вимог перед
театром, які виконані не можуть
бути. Будь-яка проблема вирішується за столом переговорів,
у результаті дуже продуманих дій
і влади, і театру. Скажіть мені,
як я можу краще працювати? Дві
останні вистави — повні зали. Ми
шукаємо вихід, але ясної дороги
немає. Необхідна конкретна програма виживання! Багато обласних театрів у такій же ситуації. Іде

n Пряма мова
Олександр МИХЕЛЬСОН, оглядач, про ймовірний сценарій нової атаки Росії на Україну:

«
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Уявімо східні міста, оточені переважаючими російськими силами, які, однак, не входять у самі ці міста!
Натомість там (у містах) починаються виступи мирних мешканців з вимогами припинення опору, «ми за мир»,
«досить братовбивства» та, зрештою, «вимагаємо відновлення електропостачання!» (припинити яке, разом з усім
іншим, елементарно можуть заздалегідь підготовлені диверсійні групи). В такій ситуації не зарадять поставлені
нам США та Британією гранатомети й вогнемети. Танки (російські. – Ред.) прийдуть лише «на готове», хоча
їхня присутність «на віддалі» й буде безпосередньою причиною подій. У цьому й полягає суть гібридної війни .

Андрій Ярмольський:
«Потрібний ефективний
менеджмент».

якась зміна державної політики,
мені так здається, однак же в мене
немає ніяких даних для аналізу.
Що там думає Міністерство культури з цього приводу? По-моєму,
емоційно скажу, воно ніякого чорта
не думає. Це саме можу повторити
про обласну раду. Підозрюю, що
люди, які кажуть: «Заробляйте»,
давненько не були в театрі. Він їм
не потрібен. Але це не значить, що
вони повинні розписуватися за усіх
волинян, за молоде покоління.
Наостанок Ілляшенко, майстер
переносити закони українського
життя з літературної класики на сцену, зауважив, що за інших обставин
обласному центру Волині загрожує
страшне:
— Такого ставлення не було.
Треба розуміти, на які жертви йдемо. Якщо так буде далі через відсутність зарплати й грошей на комуналку, ми зупинимося, а в що
це виллється? Обласний центр
не буде мати театру…
Р. S.: Дуже хочеться, щоб оголошений владою аудит не перетворився на пошук винних, щоб
це справді була праця на благо театру й волинської громади, адже,
як виглядає, це питання так загострилося саме через відсутність
комунікації влади з колективом.
Рішенню про урізання бюджету
мала би передувати спеціальна зустріч, а не лише бюджетне слухання. Вивчення ситуації, коли йдеться
про особливі установи, теж входить до маркетингу! Сподіваємося,
ще не пізно. Думаю, Анатолій Глива
з Михайлом Ілляшенком й акторами радо сприйняли б ідею про День
депутата в драмтеатрі. А можливо,
і показали б найяскравіші сцени
з найновіших «Послання від заробітчан» та «Пошились у дурні». Упевнена, що й волиняни не були би
проти, що депутати в робочий час
переглядають вистави, бо ж обирали ми їх, щоби дбали не тільки про
майно, а й про те бентежне, що
народжується в душі, коли сидиш
в рідному глядацькому театральному залі. n

62,5% українців
не підтримують,
щоб Президент Володимир Зеленський
балотувався на другий термін, 30,3% –
підтримують.
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n Редакційний щоденник
ЩЕ БЕЗ ТЕМНИКІВ, АЛЕ
З «ДОБРИМИ» НОВИНАМИ
У КОЖЕН ДІМ

Дожилися: вже не «жінки»,
а «люди, в яких є менструація»
Фотожаба з нідерландського видання Cartoon Movement.

Чим переймався
і з чого дивувався
упродовж останнього
часу редактор відділу
інтернет-новин
новин
«Газети
Волинь»
Олег
КРИШТОФ
Ф
УДАРИМО
ПО НЕТЕРПИМОСТІ
ВСЕЛЕНСЬКОЮ ГАНЬБОЮ

Разом із фейсбуком, айфоном
та нетфліксом до нас із заможного
та демократичного заходу приходять і певні цінності, якими російська пропаганда не перший десяток років лякає православну громадськість своєї країни. На щастя,
Україна — не інформаційна автократія, а відповідно — державна
пропаганда нам не надто нав’язує
ту чи іншу мораль. Тому мусимо
розбиратися самі.
Неформальні норми і правила поведінки, прийняті нині у розвинутих європейських країнах
та США, росіяни назвали «новою
етикою». Втім, таке поняття з’явилося на Заході ще на початку минулого століття, коли людство
зненацька зрозуміло, що Джордано Бруно спалили даремно, а бити
жінку коцюбою — не так вже й правильно. Отож, користуватися цим
терміном не зовсім коректно, але
зручно, бо ще донедавна у світі
справді все було влаштовано зовсім інакше.
Думаю, тут не варто відразу
торкатися теми прав ЛГБТ. Достатньо зупинитися на іншому,
яскраво описаному в українській
літературі соціальному явищі.
Позашлюбна вагітність. Завжди
для молодої дівчини така ситуація

Владу такий телевізор влаштовує, а суспільство?

була великою проблемою. Її осуджували, з неї насміхались, могли
побити і вигнати з дому… Життя
у неї геть йшло шкереберть. А нині
в Європі можна назавжди поплатитися кар’єрою та репутацією
за будь-яку вказівку чи навіть рекомендацію жінці як, коли, від кого
їй народжувати і чи взагалі варто
це робити.

боротьби темношкірих проти расизму. Зрозуміло, що ця мораль
сформувалася еволюційно й нині
передбачає протидію насиллю
та дискримінації меншин, особливу увагу до сексуальної свободи
особистості та гендерної рівності.
Як бачимо, сучасні західні уявлення про норми та принципи поведінки людини суттєво різняться

західні уявлення про норми та принципи
« Cучасні
поведінки людини суттєво різняться від
традиційних християнських.
»
Ми можемо зрозуміти,
на чому ґрунтувалася така жорстка мораль традиційної української спільноти. Адже ще років сто
тому релігія відігравала ключову
роль в світогляді наших земляків,
а той абзац з Біблії, де Христос
каже: «Хто з вас без гріха, нехай
першим кине у неї каменем»,
якось опускався. А от однозначно
сказати, що лежить в основі «нової
етики», — складніше. Вочевидь,
вона була б зовсім іншою без робіт Ніцше, феміністичного руху й

від традиційних християнських.
А от реакція на порушення цих
неофіційних правил, як на мене,
абсолютно така ж, як в українському селі часів юності Тараса
Григоровича — можуть і з дому
вигнати. Тут доречно було б згадати історію, що трапилася з живим
класиком літератури — авторкою
романів про Гаррі Поттера Джоан
Роулінг. Британська письменниця наткнулася на статтю, в якій
слово «жінки» було замінено словосполученням «люди, в яких є

менструація». Цей термін автори
використали, щоб не образити
трансчоловіків (в яких біологічна
стать — жіноча). Пані Роулінг такі
викрутаси видалися смішними,
й вона пожартувала про це у твітері. Як наслідок, її звинуватили
у трансфобії й відверто почали
цькувати. Навіть актор, який зіграв головну роль у фільмах про
«хлопчика, що вижив», Деніел
Редкліфф розкритикував її допис.
Варто зауважити, що саме персонаж, придуманий британкою,
й зробив його дуже популярним.
Звісно, знайшлися фанати, які
стали на захист літераторки. Щоправда, на зйомки ювілейного
епізоду «Двадцята річниця Гаррі
Поттера: повернення у Гоґвортс»
авторку не запросили…
Жорстку реакцію соцмереж
на некоректні вислови чи дії називають «шеймінг» від англійського
слова «сором» (shame). Інколи
вона дає змогу справді «поставити негідника на місце». А часом через одне необдумане слово перекреслює все хороше, що зробила
людина для суспільства протягом
життя.

Нещодавно почув, що колеги
із «Суспільного» шукають позитивні теми для висвітлення: що
вдалося збудувати в області,
кого викрити, якого котика врятувати. І тут згадав, що таке вже
було. До свого сорому, колись
мені доводилося вести, напевно,
найбільш огидний в історії усього світового телебачення проєкт
«Соціальні ініціативи Президента
України». Йшлося про Януковича.
Під час цієї передачі я випитував
у місцевих посадовців, які гарні
в нас надої та скільки доріг збудували. Такою муттю тоді займалися чи не всі мої колеги з ВОДТРК. Але у 2017-му колектив суспільного мовника очистили від
деструктивних елементів, таких,
як я, й здавалося, що теплі ванни
для місцевих посадовців закінчилися. За розвитком ситуації в колишньому колективі я не стежив,
але новини, на мій суб’єктивний
погляд, стали цікавішими. І тут
знову чую про погоню за позитивом. Вирішив провести маленьке дослідження: промоніторив
підряд 100 новин категорії «Регіони» на сайті suspilne.media.
Простенький аналіз розпочав
із публікації за 7 грудня о 13.16.
Із цієї сотні – лише три матеріали,
в яких можна помітити ознаки висвітлення недопрацювань влади
(саме ознаки): про протест гірників на Львівщині, суд у справі
Геннадія Труханова та про те, що
Київ потрапив у перелік 20 міст
із найбільш забрудненим повітрям. Напевно, знайдуться «медіаексперти», які скажуть, що так
і має бути. Втім, думаю, простим
платникам податків варто знати
про ризик повернення в ефір «Соціальних ініціатив Президента»,
адже у держбюджеті-2021 на фінансову підтримку Національної
суспільної телерадіокомпанії
України було передбачено 2 мільярди 274 мільйони гривень.
До речі, майже мільярд,
спрямований торік на державний російськомовний канал
«ДОМ», – не менш сумнівна інвестиція, адже цей медіапроєкт
став піар-платформою чинної
влади. n

Р Е К Л А М А

Усміхніться!
Не втомлююся дивуватися, як у нашій
медицині вживаються дві фрази: «Не займайтеся самолікуванням» і «Запис до терапевта на березень».
:) :) :)
– Алло, мамо! Мені здається, що я починаю народжувати!
– Доню, спокійно! «Швидку» викликала?
– Так, мам...
– Речі зібрала?
– Так, ноутбук взяла, зарядку взяла...
:) :) :)
– Як?!! Ви не знаєте, що таке інстаграм?!
– Чесно кажучи, не знаю... Але, судячи з
назви, там щось повинні наливати.
:) :) :)
– Ну, Сьомо, що сказав графолог після
вивчення твого почерку?
– Сказав, що я таки злий і агресивний.
– Ну, а ти?..
– А шо я? Дав йому по пиці за брехню!
:) :) :)
Після першої шлюбної ночі чоловік прокидається, тихенько встає і йде на кухню.
Готує каву, бутерброди, ставить усе це на
піднос і несе дружині.
– О, який ти милий!
– Ти бачила, як я це робив? Із завтрашнього ранку ти робитимеш те саме щодня!
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НОВИНИ З КАМЕНЯ

n Самородки з народу
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n Пульс тижня

Анатолій Пашкевич прийняв
її у Волинський хор, а вона не змогла
без сільських співух і учнів
Фото Андрія ЛІТВІНЧУКА.

Фото Оксани ТЕРЕБЕЙЧИК.

Урочище Бабин ніс оголошено
неблагополучним
На території Видричівського старостинського
округу на Камінь-Каширщині запроваджено
карантинні обмеження через сказ лисиці, яку
вполював місцевий мисливець
Богдана КАТЕРИНЧУК

пізоотичне розслідування провели спеціалісти Камінь-Каширської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Захворювання 19 січня цього
року підтвердила Волинська регіональна лабораторія
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Камінь-Каширській райдержадміністрації, що була скликана з цього приводу, виконувач
обов’язків начальника районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Волинській області Григорій Дуда розповів про епізоотичну ситуацію
щодо сказу тварин та комплекс дій стосовно боротьби з
цим захворюванням.
Було вирішено оголосити урочище Бабин ніс Видричівського старостинського округу неблагополучним у
зв’язку зі сказом тварин і затверджено низку заходів. n

Е

Цьогоріч уже втретє Надія Химчик
зі своїм колективом брала
участь в обласному фестивалі
«Три празники в гості», який
проходив у Волинському музичнодраматичному театрі.

Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

«ЗАСПІВАЛА УЛЮБЛЕНУ
«НА КАЛИНІ МЕНЕ МАТИ
КОЛИХАЛА» —
Й ПРОЙШЛА
ПО КОНКУРСУ»

І хоч нуйнівська дівчинка була
на сцені з шостого класу, але поїхала вступати в Житомирський
сільськогосподарський інститут.
Мрія стати агрономом зародилася, як була на заробітках у Красноставі — там вразили її безкраї
поля пшениці, яких не бачила
в себе на Камінь-Каширщині.
А до того ж познайомилася з жінкою-агрономом, котра працювала в місцевому колгоспі й запалила любов’ю до своєї професії.
Однак, не вдаючись у подробиці,
скажемо, що не судилося цій мрії
збутися — навіть не складаючи
останнього екзамена (а це був
твір), дівчина вернулася додому.
— Багато моїх однокласників
стали студентами, а я залишилася ні з чим, — пригадує жінка. — Виручило те, що на той час
у сільській місцевості не вистачало кадрів. Мені й моїй подрузі
Олі запропонували йти в школу
села Залісся. Мене, як таку, що
співає, а значить зможе художню самодіяльність організувати, призначили піонервожатою,
Олю — вчителем історії. Щодня
долала я п’ять кілометрів у Залісся й назад. У своєму рідному
селі хор-ланкою керувала. І в хорі
Каменя-Каширського солісткою
була.
Та ось 1978 рік. Анатолій
Пашкевич організовує в Луцьку
Волинський хор. Набирає співаків. Думаю, дай і я спробую —
а раптом пройду конкурс? Були
такі, хто казав, що з цієї затії нічого не вийде (мовляв, яка з тебе
артистка, коли не маєш музичної
освіти), але це ще більше підстьобувало мене довести, що я чогось варта.
Одне слово, пішла на прослуховування. Перш виконала свою
улюблену пісню «На калині мене
мати колихала». Потім Пашкевич
заграв якусь мелодію на піаніно,
а я за ним її проспівала. Він глянув
на мене й сказав: «Ти — в хорі».
«Те, що хотілося, збулося!» —
це одна моя думка. Друга ж —

«Нуйнівські співухи» – знаний і шанований аматорський колектив, який
популяризує українські народні пісні, давні традиції рідного поліського краю.

навздогін: «Що ж то я зробила?»
Це ж у школі тривав навчальний
рік — як покинути? До того ж
на той час я була на останньому курсі історичного факультету
Львівського державного університету — треба ж якось закінчити. А мені у березні наказано,
щоб у школі розраховувалася й
перебиралася до Луцька, де Волинський хор формувався…
І вибрала Надія Петрівна
хор. Це був час, коли народжувалася пісня на слова Дмитра
Луценка «Ти у гаях, озерах і долинах…», що стане своєрідною
візитівкою колективу.
— По правді, ця «Пісня про
Волинь», — каже наша герої-

плюс для
« Великий
мого Григорія те,
що він в мені ніколи
не сумнівався,
тож і проблем
із репетиціями,
концертами
не виникало.

»

ня, — трошечки й потримала
мене в хорі. Там же таких сільських дівчат, як я, було зо три.
А то все артисти з професійних
колективів Києва, Черкас, яким
пообіцяли в Луцьку квартири,
зарплати. Дуже скоро я відчула, що потрапила не в свою тарілку: артисти — не вчителі. Я йшла
вулицею, і коли чула шкільний
дзвінок, то плакала. Одне слово,
зрозуміла, що не можу жити без
своїх учнів, без сільських співух,
і повернулася додому.
Це був ще один момент, який
свідчить, що життя Надії Петрівни могло скластися зовсім по-іншому, якби вона пов’язала свою
долю з нині іменитим колективом — державним академічним
Волинським народним хором.
«АБО Я І МІЙ СПІВ, АБО ТИ
БЕЗ МЕНЕ…»

Правда, поки Надія Петрівна
співала в Луцьку, то роботу в Заліссі втратила. Довелося їхати
у Ворокомле. А це вже далеко від
дому — треба було наймати квартиру. Незважаючи на це, вона ніколи не розставалася із хор-ланкою рідного села. У 1980-му, коли
вже вийшла заміж за свого Григорія Химчика й чекала дитину,
одержала місце вчителя в Нуйнівській школі.

Особливий спогад у жінки
про початок 1990-х. Коли Україна
здобула незалежність, у навчальному закладі було введено предмет «Основи народознавства» —
ось коли знадобилося те, що
Надія Петрівна знала українські
традиції, звичаї. Та й у репертуар
хор-ланки вона вже могла брати
те, що до душі: у виконанні жінок
глядачі почули й побачили обрядові композиції — ягідні, жнивні,
а ще веснянки, колискові пісні…
Надія Химчик 15 літ керувала
дитячим колективом «Берегиня» (нині він під опікою її учениці
Оксани Теребейчик). У 2011 році,
коли мама тяжко захворіла, вона
покинула вчительську роботу
й пішла на пенсію, бо «не могла
розірватись». Але оскільки без
пісні не уявляла свого життя, то й
далі керувала хор-ланкою, на основі якої в 2016-му було створено
гурт «Нуйнівські співухи». Через
рік він уже мав звання народного
аматорського фольклорного колективу. Самодіяльні артисти —
учасники міжнародних фестивалів «Берегиня» і «Поліське літо
з фольклором», не кажучи вже
про концерти на Камінь-Каширщині.
Як же чоловік ставиться
до того, що в дружини то репетиція, то виступ? Ось що говорила
жінка з цього приводу:
— А я розповім таке: в день
моїх заручин ми давали концерт
у Нуйнівському клубі, і без мене
він не міг відбутися. Уявіть: наречений привів сімдесят гостей,
вони сидять за столами, а я мушу
йти. Ясно, що мати його була
невдоволена (за сина єдиного переживала, що це ж і потім,
як сім’я буде, я співатиму, а він
залишатиметься вдома). Тоді
я своєму майбутньому чоловікові при людях сказала: «Або
я і мій спів, або ти без мене…».
І він зі мною пішов на той концерт, а після нашого виступу всіх
співух ми привезли до нас на заручини. Великий плюс для мого
Григорія, з яким ми виростили
двох дітей, — те, що він в мені
ніколи не сумнівався, тож і проблем із репетиціями, концертами
не виникало. Він прийняв мене
такою, як я була.
Надія Химчик щиро зізнається:
— Ніколи не пошкодувала, що
саме так склалося моє життя. Перебираючи, як не спиться, свої
літа, думаю: «Інакшої долі не хотіла б». n

Келії монастиря піарів
використовуються незаконно
Камінь-Каширська окружна прокуратура
звернулася до Господарського суду Волинської
області з позовом в інтересах держави в особі
облдержадміністрації та Любешівської селищної
ради, аби зобов’язати суб’єкт господарювання
звільнити приміщення площею 245 квадратних
метрів у будівлі пам’ятки архітектури
національного значення ХVІІ століття
Наталія МУРАХЕВИЧ

рокурори з’ясували, що приватне підприємство
протиправно займає келії монастиря піарів, які
є об’єктом культурної спадщини, без укладення
договору оренди й відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. n

П

Бізнесменка везла до Польщі
радіоактивні гриби
У заморожених дарах лісу із КаменяКаширського, які були затримані на
польському кордоні, виявили високий рівень
цезію-137
Олена ВОЛИНЕЦЬ

аке повідомлення надійшло до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області через систему швидкого оповіщення щодо
харчових продуктів та кормів. Продукт експортувала
підприємець (ФОП Іванна Сергіївна Литвин) із Каменя-Каширського до Республіки Польща (імпортер – Przedsiebiorstwo Handlowe «EWiTA» Ewa Lipska,
Czersk).
Фахівці цієї служби вжили заходів щодо вилучення
з обігу невідповідної продукції з подальшим направленням її на утилізацію. n

Т

На Маневиччині вилучено
деревину без маркування
Камінь-Каширська окружна прокуратура
здійснює процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному провадженні
про придбання, отримання і зберігання майна
– деревини сосни вартістю близько 300 тисяч
гривень, одержаних протиправним шляхом
невідомими особами у селі Серхів
Наталія МУРАХЕВИЧ

ід час огляду домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили 70 кубічних метрів ділової деревини без відповідних маркувань. Тож слідчі встановлюють її походження і причетних до зберігання осіб.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. n

П

Що віщують зорі

СЕРЕДА, 2 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

Гороскоп на 31 січня – 6 лютого
ОВЕН. Ви відчуєте сили для нових звершень. Багатство ідей допоможе проявити себе як лідера, заодно розкривши свої організаторські
здібності. Тиждень буде насичений
зустрічами й подіями. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не планувати вирішення серйозних питань на початок тижня. Пам’ятайте, що зайва впертість і прагнення
домінувати приведе лише до сварок
і конфліктів. Не поспішайте й не метушіться,
зосереджуйтеся — і все вийде. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Усі ваші бажання
обов’язково збудуться, причому
дуже скоро. І ви зрозумієте, що
ваше життя сповнене радості, любові та великих можливостей. У вихідні на вас чекає гарна поїздка за місто.
Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
РАК. Час проаналізувати, чи обґрунтовані вимоги, які ви пред’являєте до себе й близьких. З’явиться
прекрасна можливість реалізувати
творчі здібності. Не провокуйте конфліктів. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.

ЛЕВ. Ви повні сил та ентузіазму. Ініціатива й заповзятливість
додадуть розмаху у справах. Зараз
закладаються проєкти, які гарантують успіх. Тяга до пригод і подорожей надто сильна, поїздки можуть завершитися цікавим знайомством. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
ДІВА. Планові заходи можуть
зірватися, але те, що буде виходити спонтанно, пройде чудово. Вас
можуть ощасливити друзі. У вихідні плани можуть мінятися сто разів
на день, даруючи настрій близьким. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Вам необхідно показати себе, та так, щоб вас помітили
й підтримали. Активізуйте всі ваші
ресурси товариськості, найвдаліший
спосіб її одержати — відверто поговорити
з колегами. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Ви відчуєте позитивні зміни в професійній сфері й
в особистому житті. Не соромтеся
коректно підкреслити вашу незамінність на роботі. У вихідні ймовірно
багато приємних сюрпризів. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.

СТРІЛЕЦЬ. Не втрачати часу
дарма. Не зупиняйтеся на досягнутому, сміливо перестрибуйте через
чергову планку. Не варто відмовлятися від запрошення друзів або від
гучної вечірки. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Ваш девіз — більше
слухайте й менше говоріть. Вам
необхідна гнучкість у мінливих ситуаціях, вчіться ними управляти.
Враховуючи інтереси близьких людей, буде можливість здійснити плани й
задуми. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Чим ближче до земних справ ви будете, тим більше
у вас шансів на успіх. Уникайте суперечок. У вихідні може втілитися
в життя важливе бажання. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
РИБИ. Постарайтеся втілювати
задумане в життя, воно того варте.
Починайте діяти, для сумнівів не залишилося часу. Присвятіть домівці
та близьким людям більше уваги.
У вихідні будьте мудрі, вихлюпуючи свої емоції,
регулюйте дозування. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — субота.

Програма телепередач на 31 січня — 6 лютого
ПОНЕДІЛОК, 31 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 Новини 07:05 Д/с «Дика
планета» 07:25 Лекції TEDxKyiv
07:45 Невідомі Карпати 08:10
Д/ц «Девід Рокко. Індія на смак»
09:05 Т/с «Вигнанці» 10:05
Д/ц «Епоха великих котів»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:30 Спорт
15:20 Концерт. Квартет Гетьман
16:20 Д/с «Особливий загін.
Суперчуття» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/с «Дикі
тварини» 20:00 Д/ц «Африка.
Звір на звіра» 21:45 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30 Перша шпальта

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 6»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Т/с «Папік»
21:50 Т/с «Дім Бобринських»
22:55 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»
23:05 Х/ф «ЧОТИРИ
КІМНАТИ»

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, 03.10 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «МАХНЕМОСЬ ТІЛАМИ»
14.15, 15.10 «Вещдок»
16.05 «Жди меня. Україна»
17.40 «Новини» 20.00,
02.40 «Подробиці» 21.00
Т/с «Провінціал» 23.50 Х/ф
«ПІДОЗРИ МІСТЕРА ВІЧЕРА»
01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04.05 «Мультфільм» 04.50
«Телемагазин»

УКРАЇНА

ВІВТОРОК, 1 ЛЮТОГО

14:30 Х/ф «БОЙФРЕНД З
МИНУЛОГО»
СТБ
16:20 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
06:15, 11:50, 14:50, 20:15, 22:50 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
Т/с «Папаньки»
подорож»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
21:00 «Орел і Решка. Морський
«Вікна-Новини»
сезон»
18:10 Т/с «Слід»
23:00 Т/с «Грань»
19:05 «Супербабуся» 12+
23:05 Т/с «Доньки - матері»
23:10 Т/с «Розколоті сни»

2+2

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:30 Служба розшуку дітей
05:35 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:15 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
12:30, 13:15, 16:20 Т/с «Коп з
минулого»
20:20 Прихована небезпека
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова

06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
10:40 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
12:40 Х/ф «П-ЯТИЙ ВИМІР»
14:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Звонар-2»
23:45 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 10:00, 15:20, 15:40
Топ-матч 06:10 Фортуна - Аякс.
НОВИЙ КАНАЛ Чемпіонат Нідерландів 08:10
Палмейрас - Атлетіку Мінейру.
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу» 1/2 фіналу. Кубок Лібертадорес
10:15 Шахтар (Д) - Шахтар
07:15 «Орел і решка»
(С). Контрольна гра 12:00
09:25 Т/с «Мерлін»
Ланс - Монако. 1/8 фіналу. Кубок
12:10 Х/ф «ГОТЕЛЬ
Франції 13:50, 17:55 Огляд 2-го
АРТЕМІДА»
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
14:05 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 12+ 15:00, 19:00, 23:00 Футбол
17:55 Т/с «Будиночок на щастя» NEWS 15:30, 16:45 Yellow 15:55
22:00 Х/ф «ПАРОЧКА КОПІВ» LIVE. Шахтар - Црвена Звезда.
Контрольна гра 19:20 Матч.
МЕГА
Фінал. Кубок португальської ліги
06.00, 12.05 Містична Україна 21:20 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 г. 22:10 LIVE.
07.00 Правила виживання
ПСЖ - Ніцца. 1/8 фіналу. Кубок
09.00 Страх у твоєму домі
Франції
09.55, 01.40 Речовий доказ
11.05 Таємниці глибин з
ТЕТ
Джеремі Вейдом
12.55 Заборонена історія
06.00 ТЕТ Мультиранок
13.55 Божевільний світ
08.35 М/ф «Велика мандрівка»
14.55 Довідник дикої природи
10.00 Х/ф «БАТЬКО
15.55 Еволюція зброї
НАРЕЧЕНОЇ»
16.55, 23.40 Як влаштований
12.00 Х/ф «БАТЬКО
Всесвіт
НАРЕЧЕНОЇ 2»
17.55 Крила війни
14.00, 16.00 Панянка-селянка
18.55 Прихована реальність
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.50, 22.40 Шукачі
17.00 СуперЖінка
неприємностей
18.00 Богиня шопінгу. Батли
20.50 Глобальна наука
за патли
21.50 Герої будівельного
19.00 Одного разу під
майданчика
Полтавою
00.40 Мисливці на нацистів
22.00 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
02.50 Скептик
23.00 Країна У
03.50 Дикі тварини
04.45 Судіть самі

НТН

К-1

05.00 «Top Shop» 05.55
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
«Вартість життя» 07.25 Х/ф
06:30 «TOP SHOP»
Україною
«ГРАЧІ» 09.05 Х/ф «БЕРЕМО
08:00 М/с «Юху та його друзі»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 08:40 «Ух ти show»
ВСЕ НА СЕБЕ» 10.35 Т/с
Сьогодні
«Коломбо» (16+) 12.30,
08:50 М/ф «Астробой»
09:00 Зірковий шлях
16.30, 19.00 «Свідок» 13.00,
10:30 «Орел і Решка. Навколо
10:20 Т/с «Я ніколи не плачу»
18.00 «Випадковий свідок»
світу»
14:30, 15:30 Т/с «Водна поліція» 12:30, 20:00 «Орел і Решка.
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
20:10 Ток-шоу «Говорить
(16+) 15.50, 17.00, 19.30 Т/с
Перезавантаження»
Україна»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS «CSI: Маямі» (16+) 23.00 Т/с
21:00 Т/с «Надія»
«Ганнібал» (18+)
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 Новини 07:05 Т/с «Історії
Шерлока Холмса» 08:10 Д/ц
«Девід Рокко. Індія на смак»
09:05 Т/с «Вигнанці» 10:05 Д/ц
«Епоха великих котів» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10 Прозоро: про
актуальне 14:00 Країна пісень
15:10, 21:40 Спорт 15:20
Концерт. Арсен Мірзоян 16:30
Д/с «Боротьба за виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Дикі тварини» 20:00
Д/ц «Африка. Звір на звіра»
21:55 Полюси 23:00 Бігус Інфо

23:10 Т/с «Розколоті сни»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
08:55, 11:50 «Битва
екстрасенсів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»
23:05 Т/с «Доньки - матері»

13:40, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:35 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
16:15 Х/ф «ЙОЛОПИРОЗБІЙНИКИ»

2+2

06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Т/с «CSI: Місце злочину»
08:05 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЗАМОК»
10:50 Т/с «Звонар»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
ICTV
18:50 «Джедаі»
06:30 Ранок у великому місті
19:25 «Джедаі 2021»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
20:20 Т/с «Звонар-2»
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Прихована небезпека
11:20, 13:15 Х/ф «ДВІЙНИК»
14:00, 16:25, 22:40 Т/с «Нюхач»
16:35, 21:25 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Громадянська оборона

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
1+1
АЗ Алкмаар - ПСВ. Чемпіонат
05:30 «Життя відомих людей»
Нідерландів 08:10 Барселона
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
- Фламенгу. 1/2 фіналу. Кубок
«Сніданок з 1+1»
Лібертадорес 10:00, 15:00,
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
10:20 Шахтар - Црвена Звезда.
НОВИЙ КАНАЛ Контрольна гра 12:10 ПСЖ «Телевізійна служба
новин»
06:00, 07:10 «Kids time»
Ніцца. 1/8 фіналу. Кубок Франції
09:25, 10:20 «Життя відомих
06:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу» 14:00 Огляд 3-го ігрового
людей 2021»
07:15 «Орел і решка»
дня. Відбір до ЧС- 2022 14:50
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 09:20 Т/с «Мерлін»
Yellow 15:20 Трабзонспор
14:45 «Одруження наосліп - 6» 12:10 «Діти проти зірок»
- Галатасарай. Чемпіонат
17:10 Т/с «Крила кохання»
13:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
Туреччини 17:00 Матч. Фінал.
20:35 Т/с «Папік»
ЛАБІРИНТ»
Кубок португальської ліги
21:45 Т/с «Дім Бобринських»
15:45, 20:00 «Хто зверху?» 12+ 19:20 Аякс - ПСВ. Чемпіонат
22:50 «ТСН: 10 вражаючих
17:45 Т/с «Будиночок на щастя» Нідерландів 20:50 Нант - Брест.
подій дня»
22:05 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
1/8 фіналу. Кубок Франції 22:50
23:00 Х/ф «УБИТИ БІЛЛА»
Галатасарай - Фенербахче.
МЕГА
Чемпіонат Туреччини
ІНТЕР
06.00, 12.20 Містична Україна
05.20, 22.00 «Слідство вели...
07.00 Правила виживання
ТЕТ
з Леонідом Каневським»
09.00 Страх у твоєму домі
06.00
ТЕТ
Мультиранок
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
10.15, 01.40 Речовий доказ
Новини 07.10, 08.10, 09.20
11.25, 21.50 Герої будівельного 08.35 Х/ф «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
«Ранок з ІНТЕРом» 10.00
майданчика
(16+)
«Корисна програма» 11.00
13.15 Заборонена історія
14.10 Божевільний світ
«Інше життя» 12.25 Х/ф
10.45 Х/ф «ДЕНЬ,
15.05 Довідник дикої природи
«БЛИЗНЮЧКИ» 14.30, 15.25
КОЛИ ЗЕМЛЯ
16.05 Еволюція зброї
«Вещдок» 16.25 «Вещдок.
ЗУПИНИЛАСЬ»
17.05, 23.40 Як влаштований
Особый случай» 17.40
12.45 4 весілля
Всесвіт
«Новини» 18.00, 19.00, 03.15
14.00, 16.00 Панянка-селянка
Ток-шоу «Стосується кожного» 18.00 Крила війни
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00 Прихована реальність
20.00, 02.45 «Подробиці»
17.00 СуперЖінка
19.50, 22.40 Шукачі
21.00 Т/с «Провінціал» 23.45
18.00 Богиня шопінгу. Батли
неприємностей
Х/ф «ПЕРЕМАГАЮЧИ ЧАС»
за патли
01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація» 20.50 Глобальна наука
19.00 Одного разу під
00.40 Мисливці на нацистів
04.10 «Мультфільм» 04.50
Полтавою
02.50 Скептик
«Телемагазин»
23.00
Країна
У
03.50 Дикі тварини

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
11:15 Історія одного злочину
16+
14:30, 15:30 Т/с «Водна поліція»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Надія»

04.45 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:00, 23:00 Т/с «Грань»
10:45, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
12:40, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

НТН
06.20 «Вартість життя» 07.50,
13.00, 18.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ВАНТАЖ БЕЗ МАРКУВАННЯ»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+) 15.50, 17.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямі» (16+) 23.00 Т/с
«Ганнібал» (18+)

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30 Новини 07:05
Т/с «Історії Шерлока Холмса»
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак» 09:05 Т/с «Вигнанці»
10:05 Д/ц «Епоха великих котів»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 Країна
пісень 15:10, 21:40 Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика.
Тетяна Піскарьова» 16:30 Д/с
«Боротьба за виживання» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Дикі тварини» 20:00 Д/ц
«Африка. Звір на звіра» 21:55
Полюси 23:00 Перша шпальта

1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 6»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Т/с «Папік»
21:50 Т/с «Дім Бобринських»
22:55 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»
23:05 Х/ф «УБИТИ БІЛЛА 2»

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 «Корисна
програма» 11.00 «Інше
життя» 12.25 Х/ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ» 14.30, 15.30
«Вещдок» 16.25 «Вещдок.
Особый случай» 17.40
«Новини» 18.00, 19.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Провінціал» 23.50
Х/ф «НЕМОЖЛИВЕ» 01.35
Т/с «СБУ. Спецоперація»
04.10 «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
11:15 Історія одного злочину
16+
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Водна
поліція»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10 Т/с «Розколоті сни»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
06:50 Т/с «Комісар Рекс»
08:45, 11:50 «Битва
екстрасенсів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»
23:05 Т/с «Доньки - матері»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:40, 13:25 Х/ф «ПАЦІЄНТ
ЗЕРО»
13:55, 16:20, 22:50
Т/с «Нюхач»
16:35, 21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі Шоу»
07:15 «Орел і решка»

09:20 Т/с «Мерлін»
12:00 «Діти проти зірок»
13:40 Х/ф «НЕРВ»
15:40, 20:00 «Хто зверху?»
12+
17:45 Т/с «Будиночок на щастя»
22:00 Х/ф «ОСТАННІЙ
БОЙСКАУТ»

МЕГА
06.00, 12.20 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.00 Страх у твоєму домі
10.15, 01.40 Речовий доказ
11.25, 21.50 Герої будівельного
майданчика
13.15 Заборонена історія
14.10 Божевільний світ
15.05 Довідник дикої природи
16.05 Еволюція зброї
17.05, 23.40 Як влаштований
Всесвіт
18.00 Крила війни
19.00 Прихована реальність
19.50, 22.40 Шукачі
неприємностей
20.50 Глобальна наука
00.40 Мисливці на нацистів
02.50 Скептик
03.50 Код доступу
04.20 Дикі тварини
04.40 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:40 «Ух ти show»
09:00, 23:00 Т/с «Грань»
10:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
12:40, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:40, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:35 Х/ф «ЙОЛОПИРОЗБІЙНИКИ»
16:15 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «CSI: Місце злочину»
08:15 Х/ф «БЕЗОДНЯ»
11:50 Т/с «Звонар»
13:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Звонар-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Аякс - Вітесс. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Атлетіку
Мінейру - Палмейрас. 1/2 фіналу.
Кубок Лібертадорес 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Матч. Фінал. Кубок
португальської ліги 12:20
Бержерак - Сент-Етьєн. 1/8
фіналу. Кубок Франції 14:10,
22:00 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 15:20 ПСВ Феєнорд. Чемпіонат Нідерландів
17:10 Ланс - Монако. 1/8 фіналу.
Кубок Франції 19:20 Шахтар Црвена Звезда. Контрольна гра
21:00 «Winter Studio» 22:50 ПСЖ
- Ніцца. 1/8 фіналу. Кубок Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «СОЛЯНА
ПРИНЦЕСА»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
(16+)
10.45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ,
ДЖО БЛЕК» (16+)
14.05, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки
та галлівуд
17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли
19.00 Одного разу
під Полтавою
23.00 Країна У

НТН
06.15 «Вартість життя» 07.50,
13.00, 18.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«АКСЕЛЕРАТКА» 10.45 Т/с
«Коломбо» (16+) 14.10, 21.15 Т/с
«Менталіст» (16+) 15.50, 17.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)

ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 07:05 Т/с «Історії
Шерлока Холмса» 08:10 Д/ц
«Девід Рокко. Італія на смак»
09:05 Т/с «Вигнанці» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 Країна
пісень 15:10, 21:40 Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика.
Анатолій Матвійчук» 16:30
Д/с «Боротьба за виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Дикі тварини»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на
звіра» 21:55 Полюси 23:00
Схеми. Корупція в деталях

Т/с «СБУ. Спецоперація»
04.05 «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
11:15 Історія одного злочину
16+
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Водна
поліція»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10 Слідами аграрних
баронів
23:50 Т/с «Розколоті сни»

СТБ

05:00 Т/с «Коли ми вдома»
1+1
06:45 Т/с «Комісар Рекс»
05:35 «Життя відомих людей» 08:40, 11:50 «Битва
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
екстрасенсів» 16+
«Сніданок з 1+1»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
«Вікна-Новини»
14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
«Телевізійна служба
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
новин»
19:05 «Супербабуся» 12+
09:25, 10:20 «Життя відомих
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»
людей 2021»
23:05 Т/с «Доньки - матері»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 6»
ICTV
17:10 Т/с «Крила кохання»
06:30 Ранок у великому місті
20:30 Т/с «Папік»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:45 «Право на владу 2022»
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
ІНТЕР
новини
05.20, 22.00 «Слідство вели... 10:10 Секретний фронт
з Леонідом Каневським»
11:45, 13:15 Х/ф «С.В.О.Т.:
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ПЕРЕХРЕСНИЙ
Новини 07.10, 08.10, 09.20
ВОГОНЬ»
«Ранок з ІНТЕРом» 10.00
14:00, 16:25, 22:40 Т/с
«Корисна програма» 11.00
«Нюхач»
«Інше життя» 12.25 Х/ф
16:40,
21:25
Т/с «Пес»
«ЛАСКАВО ПРОСИМО НА
БОРТ» 14.25, 15.25 «Вещдок» 17:45 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Анти-зомбі
16.25 «Вещдок. Особый

случай» 17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
02.35 «Подробиці» 21.00
Т/с «Провінціал» 23.45 Х/ф
«ВИКРАДЕННЯ» 01.35

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:45 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07:50 «Орел і решка»
09:55 Т/с «Мерлін»

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЛЮТОГО
11:50 «Діти проти зірок»
18:50 «Джедаі»
13:20 Х/ф «ДОРОГА ХАОСУ» 19:25 «Воїни доріг»
15:30, 20:00 «Хто зверху?» 12+ 20:15 Т/с «Звонар-2»
17:40 Т/с «Будиночок на
ФУТБОЛ-1
щастя»
22:00 Х/ф «ПОГАНА
06:00, 17:10 Відбір до ЧС- 2022
КОМПАНІЯ»
г. Огляд туру 06:50 Палмейрас
- Фламенгу. Фінал. Кубок
МЕГА
Лібертадорес 10:00, 15:00,
06.00, 12.15 Містична Україна 19:45, 22:30 Футбол NEWS
07.00 Правила виживання
10:20 Бешикташ - Галатасарай.
09.00 Страх у твоєму домі
Чемпіонат Туреччини 12:10
10.10, 01.40 Речовий доказ
Марсель - Монпельє. 1/8
11.20, 21.50 Герої
фіналу. Кубок Франції 14:00,
будівельного майданчика
21:25 Огляд 2-го ігрового дня.
13.15 Заборонена історія
Відбір до ЧС- 2022 15:20
14.10 Божевільний світ
Шахтар - Црвена Звезда.
15.05 Довідник дикої природи Контрольна гра 18:00, 20:55
16.05, 20.50 Глобальна наука «Winter Studio. MatchDay» 18:55
17.05, 23.40 Як влаштований LIVE. Полісся - Верес. Winter
Всесвіт
Cup 2022 г. 22:50 Бержерак 18.05 Крила війни
Сент-Етьєн. 1/8 фіналу. Кубок
19.05 Прихована реальність
Франції
19.55, 22.40 Шукачі
неприємностей
ТЕТ
00.40 Мисливці на нацистів
06.00
ТЕТ
Мультиранок
02.50 Брама часу
08.35 Х/ф «КОРОЛЬ
03.45 Дикі тварини
ДРОЗДОБОРОД»
04.45 Судіть самі
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
(16+)
К-1
10.45 Х/ф «ГОРА МІЖ НАМИ»
06:30 «TOP SHOP»
(16+)
08:05 М/с «Юху та його друзі»
12.55 4 весілля
08:25 «Ух ти show»
14.00, 16.00 Панянка-селянка
09:00, 23:00 Т/с «Грань»
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
10:45, 18:00 «Орел і Решка.
17.00 СуперЖінка
Навколосвітня
18.00 Богиня шопінгу. Батли
подорож»
за патли
12:40, 20:00 «Орел і Решка.
19.00 Одного разу під
Перезавантаження»
Полтавою
13:40, 21:00 «Орел і Решка.
23.00 Країна У
Морський сезон»
14:35 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ»
16:15 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
ВЕЧІРКА»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:25 Т/с «CSI: Місце злочину»
08:15 Х/ф «3 ДНІ НА
ВБИВСТВО»
10:50 Т/с «Звонар»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»

НТН
06.15 «Вартість життя»
07.55, 13.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 10.40 Т/с
«Коломбо» (16+) 14.10, 21.15
Т/с «Менталіст» (16+) 15.50,
17.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 18.00 «Випадковий
свідок. Навколо світу» 23.00 Т/с
«Ганнібал» (18+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:10, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світ навиворіт - 13
Еквадор»
20:15 «Вечірній квартал
2021»
22:10 Т/с «Дикі»
23:15 Х/ф «ПОМПЕЇ»

ІНТЕР
05.15 «Орел і Решка. Дива
світу» 07.10 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО НА БОРТ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.10 Х/ф
«ЛЮДИНА З РІО» 13.30
Х/ф «ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ»
15.20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
17.20, 20.30 Т/с «Провінціал»
20.00 «Подробиці» 22.00
«Любов Успенська. Ювілейний
концерт» 23.30 Т/с «Зозуля»
02.55 «Мультфільм» 03.30
Х/ф «БЕЗСМЕРТНІ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:10, 15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
17:15, 21:00 Т/с «З почуття
боргу»

20:00 Головна тема
23:50 Т/с «Я ніколи
не плачу»

СТБ
05:10 Т/с «Коли ми
вдома»
06:00, 10:55 Т/с «Папаньки»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00, 23:10 «Хата на тата»
12+
19:00 «МастерШеф. Битва
сезонів» 12+

ІНТЕР
05.15, 22.55 «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
«Корисна програма» 11.00
«Інше життя» 12.25 Х/ф
«ВУЛКАН ПРИСТРАСТЕЙ»
14.10, 15.00, 15.45, 00.30
«Вещдок» 16.30 «Вещдок.
Особый случай» 17.40
«Новини» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.25 «Подробиці» 21.00
Х/ф «21 МІСТ» 03.55 «Орел

17:30, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі Шоу»
07:15 «Орел і решка»
09:25 «Аферисти в сітях» 16+
14:35 Х/ф «ПАРОЧКА
КОПІВ»
16:55 Х/ф «ОСТАННІЙ
БОЙСКАУТ»
19:00 Х/ф «ДРАКУЛА»
21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО

МОРЯ: ПРОКЛЯТТЯ
ЧОРНОЇ ПЕРЛИНИ»

МЕГА
06.00, 12.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.00 Страх у твоєму домі
09.55, 01.40 Речовий доказ
11.05, 21.50 Герої
будівельного майданчика
13.00 Заборонена історія
14.00 Дика Бразилія
15.05 Довідник дикої природи
16.05, 20.50 Глобальна наука
17.05, 23.40 Як влаштований
Всесвіт
18.00 Крила війни
19.00 Прихована реальність
19.55, 22.40 Шукачі
неприємностей
00.40 Мисливці на нацистів
02.50 Брама часу
03.45 Земні катаклізми
04.45 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Грань»
10:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
12:30, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:25 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
ВЕЧІРКА»
16:10 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
ДЖУНГЛІ»
18:10 Х/ф «У ПОШУКАХ
ГАЛАКТИКИ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «CSI: Місце
злочину»
08:20 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
10:45 Т/с «Звонар»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»

21:45 Х/ф «ПЕРЕВАГА
БОРНА»
23:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Валвейк - ПСВ. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Шахтар Црвена Звезда. Контрольна
гра 10:00, 15:00, 19:45,
22:30 Футбол NEWS 10:20,
13:00, 18:00, 20:55 «Winter
Studio. MatchDay» 11:15
Полісся - Верес. Winter Cup
2022 г. 13:30, 21:25 Огляд
3-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 14:50 Yellow 15:20
Феєнорд - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 17:10 Відбір до
ЧС- 2022 г. Огляд туру 18:55
LIVE. Металіст - Чорноморець.
Winter Cup 2022 г. 22:50 Реймс
- Бастія. 1/8 фіналу. Кубок
Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф
«РУМПЕЛЬШТІЛЬЦХЕН»
09.45 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕРМІНАЛ»
13.10 4 весілля
14.05, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу
20.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВШЕ»
22.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВШЕ 2»
23.50 Країна У

НТН
06.15 «Вартість життя» 07.50,
13.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ВЕРСІЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+) 15.50, 17.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 18.00
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 23.00 Т/с «Ганнібал»
(18+)

НЕДІЛЯ, 6 ЛЮТОГО

СУБОТА, 5 ЛЮТОГО
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
10:30, 18:45, 21:45 XXIV зимові
Олімпійські ігри 2022 р. (Пекін,
Китай) 09:40, 17:00 Студія
Олімпійські ігри 18:00, 21:00
Новини 18:15 Дайджест
«Гримерка Євробачення»
21:25 Доба Олімпійських ігор

і Решка. Шопінг» 04.45
UA: ПЕРШИЙ
«Телемагазин»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
УКРАЇНА
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18:00, 21:00 Новини 07:05
Україною
Т/с «Історії Шерлока Холмса»
08:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
на смак» 09:05 Т/с «Вигнанці»
11:00 Прозоро: про соціальне 09:00 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Птаха у клітці»
12:00 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Студія
13:20, 15:30 Т/с «Дім, де
Олімпійські ігри 13:55 XXIV
серце»
зимові Олімпійські ігри 2022
18:00 Т/с «Водна поліція»
р. (Пекін, Китай). Церемонія
20:10 Ток-шоу «Говорить
відкриття 16:10, 18:20 XXIV
Україна»
зимові Олімпійські ігри 2022
21:00 Свобода слова Савіка
р. (Пекін, Китай) 21:35 Д/ц
Шустера
«Африка. Звір на звіра»
22:30 Д/ц «НЛО: Загублені
СТБ
свідчення» 23:25 Д/с «Дикі
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
тварини»
«Вікна-Новини»
11:50 Т/с «Комісар Рекс»
1+1
12:45, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
06:00 «Життя відомих людей» 20:15, 22:50 Т/с «Сніг
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
посеред літа»
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ICTV
14:00, 16:45, 19:30
06:30 Ранок у великому місті
ТСН: «Телевізійна
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
служба новин»
Факти
09:25, 10:20 «Життя відомих
09:15, 19:20 Надзвичайні
людей 2021»
новини
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
14:45 «Одруження наосліп - 6» 11:55, 13:15, 23:55 Т/с
17:10 Т/с «Крила кохання»
«Вижити за будь-яку
20:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ціну»
ЛОНДОНА»
13:50 Т/с «Нюхач»
22:15 Х/ф «ПОМПЕЇ»
16:15 Т/с «Пес»

18:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: СКРИНЯ
МЕРЦЯ»
21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВІТУ»

МЕГА

22:00 Х/ф «ГРІМ У
ТРОПІКАХ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:50 Топматч 06:10 ПСВ - Камбюр.
Чемпіонат Нідерландів 08:10
Галатасарай - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини
10:00, 15:00, 18:45, 22:30
Футбол NEWS 10:20,
13:00, 17:20 «Winter Studio.
MatchDay» 11:15 Металіст Чорноморець. Winter Cup 2022
13:30, 19:55, 22:00 Огляд
1-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 15:20 Yellow 15:30
Полісся - Верес. Winter Cup
2022 17:55 LIVE. Фенербахче
- Істанбул Башакшехір.
Чемпіонат Туреччини 21:00
«Winter Studio» 22:50 Ланс
- Монако. 1/8 фіналу. Кубок
Франції

06.00, 01.55, 05.10 Містична
Україна
07.00 Випадковий свідок
09.00 Речовий доказ
10.10, 18.00 У пошуках
ICTV
істини
12.10 Заборонена історія
05:05, 10:50 Скетч-шоу «На
13.10 Безжальний Всесвіт
трьох» 16+
05:55 Т/с «Вижити за будь-яку 15.55 Дика Бразилія
17.00 Дикий і живий
ціну-2»
08:25 Т/с «Вижити за будь-яку 20.00 Таємниці акул
21.00 Загадкові древні
ціну»
міста
11:55, 13:00 Х/ф
00.05 Природа сьогодення
«ЗАХОПЛЕННЯ
01.05 Дикі Філіппіни Найджела
ПІДЗЕМКИ
ТЕТ
Марвіна
123»
02.50 Код доступу
06.00
ТЕТ
Мультиранок
12:45, 18:45 Факти
10.00 М/ф «Коко»
14:10 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ»
К-1
12.00, 22.55 Одного разу під
16:50 Х/ф «СЬОМИЙ
06:30 «TOP SHOP»
Полтавою
СИН»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
16.30 Х/ф «ХОЧУ БУТИ
19:10 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
08:40 «Орел і Решка.
ТОБОЮ» (16+)
ВЕРШНИК»
Шопінг»
19.00 Х/ф «А ОСЬ І ПОЛЛІ»
21:25 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
09:35 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
(16+)
ВЕРШНИК-2: ДУХ
ДЖУНГЛІ»
20.45
Х/ф
«БІЛЬШЕ, НІЖ
ПОМСТИ»
11:35 Х/ф «У ПОШУКАХ
СЕКС» (16+)
23:05 Х/ф «ОСОБЛИВА
ГАЛАКТИКИ»
ДУМКА»
НТН
13:30 «Орел і Решка. Дива
світу»
06.05 Х/ф «НЕВИЗНАЧЕНА
НОВИЙ КАНАЛ
ОСОБА» 08.00 Х/ф «ЧЕКАЮ
06:00 «Хто проти блондинок?»
2+2
ТА СПОДІВАЮСЬ» 10.40
12+
Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБІ ТА ХІНГАН»
06:00 «Джедаі 2018»
08:00, 10:00 «Kids time»
13.50 «Випадковий свідок»
08:20
«Загублений
світ»
08:05 Х/ф «БЕТХОВЕН»
15.05 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
12:15 Х/ф «АВСТРАЛІЯ»
10:05 «Орел і решка»
КАЗИНО» (16+) 17.00 Х/ф
15:45 Х/ф «РОБІНЗОН
11:55 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
«ЛЕГІОНЕР» (16+) 19.00
КРУЗО»
15:05 Х/ф «ПІРАТИ
17:35 Х/ф «СТАРСКІ ТА ГАТЧ» «Свідок. Субота» 20.00 Х/ф
КАРИБСЬКОГО
«ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ» 22.40
19:35 Х/ф «П-ЯТИЙ
МОРЯ: ПРОКЛЯТТЯ
Х/ф «ГНІВ» (16+)
ЕЛЕМЕНТ»
ЧОРНОЇ ПЕРЛИНИ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
11:20, 22:15 XXIV зимові
Олімпійські ігри 2022 р. (Пекін,
Китай) 10:40, 17:00 Студія
Олімпійські ігри 18:00 Новини
18:25 Чемпіонат Європи УЄФА
з футзалу 2022 г. Фінал 21:00
Тиждень на Суспільному 21:55
Доба Олімпійських ігор

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 Т/с «Садівниця»
09:45 «МастерШеф. Битва
сезонів» 12+
13:50 «Супербабуся» 12+
18:40 «Щасливі за сім днів»
12+
21:00 «Один за всіх» 16+
22:10 «Таємниці ДНК» 16+

1+1

ICTV

07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя.
2022»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40, 09:25 Громадянська
оборона
06:35 Прихована небезпека
07:30 Анти-зомбі
08:25 Секретний фронт
10:25 Х/ф «С.В.О.Т.:
СПЕЦНАЗ МІСТА
ЯНГОЛІВ»
13:00 Т/с «Нюхач»
20:55 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ»
22:40 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «ПАРИЖ
ЗАЧЕКАЄ» 07.10 Х/ф
«ВУЛКАН ПРИСТРАСТЕЙ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Інше життя» Прем’єра 11.00,
12.00, 12.50 «Інше життя»
13.45 «Вещдок. Опережая
время» 18.05 Х/ф «ПІДОЗРИ
МІСТЕРА ВІЧЕРА: ЗА
МЕЖАМИ ПРИСТОЙНОСТІ»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
00.00 Х/ф «МІМІНО» 01.55
«Вещдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Сонячний
листопад»
17:00, 21:00 Т/с «Дерев’яний
гребінець»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютой
23:00 Т/с «Потрібен чоловік»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Вар’яти» 12+
06:25, 08:05 «Kids time»
06:30 М/ф «Том і Джеррі:
Повернення до країни
Оз»
08:10 М/ф «Королівські
канікули»
10:05 М/ф «Феї і легенда
загадкового звіра»
11:40 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: СКРИНЯ
МЕРЦЯ»
14:45 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВІТУ»
18:10 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА ДИВНИХ
БЕРЕГАХ»

21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: ПОМСТА
САЛАЗАРА»
23:45 «Improv Live Show» 12+

Чемпіонат Нідерландів
08:10 Полісся - Верес.
Winter Cup 2022 г. 10:00,
15:00, 18:45, 22:30 Футбол
NEWS 10:20, 17:45 Yellow
10:30 ПСВ - АЗ Алкмаар.
МЕГА
Чемпіонат Нідерландів 12:20
Трабзонспор - Касимпаша.
06.00 Випадковий свідок
Чемпіонат Туреччини 14:10,
07.00 Речовий доказ
10.00, 18.10 У пошуках істини 19:55, 22:00 Огляд 2-го ігрового
12.00 Заборонена історія
дня. Відбір до ЧС- 2022 15:20
13.00 Загадкові древні міста
Металіст - Чорноморець.
16.05 Дика Бразилія
Winter Cup 2022 г. 17:10 «Winter
17.10 Дикий і живий
Studio. MatchDay» 17:55 LIVE.
20.00 Таємниці акул
Бешикташ - Антальяспор.
21.00 Безжальний Всесвіт
Чемпіонат Туреччини 21:00
23.35 Дикі Філіппіни Найджела «Winter Studio» 22:50
Марвіна
Аланьяспор - Галатасарай.
01.15 Містична Україна
Чемпіонат Туреччини
02.10 Правда життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:35 М/ф «Кіт Грім та
зачарований дім»
11:10 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
13:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 «Зброя»
06:35 «Джедаі 2020»
08:50 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «БОЇ В
БРОНЕЖИЛЕТАХ»
14:40 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»
16:55 Х/ф «ПЕРЕВАГА
БОРНА»
19:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
21:25 Х/ф «СПАДОК БОРНА»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:40 Топ-матч
06:10 Твенте - Вітесс.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Курча Ціпа»
11.30 М/ф «Геркулес»
13.15 Одного разу під
Полтавою
17.45 Х/ф «ДОРА І
ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО»
19.45 Х/ф «БРЕХУН,
БРЕХУН»
21.25 Х/ф «ТИСЯЧА СЛІВ»
(16+)
23.10 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПОГРОМ» (18+)

НТН
05.25 Х/ф «У ПОШУКАХ
МІЛЬЙОНЕРКИ» 06.40
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 08.30 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 12.40 Х/ф «ГНІВ»
(16+) 14.35 Х/ф «ЗНОВУ
НЕВЛОВИМІ» 17.20 Х/ф
«ПРОЕКТ «АЛЬФА» 19.00 Х/ф
«БІЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ»
20.55 Х/ф «ОЧІКУВАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»
22.35 Х/ф «ДРАКОНОВІ
ОСИ» (18+)
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n Варто знати

8 причин полюбити
цибулю

№3 (20)

Цілющі властивості цієї овочевої культури відомі
з давніх-давен: її використовували для лікування
головного болю, хвороб серця, виразок у ротовій
порожнині. Цибулю втирали в шкіру римські
гладіатори, вважаючи, що це додає сил та збільшує
витривалість, вона входила до обов’язкового
раціону воїнів Стародавнього Риму та Греції.
Завдяки антисептичним властивостям J
її використовували для дезінфекції солдатських
ран. Сучасні дослідження не лише не применшують
«заслуг» цибулі, а й виявляють нові

n Скуштуйте!

Закінчився період свят –
частіше готуйте буряковий
салат!
Фото із сайту ivetta.ua.

…З ОСЕЛЕДЦЕМ

Це, по суті, більш легкий
варіант оселедця «під
шубою», який цілком
може замінити класичну
страву
Інгредієнти: 200 г печеного буряка, 100–150 г оселедця, 1 варена морквина,
2 солоні огірки, 2–3 ст. л. майонезу, 1 ч. л. гострої гірчиці,
зелень, сіль до смаку.
Приготування. Буряк
запекти в духовці у рукаві
або фользі, моркву зварити
до готовності. Овочі почистити, порізати кубиками, огірки
також. Оселедець розробити на філе і дрібно покраяти.
Майонез змішати з гірчицею,
заправити цим соусом салат,
вимішати. Викласти гіркою
на сервірувальну тарілку.
Притрусити страву дрібно
посіченою зеленню.
…З ПЕЧЕРИЦЯМИ

Один із варіантів добре
всім відомого вінегрету.
За бажанням можна,
як і в класичний, додати
варену квасолю — буде
ситнішим
Інгредієнти: 3 бульби,
1 морквина, 2 буряки, 2 солоні або мариновані огірки, 100 г свіжих печериць,
1 помідор, 1 яблуко, 1 ст. л.
яблучного оцту, зелена цибуля, олія, сіль та перець —
за смаком.
Приготування. Відваріть
буряк, картоплю і моркву, почистіть. Гриби наріжте кубиками й обсмажте на олії. Відварені овочі, огірки та яблука
подрібніть кубиками, зсипте
в миску, туди ж додайте печериці і подрібнену зелену цибулю. Змішайте оцет з невеликою кількістю олії, посмачіть салат і добре вимішайте.
Зверху притрусіть зеленню.

…З АПЕЛЬСИНОМ

Вишуканий салат, що
сподобається навіть
гурманам
Інгредієнти: 4–5 морквин, 2 буряки, 2 апельсини,
4 ст. л. оливкової олії, сіль,
перець — за смаком, 1 ст. л.
насіння кунжуту, невеликий
пучок кінзи.
Приготування. Вимийте
і почистіть овочі. Моркву поріжте брусочками, буряк —
на невеликі шматки. Відваріть моркву на пару протягом
5 хвилин. Так само проваріть

100 г чорносливу, 50 г очищених волоських горіхів, 1 ст. л.
соку грейпфрута.
Приготування. Замочити в теплій воді чорнослив.
Зварити буряк до готовності
або запекти у фользі, почистити і порізати його кубиками. Помиті й почищені яблука
покраяти кубиками. Зцідити
чорнослив, подрібнити його
тонкими скибочками. Всі інгредієнти зсипати в салатник, акуратно перемішати
і полити соком грейпфрута.
Волоські горіхи обсмажити

коли раціон не багатий на вітаміни, а після
« Взимку,
важких празникових наїдків шлунок наче сам
просить чогось легенького, рецепти смачних
і простих у приготуванні страв стануть у пригоді.
окремо буряк. Завдяки роздільному приготуванню морква не зафарбується в червоний колір. Викладіть овочі
на деко, полийте 2 ст. л. олії
і посипте сіллю та перцем.
Запікайте при температурі 200°C 30–40 хвилин. Натріть цедру двох апельсинів
на тертці. М’якоть цитрусів
очистіть від білих плівочок
і наріжте невеликими шматочками. Протягом кількох
хвилин підсушіть насіння кунжуту на розігрітій сковороді,
постійно помішуючи. Злегка
остудіть запечені овочі, змішайте їх із цедрою та апельсинами, полийте олією
і за потреби підсоліть. Перед
подачею посипте салат кунжутом і листям кінзи.
…З ЧОРНОСЛИВОМ
І ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ

Цей чудовий і смачний
салат підійде і для
святкового столу,
і на будень
Інгредієнти: 250 г варених буряків, 2 солодкі яблука,

»

на сухій сковороді, дрібно посікти ножем, викласти на салат зверху.
…ЗІ СМАЖЕНОЮ
ЦИБУЛЕЮ

Смакуватиме і теплим,,
і холодним
Інгредієнти: 2 буряки,
ки,
лії
2 цибулини, 3–4 ст. л. олії
(краще оливкової), 1 ст. л.
оцту, 2 ст. л. соєвого соусу,
1 ст. л. цукру, сіль, спеції.
Приготування. Натерти
сирий буряк на тертці для корейської моркви, додати цукор і залишити настоюватися,
щоб буряк пустив сік. Нарізати
дрібно цибулю. На дуже маленькому вогні протушкувати
буряк у власному соку, накривши кришкою, протягом
пів години, періодично помішуючи. Цибулю обсмажити
на олії до золотистого кольору (5–7 хвилин). Смажену цибулю змішати з тушкованим
буряком, влити соєвий соус
і протушкувати ще 3 хвилини.
Додати оцет, сіль, спеції. Салат має настоятися хвилин 20.

Фото із сайту agronews.ua.

Діставайте-но з льоху
цей звичний, але такий
корисний овоч! Взимку,
коли раціон не багатий
на вітаміни, а після
важких празникових
наїдків шлунок наче
сам просить чогось
легенького, рецепти
смачних і простих
у приготуванні страв
стануть у пригоді.
Базовим складником
кожного з них є
буряк, а додавання
до нього інших
продуктів допоможе
створити різноманітні
й оригінальні корисні
вітамінні закуски

БАГАТА НА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ. Цибулина середнього розміру містить усього 44 калорії, але забезпечує
організм значною дозою вітамінів, мінералів і клітковини.
Овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє
утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза. Цибуля містить вітаміни групи В, що важливі для обміну
речовин, утворення еритроцитів та підтримки функцій нервової системи. Вона є джерелом калію, відповідального
за баланс рідини, передачу нервових імпульсів.
КОРИСНА ДЛЯ СЕРЦЯ. Вона здатна знижувати рівень
холестерину, а відтак зменшує ризик серцевих захворювань, містить протизапальні компоненти, знижує кров’яний тиск та захищає від тромбів. Дослідження, в якому
взяли участь люди з надмірною вагою та високим тиском,
показало, що 162 мг екстракту цибулі на день знижує систолічний кров’яний тиск.
МІСТИТЬ АНТИОКСИДАНТИ. В цибулі виявлено більше 25 різновидів антиоксидантів — речовин, що пригнічують окислення, яке призводить до пошкодження клітин
і зумовлює розвиток раку, діабету і хвороб серця.
ДОПОМАГАЄ У БОРОТЬБІ З РАКОМ. Споживання
овочів родини цибулевих знижує ризик деяких видів онкології, зокрема раку шлунка і прямої кишки. Аналіз 26 досліджень засвідчив, що у людей, які їли багато цибулі, ймовірність захворювання на 22% нижча, ніж у тих, хто споживав
її мало. Також овоч містить речовини, які пригнічують ріст
пухлини.
РЕГУЛЮЄ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ. Ця властивість
особливо важлива для людей з діабетом або переддіабетичним станом. Дослідження, у якому брали участь люди
з діабетом другого типу, показало, що 100 г свіжої червоної цибулі натще знижує рівень цукру в крові приблизно
на 40 мг через чотири години.
ПІДВИЩУЄ ЩІЛЬНІСТЬ КІСТОК. У жінок, які їдять цибулю принаймні раз на день, щільність кісткової тканини
на 5% вища, ніж у тих, хто їсть її раз на місяць. Споживання цибулі зменшує ризик перелому стегна у літніх жінок
на 20% порівняно з тими, хто її не вживає.
МАЄ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ. Цибулі
властива бактерицидна й антигельмінтна дія. Достатньо
протягом трьох хвилин пожувати її, щоб убити в роті всі
бактерії. Здатна боротися з кишковою паличкою та стафілококом золотистим, пригнічувати
пр
риг
игнічувати ріст збудника ххолери.
ПОКРАЩУЄ
ПОКРАЩ
АЩУЄ СТАН ТРАВНОЇ СИС
СИСТЕМИ.
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каву ложечку коньяку!
:) :) :)
— Пробував, не
На фуршеті чоловік
виходить...
дорікає дружині:
— Невже не допо— Тобі не соромно?
магає?!
Ти вже втретє приносиш
— Не виходить
по чотири бутерброди з
Весела
коньяк до ранку збеікрою!
кухня
регти.
— Анітрохи! Я всім
:) :) :)
кажу, що це для тебе.
У якій руці за етикетом трима:) :) :)
ти виделку, якщо в правій руці я
— Хочеш зберегти бадьорість
тримаю котлету?
на весь день? Додай в ранкову
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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.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31 037
– Київстар, 066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
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 У с. Озеро Луцького району продається приватизована земельна ділянка (0.10 га) під забудову. Тел. 068
19 17 191.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95
444, 067 45 02 527.
l У смт Рокині (12 км від Луцька)
терміново продається 4–кімнатна
квартира зі всіма зручностями та
меблями (3 поверх 4–поверхового
будинку, заг. пл. — 78, житлова —
46,6 кв. м, індивідуальне опалення,
цілодобово гаряча вода, підлога з
підігрівом, євродизайн, балкон), а
також земельна ділянка під забудову. Тел.: 050 37 88 524, (0332)70-9424.
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 (ГАЗ21, ГАЗ-24, ЛуАЗ, УАЗ) часів СРСР та
запчастини, документи до неї. Тел.:
050 67 43 221, 096 05 84 820.

+38 (067) 304–15–65,
+38 (068) 989–44–92
+38 (068) 005–44–46 (запчастини)
+38 (068) 005–44–47 (сервісна служба)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам новий одновісний
тракторний причіп (самоскид), картоплекопачку дворядну (польського
виробництва), ківш навантажувача
«Карпатець» (комплектний), культиватор–підгортальник дворядний
(картопельний). Тел. 095 20 25 319.
l Продам комплект вузьких коліс
для міжрядного обробітку. Тел. 095
55 38 052.
l Продам комбайн «Клаас Домінатор-85», шини б/в (15.5 38) до МТЗ,
ЮМЗ. Тел. 095 20 25 319.
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 техніку. Тел.: 097 23
95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
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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 монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92
371, 099 18 13 332.
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.
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ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ
СУМІЖНИХ ДІЛЯНОК:
кадастровий номер
0721885000:05:001:0735 с. Небіжка
Луцького (колишнього Ківерцівського) району Волинської області,
кадастровий номер
0721885000:03:003:0594 с. Клепачів
Луцького (колишнього Ківерцівського) району Волинської області,
кадастровий номер
0721885000:05:001:0730 с. Небіжка
Луцького (колишнього Ківерцівського) району Волинської області,
кадастровий номер
0721885000:05:001:0736 с. Небіжка
Луцького (колишнього Ківерцівського) району Волинської області.
З 26 січня 2022 року буде проведено встановлення меж у натурі (на
місцевості).

ПОСЛУГИ
l Виготовляю кольорові металеві
штахети у будь–якому кольорі, матові та глянцеві, під світле та темне
дерево (шир. — 10, 11, 13 см), капелюхи на стовпці, парапети на фундамент. Доставка. Тел.: 067 49 33 889,
050 64 46 840.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений військовий квиток
(НК 6081686), виданий на ім’я Стефанович Павло Станіславович, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток (серія ВС № 13302893), виданий
1.10.2020 року на ім’я Купріюк Богдан
Миколайович, вважати недійсним.

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.

29 січня, 5, 12 лютого

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

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

Ветерани карного розшуку Волині глибоко
сумують з приводу смерті ветерана карного розшуку м. Любомля
Василя Федоровича
КУЗЬМУКА,
який після важкої хвороби пішов із
життя на 77–му році, і висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким покійного.
Нехай земля буде йому пухом, а Господь
прийме у Царство Небесне.
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n Репортаж вихідного дня

Фото Ірини КРАВЧУК.

www.volyn.com.ua

n Шок!

Поставила телефон на зарядку
і залізла з ним у ванну
Подробиці загибелі 21-річної студентки у Луцьку
Фото із сайту konkurent.ua.

Медики кажуть, що люди часто гинуть з власної необережності.
Тетяна МЕЛЬНИК
Цікаво, про що думають смугасті, коли зустрічаються з відвідувачами...

«Раніше вони від нас тікали,
а не ми від них»
Чому журналістку «Волині» не пустили в клітку з луцькими
тиграми
Новий рік в головному
волинському звіринці
розпочався із заздрісних
поглядів і перешіптувань.
Найбільше
«обурювалися» ведмеді,
адже вони завжди були
крутими тутешніми
знаменитостями,
а тут вся увага
до цих розбалуваних
та вгодованих котів.
Навіть пані бізон, яка
ніколи не відзначалася
стервозністю, щось
буркотіла про пафосних
емігрантів. Вся справа
у тому, що символом
2022-го, за східним
гороскопом, є сині
Водяні Тигри. Отож,
журналісти з усієї
округи навідувалися
в Луцький зоопарк,
щоб познайомитися
з родиною смугастих.
Ми теж піддалися цьому
тренду, але пообіцяли
страусам, які живуть
неподалік, що про них
також знімемо сюжет
Ірина КРАВЧУК

тож після обіду нас
зустріли тато Тамерлан, мама Аїда та їхнє
чадо — Тріша. Наймолодша
представниця цієї сімейки — уже знаменитість, адже
вона — перше тигреня, яке
народилося у Луцькому зоопарку. За його розвитком
спостерігали чи не всі краяни,
бо ростили його не батьки,
а доглядачі зоопарку.
Директорка звіринця Людмила Денисенко каже, що працівники буквально ночували
з тваринкою, коли новоспечена мама відмовилася її годувати. У мережі можна знайти
багато світлин, де маленьке
тигреня лащиться до нової
«родини». Втім тоді воно важило трохи більше кілограма,
нині ж — близько вісімдесяти,
тому спілкуватися з Трішою
стало набагато складніше (підлітковий вік, самі розумієте).
— Годували, годували…
А тепер і в клітку вже не може-

О

ещасний випадок стався 22 січня в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів в обласному центрі Волині. Студентка орендувала квартиру разом із дівчатами, які й
виявили подругу мертвою та викликали медиків.
Лікарі намагалися реанімувати волинянку, але безуспішно.
«Дівчина знехтувала правилами безпеки: поставила
на зарядку телефон і, тримаючи його в руках, полізла у
ванну», – розповів керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Сам смартфон чи навіть гаджет, підключений до портативної зарядки, опинившись у воді, не може вбити людину.
А от мережева зарядка – запросто. Телефон випав з рук, і
це спричинило замикання.
До того ж у ванній кімнаті ймовірність ураження електричним струмом вища, ніж в інших місцях квартири. Струм
може проводити навіть підлога, а люди часто стають на неї
мокрими ногами. Та й сучасні ванні приміщення насичені
електроприладами, такими як фен, бойлер, пральна машина... Частина з них постійно підключена до електричної
мережі. А це тільки посилює небезпеку ураження електричним струмом у разі їх несправності. n

Н

n «Гарбуз із секретом»

Аїда дефілює у вольєрі, як фотомодель.

мо зайти. Її батьків також привезли малесенькими. Раніше
вони від нас тікали, а не ми від
них, — посміхаючись, розповідає найдосвідченіший працівник звіринця та доглядач хижого відділу Володимир Даюк.
І хоча тигри для людей небезпечні, ветеринар зоопарку Володимир Когут запевняє, що вони — типові кішки,
просто набагато більші.
— Манери такі ж, як у котів.
Вони завжди хочуть бавитися,
лащитися. Але треба бути обережними, бо хижаки у будьяку хвилину можуть напасти.
Ми годуємо їх рибою і м’ясом
шість разів на тиждень. Один

дуже кумедне, поспостерігати за ним можуть усі відвідувачі, — розповідає Людмила
Денисенко.
І хоча тигрів називають
водночас і творцями, і руйнівниками, працівники Луцького зоопарку переконані, що
у новому році вони принесуть
тільки хороші зміни, мовляв,
у їхньому звіринці хижаки —
лагідні.
– 2022-й буде як наша
Трішка — спокійним і ласкавим. Сподіваємося, він принесе нам мир, — прогнозує
доглядач тварин Володимир
Даюк.
— Це буде дуже грайливий

годуємо їх рибою і м’ясом шість разів
« наМитиждень.
Один день — розвантажувальний,
щоб тигри не ожиріли, бо можуть стати
вразливими до хвороб.
день — розвантажувальний,
щоб тигри не ожиріли, бо можуть стати вразливими до хвороб, — зазначив ветеринар
Володимир Когут.
Пустотливі й водночас врівноважені чотирилапі граються
і одне з одним, і м’ячиками, які
робітники звіринця навмисно
закидають у клітки, і навіть…
новорічними ялинками.
— Коли завершується період зимових свят, різдвяні
дерева потрапляють у вольєри
тигрів. Вони їх підкидають, кусають, нюхають… Видовище

»

рік, але чіткий та впорядкований. Бо в тигрів усе за графіком: вони знають, коли треба
поїсти, коли поспати, а коли
побігати, — поділився своїм
передбаченням і Володимир
Когут.
Колег підтримала Людмила Денисенко: «Нехай усі
будуть здорові, а 2022-й принесе нам багато яскравих смужок!» n

Відеосюжет про це — на сайті
VOLYN.COM.UA

Відгадайте,
що заховали журналісти
За це маєте шанс о
отримати
тримати гр
грошовий
рошоввий
приз
при
из
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
РЕТОМ» —
3 (2022)

редмет, на виготовлення
канці пів столітякого американці
али мільйон дотя тому виклали
ларів (!), у Радянському
ькому Союзі
и. А виконуобійшовся у копійки.
вав одну й ту ж важливу
жливу функцію. Саме совєтський
кий аналог ми і заховали в гарбузі
гарб
бууз
зі
(штатівський нам — зась!).
за
ась
сь!)
!).
Аби дізнатись що ц
це,
все
е, в
се
се
одно маємо повернутись
нути
ну
тись
ти
сь до
до американського.
америк
амер
икан
анс
сько
сько
кого
го. Таким
го
Таки
Таки
Та
ким
м слослоо
вом називають те, що обов’язково є у вас дома, у сусіда,
та й взагалі на кожній
ій роботі. Є і у внуків, коханок, особливого посуду чи транспорту…
спорту Якби це запитання я поставив
пів століття тому, то користувався б і американським (звісно, не за мільйон «зелених»), і радянським, а нині проігнорував обох.
Що за предмет знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 6 лютого
2022 року тільки у вигляді sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Різдво», «Три
ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково вказати
після слова-відповіді у дужках ще й своє ім’я і прізвище
(наприклад: «М’яч (Юрій Жук) »).
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.
Хто став переможцем туру № 1 (запитання про квіти канни, де слово-відповідь «Київ») і взагалі більше
про конкурс — читайте на сторінках тижневика «Цікава
газета на вихідні» і сайту volyn.com.ua. n
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