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У БІЛОРУСІ 
РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙЖЕ 
ВСІХ ЗАСУДЖЕНИХ 
ДО СМЕРТІ

жахливі реалії

 читайте на стор. 6

КОМАНДИ, ЩО ВІДІЙШЛИ 
У НЕБО

 читайте на стор. 18

ЗАБУТІ БОГОМ 
І ЛЮДЬМИ:
ЯК ВИМИРАЄ 
ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО

У цьому селі немає ні магазину, ні 
ФАПу, ні пошти, мобільний зв’язок 

майже не ловить, а до людських 
помешкань веде єдина лісова дорога. 
Село вимирає, констатують тутешні 
жителі.

на межі

КНИЖЕЧКА З 
ФЕТРУ – НОВИЙ ДРУГ 
ДОПИТЛИВИХ МАЛЯТ

Коли племінникові Тетяни Корчук 
виповнювався рочок, улюблена 

тітонька хотіла, аби ї ї подарунок 
запам’ятався малечі надовго, був 
оригінальним та корисним. Тож, 
коли побачила в мережі незвичну 
книжечку, загорілася бажанням 
втілити у життя щось подібне. Свого 
часу Таня майструвала сережки, 
тож, маючи хендмейдне минуле, 
наважилася взятися за роботу. 

хобі

 читайте на стор. 8  читайте на стор. 24

на стор. 23на стор. 23

ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ЛУЦЬКІ ВОЛОНТЕРИ
ОТРИМАЛИ 
НАГОРОДИ

Коли «Волинські Новини» 
вирішили розповісти 

про луцького мандрівника, 
фотографа Сергія Палька 
та його сім’ю, то, скажемо 
відверто, розгубилися. Що 
не подорож – то пригода, 
сотні фотографій та спогадів. 

Дивишся на світлини й 
дивуєшся: невже така 
краса у нас під носом? 
Туманні ранки, дикі звірі, 
широководний Дніпро, 
красуня Іква... Не кожен 
наважиться на такий «дикий» 
відпочинок, ще й із дітьми. А 

дарма, переконує Сергій, бо 
таким чином можна прожити, 
так і не побачивши, скільки 
всього цікавого відбувається 
навкруги.

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 7

У «ДИКИХ» УМОВАХ

Футбольний світ ще довго 
згадуватиме катастрофу 

літака з футболістами 
бразильського «Шапекоенсе» 
на борту. Команда, журналісти 
та персонал лайнера розбилися 
29 листопада неподалік аеропорту 
міста Медельїн у Колумбії. Як 
з’ясувалося, головна причина 
падіння – нестача пального.
На жаль, це не перший такий 
випадок із футбольними 
командами. «Волинські Новини» 
пригадали найжахливіші трагедії 
в історії спорту...
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РАЙОН ОЧОЛИЛА 
ЖІНКА, ЯКА СУДИЛАСЯ 
З РОМАНЮКОМ 
Іваничівський район 

Головою Іваничівської РДА з 
1 грудня призначили Лілію Кревську. 
Саме вона перемогла у конкурсі 
Національного агентства України 
на заміщення вакантної посади 
державної служби.

Раніше Кревська працювала в Луць-
кій міській раді на посаді заступника на-
чальника управління освіти. Втім, коли 
на посаду міського голови прийшов 
Микола Романюк, він двічі звільняв її. 
Жінка оскаржувала такі рішення в суді й 
вигравала справи. 

ЗАТВЕРДИЛИ НОВІ 
ТАРИФИ НА ПРОЇЗД

Нововолинськ

Виконком Нововолинської міської 
ради 23 листопада затвердив нові 
тарифи на проїзд у маршрутках. Тож 
на маршрутах №1, 2, 2а, 6, 8 квиток 
коштуватиме 3 гривні. 

За маршрутом №4а (6-й мікрорайон 
– Пожежна площа – дачний масив При-
кордонник ч/з Шахтарський мікрора-
йон) – від 3 до 4,5 грн. За маршрутами 
№13 (АС Нововолинська – смт Благо-
датне) та №14 (5-й мікрорайон – шахта 
№9) – від 3 до 4 гривень. 

Для дітей шкільного віку вартість 
проїзду становитиме 1,5 гривні.

 

УКОРОТИВ ВІКУ 
Луцьк

Чоловік випав з восьмого поверху 
будинку й розбився на смерть. 
25-річний хлопець проживав на 
вулиці Зацепи. Трагедія сталася 30 
листопада о 10:20 ранку. Загиблий 
мешкав із батьками.

Перед трагічним вчинком повідо-
мив, що йде спати. А вже за годину випав 
із незаскленого балкону, залишивши за-
писку. Сусіди кажуть, що він був поряд-
ним молодим чоловіком та мав хорошу 
престижну роботу, справляв враження 
цілком успішної людини. У прес-службі 
поліції підтвердили, що записка була, 
але її змісту не розголошують. За фактом 
самогубства триває слідство.  

ЗНИКЛА ДИТИНА  
Луцьк

17-річна лучанка ще 
9 листопада пішла 
з дому та досі не 
повернулася.  Случик 
Марія Володимирівна 
на зріст 165 см, 
середньої статури, 
із чорним прямим 
довгим волоссям. Дівчина мала при 
собі свідоцтво про народження та 
чорну жіночу сумку через плече.

Була одягнена у зимову балонову 
куртку синього кольору із рожевими 
вставками, джинсову сіру спідницю та 
зимове лакове чорне взуття. 

Поліція просить громадян будь-яку 
інформацію, що стосується розшукува-
ної, повідомити в Луцький відділ полі-
ції Головного управління Національної 
поліції України за телефонами: (0332) 
24-92-48, 24-44-17, (066) 540-36-92 чи на 
екстрену лінію 102.

гаманець

кадрове питання

увага, розшук!

трагедія

неймовірно, але факт ЧОВЕН-ДОВБАНКА 
ВИЯВИВСЯ ЩЕ ДРЕВНІШИМ

табу жорстока реальність 

ЦИРКАМ З ТВАРИНАМИ БІЛЬШЕ 
НЕ РАДІ

Б’Є – 
ЗНАЧИТЬ... 
ВІДПОВІСТЬ 
ПЕРЕД СУДОМ 

Маневицький район  

Уже рік волинські 
науковці 
досліджують 

дванадцятиметровий 
човен-довбанку, аналога 
якому немає у Європі. 
Торік його в Стиру на 
території Маневицького 
району знайшли 
рибалки. За однією з 
версій, яку розповів 
директор Маневицького 
краєзнавчого музею 
Петро Хомич, човен 
для прогулянок 
використовували 
родини князів, які тут 
жили – Чарторийських 
та Четвертинських. 
Одночасно на ньому могло 
пливти до 20 людей.

Науковці з Київського геохі-
мічного інституту визначили при-
близний вік знахідки – 1350 рік.

А зі слів координатора науко-
вої групи, що опікується дослі-
дженням човна, Тетяни Мамчич, 
він іще старіший. 

«Згідно з висновками, що 
їх зробили  на основі радіо-
вуглецевого аналізу науковці 
з Європи, човен періоду 1223-
1295 років – надійність дати 
95,4%, надійність періоду 1261-
1286 років – 68,4%. Також про-
вели аналіз в університеті міста 
Вільнюса, і там повідомили, що 
він виготовлений з верби білої 

(genus Salix)», – повідомила пані 
Мамчич.

Вона додала, що зараз триває 
документальне оформлення цієї 
знахідки як історично цінної. По-
при таку цінність, спеціального 
приміщення для зберігання чов-
на і досі немає. Народний депутат 
України (УКРОП) Ірина Констан-
кевич скерувала клопотання до 

міністра фінансів, щоб включити 
об’єкт до держбюджету на 2017 
рік, утім підтримки Мінфіну не 
отримала. Тому Волинська обл-
рада виділила 20 тисяч гривень 
на матеріали для консервації й 
20 тисяч гривень на зарплату 
для працівника, який буде щодня 
зрошувати знахідку, аби вона не 
знищилася.

volynnew
s.com

спалилася 

ГУЛЯННЯ МУНІЦИПАЛКИ-СТУДЕНТКИ 
ЗАЦІКАВИЛИ ДЕПУТАТА

пригода КОПИ ЗМУШЕНІ БУЛИ СТРІЛЯТИ
Нововолинськ 

Початок зими розпочався 
зі стрілянини для 
нововолинських 
поліцейських. 1 грудня 
поблизу міста співробітники 
сектору реагування 
патрульної поліції помітили 
автомобіль Mercedes Sprinter, 
який рухався без номерних 
знаків та мав видимі 
механічні пошкодження. 

На вимогу зупинитися водій 
не зреагував і продовжив рух 
на великій швидкості. Наряд по-
ліції на службовому автомобілі 
почав переслідувати правопо-
рушника.

За межами населеного пунк-
ту, на автодорозі сполученням 
«Ковель-Жовква», водій транс-
портного засобу намагався на-
їхати на поліцейських. Аби зу-

пинити авто, сержант вистелив 
по колесах автомобіля правопо-
рушника.

Після зупинки авто водій по-
кинув транспортний засіб і нама-
гався втекти. Утім його вдалося 
затримати. 

«Правопорушником виявися 
35-річний житель Нововолин-
ська. До слова, чоловіка раніше 
вже притягували до криміналь-

ної відповідальності за злочини, 
пов’язані з незаконним обігом 
наркотиків», – повідомив Василь 
Лесь, керівник Нововолинського 
відділу поліції.

За фактом насильства стосов-
но працівника правоохоронного 
органу слідчі розпочали кримі-
нальне провадження. Санкція 
статті передбачає, зокрема, до 
трьох років позбавлення волі.

Луцьк 

Те, як навчається та де відпочиває 
начальниця департаменту 
муніципальної поліції Луцька Юлія 
Сиротинська, зацікавило громадськість. 

Приводом для цього стала інформація 
депутата міськради Павла Данильчука («На-
родний контроль»), який цікавився, чому чи-
новниця, перебуваючи на навчанні в Націо-
нальній академії держуправління, фактично 
гуляла за кордоном. Адже з 7 до 22 листопада 
Сиротинська мала бути на навчанні, в оплачу-
ваній відпустці. 

Натомість, якщо вірити її сторінці у 

Facebook, з 14 листопада Юлія Сиротинська 
перебувала за кордоном, зокрема, в Кракові, 
Празі, Берліні та Дрездені. 

Сама ж Юлія Сиротинська у коментарі для 
«Волинь.info» запевнила, що їздила в Європу 
після того, як склала екзамени екстерном.

«Це не заборонено законодавством. Ко-
жен сам ухвалює рішення, як він хоче склада-
ти іспити, контрольні, екзамени та практичні. 
З 7 до 14 листопада включно», – прокоменту-
вала чиновниця.

Додамо, депутат Павло Данильчук пере-
конаний, що вона подорожувала за кошти 
громади, оскільки відпустка була оплачу-
ваною.

volyn.tabloyid.com

За однією з версій, на човні 
прогулювалися волинські князі

Юлія Сиротинська

Луцьк

На території міста Луцька заборонили 
розміщувати пересувні цирки, які 
використовують тварин.

Директор комунального підприємства «Лас-
ка» Дана Новарчук аргументує, що будь-яке дре-
сирування передбачає знущання з тварин.

«Практика свідчить, що у пересувних цир-
ках годі створити умови, які будуть відповідати 
біологічним, видовим та індивідуальним влас-
тивостям тварин, оскільки гастрольний харак-
тер діяльності не надає такої можливості. Так, 
наприк лад, згідно з порядком для утримання 
ведмедя у неволі, має бути облаштований во-
льєр 30х3, у якому відповідно до його біологіч-
них потреб мусять бути басейн та різні конструк-
ції для пересування – приблизно так, як у дикій 
природі. Але замість цього ведмедів у спеку та 
мороз тримають у клітках або в фургонах авто-

Ратнівський район 

Чоловік вирішив довести 
свою правоту під час сварки зі 
співмешканкою силою. У хід 
38-річний житель Ратнівського 
району пустив дерев’яну 
палицю. Кривдник завдав 
жертві численних ударів. 
Жінка не витримала такого 
знущання і наступного дня ї ї 
не стало. 

Сварка трапилася 29 листопада. 
Поліцейські відкрили кримінальне 
провадження та оголосили підозру 
в скоєному злочині. Зловмисника за-
тримано й поміщено в ізолятор тим-
часового тримання.

мобілів, розмір яких може бути до десяти разів 
меншим, ніж передбачено порядком утримання, 
без будь-яких засобів, наближених до природ-
них, що призводить до страждань тварини, су-
перечить здоровому глузду і закону «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», – йдеться у 
пояснювальній записці.

dobrenok.com

khm
.depo.ua
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ЄС: «ЛІСОВИЙ 
МОРАТОРІЙ» 
НЕ ПОДОЛАЄ 
КОНТРАБАНДУ   
У представництві ЄС в Україні заявляють, 
що заборону на експорт лісу-кругляка 
запроваджено в Україні в інтересах низ-
ки зацікавлених груп і вона не запобігає 
незаконній лісозаготівлі й контрабан-
ді деревини, а також обмежує вільну 
торгівлю. Верховна Рада у 2015 році 
заборонила на 10 років експорт лісу-
кругляка. Однак у ЄС заявили, що споді-
ваються на зняття мораторію. Зокрема, 
це назвали ключовою умовою надання 
Україні чергового траншу макрофінан-
сової допомоги в розмірі 600 млн євро, 
пише «Радіо свобода».

ПОНАД ТРИ ТИСЯЧІ 
СИЛОВИКІВ ЗАГИНУЛИ 
В АТО
3064 представники силових структур 
загинули, 10753 було поранено за час 
збройного конфлікту з підтримуваними 
Росією бойовиками на сході України, по-
відомив начальник Генерального штабу 
Збройних сил України Віктор Муженко, 
повідомляє «Голос України». 

ВИМАГАЮТЬ ВІДСТАВКИ 
МІНІСТРА МВС АВАКОВА 
Відповідний проект зареєстровано у 
Верховній Раді. Серед причин – нещо-
давня загибель п’ятьох поліцейських на 
Київщині. Перестрілка сталася внаслі-
док нескоординованості дій силовиків: 
спецпризначенці влаштували засідку 
грабіжникам у будинку. В сусідньому 
спрацювала сигналізація, тож на виклик 
виїхали працівники Управління поліції 
охорони. Їх помилково сприйняли за 
злочинців та убили. 

СМІТТЯ ЛЬВОВА 
Й ДОСІ МАНДРУЄ 
Львівське сміття і далі незаконно скида-
ють на Житомирщині та Сумщині. Окрім 
того, відходи виявили і на закинутому 
заводі у Львівській області, повідомляє 
«ТСН.ua». А в самому Львові нові смітни-
ки розміщує ТзОВ «Грінера», яке напря-
му пов’язане з радником міського голо-
ви Львова Богданом Михалусем. Воно ж 
буде вивозити сміття з центру міста, по-
відомляє «Львівський портал». 

ПОГОВОРИТИ ТА ВИПИТИ 
СТАЛО ДОРОЖЧЕ 
Ціна на алкоголь із грудня зросла. Най-
більше – на віскі, ром та джин – до 63%, 
на шампанське – на 40%, на горілку та 
коньяк – до 27%, інформує Державна 
фіскальна служба. Тож найдешевша 
горілка коштуватиме в межах 70 грн. 
Окрім цього, від зими збільшаться і та-
рифи на послуги стаціонарного теле-
фонного зв’язку: в середньому на 10,6% 
для населення та бюджетних установ, а 
з 1 січня 2017 року – на 21,2% для бю-
джетних установ.

БРОНЬ НА ПОТЯГ 
ТИМЧАСОВО СКАСУВАЛИ 
«Укрзалізниця» з 1 грудня 2016 року на 
період новорічних свят призупинила 
надання послуги резервування місць у 
поїздах через інтернет. Квитки через ін-
тернет відтепер можна лише придбати, 
а не зарезервувати. 

ЗАРПЛАТУ 
КОНТРАКТНИКІВ 
ВІДВ’ЯЗАЛИ ВІД ОПЛАТИ 
СТРОКОВИКІВ
Верховна Рада ухвалила постанову, якою 
скасувала встановлення зарплати вій-
ськовослужбовців строкової служби на 
рівні контрактників, пише «Українська 
правда». Депутати зазначали, що на пе-
редовій воюють лише бійці кон   т рактної 
служби, тому вони мають отримувати 
вищу зарплату, ніж строковики, які учас-
ті у бойових діях не беруть.

українська хроніканаші багатства

ВОЛИНСЬКІ ЛІСИ «ЕМІГРУЮТЬ» В ОФШОРИ 

гра у хованки

НЕПРОХАНИМ ГОСТЯМ РЕКТОРА ПОЛІТЕХУ 
Й ДОСІ НЕ ОГОЛОСИЛИ ПІДОЗРУ 

затарився генеральний ремонт 

ДЖЕК-ПОТ: У ЮНАКА 
ВИЛУЧИЛИ ЦЕНТНЕР 
БУРШТИНУ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК ОТРИМАВ 
ДОРОЖНЮ КАРТУ ЗМІН 

Волинь-Великобританія 

Лісові господарства 
Волині продавали 
деревину за кордон 

за ціною, що нижча, 
аніж експортна, через 
британську офшорну 
компанію, що припинила 
існування ще в 2014 році. 

Представники фіскальної 
служби стверджують, що за 
кілька місяців оборудок із лікві-
дованою фірмою-контрагентом 
держава недоотримала в бюджет 
понад три мільйони гривень. Тож 
і порушили кримінальну справу 
щодо ухилення від сплати подат-
ків. Проте Феміда стала на бік во-
линських лісогосподарників.

Протягом 2014 року та до 
квітня 2015-го такі суб’єкти гос-
подарювання, як «Городоцьке лі-
сове господарство», «Цуманське 
лісове господарство», «Турійське 
лісове господарство», «Любомль-
ське лісове господарство», «По-
ліське лісове господарство», «Ко-
вельське лісове господарство» 
та «Колківське лісове господар-
ство» експортували деревину на 
адресу компанії Zortex Business 

LLP (Великобританія). Тим часом 
іноземну компанію, що підписа-
ла довгострокові договори по-
ставок пиловника з волинськими 
лісгоспами, ще з липня 2014 року 
ліквідовано.

Коли податкова почала пере-
вірку, Zortex Business LLP знову 
зареєструвалася за кордоном 
під тією ж назвою, тільки з іншим 
ідентифікаційним кодом та вже 
у Шотландії. Таким чином, поста-
чання згідно з раніше підписани-
ми договорами продовжилися. 
А в лісгоспах заявили, що іно-

земний партнер просто змінив 
реєстраційну адресу, і як доказ 
пред’явили офіційний лист від 
британського партнера Zortex 
Business LLP.

Під час слідства жоден із керів-
ників лісгоспів так і не зміг згада-
ти, за яких обставин було укладе-
но договори експорту пиловника 
з іноземним контрагентом.

«Лісничі навіть не пам’ятають 
імен іноземних партнерів, з 
якими укладали довгострокові 
зобов’язання», – кажуть юристи 
фіскальної служби.

У Волинському обласному 
управлінні лісового та мислив-
ського господарства цю справу 
коментувати відмовилися, поси-
лаючись на те, що не уповноваже-
ні пояснювати договори, укладені 
напряму між лісовими господар-
ствами та їхніми партнерами. 

Захисник лісгоспів у суді ад-
вокат Олександр Таран дотриму-
ється думки, що кошти з прода-
жу деревини надійшли в бюджет 
повною мірою, а факт заниження 
експортної ціни довести немож-
ливо, оскільки в Україні немає 
державної калькуляції визначен-
ня ціни на лісоматеріали, є лише 
ринкова ціна.

Тож суд погодився з аргумен-
тами, що їх навели представники 
волинських лісових господарств.

Кубометр пиловника цінної 
деревини у Великобританії кош-
тує 300 євро, тоді як волинські 
лісгоспи продають її британ-
ському партнеру за символічні 
63 євро. Різниця у ціні в 237 євро 
на одному кубічному метрі і є 
тою матеріальною вигодою, яка 
виправдовує складну офшорну 
схему.

m
alakava.if.ua

Луцьк 

Попри те, що імена осіб, яких затримали 
під час незаконного проникнення в 
кабінет ректора Луцького національного 
технічного університету Петра Савчука, 
оголосили слідству, офіційно їм досі не 
повідомили про підозру.

Про це йшлося 30 листопада у депутат-
ському запиті голови фракції «УКРОП» Ігоря 
Поліщука під час сесії Луцької міськради.

Нагадаємо, 9 листопада у кабінет ректо-
ра незаконно проникли двоє чоловіків. За 
підоз рами освітянина, вони намагалися вста-
новити або зняти обладнання для прослухо-
вування. У відповіді слідчого відділу Луцького 
відділку поліції повідомляли, що зібрати до-
статню кількість доказів для оголошення пі-
дозри будь-якій особі поки не вдалося.

Тож Ігор Поліщук звернувся персонально 
до виконувача обов’язків начальника поліції 
області Петра Шпиги, виконувача обов’язків 

начальника Луцького міськвідділу поліції 
Олега Кічука та слідчого Артура Качана і пові-
домив їм прізвища, імена й по батькові затри-
маних під час проникнення. Один із них є на-
чальником відділу боротьби з хабарництвом, 
двоє інших – технічні працівники.

Отже, депутат просив забезпечити 
об’єктивне розслідування кримінального 
провадження в найкоротші терміни, невід-
кладне оголошення підозр вказаним вище 
особам, яких затримали під час незаконного 
проникнення в кабінет ректора ЛНТУ, та не-
відкладне розв’язання питання про обрання 
запобіжних заходів цим особам. Депутати під-
тримали запит.

Окрім цього, більшість в обласній раді 
прийняла звернення до міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова щодо розслідування 
проникнення до кабінету ректора та звіль-
нення головного поліцейського області Пет-
ра Шпиги.

volynnew
s.com

Луцьк 

У 23-річного жителя обласного центру 
Волині вдома вилучили 100 кілограмів 
бурштину, інформують у прес-службі 
волинської поліції.

Власник помешкання пояснив, що при-
дбав каміння в невідомих йому людей у 
сусідній Рівненській області. Слідчі внесли 
відомості до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ст. 198 (придбання, отримання, 
зберігання чи збут майна, одержаного зло-
чинним шляхом) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає, зокрема, 
до трьох років позбавлення волі. 

У квартирі лучанина поліція також ви-
явила обладнання для обробки сонячного ка-
міння. Правопорушник разом зі спільниками 
планував продати камінці після обробки.

Луцьк 

Депутати міськради затвердили 
Концепцію розвитку Центрального парку 
культури і відпочинку. Відповідно до 
документа, спираючись на опитування 
лучан, визначили пріоритети розвитку 
території. 

Серед таких – облаштування парковки, 
пляжу та атракціонів. Тож у 2017 році пла-
нують облаштувати парковку вздовж вулиці 
Глушець, за пляж пропонують братися у 2018 

році, оскільки потрібно розробити склад-
ний проект. 

Щодо атракціонів, то у 2018 році про-
понують провести аукціон та визначити 
інвестора, паралельно проклавши кому-
нікації – водопостачання й водовідведен-
ня території атракціонів, зоопарку, комп-
лексу «Спартак» та ротонди. На території 
іподрому створять мистецьку зону, яка 
переходитиме в зону інтелектуальних ігор 
та розваг. Зону паркових розваг планують 
облаштувати на території, де нині діє мо-
тузковий парк – саме там хочуть сконцен-
трувати усі об’єкти торгівлі, щоб вони не 
були хаотично розкидані парком. Ближче 
до Старого міста буде зона, присвячена 
лицарській тематиці. 

Наразі не планують здійснювати жод-
них робіт на території заказника «Пта-
шиний гай», який є однією з найбільш 
проблемних ділянок парку. У рамках 
підприємства «Парки та сквери міста 
Луцька» хочуть створити дільницю з об-
слуговування парку, до якої увійдуть ад-
міністратор, сім озеленювачів та кілька 
прибиральників. 

volynnew
s.com

vl.npu.gov.ua

За кілька місяців оборудок – 
втрат більш як на три мільйони

Петро Савчук
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сюрприз із закордону 

  Дарина ГОГОДЗА

ПЛІВКИ ОНИЩЕНКА. ЯКИЙ КОМПРОМАТ НА 
ПРЕЗИДЕНТА ПРИХОВУЄ НАРДЕП-УТІКАЧ 

Є ідеї, але обмаль коштів для їх вті-
лення? Потрібно розв’язати фінансові 
питання, але немає змоги оформити 
кредит у банку?

З такими історіями до нас щодня при-
ходять люди. Багато з них скористалися 
нашою допомогою та отримали гроші в 
позику на тривалий період з прийнятни-
ми платежами. З 2011 року діє Програма, 
яка допомагає людям отримати кошти у 
безвідсоткову* позику на тривалий тер-
мін. Наявність у вас кредитів не є пере-
шкодою, адже розрахунки здійснюються 
невеликими місячними платежами. Такі 
умови можуть підійти кожному (від 
222,22 грн/міс. до 833,33 грн/міс. залежно 
від розміру позики).

Вимоги до вас: паспорт громадяни-
на України та ідентифікаційний код, вік 
від 18 до 65 років. Кваліфіковані спеці-
алісти нададуть вам юридичні послуги 
зі складання договору, з урахуванням 
ваших побажань і можливостей, а та-
кож – юридичні консультації щодо за-
конодавства та оподаткування.

Передовсім потрібно бути впевненим 
у тому, що все задумане здійсниться.

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

програми звертайтеся до консульта-
ційного пункту за тел.: (067) 411-92-95, 
(067) 411-79-94, (096) 512-99-21.

Виписка з ЄДР серії АГ № 285371 від 20.01.11 р. 
Свідоцтво про Державну реєстрацію серії А01 № 467928 від 20.01.11 р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?

Нардеп Олександр 
Онищенко, який нині у 

Лондоні, стверджує, що 
президент України Петро 
Порошенко підкуповував 
депутатів, вдавався до 
рейдерства та корупційних 
схем. Сума «оборудок», 
про які йдеться, – понад 
300 мільйонів доларів. 
В інтерв’ю виданню The 
Independent Онищенко 
зізнався, що й сам купив 
депутатське крісло за 6 
млн дол., а пішов у Раду, 
аби захистити власний 
бізнес. 

Нагадаємо, 5 липня 2016 року 
Верховна Рада позбавила Онищен-
ка недоторканності й дала згоду на 
його арешт. Утім депутат вже був 
поза межами України. У Генпрокура-
турі заявили, що Онищенко як кін-
цевий власник компаній-операторів 

«Укргазвидобування» організував 
злочинне угрупування, аби захопити 
кошти компанії. 

У інтерв’ю виданню «Країна» 
нардеп розповів, що співпрацював 
із Петром Порошенком до літа 2016 

року. Він зазначив, що на купівлю 
депутатських голосів використову-
вали гроші, в тому числі з виділених 
Міжнародним валютним фондом 
кредитів. Тобто тих, які мали йти на 
реформування вітчизняної економі-
ки. Нардеп каже, що проти багатьох 
його колег заведено кримінальні 
справи, аби тримати їх на гачку. За 
твердженням видання «Українська 
правда», свої розмови з Порошен-
ком Онищенко записував на ручний 
годинник, який був оснащений дик-
тофоном. 

«Людина в чорному костюмі зі 
зброєю у кобурі несе в руках дві 
спортивні сумки. Заходить у вузький 
ліфт, який веде із залу очікування 
головного кабінету в Адміністрації 
президента. Ліфтом користуються 
гості Першого, які не хочуть світи-
тися через парадний вхід, і сам Пер-
ший. Звідти він веде просто в гараж, 
де розташований автоескорт Петра 

Порошенка. Я був у цьому гаражі, 
бачив ліфт і весь процес. У кожній 
сумці – по півтора мільйона дола-
рів. Їх несе представник охорони 
президента. Гроші в сумках кладуть 
у багажник і передають мені, посе-
реднику, людині, яка взяла на себе 
функцію організатора голосуван-
ня», – розповів Онищенко.

Утікач додав, що передав аме-
риканцям компромат на президента 
Порошенка, утім в уряді США поки 
що цю інформації ані підтверджу-
ють, ані спростовують. 

Онищенко вказав, що президент 
попросив його організувати наклеп-
ницьку кампанію проти екс-прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка. Кампанія, 
за його словами, коштувала близько 
3 млн доларів на місяць і тривала 
протягом майже 10 місяців.

В Адміністрації президента про-
коментували заяви утікача лише тим, 
що правоохоронні органи очікують 

на його повернення. На Банковій 
вважають, що нардеп зводить на-
клеп на президента, щоб політизу-
вати розслідування злочинів, у яких 
Онищенко проходить як підозрю-
ваний. 1 грудня СБУ повідомила, що 
проти нього порушили кримінальне 
провадження за статтею «державна 
зрада», його підозрюють у зв’язках 
із Кремлем. Як  докази наводять лис-
тування адвоката у «газовій справі» 
Онищенка Андрія Циганкова з пев-
ним громадянином «Д». Натомість 
сам утікач стверджує, що цього адво-
ката йому прислали від президента. 

Одкровення колишнього сорат-
ника президента можуть вилитися 
для країни у чергову політичну кри-
зу. Це на руку силам, які розхитують 
тему позачергових парламентських 
чи навіть президентських виборів. 
Як розгортатимуться події надалі, 
залежить від переконливості дока-
зів та реакції західних політиків.

112.ua

заява

  Вячеслав РУБЛЬОВ
голова волинського 
УКРОПу

ПРОТИ УКРОПІВЦІВ ВЕДУТЬ 
БРУДНУ КОНТРАГІТАЦІЮ

На Волині 11 грудня 
відбудуться 
вибори у п’яти 

об’єднаних територіальних 
громадах – Прилісненській 
(Маневицький р-н), 
Поромівській та 
Литовезькій (Іваничівський 
р-н), Княгининівській 
(Луцький р-н), Поворській 
(Ковельський р-н). 18 
грудня ще три ОТГ – 
Павлівська (Іваничівський 
р-н), Заболоттівська 
(Ратнівський р-н) та 
Дубівська (Ковельський 
р-н) – обиратимуть голову та 
депутатів. Від «Українського 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» на посади голів 
і депутатів висунуто 
кандидатів у всіх ОТГ.

На жаль, як і щоразу в перед-
виборчий період, проти нашої ко-
манди знову застосовують методи 
контрагітації. Вдаючись до маніпуля-
цій свідомістю виборців, укропівців 
відверто поливають брудом. Бажа-
ючи втримати владу, опоненти не 
гребують нічим, вдаючись навіть до 
особистих образ наших кандидатів.

Днями на території майбутньої 
Княгининівської ОТГ уночі в поштові 
скриньки кинули так звану листівку 
«Маяк», зміст якої – безглузда брехня 
про кандидата від УКРОПу на посаду 

голови ОТГ, нинішню голову Княги-
нинівської сільради Олену Твердо-
хліб. Ще одна частина «газети» при-
свячена опису «заслуг» кандидата 
від «Народного контролю» Михайла 
Шелепа. Зауважимо, на «листівці» 
вказано тираж – 3 млн 200 тис. при-
мірників. Згідно з нашим аналізом, 
собівартість примірника однієї такої 
«газетки» на якісному глянцевому 
крейдованому папері з повноко-
лірним друком – 1 грн 20 коп. Тобто 
загальна сума, на яку розщедрилися 
під час її виготовлення, відповідно 
до зазначених даних, мінімум 3 млн 
840 тис. грн (!). Очевидно, спонсор 
такого «просвітництва» – людина не 
з бідних. Мабуть, тому його люди і 
бояться за статки свого «татка», роз-
даючи листівки тільки глибокої ночі.

Не обійшлося і без поширення 
неправдивої інформації у соцме-
режах. У день дебатів між кандида-
тами у голови Княгининівської ОТГ 
користувач соцмережі Facebook 
Анатолій Максимюк поширив таку 
інформацію: «Поки в Маяківському 
клубі йдуть дебати кандидатів на по-
саду княгининівського голови, в селі 
Милуші поряд з магазином «Товари 
від А до Я», що біля мотелю та бази 
«Спецтехнік», агітатор партії УКРОП 
розповсюджує нафаршировані агіт-
ки серед місцевих пияків. Той, хто 
отримав таку агітку з 200 гривнями 
всередині, має розписатись, що го-

лосуватиме за кандидата Твердо-
хліб. Хто хоче отримати такі агітки, 
гайда на стоянку до магазину, або 
шукайте добродія середніх років на 
чорній Toyota Camry з номером АС 
4466 АК». У коментарі під цим постом 
користувач під нікнеймом Золота 
осінь написав: «Машина, я так розу-
мію, належить кандидату в депутати 
від УКРОПу Куриліну». У кандидата 
в депутати Ігоря Куріліна справді є 
чорна Toyota Camry, але номерний 
знак зов сім інший. Машина ж, яку 
помітили місцеві у Княгининку з но-
мером «АС 4466 АК», згідно із наши-
ми даними, належить жителю села 
Жидичин Ківерцівського району.

У майбутній Прилісненській ОТГ 
у виборчий процес активно вклю-
чилися навіть ультрас місцевої фут-
больної команди «Сойне». У своїй 
«промові» вони звертаються до фут-
болістів та вболівальників і радять 
просити у представників різних по-
літичних сил кошти на спортивну 
форму, інвентар тощо, а також гро-
ші на спортзал та інвентар Приліс-
ненської ЗОШ, футбольну команду 
«Сойне». Наступна третина листівки 
присвячена звинуваченню УКРОПу в 
підкупі та лжепатріотизмі. Зазначи-
мо, що на цій листівці ультрас немає 
жодних вихідних даних. А друковану 
продукцію з цим текстом розповсю-
джують потайки.

На території майбутньої Дубів-

ської ОТГ – також інформаційна вій-
на. Нинішній Дубівський сільський 
голова Павло Безека балотувався у 
голови Дубівської ОТГ, однак зняв 
свою кандидатуру. Відразу після цьо-
го написав звернення до волинян, 
де звинувачує УКРОП у використан-
ні найбрудніших технологій заради 
перемоги. «Їм було замало висунути 
свого кандидата на посаду голови 
громади Наталію Тхоржевську. Спо-
чатку вони зареєстрували кандида-
том Олену Калінчик, яка відверто на 
своїх зустрічах говорить, що її по-
просили зареєструватися, щоб по-
ливати брудом Павла Безеку. Тобто 
замість того, щоб сказати про себе, 
вона агітує проти мене», – пише у 

своїй листівці Павло Безека.
Згідно із даними, які зазначені у 

повідомленні про реєстрацію кан-
дидатів на посаду сільського голови 
Дубівської сільської об’єднаної те-
риторіальної громади Ковельського 
району в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі, Олена Калінчик 
балотується у голови Дубівської ОТГ 
шляхом самовисування. УКРОП жод-
них перемовин із цією людиною не 
вів. Тому за слова Олени Калінчик ми 
в будь-якому випадку відповідаль-
ності не несемо.

Днями у селі Бахів, що належить 
до Дубівської сільради, відбулася 
зустріч нашого кандидата Наталії 
Тхоржевської з виборцями перед 
приміщенням клубу. Досередини 
людей не впустили. Тому про бачен-
ня розвитку громади довелося роз-
повідати на морозі.

УКРОПу лише рік. Але від на-
шої політичної сили на Волині вже 
працюють 324 депутати у радах всіх 
рівнів, голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця, народний депутат 
України Ірина Констанкевич.

Команда політичної партії УКРОП 
заявляє, що виступає за те, аби ви-
борчий процес відбувався суто у 
правовому полі, де кожен кандидат 
має рівні можливості здобути дові-
ру виборців. Ми віримо, що кожен із 
вас зробить правильний вибір, адже 
від нього залежатиме те, як надалі 
житиме ваше село, селище, громада. 
Ми переконані, що вашої мудрості 
вистачить, аби упізнати політичних 
перевертнів і не дозволити їм і далі 
маніпулювати вами та вашим май-
бутнім.

прес-служ
ба УКРО

П
у

Олександр Онищенко

Вячеслав Рубльов



Я згоден із тим, що серед людей існує природна аристократія. 
Основи для неї – це добродійство і талант. Томас Джефферсон www.volynnews.com
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депутати звітують «УКРОП» У ЛУЦЬКІЙ МІСЬКРАДІ: 

ЩО ДЕПУТАТИ ЗРОБИЛИ
ДЛЯ ЛУЧАН ЗА РІК

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

Незаконні забудови, 
ремонти вулиць за 
необґрунтовано 

великі кошти, благоустрій 
міста і його жителів – ці 
та інші проблеми добре 
відомі пересічним лучанам, 
які у їх розв’язанні 
покладаються, зокрема, 
й на депутатський корпус 
Луцької міської ради. 
Фракція «УКРОП» у міській 
раді присвятила рік роботи 
нагальним проблемам 
міста і нині звітує перед 
громадою Луцька.

Якщо звернутися до «сухої ста-
тистики», то у межах депутатського 
прийому депутати фракції «УКРОП» 
прийняли близько 3000 виборців. 
Упродовж року оголосили 220 за-
питів та 639 звернень у Луцькій 
міськраді, підготували 18 проектів 
рішень, з яких було прийнято 15.

БЛАГОУСТРІЙ 
МІСТА І ПРОЗОРЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

Укропівці виступають за раціо-
нальне використання коштів на ре-
монт луцьких вулиць. Така позиція 
мала сумну передісторію – цьогоріч-
ний ремонт 200 метрів вулиці Лесі 
Українки коштував місту 8 мільйонів 
гривень, а Кривий Вал пропонували 
відремонтувати за майже 5 мільйо-
нів. Таке марнотратство спровокува-
ло неабиякий скандал та обурення 
жителів обласного центру.

Разом із тим, з ініціативи де-
путатів від «УКРОПу» до переліку 
прибудинкових територій, які пла-
нували ремонтувати в 2016 році, 
внесли 20 дворів з різних районів 
міста. Також депутати від фракції 
«УКРОП» виступають за те, аби будь-
які ремонтні роботи прибудинкових 
територій, тротуарів, доріг, об’єктів 
благо устрою, що їх здійснюють за 
бюджетні кошти, ретельно перевіря-
ли. За словами голови фракції Ігоря 
Поліщука, велику кількість об’єктів 
роблять неякісно, «на відчепись».

Разом із лучанами депутати про-
довжують боротися зі свавіллям 
ЖКП. Не поодинокими є випадки, 
коли директори комунальних під-
приємств вказують виконаними й 
оплаченими роботи, яких навіть не 
розпочинали. Тому депутат фракції 
Орися Залевська свого часу ініцію-
вала створення спеціальної комісії, 
що виконала б незалежну технічну 
експертизу в будинках для перевір-
ки достовірності інформації, яку по-
дає ЖКП. 

За час каденції депутати порушу-
вали і болюче питання звільнення 
приватних підприємств від пайової 
участі. Зокрема, в липні цього року 
депутати Луцькради звільнили від 
пайової участі ТзОВ «РЦ «Промінь». 
За будівництво у казну міста «Про-
мінь» мав заплатити близько 2,1 
мільйона гривень. Проте розмір 
пайової участі зменшили до 93 ти-
сяч гривень, бо забудовник заявив, 
що під час реконструкції здійснив 
благоустрій території. Депутати від 
фракції «УКРОП» не підтримали та-
кого рішення, мотивуючи це тим, що 
кошти пайової участі можна вклас-
ти у залагодження більш нагальних 
проблем міста. 

НЕЗАКОННІ ЗАБУДОВИ 
Незаконні будівництва на тери-

торії Луцька – ще одна проблема, з 
якою активно воюють депутати від 
«УКРОПу». 

Цього року на вулиці Ковель-
ській, відразу за мостом через річку 
Стир, на пустирі, розпочалися буді-
вельні роботи, які обурили лучан. Як 
стало відомо, там заплановано зве-
дення багатоповерхівок, які повні-

завдяки фінансовій допомозі Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у будівлі 
зробили капітальний ремонт даху, 
який протікав.

Депутат Луцькради від фрак-
ції «УКРОП» Петро Бойко взявся 
виправляти ситуацію, коли члени 
ОСББ змушені фінансувати капіталь-
ний ремонт ліфтів із власної кише-
ні, а в комунальних будинках ліфти 
ремонтують суто за кошти міського 
бюджету. Відтак в ОСББ будинки й 
ліфти відтепер ремонтуватимуть із 
відсотковим співвідношенням 70 на 
30%.

ЕКОЛОГІЯ ТА 
КОМУНАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ

Як відомо, від лучан упродовж 
кількох місяців надходили заяви 
про нестерпний сморід в обласному 
центрі. 

Депутати фракції «УКРОП» у 
Луцькій міській раді запропонували 
збільшити відповідальність за пору-
шення умов договорів прийому зли-
вів нечистот та підвищити штрафи 
за порушення правил. Ініціатором 
такого рішення виступив депутат 
Борис Смаль. 

Також укропівці виступали проти 
того, аби на полігон твердих побуто-
вих відходів, що у селі Брище Луць-
кого району, звозили сміття з інших 
областей. Адже надання послуг із 
прийняття та захоронення твердих 
побутових відходів з інших областей 
скоротить ресурс та прогнозований 
строк експлуатації вказаного поліго-
ну, а також може спричинити погір-
шення екологічної ситуації. Уперше 
за результатами цього круглого сто-
лу з ініціативи депутата Ігоря Поліщу-
ка створили робочу групу, яка буде 
вивчати питання сміттєзвалища.

Зелений Луцьк – мрія кожного 
міського жителя. Проте за півроку 
в обласному центрі офіційно ви-
рішили «видалити» 1824 дерева, з 
яких 337 – під будівництво об’єктів 
архітектури. Ще 1487 зелених наса-
джень визнали такими, що перебу-
вають у незадовільному стані. 

«У Луцьку наявна площа зелених 
насаджень загального користуван-
ня – це сквери і бульвари: 6,6 кв. м 
на одного жителя міста. Це майже 
вдвічі нижче за норми», – каже Ігор 
Поліщук.

Слід зазначити, що цьогоріч 
Луцьк озеленили за шість мільйонів, 
хоча з бюджету на це передбачили 
вісім мільйонів гривень. Перемож-
цем конкурсних торгів стало підпри-
ємство, яке за посередницькі послу-
ги отримало майже два мільйони 
гривень. А всі роботи виконало КП 
«Парки та сквери міста Луцька».

БОРОТЬБА З 
КОРУПЦІЄЮ ТА 
КРИМІНАЛОМ У 
ЛУЦЬКУ

Депутат від фракції «УКРОП» у 
Луцькраді Ігор Поліщук зініціював 
запит до прокурора області Мак-
сима Киричука, аби правоохоронці 
з’ясували, чому Луцька міська рада 
втратила контрольний пакет акцій 
ПАТ «Луцьке авіапідприємство», 
що має у власності аеропорт в селі 
Крупа.

Слід зазначити, що в прокурату-
рі все ж зреагували на запит Полі-
щука – 16 листопада там розпочали 
кримінальне провадження за фак-
том зловживання службовим стано-
вищем посадовими особами міськ-
ради під час проведення загальних 
зборів акціонерів.

З ініціативи голови фракції 
«УКРОП» у Луцькраді підготували 
та прийняли звернення до міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова 
щодо стану злочинності в Луцьку за 
перше півріччя 2016 року. За цей час 
відкрили 3037 кримінальних про-
ваджень, що на 41% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. 
А рівень розкриття злочинів стано-
вить лише 14,1%.

стю закриють панораму історичного 
Луцька з вулиці Ковельської. 

Ділянка розташована в зоні 
охорони ландшафту, відповідно до 
генплану історико-культурного за-
повідника. Крім того, таке будівни-
цтво стане загрозою для крилатих 
мешканців заказника «Гнідавське 
болото».

«Фракція виступає проти забу-
дови цієї ділянки через повну невід-
повідність нормативно-правовим 
актам усіх рівнів», – заявляє Ігор По-
ліщук.

Також депутати фракції «УКРОП» 
виступають проти будівництва під-
земного торгового центру з перехо-
дом у центрі міста. Адже цей проект 
передбачає руйнування асфальтово-
го покриття та бруківки на Театраль-
ному майдані, знищення скверу, 
зміну організації руху транспорту, 
перенесення комунікацій.

Ще одна проблемна забудова – 
майбутня багатоповерхівка на пере-
тині вулиць Глушець та Карпенка-
Карого в Луцьку, де розташована 
будівля так званого «крематорію». 
Так, навесні цього року фактично 
в парку на вулиці Глушець зрізали 
дерева та почали готувати земельну 
ділянку під забудову багатоквартир-
ного житлового будинку. Замовник – 
управління Нацполіції.

Експерти наполягали, що зво-
дити будинок, вищий за чотири по-
верхи, небезпечно. Фактично, під-
земний паркінг розташований під 
річкою Стир, а тому невідомо, як 
поведеться ґрунт. Натомість перший 
заступник луцького міського голови 
Тарас Яковлев переконував, мовляв, 
що чотири поверхи, що дев’ять – різ-
ниця несуттєва.

Попри те, що ця ділянка при-
лягає до прибережної смуги річки 
Стир та є територією підвищеної 
екологічної небезпеки, виконавчий 
комітет Луцькради все ж затвердив 
її детальний план.

Голова фракції «УКРОП» у Луць-
кій міськраді Ігор Поліщук каже, 
що окрім порушень архітектурних 
норм, є порушення і щодо земельної 
ділянки. 

Ще одна болюча тема Луцька – 
виділення земельних ділянок у Ста-
рому місті. Депутати фракції висту-
пають проти того, аби в історичній 
частині міста ділянки віддавали без 
проведення усіх досліджень. Зо-
крема, це стосувалося земельної 
ділянки на вулиці Кафедральній, 13, 
яку під час сесії міськради віддали 

в оренду ТзОВ «Луцькміськбуд» для 
будівництва житлово-офісного квар-
талу. Там забудовник оформив під-
вали XVІI століття як незавершене 
будівництво з готовністю 3%, про що 
йдеться в довідці Державного реє-
стру нерухомого майна.

ОСВІТА І СПОРТ
У лютому цього року правоохо-

ронні органи встановили, що у 19 
дошкільних навчальних закладів 
міста постачали жир та обрізки за-
мість м’яса. Попри скарги завідува-
чів ДНЗ, порушення тривали. А не-
добросовісний постачальник і далі 
вигравав тендери. 

Зі слів начальника управління 
освіти Олега Гребенюка, порушень 
тендерних закупівель продуктів для 
ДНЗ численні перевірки не виявили. 
Натомість їх знайшли співробітники 
СБУ та слідчі поліції.

Депутати фракції «УКРОП» звер-
нулися до правоохоронних органів, 
аби ті провели належну перевірку 
та виступили проти того, щоб через 
недосконалу систему тендерних за-
купівель страждали діти.

Окрім того, депутати фракції у 
міській раді виступають за те, аби 
батьки дошкільнят і школярів не ски-
далися грішми на поточні потреби в 
луцьких навчальних закладах. Зав-
дяки ініціативі депутата від «УКРОПу» 
Бориса Смаля та колег по фракції, 
в проекті бюджету на 2017 рік в на-
вчальних закладах міста передбачи-
ли кошти на поточні витрати.

Є проблеми й більш буденні, 
скажімо, відновлення приміщень 
навчальних закладів. Завдяки ініці-
ативі депутата від фракції «УКРОП» 
у Луцькій міській раді Юлії Дацюк, з 
міського бюджету виділили 90 тисяч 
гривень на ремонт їдальні луцького 
правознавчого ліцею-інтернату.

Варто додати, що депутати-
укропівці активно допомагають в 
облаштуванні дитячих майданчиків 
у Луцьку, надають спонсорську до-
помогу для проведення різноманіт-
них спортивних заходів. Наприклад, 
депутат від фракції «УКРОП» Сергій 
Шкода був спонсором численних 
змагань та благодійних чемпіонатів.

ПІДТРИМКА 
ВІЙСЬКОВИХ

На квартирному обліку у ви-
конавчому комітеті Луцької міської 
ради перебуває вісім членів сімей 
загиблих. Зокрема, в черзі на жит-
ло – вісім членів сімей загиблих вій-

ськовослужбовців та п’ять інвалідів 
І та ІІ груп з числа військовослужбов-
ців, які брали участь у воєнних діях. 
Усі вони потребують поліпшення 
житлових умов.

Відтак депутат Ігор Поліщук ініці-
ював звернення, аби з держбюджету 
виділили кошти на придбання житла 
сім’ям загиблих в АТО солдатів та 
інвалідам-військовослужбовцям.

До слова, в 2016 році держава не 
виділила ні копійки волинській казні 
на житло для військових. Торік було 
передбачено 7,1 мільйона гривень.

А з ініціативи депутата від 
фракції «УКРОП» Сергія Шкоди у 
вересні цього року Луцька міська 
рада ухвалила рішення прийняти в 
комунальну власність шість гурто-
житків, які належали Міноборони 
України. До слова, цьогоріч депу-
тати фракції «УКРОП» зініціювали 
передання в міську комунальну 
власність частини гуртожитку, де 
живуть медики.

Крім ініціатив і рішень у сті-
нах міської ради, укропівці беруть 
участь у волонтерських поїздках на 
схід України, де тривають активні 
бойові дії. Так, депутат Сергій Ба-
лицький, керівник волонтерського 
центру «Серце патріота», активно 
сприяє та допомагає волинським 
воїнам. Він разом з волонтерами 
більш як 60 разів побував у зоні 
АТО, 133 рази зібрав та відправив 
допомогу на схід. За це отримав юві-
лейну медаль «75 років окремому 
полку зв’язку».

ПІДТРИМКА ЛУЧАН
Ще в лютому цього року депу-

тати міськради проголосували за 
рішення про створення першого ву-
личного комітету в місті Луцьку. 

У жовтні депутати від «УКРОПу» 
винесли на розгляд міськради про-
ект програми фінансової підтримки 
органів самоорганізації населення, 
створених у Луцьку. Така програма 
дасть лучанам можливість самостій-
но розв’язувати питання ремонту 
доріг і тротуарів, побудови й утри-
мання мереж вуличного освітлення, 
озеленення мікрорайонів, облад-
нання дитячих та спортивних май-
данчиків.

Депутати активно підтримують 
об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків. За зверненням 
депутата Тетяни Янчук ОСББ «Коня-
кіна, 29» було включено у програму 
сприяння діяльності ОСББ на тери-
торії Луцька на 2015-2019 роки. А 

Фракція «УКРОП» найчисельніша – 15 обранців громади
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Здається, люди більше гніваються, коли їхнім правам завдають легкої шкоди, ніж коли вони позбуваються
їх шляхом насилля. Перше називається бути обманутим, друге – поступитися сильнішому. Фукідід

колаж
 ВН

Щодня волиняни зі-
штовхуються з пи-
таннями, які по-
требують знання 
законів. Як грамот-
но вийти зі склад-

ної ситуації, підказує 
професійний юрист із 

практич ним досвідом, 
адвокат Віктор Бондаренко, який бере 
участь у некомерційному проекті «За-
питай юриста» на сайті Інформаційного 
агентства «Волинські Новини». Поста-
вити свої запитання ви можете на сайті, 
або ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Після закінчення університе-
ту (2012 року) я став на облік у 
службі зайнятості й 9 місяців 
отримував допомогу з безро-

біття. Відтоді більше ніде офіційно не 
працював. І от наразі хотів знову ста-
ти на облік, але в установі відповіли, 
що оскільки я не працював офіційно, 
то мені цього разу вже не передбаче-
но виплату із безробіття. Чи право-
мірна така їхня позиція, адже, почи-
тавши правила на інтернет-ресурсах 
служби зайнятості, я не знайшов та-
кого чіткого формулювання?» 

Так, правомірна. Вам потрібно про-
працювати офіційно принаймні півроку. 
І з моменту закінчення отримання допо-
моги з безробіття має минути не менш 
як два роки.

«В інтернеті ми знайшли ого-
лошення про роботу в Польщі: 
описано було прекрасно, як у 
віршах: і зарплата 12 злотих 

на годину, і житло безплатне. Теле-
фоном спілкувалися із Мирославою, 
вона ж нас на роботу і скерувала. 
А зустрів якийсь Роман. Умови для 
проживання ніякі, робота важка на 
птахофабриці, а обіцяли, що буде-
мо пакувати круасани. Крім того, по 
приїзді нам сказали заплатити по 300 
злотих... Хочемо йти звідти, але знову 
ж таки безвихідь, тому що залишили-
ся просто без грошей. Що робити в 
такій ситуації?» 

У цій ситуації юридично ви не за-
страховані, оскільки такий посередник 
навряд чи підписав із вами угоду, за 
якою ніс би відповідальність за невідпо-
відність фактичних умов праці поперед-
ньо обіцяним. Тому реальний вихід – це 
шукати іншу роботу.

«Чи буду я й надалі отриму-
вати субсидію, якщо мій син, 
який не проживає з нами, але 
зареєстрований у помешкан-

ні, здійснить покупку більш ніж на 
50000 грн?» 

Гадаю, не будете. Хіба що доходи 
вашого сина не враховуватимуться до 
сукупного доходу членів сім’ї і буде взя-
то до уваги той факт, що він із вами не 
проживає (як це зробити, уточнюйте у 
відповідному органі соцзахисту насе-
лення).

«Ще в 2011 році я звернулася 
в суд, аби мені нарахували 
державну соціальну допомо-
гу як дитині війни (Пенсійний 

фонд). Мій позов задовольнили, але 
Пенсійний фонд і досі не провів усіх 
виплат відповідно до виконавчих 
листів. Що мені робити далі? До кого 
звертатися?» 

Вам потрібно з’ясувати стан вико-
навчого провадження (треба, щоб воно 
було відкритим) і написати заяву до по-
ліції про умисне невиконання рішення 
суду, яке набуло законної сили (ст. 382 
Кримінального кодексу України).

«Земельна ділянка записана 
в сільській раді на тата, але не 
приватизована (немає дер-
жавного акта на право влас-

ності). Чи можна цю землю здавати в 
оренду?»

Офіційно за таких обставин договір 
оренди ви не оформите.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста жахливі реалії

  Amnesty International 
Мінськ

У БІЛОРУСІ РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙЖЕ 
ВСІХ ЗАСУДЖЕНИХ ДО СМЕРТІ

Починаючи з 5 листопада, в 
СІЗО №1 Мінська розстріляли 
одразу кількох засуджених 

до смерті. Страти повернулися в 
Білорусь після тривалої перерви – з 
2014 року.

Amnesty International вважає виконання 
цих вироків ганебною і поспішною зачист-
кою. Згідно з даними міжнародної неурядової 
організації, яка виступає проти застосування 
смертної кари, що їх підтвердили місцеві ак-
тивісти, було виконано три смертні вироки. 
Усього на початок листопада в Білорусі налі-
чувалося четверо засуджених до страти.

Згідно з даними білоруської неурядової 
організації «Весна», у листопаді розстріляли 
Сергія Хмелевського, Івана Кулеша та Генна-
дія Яковицького. Доля четвертого смертника 
Сергія Вострикова, вирок якому було винесе-
но лише 19 травня за зґвалтування і вбивство 
двох жінок, висить на волосині.

ли винним у вбивстві і розбої. Кулеша страти-
ли 5 листопада.

Засудженого до смерті 5 січня цього року 
Геннадія Яковицького також стратили 5 лис-
топада. Його визнали винним у вбивстві спів-
мешканки, якій той наніс понад 46 ударів. 
Цей смертний вирок став для Яковицького 
другим і таки фатальним. Уперше до смертної 
кари його засудили у 1990-му – за подвійне 
вбивство, пізніше замінивши це покарання на 
15 років позбавлення волі.

За даними досліджень фонду 
«Демократичні ініціативи» 
і Київського міжнародного 
інституту соціології, у 1991 році 
58% українців вважали, що 
смертна кара потрібна, у 2016 
році такої думки дотримується 
37% наших співгромадян.

У 2012 році Комітет Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини 
дійшов висновку, що секретність 
навколо страт у Білорусі 
рівносильна нелюдському 
поводженню з членами сімей 
засуджених і є порушенням 
ст. 7 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права 
(заборона тортур, жорстокого, 
нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження). 
А Білорусь, як відомо, є 
учасником ООН.

Білорусь – єдина в Європі й 
на пострадянському просторі 
країна, де досі застосовують 
смертну кару. Точне число страт, 
здійснених у Білорусі, невідоме, 
але місцеві правозахисники 
та журналісти продовжують 
роботу з пошуку інформації 
про смертні вироки і розстріли. 
Згідно з даними Міністерства 
юстиції Білорусі, з 1994 до 2014 
року до смертної кари було 
засуджено 245 осіб. У неурядових 
організаціях упевнені, що всього 
з моменту здобуття країною 
незалежності в 1991 році було 
страчено близько 400 людей. За 
весь цей час на тюремний термін 
смертну кару було замінено тільки 
одній людині.

29 листопада родичі 31-річного Сергія 
Хмелевського приїхали до нього на поба-
чення в СІЗО №1 у Мінську. Там повідомили, 
що його розстріляли відповідно до вироку 
суду. Страта відбулася орієнтовно протягом 
останніх тижнів, імовірно, 5 листопада. Родичі 
Хмелевського не отримували від нього листів 
упродовж місяця, але минулого тижня адмі-
ністрація СІЗО прийняла грошову передачу 
на його ім’я. Смертний вирок Хмелевському, 
якого визнали винним у вбивстві щонаймен-
ше двох осіб, було затверджено Верховним 
судом Білорусі 6 травня цього року.

Вирок іншому смертникові, Івану Кулешу, 
було залишено в силі 29 березня. Його визна-

У Білорусі родичі засуджених до смерті 
зазвичай не отримують завчасного попере-
дження про те, що на їхніх близьких чекає 
страта. Їм не надають і права попрощатися з 
рідними. Відповідно до білоруського законо-
давства, тіла страчених не передають роди-
чам, більше того, місце поховання смертників 
залишається таємним.

У багатьох випадках сім’ї дізнаються про 
смерть родича, коли отримують посилку з 
тюремною робою і черевиками. Свідоцтво 
про смерть білоруська влада їм надає, тільки 
якщо попросять про це.

Дані про застосування смертної кари 
в Білорусі класифікуються як державна та-
ємниця. Така секретність, вважає Amnesty 
International, являє собою жорстоке, нелюд-
ське й таке, що принижує гідність, поводжен-
ня із засудженими та членами їхніх сімей.

ДОСВІД УКРАЇНИ
Відсутність смертної кари є обов’язковою 

умовою для перебування держави в Раді Єв-
ропи. Це стало однією з причин скасування 
смертної кари в Україні, де мораторій на вико-
нання смертних вироків уперше почав діяти 
в 1995 році, незадовго до вступу в цю міжна-
родну організацію. Проте через кілька міся-
ців смертні вироки знову стали виконувати, 
дійшовши висновку, що рішення про морато-
рій було ухвалено без дотримання належної 
процедури. Такий стан речей міг призвести 
до виключення України з Ради Європи, але в 
1997 році мораторій на виконання смертних 
вироків знову почав діяти, і відтоді в Україні 
вже ніколи нікого не страчували. 

29 грудня 1999 року Конституційний Суд 
України визнав, що смертна кара суперечить 
Конституції України, чим остаточно закрив 
шлях до її відновлення. У зв’язку з цим, у 2000 
році Верховна Рада внесла зміни до Кримі-
нального кодексу України, якими остаточно 
вилучила поняття «смертна кара» з офіційно-
го списку кримінальних покарань України.

Видом смертної кари, який застосовува-
ли раніше в новітній Україні, завжди був роз-
стріл, як і в усіх інших державах, що утворили-
ся в результаті розпаду СРСР.

Страти повернулися в Білорусь після три-
валої перерви. З листопада 2014 року в країні 
було страчено лише одну людину: 18 квітня 
2016 року вирок було виконано стосовно ра-
ніше судимого Сергія Іванова, що жорстоко 
побив і зґвалтував дівчину, яка від отриманих 
травм невдовзі померла.

Amnesty International дала старт новій 
кампанії за скасування смертної кари в Біло-
русі.

«Зачистка смертників – жахлива міра для 
будь-якої країни, але особливо ганебно, що в 
Білорусі смертні вироки зазвичай виконують 
таємно, а розстріл може статися в будь-який 
час», – заявила координатор кампаній по Бі-
лорусі в Amnesty International Айша Джанг, 
яка нещодавно повернулася з Мінська.

Раптовий сплеск кількості страт видав-
ся особливо несподіваним, зауважила Айша 
Джанг. Оскільки багато хто вважав, що Біло-
русь, лишаючись останньою європейською 
країною, яка застосовує смертну кару, нині 
рухається до її скасування.

«Білоруська влада доводить несправед-
ливість, яка оточує саме поняття смертної 
кари, до страхітливої крайності. Система 
правосуддя здійснює великий психологічний 
тиск на родини тих, кого вона відправляє на 
смерть», – стверджує Айша Джанг.

«Наша кампанія закликає білоруську вла-
ду приєднатися до решти Європи та більшості 
країн світу через негайне введення морато-
рію на виконання смертних вироків з метою 
наступного скасування смертної кари», – за-
кликає вона.

У сучасному світі смертну кару 
в багатьох країнах скасовано 
на законодавчому рівні або 
не використовують тривалий 
термін. У деяких державах ї ї 
зберігають як міру покарання за 
особливо тяжкі злочини. Проте є 
країни, де смертну кару доволі 
широко застосовують, як-от у 
Китаї, Ірані та США.
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Набагато важче побачити проблему, ніж знайти шлях її розв’язання. Для першого потрібна уява, 
а для другого – тільки вміння. Джон Десмонд Бернал

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль-
но-інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи 
місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на 
межі, зателефонуйте нам: 
волинський УКРОП – 
(099) 637-14-15, 
редакція – 
(068) 816-90-46, 
(066) 342-23-22.

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Ковельський район

ЗАБУТІ БОГОМ І ЛЮДЬМИ:
ЯК ВИМИРАЄ ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО

У цьому селі немає ні 
магазину, ні ФАПу, 
ні пошти, мобільний 

зв’язок майже не 
ловить, а до людських 
помешкань веде єдина 
лісова дорога. Село 
вимирає, констатують 
тутешні жителі.

У селі Світле Ковельського ра-
йону лишилося всього лиш трохи 
більш як тридцять людей. Населе-
ний пункт із села в народі вже пере-
йменували на хутір, і жителі звикли 
до нового визначення своєї малої 
батьківщини. Щоб дістатися до Світ-
лого, треба їхати в село Ситовичі, а 
звідти – майже вісім кілометрів іти 
дорогою через ліс.

Ми їдемо біло-щебеневим шля-
хом, з обох боків якого – темні стіни 
з дерев. Автівку добре підтрушує на 
камінні і ямах. Навколо – жодної жи-
вої душі. І тиша.

«У Світлому живуть майже самі 
пенсіонери, – розповідає нам доро-
гою голова Ситовичівської сільради 
Віталій Будь, до якої і входить Світ-
ле. – Рік тому тут перестав працю-
вати єдиний магазин. Маршрутка 
сюди не ходить, бо невигідно. Село 
відрізане від життя».

Ліс закінчується, і ось уже визи-
рають дахи перших будинків. Ті, що 
стоять на околиці села, давно по-
рожні. То тут, то там видніються чор-
ні дірки провалених дахів, з-за сірих 
хрестів забитих дошками вікон про-
блискують вцілілі шибки. Але вже 
за мить з-за високих, старих, голих 
яблунь, які колись були людськими 
садками, видніються цівки диму з 
коминів. Ми з полегшенням зітхає-
мо, бо село до останнього здавало-
ся нам мертвим.

На звук двигуна автомобіля 
селяни зреагували швидко: з ма-
леньких вікон сільських хатинок то 
тут, то там з цікавістю визирають 
бабусі. Дорогою зауважуємо синій 
контейнер магазину. На дверях – 
звичайний навісний замок, на вік-
нах – тюль. Виникає відчуття, що 
торгову точку закрили на перерву, 
а не назавжди.

За хвилину ми знайшли першо-
го жителя Світлого.

На невеличкому подвір’ї чоло-
вік у маринарці патрає курей. Біля 
нього крутяться дві собаки та кіт.

«У селі завівся тхір. Подушив 
сусідських курей, – констатує чоло-
вік, здороваючись. І показує на голі 
тушки. – Замість того аби працюва-
ти, мушу їх до ладу довести».

Валентину Дерев’янчуку, так 
звуть нашого нового знайомого, на 
вигляд можна дати 80 років, проте 
коли він швидко, по-молодечому 
гаряче говорить, то не віриться, що 

перед тобою людина поважного 
віку. На наше питання про рік наро-
дження хитро посміхається та пере-
водить розмову. Розповідає, що ко-
лись 25 років працював завклубом, 
а зараз на пенсії клопочеться по 
господарству.

«У Світлому колись була ферма 
на 200 голів. Були корови, бички, 
ми за ними доглядали. А зараз... 
Що маємо, то маємо. А маємо на 
хазяйстві конячку, маємо свиней 
в’єтнамських, курей, котів, собак. 
От і все», – розказує Валентин.

Питаємо, чи правда, що у селі 
немає магазину.

«Так, його закрили ще рік тому. 
Не відстояли ми його. Підприємцю 
невигідно в нас торгувати. Яка ж тут 
вигода? Але хотілося б, щоб був ма-
газин. Медпункт ми відстояли, – каже 
Валентин. – Але в нас є один чоловік, 
Славик Оксенюк, який нам усе при-
возить, хай дасть йому Бог здоров’я. 
Раз на тиждень набирає в Ситовичах 
у магазинах те, що ми замовляємо. 
Можна сказати, що той чоловік – 
зв’язок нашого села з цивілізацією».

Зате до жителів села Світлого по-
чали заходити інші гості. На сільські 
городи унадилися дикі кабани. Як 
виявилося, недалеко – мисливські 
угіддя однієї відомої в регіоні фірми.

місяць із пенсією, то ми скуповуємо 
все, що вона привозить, аби вистачи-
ло на місяць. І чекаємо наступної пен-
сії. А хліб нам Славик привозить. Ми 
з ним домовляємося, і він щоп’ятниці 
привозить хліб. Нам вистачає».

Додають: чоловік щодня зму-
шений самостійно возити до школи 
трьох своїх дітей. Тому вболівають 
ще й за те, аби в Світле заходив 
шкільний автобус.

Щодо маршрутного сполучення, 
то бабусі кажуть: вони домовилися 
з перевізником, що той їх возитиме, 
коли попросять.

«У нас є до нього номер теле-
фону і ми дзвонимо, коли комусь 
кудись треба», – каже Федора.

Кандидат на посаду голови По-
ворської об’єднаної територіальної 
громади Аркадій Пахольчук пере-
конаний: жителі села заслуговують 
на те, аби в них працював магазин.

«Можна вибрати кілька днів на 
тиждень, аби приїжджав якийсь 
підприємець, домовитися і з ним, 
і з людьми. І питання зі шкільним 
автобусом має бути залагодженим. 
А якщо в цього чоловіка, не дове-
ди Боже, автомобіль зламається, 
то дітям до школи не йти? Голова 
об’єднаної громади має піклувати-
ся навіть про такі маленькі села, бо 
голова – це господар громади», – 
каже Аркадій.

На гомін сходяться ще жите-
лі села. Невдовзі на невеличкому 
подвір’ї бабці Федори між малень-
кою коморою та дровітнею – юрба 
пенсіонерів. Попри поважний вік, 
вони емоційно обговорюють нову 
інформацію, з надією поглядають 
на нас та чи не щохвилини пере-
питують, чи правда, що їм зможуть 
влаштувати регулярне постачання 
продуктів, а по Славикових дітей 
приїде шкільний автобус.

Ми спробували розпитати, що 
ще турбує жителів цього забутого 
Богом села, проте людям було вже 
не до нас. Нам відповіли, що дров 
вистачає, картопля вродила, а біль-
шого і не треба. Головне, щоб при-
возили продукти, а автобус забирав 
Славикових дітей...

«У мене вони всю картоплю на 
городі з’їли. Власники кабанів не го-
дують, а лише прикормлюють. Вони 
голодні, ходять по людських горо-
дах і їдять усе, що бачать. Не можна 
нічого посадити і посіяти», – нарікає 
Валентин. Каже, коли вперше каба-
ни понищили врожай, звернулися 
до сільського голови, той, своєю 
чергою, до власника фірми, аби лю-
дям відшкодували збитки.

«Мене спочатку запевнили, 
що питання будуть розв’язувати. А 
вреш ті заявили, що нема такого за-
кону, відповідно до якого вони ма-
ють відшкодовувати збитки. І жите-
лям, у яких звірі понищили городи, 
лишається тільки плакати, дивля-
чись на те, що лишилося від їхнього 
врожаю. Бо в цьому селі город – це 
не прибуток, а спосіб вижити. Не-
одноразово надсилав їм листи, ви-
кликав поліцію, бо вони незаконно 
використовують землю, але резуль-
тату – нуль», – каже сільський голо-
ва Віталій Будь.

Ми полишаємо Валентина та 
йдемо до низенької хатини, у вікні 
якої ще дорогою примітили бабусю. 
Заходимо до оселі. У хаті тепло, піч-
ка заставлена горщиками, у верх-
ньому кутку на стіні – ікони та виши-
ті гладдю рушники. Нам назустріч 
із кімнати виходять дві бабусі. Ми 
кличемо їх на ґанок, бо у теплому 
приміщенні після вуличного холо-
ду відмовляється працювати наша 

техніка. Господиня хатини взуває 
теплі валянки, потому ховається у 
кімнатці, а вже за мить виходить до 
нас у фіолетовому пальтечку. Її то-
варишка усміхається та каже, що ми 
їм зробили свято. Навперебій жінки 
розповідають, що раніше у Світлому 
жило багато людей, а тепер тільки 
трохи більше, як три десятки.

«Там, де раніше були колгоспні 
поля, вже ліс росте, і то такий, що 
людина туди зайти не може. Хто 
до нас приїжджав, то дуже хвали-
ли Світле. Казали, що як курорт», – 
пригадують жінки.

На питання, чи не страшно жити 
тут, посеред лісу, відповідають за-
перечно.

«А кого боятися? Звірів? Зараз 
більше людей треба боятися, бо 
вони страшніші за тварин», – киває 
головою старенька Марина.

«Я ліс люблю, – додає її това-
ришка Федора. – Днями приїжджа-
ли діти, взяли мене в машину, і я по-
просила, щоб завезли в ліс. Вийшла 
з машини – і так добре мені! Дихати 
легко. Повітря яке!».

Найбільша проблема для ста-
реньких – те, що зачинили магазин. 
Кажуть: це створило їм багато не-
зручностей.

«То біда, – констатує бабуся Ма-
рина. – Чи солі нема, чи мила, чи сір-
ників. У нас щурі, а ми їх потравити не 
можемо через те, що нема де трутки 
купити. Поштарка приїжджає раз на 

Хоч і не маєтки, але такі рідні оселі

Дружба завдовжки в життя

Тепла пічка, а на ній – 
щойно зготована їжа

Тут мешкає старенька бабуся Федора
Валентин Дерев’янчук 
25 років працював завклубом

Магазин не працює майже рік, а 
відчуття, ніби закрили на перерву
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Одні розуміють розумом, інші – досвідом. Вальтер Полуботка

  Лілія БОНДАР 
Фото з особистого архіву 
Геннадія Щербака
Луцьк

  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцьк

відзнаки 

виставка

ЛУЦЬКІ ВОЛОНТЕРИ
ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ У ФОТОГРАФІЯХ

25 українських 
волонтерів 
отримали 

нагрудні знаки «Волонтер 
України». Серед них і двоє 
волинян – Раїса Феденчук 
та Геннадій Щербак. 

«Ця нагорода буде щорічною. 
Тішимося, що отримали її першими. 
Зустріли там людей, з якими були 
знайомі віртуально, а тепер позна-
йомилися наживо», – каже Геннадій. 

Пані Раїса запевняє, що не так 
рада тій нагороді, як тому, що змог-
ла поспілкуватися й побачитися з 
таким ж, як вона, волонтерами. Це 
не перша нагорода, яку отрима-
ла жінка. Минулоріч лучанку було 
удостоєно медалі «За любов і жер-
товність до України» від Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.

СПЛЕЛА ДЛЯ 
СОЛДАТІВ 525 ПАР 
ШКАРПЕТОК 

83-річна лучанка Раїса Феден-
чук має золоте серце. Жінка за 
три роки вив’язала понад 500 пар 
шкарпеток для солдатів. Каже, що 
не могла стояти осторонь, коли в 
країні біда. Хотіла хоч чимось допо-
могти нашим воякам. 

«Мені здається, що не так уже 
й багато я роблю. Але як добре від-
гукуються про мою роботу солда-
ти! Кажуть, що їх дуже зігрівають ці 
шкарпеточки. Коли перші в’язала, 
то переживала. Думала, може, дуже 
товсті будуть чи завеликі. Та й нитки 
різні: то рябі, то смугасті. А хлопці 
сміються й жартують: «Так навіть ці-
кавіше». Черевики воякам дають на 
два розміри більші. Тож що товстіші 
шкарпетки, то тепліше», – каже пані 
Раїса. 

Жінка у кожну пару вкладає 
молитву або брошуру на релігійну 
тему. Каже, що це допомагає бійцям 
на передовій. 

«Шкода хлопців. Завжди молю-
ся за наших вояків. Адже знаю, як це 
боляче – втратити рідну людину. Бо 

У Луганську Геннадій Щербак 
мав будівельний бізнес. Коли розпо-
чався Майдан, чоловік разом з дру-
жиною та чотирма доньками щодня 
виходив на мітинги. Однак, коли на 
українських активістів розпочалося 
полювання, Геннадію довелося вті-
кати зі сходу разом із родиною. 

«Ми усією сім’єю ходили на мі-
тинги. Ніколи не приховували своїх 
переконань. У нас все забрали – 
офіси, склади. Приготували сумку 
на випадок, якщо треба буде вті-
кати. Узяли тільки найнеобхідніше. 
Сусідка зателефонувала й попере-
дила про небезпеку, сказала, що 
приходили люди з автоматами. Так 
ми залишили на цій квартирі усе, 
що нажили, виїхали з міста й пере-
їхали до Луцька. Тут нам допомогли 
волонтери. Дали продукти на пер-
ший час і винайняли квартиру на 
кілька місяців», – каже чоловік. 

Відразу після переїзду Генна-
дій взявся волонтерити. Спочатку 
збирав бронежилети та пайки для 
солдатів, а вже потім почав коор-
динувати вивезення людей зі сходу. 
Після цього разом із волонтеркою 
Тетяною Должко почав допомагати 
переселенцям. Чоловік каже, що за 
цей час вдалося зробити чимало, 
зокрема, створити громадську ор-
ганізацію, яку нині очолює. 

«Зараз до ГО «Мирний берег» на-
лежить 14 людей, які перебувають у 
різних містах. Ми назбирали багато 
матеріалів. Опитали понад 200 лю-
дей, є відео та аудіозаписи фактів зло-
чинів, катувань, розстрілів за участю 
громадян Російської Федерації у цій 
війні. Через два місяці готуватиме-
мо звіт «Розстріляні та закатовані на 
Донбасі», де буде все це висвітлено. 
Хочемо у цей звіт додати ще тему, 
яка стосуватиметься тих людей, які 
пережили полон двічі, а також їхніх 
сімей», – розповів волонтер. 

За словами чоловіка, йому та 
його сім’ї довелося розпочинати 
усе з нуля тут. Адже найближчим 
часом вони не можуть повернутися 
додому. 

«Наш дім – там, – каже Геннадій 
Щербак. – Ми його любимо. Хотіли 
б повернутися, але розуміємо, що 
зараз туди не потрапимо. Ми не ті 
люди, які пристосовуються до іншо-
го життя. Сподіваємося, що колись 
повернемося додому. Хтось каже, 
що на сході люди погані, тому сюди 
перебираються, мовляв, тут добрі-
ші. Але це не так. Люди усюди різні. І 
тут є добрі та погані, і там є».

2 грудня в Палаці 
культури міста Луцька 

відбулося відкриття 
фотовиставки «Жінки та 
конфлікт в Україні».

До експозиції увійшло майже 
40 фотографій, що розповідають 
історії українських жінок, які ви-
конують різні ролі у важкі часи для 
України – жінки-солдатки, жінки-
лікарки, жінки-добровольці, жінки-
волонтерки тощо. Тут представлені 
фото професійних фотографів, ама-
торів та жінок, які воюють в АТО. 

Ініціатором проведення фото-
виставки «Жінки і конфлікт в Укра-
їні» у Луцьку виступила громадська 
організація «Розвиток Волині».

Метою фотовиставки є при-
вернення уваги суспільства до 
проблем ґендерного насильства, 
а також стимуляція активних дій, 
спрямованих на подолання насиль-
ства стосовно жінок і дівчат, адже 
ґендерне насильство – це порушен-
ня прав людини.

Фотовиставку створено Фон-
дом Народонаселення ООН в Укра-
їні та Українським Жіночим Фондом 

кілька років тому поховала доньку. 
16 років минуло, як не стало мого 
чоловіка», – бідкається бабуся. 

Раїса Феденчук усе життя про-
працювала педіатром. На пенсію 
пішла у 70 років. Тож перед її очима 
виросло не одне покоління воли-
нян. 

«Люблю працювати. Мені зав-
жди було важко без роботи. Тому не 
перестаю трудитися. Щодня в’яжу. 
А стала це робити, відколи розпо-
чався Майдан. Усе життя пропрацю-
вала з дітками. Часто спілкувалася з 
мамами, знаю, як вони пережива-
ють за своїх чад. Серце не витримує, 
коли хлопці мерзнуть, адже то чиїсь 
діти», – каже волонтерка. 

Жінка родом із Білорусі. Вона 
розповідає, що її сім’я жила бід-
но – так, як усі після війни. Тримали 
овець. Тому батьки одягали дітей у 
в’язані речі. 

«Це були післявоєнні роки, тре-
ба було для сім’ї старатися. З усім 
доводилося працювати. І косиноч-
ки шити, і спіднички, і платтячка. 
Адже нас було п’ятеро. Тому плету з 
дитинства. І своїм малюкам в’язала. 
Коли почула, що бабусі теж можуть 
допомогти бійцям, то дуже зраді-
ла. Подивилася, які у мене нитки є, 
зв’язала шкарпетки й віднесла до 
волонтерів», – розповідає рукоділь-
ниця. 

Раїса Володимирівна спочатку 
в’язала зі своїх ниток. А вже потім 
звернулася по допомогу до Волин-
ського центру допомоги бійцям 
АТО. 

Зараз їй приносять в’язані речі, 
жінка їх розплітає і з цього в’яже 
шкарпетки. 

«Я в Україні живу з 1952 року, 
відколи стала студенткою Львів-
ського медінституту. А з 1962 року 
проживаю у Луцьку. Україна – моя 
батьківщина. Вірю, що тільки спіль-
ними зусиллями здолаємо воро-
га», – переконана Раїса Володими-
рівна. 

РОЗШУКУЄ 
ПОЛОНЕНИХ ТА 
ЗНИКЛИХ ВОЯКІВ

Геннадій Щербак – переселе-
нець з Луганська. Чоловік разом 
із сім’єю покинув рідний дім, адже 
був змушений утікати від переслі-
дувань сепаратистів. Аби не зали-
шатися осторонь проблем країни, 
почав допомагати волонтерам «Об-
ласного координаційного центру з 
надання допомоги учасникам АТО». 
Нині чоловік є головою організації 
«Мирний берег» і розшукує полоне-
них та зниклих бійців. 

у співпраці з Міністерством соці-
альної політики. Уперше її презен-
тували в Києві у грудні 2014 року. 
Відтоді виставка мандрує Україною: 
демонстрації за два роки відбулися 
в Харкові, Вінниці, Сєверодонецьку, 
Житомирі, Маріуполі, Білій Церкві, 
Черкасах, Кіровограді, Дніпрі. Луцьк 

став останнім містом, де представ-
лено експозицію. Надалі фотографії 
передадуть до архіву Фонду Наро-
донаселення ООН.

«Є традиційні уявлення про 
відвагу та героїзм із чоловічим об-
личчям, при цьому роль жінок у до-
сягненні перемоги та миру неспра-
ведливо замовчують, – каже голова 
організації «Розвиток Волині» Ірина 
Колковська. – Виставка скерована 
на реконструкцію стереотипних 

уявлень про другорядність жінки 
у процесі боротьби за гідність та 
свободу свого народу. Ці фото по-
кликані відродити справедливість 
стосовно жінки та її ролей у контек-
сті військових дій і суспільних пе-
ретворень. Жінки не хочуть війни. 
Вони прагнуть захистити свій дім, 
родину, свободу, тому самовіддано 
беруть участь у протистоянні і в 
тилу, і на передовій. Якщо людина 
хоче й може боротися за свободу 
свого народу, то не важливо, якої 
вона статі чи віку». 

За словами Ірини Колковської, 
ці світлини ще раз підкреслюють, 
яким важливим є вклад жінок у роз-
виток сучасного суспільства. 

«Жінки нині роблять дуже ба-
гато. Вони не тільки підтримують 
чоловіків у тилу, а й воюють на пе-
редовій. Жінки виконують не лише 
роботу кухарок, а й працюють 
снайперами та розвідницями. Вони 
ходять на бойові завдання. Також 
не покладаючи рук уже три роки 
працюють волонтерки. Це я знаю із 
власного досвіду. Підтримують як 
уміють: шиють, в’яжуть, їздять в АТО 
й довозять усе, що потрібно. Хлопці 
їм дуже вдячні й завжди кажуть: «Без 
вас, жінок, не було б і нас», – переко-
нана волонтерка Тетяна Должко.

Фотовиставка «Жінки і конфлікт в Україні» триватиме до 16 грудня 

Раїса Феденчук (зліва) та Геннадій Щербак на врученні нагород

Організаторка виставки, 
голова ГО «Розвиток Волині» 
Ірина Колковська

Відзнаку «Волонтер України» вручатимуть щороку
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Думай про сенс, а слова прийдуть самі. Фільм «Аліса в дивокраї»

ПОЛОЖИНСЬКИЙ 
ВЕДЕ ПРОГРАМУ 
НА «М2»

На музичному телеканалі «М2» 
стартувало ток-шоу «Моя музика», 

яке веде лідер гурту «Тартак», 
лучанин Сашко Положинський. 

Програма виходить у прямому ефірі. 
Перший випуск відбувся 7 грудня. Тема 
прем’єрного ефіру «Моєї музики» – «Ав-
торські права музикантів і відчислення 
роялті». Гостями в студії стали продюсери 
Дмитро Костюк та Юрій Нікітін. Музичний 
супровід програми забезпечив луцький 
гурт «Фіолет».

ВІВТОРОК 13 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 Ера бізнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 07.15 Ранок 08.35 
Паспорт.Ua 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00, 05.50 
Вічне 09.15 Т/с «Травма» 
09.55 Уряд на зв’язку 
з громадянами 10.30, 
19.30 Про головне 11.00 
Д/ф «Пара олімпійців» із 
циклу «Декомунізація» 
11.20 Війна і мир 12.05 
Вікно в Америку 12.30 
Вересень 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.35 
М/с «Мандрівники в 
часі» 14.00 Суспільний 
університет 14.30 
Фольк-music 15.50 
Борхес. «Як російський 
генштаб «вигадав» 
Україну» 16.20 Д/с 
«Середземномор’я» 17.20 
Д/с «Латиноамериканська 
музика» 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини 19.20 Візитівка 
Карпат 20.00 Утеодин з 
Майклом Щуром 20.30 
Наші гроші 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Епоха честі» 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.35 На слуху 
02.00 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05, 01.45 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.00 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Аферисти в 

мережах - 2
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

11.05, 18.30 «За живе!»

12.20 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20, 04.20 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Так 

далеко, так близько»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.10 Х/ф «Форсаж 6»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.00 Дзеркало 
історії 08.00, 11.50, 
04.30 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Життя 
після людей 10.50 
Дика Бразилія 12.50, 
19.40 Нечисть 13.50 
Прихована реальність 
14.40, 18.40 Містична 
Україна 15.40, 23.30 
Історичні битви 16.40 
Перші винахідники 
17.40, 22.30 Загадки 
планети 20.40 Давні 
мегаспоруди 00.20 
Ризиковане життя 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 03.05 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на мільйон»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35, 03.25 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
00.30, 04.10 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»

1+1

05.40, 11.10, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок». 30 с.
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.35 

«Подробиці»
22.50, 03.10 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.45 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45 Т/с «Паршиві вівці»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Еволюція»
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.45 Т/с «Балада про 

бомбера»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф 

«Мерехтливий»
00.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Спіраль»
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Зубна фея 2»
11.50 Панянка-селянка
12.55, 20.00 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10, 11.25, 11.55, 

15.00, 15.50, 23.50 
Оголошення. Реклама

08.20 Крок назустріч
08.50 Соціальна реклама
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00, 13.55, 16.25, 17.40 

Реклама
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.30 Тема дня
12.00 «Волинська 

веселка»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 Концерт 

«Зимонько-
снігуронько»

15.10 Т/ц «4+1»
15.25 «Андріївські 

вечорниці»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
16.55 Оголошення
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Соціальна реклама
17.20 «Ми вас обирали»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «За адресами 

чорнобильців»
18.30 Т/ц «Твій дім»
18.45 Анонси. 

Оголошення
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.20 Т/ф «Повернення»
21.05 «Луцький депутат» 

(Є.Ткачук)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Музичний 

проспект»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.30 
Телемагазин

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.45 Концерт PAPA 

DUKE 1 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Буквиця
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «Так мало часу»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Док. кінопоказ
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт PAPA 

DUKE 2 ч.
01.30 Фільм «Дорога в 

Еммаус»
02.05 МузейОк
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Моє кохання» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 
18.40, 21.00 Новини

06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!!!!
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Фольк-music
16.00 Твій дім-2
16.30 Д/с «Візит до Кореї»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Мовами світу. 

Мистецький пульс 
Америки

18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.20 Обличчя війни
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.35 На слуху
02.00 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 4х7, 
5км.(чол.)

03.30 Біатлон. Кубок світу. 
ІІ етап. Естафета 4х6км. 
(жін.)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 03.05 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на мільйон»
22.00 «Гроші»
23.35, 03.25 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
00.30, 04.10 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»

05.50, 14.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Розумниця, красуня»

14.00 «Речдок». 30 с.
15.25 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
22.50, 03.30 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.45 Х/ф «Лок»
03.05 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Краще не 

повторюй!
11.05, 13.20 Х/ф «Любов 

на трьох»
13.30, 00.25 Х/ф «Дні 

грому»
15.35, 16.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна-5. Нація 
ізгоїв»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Свобода слова
02.30 Т/с «Спіраль»
04.40 Провокатор

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 Х/ф «Справжні 

індійські хлопці»
12.55, 20.00 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Профілактика

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.25, 16.55, 18.45, 
20.40, 21.55, 23.40 
Оголошення. Реклама

14.30 «Кошик творчих ідей»
14.55 «Такти і факти»
15.50 Реклама
16.00 Новини. День
16.25 Телеафіша. Реклама
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Багатодітні 

волинянки»
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 Час-Тіme
23.15 «Спорт для всіх»

06.00 Профілактика
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
10.15, 18.30 «За живе!»
11.45 Х/ф «Молода 

дружина»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35 «Хата на 

тата»
00.15 «Один за всіх»
01.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 Х/ф 
«Білявка в ефірі» 23.50 
Т/с «Сонна Лощина» 
01.40 «Вечірній квартал»

03.00 Профілактика
06.00, 18.00 Абзац
06.53, 08.05 Kids Time
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Х/ф «Цунамі. Удар 

з глибини»
11.50 Х/ф «Хвиля»
14.00 Х/ф 

«Некерований»
16.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Ніхто не знає 

про секс»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Події

09.15 Зірковий шлях
11.20 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
13.20, 15.30 Т/с 

«Пограбування по-
жіночому»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Так далеко, так 
близько»

23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж 6»
04.20 Реальна містика
05.10 Агенти справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.00 Дзеркало історії 
08.00, 11.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Життя після людей 10.50 
Дика Бразилія 12.50, 
19.40 Нечисть 13.50 
Прихована реальність 
14.40, 18.40 Містична 
Україна 15.40 Історичні 
битви 16.40 Таємниці 
Стоунхенджа 17.40, 
22.30 Загадки планети 
20.40 Перші винахідники 
23.30 Покер 00.20 
Скарб.ua 

ПОНЕДІЛОК 12 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.20, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

16.10 Ломастер
16.30 Огляд світових 

подій
17.00 Дружболандія
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода

АВЕРС 19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «Так мало часу»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт PAPA 

DUKE 1 ч.
02.15 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Цирк» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Молода дружина» Фільм «Дні грому»

11:45 13:30

kinofi lm
s.tv

99torrents.net

Фільм «Тариф «Щаслива родина»

01:45

inter.ua

Фільм «Мерехтливий»

22:20

kinopoisk.ru

ПОЛЯКОВА – ГЕРОЇНЯ 
НОВОГО МУЛЬТФІЛЬМУ 

Оля Полякова представила нову 
відеороботу на пісню «Мама 

казала». Анімаційний кліп – подарунок 
артистці до Дня матері від харківської 
студії VIALEX production.

Головна ге-
роїня відео – без-
страшна борчиня 
зі злочинністю 
«Супер Оля», об-
раз якої повністю 
«списаний» з По-
лякової. Відео на-
сичене політични-
ми паралелями і 
протиставленнями анімованих персонажів 
та реальних героїв.

Уперше багатомовний трек «Мама каза-
ла» Полякова виконала в рамках всеукраїн-
ського туру 2016 року. Спеціально для нього 
артистка поставила номер, у якому задіяла 
портрети українських політиків: Яценюка, 
Коломойського та Порошенка.

амплуа

Дружина 
заходить у 

ванну і бачить: 
на вагах стоїть 
чоловік і втягує 

живіт.
– Думаєш, це 
допоможе?

– Звичайно! Як я 
інакше побачу 

цифри?!

***
– Колю, а ти 

мене кохаєш?
– Галю, ну 

от навіщо ти 
починаєш ранок 

зі скандалу?

ток-шоу

repriza.com
.ua

tsn.ua
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DAKH DAUGHTERS 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ЛІТЕРАТУРНИЙ АЛЬБОМ 

Українське фрік-кабаре Dakh 
Daughters випустило перший 

повноформатний альбом If.

Платівка отримала назву від одноймен-
ної композиції на відомий вірш Редьярда 
Кіп лінга. Вона починається із тексту учасни-
ці колективу Zо, а в приспіві звучать рядки з 
вірша Павла Тичини «...тінь там тоне, тінь там 
десь...».

Диск вийшов досить літературним, адже 
в ньому зібрано пісні на поезію Кіплінга, Бу-
ковскі, Семенка, Жадана, Еліота і Zo. 

«Ми не могли оминути композицію 
«Візь ми» на вірш Сергія Жадана, бо теми, які 
він порушує, найбільше резонують із нашим 
життям в Україні тут і зараз», – розповіли 
учасниці гурту.

СЕРЕДА 14 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.20, 08.20, 13.15, 
16.10, 22.55, 23.30, 
00.15 Погода 06.25, 
07.05, 08.25 Смакота 
06.35 Ера будівництва 
07.15 Ранок 08.35 
Паспорт.Ua 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00, 05.50 
Вічне 09.15 Т/с «Травма» 
09.55 Наші гроші 10.30, 
19.30 Про головне 11.00 
Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.20 
Казки Лірника Сашка 
13.35 Хочу бути 14.00 
Суспільний університет 
14.30 Світло 15.40 
Д/ф «Чорнобиль. 
Точка часу» 16.20 Д/с 
«Середземномор’я» 
17.20, 02.00 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.20 
Візитівка Карпат 20.00 
Д/ф «Тил» 20.30 Слідство. 
Інфо 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 23.35 На 
слуху 03.55 Чоловічий 
клуб. Спорт 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі
04.00 Х/ф «Легіон»
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.00 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00, 22.00 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.30, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

00.00 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.40 Зірковий 

шлях
11.20, 04.20 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Так 

далеко, так близько»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.00, 00.20 Дзеркало 
історії 08.00, 11.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Життя після людей 
10.50 Дика Бразилія 
12.50, 19.40 Нечисть 
13.50 Прихована 
реальність 14.40, 18.40 
Містична Україна 15.40, 
23.30 Історичні битви 
16.40, 20.40 Давні 
мегаспоруди 17.40, 
22.30 Загадки планети 
04.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 03.45 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35, 03.00 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
00.30, 04.05 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»

05.25, 11.10, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок». 30 с.
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.35 

«Подробиці»
22.50, 03.10 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.45 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50, 16.40 Т/с «Балада 
про бомбера»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Мерехтливий»

14.20, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «Штурм 

Білого дому»
00.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.15, 04.45 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

09.25 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

09.50 Х/ф «Дочка 
землекопа»

11.50 Панянка-селянка
12.55, 20.00 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.45, 08.50, 11.25, 

13.50, 14.55, 23.50 
Оголошення. Реклама

07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Анонси. Реклама
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Кошик творчих 

ідей»
11.00 Новини
11.30 «Схід і Захід - разом!»
11.55 Анонси. 

Оголошення
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.25, 20.40 Реклама
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ц «Ми - українські»
14.45 Т/ц «4+1»
15.05 Т/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
15.50 Соціальна реклама
16.00 Новини. День
16.25 Телеафіша. Реклама
16.30, 22.50 Тема дня
16.55 Оголошення
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультфільми
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ц «Твій дім»
18.20 Т/ф «Олександр 

Богачук: «Струни життя»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Відкрите місто». 

(Відповіді на запитання 
глядачів першого 
заступника Луцького 
міського голови 
Т.Яковлева. Телефон у 
студії: (0332) 77-02-42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Абетка зору»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Крим-LIVE»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.30 Забави
13.00 Концерт PAPA 

DUKE 2 ч.
13.30 Фільм «Дорога в 

Еммаус»
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги

АВЕРС 14.45, 03.30 Сад. Город. 
Квітник

17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «Так мало часу»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Податковий вісник
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Концерт BREVIS 

1 ч.
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Друзі» 1
05.35 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 15 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 06.45, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
Ера бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.25, 08.25, 
13.15, 22.55, 23.30, 00.15 
Погода 06.30, 07.05, 
08.30 Смакота 07.15 
Ранок 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вічне 09.15 
Т/с «Травма» 09.55 «План 
на завтра» 10.30 Про 
головне 11.00 Чоловічий 
клуб 11.35 Розсекречена 
історія 12.30 Слідство. 
Інфо 13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.35 Як це? 14.00 
Суспільний університет 
14.30 Надвечір’я. Долі 
15.45 Спогади 16.20 
Д/с «Національні парки» 
17.20 Д/с «Історичні 
розслідування» 18.25 
Біатлон. Кубок світу. ІІІ 
етап. Спринт 10км. (чол.) 
20.00 Перша студія. 
Пам’яті Андрія Сахарова 
20.30 «Схеми» 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 23.35 
На слуху 01.20 Віра. 
Надія. Любов 02.10 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 04.05 Світло 
04.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.15 Дорослі як діти
04.10 Х/ф «Таємний 

орден»
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі разом»
10.00 Т/с «Спецзагін Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Суперінтуїція - 2
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Аферисти в 

мережах - 2
00.00 Варьяти
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.55, 18.30 «За живе!»

12.15 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.10 «Один за всіх»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.40 Зірковий 

шлях
11.20, 04.20 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Так 

далеко, так близько»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.00 Дзеркало історії 
08.00, 11.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Життя після людей 10.50 
Дика Бразилія 12.50, 
19.40 Нечисть 13.50 
Прихована реальність 
14.40, 18.40, 00.20 
Містична Україна 15.40, 
23.30 Історичні битви 
16.40, 20.40 Давні 
мегаспоруди 17.40, 
22.30 Загадки планети 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.30 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 03.15 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.00 «Право на владу 

2016»
00.45, 03.45 Х/ф 

«Жертвоприношення»

05.25, 11.10, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок». 30 с.
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40, 04.40 

«Подробиці»
22.50, 03.25 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.40 Х/ф «Літа молодії»
03.00 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.40 Т/с «Балада 
про бомбера»

12.10, 13.20 Х/ф «За 80 
днів навколо світу»

15.00, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф 

«Перевізник-3»
23.40 Т/с «Лас-Вегас»
01.15 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45, 04.45 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.10 М/с «Школа 

монстрів»
10.15 Х/ф «Просто 

друзі»
11.50 Панянка-селянка
12.55, 20.00 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.45, 08.55, 11.25, 

14.50, 18.00, 20.40 
Оголошення. Реклама

07.55, 19.40 «Із перших 
уст»

08.00 «Уряд на зв’язку з 
громадянами»

08.30 «Тільки разом!» 
(дайджест)

09.00 «Ранок «Нової 
Волині»

10.00, 10.55, 12.25, 16.25 
Реклама

10.05 Т/с «Таксі»
10.45 Т/ц «4+1»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 Т/ц «Твій дім»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Т/ц «Хочу бути»
15.00 «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.55 Оголошення
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Мультфільм»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.10 «Києвотека»
18.25 Т/ц «Як це було»
18.45 Т/ц «Твій дім»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.25 Анонси. Реклама
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
20.30, 22.05 Телебіржа. 
Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

08.35 Податковий вісник
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.30 Твій дім
13.00 Концерт BREVIS 

1 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Життя в цифрі

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт BREVIS 

2 ч.
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«У самого синього 
моря» 1

05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЗІРКИ ПЕРЕВТІЛИЛИСЯ 
У ЗВІРЯТ

В український прокат 29 грудня 
вийде анімаційна комедія від студії 

Universal Pictures «Співай».

Події відбуваються у світі кумедних зві-
рят. Головні герої організовують у театрі 
велику пісенну битву талантів, а на про-
слухування запрошують усіх жителів міста. 
І ніхто не знає, на чий бік стануть журі та 
глядачі.

Персонажі говоритимуть голосами 
ведучого Юрія Горбунова (коала Бастер) 
та співаків Дмитра Монатіка (баран Едді), 
Жені Галича (дикобраз Ленс) й Ані Добри-
днєвої (дикобразиха Еш).

Вражають і веселять яскраві конкур-
санти: вічно зайнята сімейними клопотами 
свиня Розіта і її партнер Гюнтер, любитель 
азартних ігор, зарозуміле біле мишеня 
Майк, юна слониха Міна, яка страшенно 
боїться сцени, і горила Джонні.

прем’єра

Фільм «Штурм Білого дому»

Фільм «Перевізник-3»

Фільм «Жертвоприношення»

Фільм «Дочка землекопа»

21:25

21:25

00:45

09:50

kino.otzyv.ru
kinotut.org

kinopoisk.ru
m

oviestape.com

свіжачок

lb.ua
ki.ill.in.ua
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

www.tilkyrazom.com.ua tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

РУКА ДОПОМОГИ

РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЩО ПОВЕРТАЄ ДО ЖИТТЯ
Невизнана війна, що 

третій рік триває на 
сході нашої країни, вносить 
свої корективи у життя 
українців. Найважче тим, 
хто безпосередньо захищає 
державний суверенітет і 
територіальну цілісність 
України. 

Якщо військовослужбовцю по-
щастило повернутися з так званої 
АТО живим та непораненим, то 
часто виникає ще одна проблема – 
фантомні болі душі роками нага-
дують про пережите жахіття. Від-
луння війни надовго залишається 
у сім’ях тих, хто повернувся з пе-
редової.

Так склалося, що в нашому 
суспільстві зазвичай упереджене 
ставлення до психологів. Люди 
вкрай рідко звертаються по до-
помогу до фахівців цієї галузі та 
залишаються тет-а-тет зі своїми 
проблемами.

Викладачі кафедри практичної 
психології та безпеки життєдіяль-
ності Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі 
Українки спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» втілюють у 
життя волонтерський проект «Пси-
хологічна допомога учасникам 
АТО та їхнім сім’ям». Упродовж 
двох з половиною років у замісь-
кому готельному комплексі «Ма-
єток» поблизу Луцька щомісяця 
відбуваються психологічні занят-
тя з реабілітації родин учасників 
АТО. Триденна програма перед-
бачає індивідуальні консультації 
фахівців, заняття в групах, дитячу 
арт-терапію. Військовослужбовці 
разом з дружинами у невимушеній 
обстановці діляться наболілим із 
фахівцями, обговорюють життєві 
ситуації. 

Психолог проекту «Психоло-
гічна допомога учасникам АТО та 
їхнім сім’ям» Антоній Мельник 
зазначає, що реабілітаційні про-
грами мають будуватися саме на 
залученні членів сімей учасни-
ків АТО. Адже такий формат ви-
правдовує себе, його ефективність 
дуже висока.

«На превеликий жаль, нас не 
готували до війни. Тому і нам, і 
медикам, і соціальним працівни-
кам доводилося на ходу здобувати 
той досвід роботи з психологіч-
ною травмою, який маємо сьогод-
ні. Він неоціненний», – констатує 
фахівець.

Член правління спілки воїнів 
АТО Волині Юрій Рудницький на 
реабілітацію в «Маєток» приїхав із 
дружиною, донечкою та наймен-

шим членом сім’ї – кішкою Багі-
рою.

Юрій – військовослужбовець 
батальйону «Азов». Чоловік каже: 
війна міняє людину, її життя та 
побут. Тому така реабілітація по-
трібна не лише для тих, хто без-
посередньо воював, а й для тих, 
хто вдома ночами молився за їхнє 
життя. 

«Ми ще не вийшли з того ста-
ну... Не влаштувалися на роботу... 
Ми волонтеримо, їздимо на схід, 
залагоджуємо проблеми наших 
хлопців. А тих проблем дуже бага-
то. У тому числі й психологічних. 
Ті, хто повернувся з війни, шука-
ють душевну гармонію у спирт-
ному. Половина хлопців розлу-
чаються. Багато демобілізованих 
вдаються до суїциду», – наводить 
страшні приклади Юрій та з сумом 
констатує: попри те, що війна три-
ває третій рік, на державному рівні 

так і не забезпечили ефективну ро-
боту психологів із військовослуж-
бовцями.

Чоловік припускає, що наста-
не час, і він повернеться у зону 
бойових дій, адже війна ще не 
закінчилася. А поки вдома, хоче 
насолодитися моментами, прове-
деними з сім’єю, та навести лад у 
думках.

«Ми тут лише другий день, а 
мені вже подобається. Нас роз-
бирають, як конструктор. До-
помагають зрозуміти себе, своє 
ставлення до сім’ї, дитини», – ді-
литься враженнями про реабіліта-
цію Юрій. 

Доки дорослі працюють із пси-
хологами, для маленьких учасни-
ків реабілітації передбачені занят-
тя з хенд-мейду. Загалом у проекті 
беруть участь дитячі психологи, 
які працюють із посттравматич-
ним стресовим розладом, фахівці, 

що опікуються самими бійцями, та 
сімейні психологи, які займаються 
з усією родиною. Є вправи, коли 
діти й батьки разом будують своє 
майбутнє.

Студентка Тамара Бульчик 
упродовж двох років допомагає 
психологам працювати з дітка-
ми. Проект дав дівчині неабияку 
практику. Адже під час роботи з 
малечею фахівці використовують 
арт-терапевтичні методики. Усі 
заняття проходять у формі гри. 
Тамара каже, що є ситуації, які ми 
не можемо змінити, проте можемо 
змінити ставлення до них. У цьому 
й полягає основна робота психо-
лога.

Керівник проекту «Психоло-
гічна допомога учасникам АТО та 
їхнім сім’ям» Мирослава Мушке-
вич зізнається: ніхто й не очікував, 
що проект буде таким вдалим. За 
час його реалізації було проведено 

18 заїздів. Організаторам вдалося 
так відшліфувати проект, що тепер 
діляться досвідом із колегами з ін-
ших регіонів України. 

«Члени сім’ї не завжди зна-
ють, як знайти правильний під-
хід до військового. Тут фахівець 
має підкоректувати, допомогти, 
обговорити, – зазначає Миросла-
ва Мушкевич. – Ми дуже вдячні 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», бо якби не його підтримка, 
то самостійно нам не вдалося б 
реалізувати цей проект. Адже по-
трібне спеціальне місце, де кожен 
учасник почувався б комфортно, 
відповідне обладнання, харчуван-
ня. Психологічний інструментарій 
дорого коштує. Тільки завдяки 
Фонду ми змогли досягнути таких 
позитивних результатів реабіліта-
ції військовослужбовців та членів 
їхніх сімей».

Ірина ЮЗВА

Сім’я Рудницьких приїхала на 
реабілітацію з кішкою Багірою

Заняття з психологом проходять 
у невимушеній обстановці

Студентка Тамара Бульчик допомагає 
психологам працювати з дітьми

Мирослава Мушкевич знає як знайти правильний 
підхід до найменших учасників реабілітації
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «НА СІЛЬСЬКІЙ 
ОСВІТІ НЕ МОЖНА ЕКОНОМИТИ»

ПІДТРИМКАПРОМІНЧИК МИЛОСЕРДЯ

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ
У 2014 році, коли війна неждано 
увірвалася в нашу країну, на допомогу 
армії прийшли прості українці. 
Люди пересилали гроші на потреби 
військових, ділилися харчами, 
підтримували морально. 

Волонтерів тоді називали рушійною си-
лою антитерористичної операції. Минуло 
понад два роки, держава так і не спромог-
лася взяти на себе повне забезпечення ар-
мії. Волонтери й далі забезпечують усім, що 
потрібно, тих, хто оберігає наш спокій. 

Напередодні Дня Збройних сил України 
активісти ГС «Спілка воїнів АТО Волині» 
вчергове вирушили у зону АТО. Голова спіл-
ки Олег Твердохліб зазначає: особливість 
цієї поїздки в тому, що активісти відвідають 
нашу волинську 14-ту окрему механізовану 
бригаду та передадуть військовий інвентар. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-
поміг волонтерам зібрати гуманітарний 
вантаж. Оскільки місце ротації волинських 
бійців зазвичай у полі, часто виникають 
проблеми з постачанням електроенергії. 
Щоб полегшити будні наших захисників, 
Фонд придбав дизельний генератор. Хлоп-
ці зможуть заряджати мобільні телефони, 
щоб спілкуватися з близькими та безпере-
шкодно користуватися іншими пристроя-
ми, які працюють від електрики. Крім цьо-
го, Фонд передав військовий інвентар та 
надав фінансову підтримку на виготовлен-
ня індивідуальних нагород для військово-
службовців. Загалом було надано допомогу 
на суму понад 50 тисяч гривень. 

«З Фондом ми співпрацюємо постійно, – 
констатує голова ГС «Спілка воїнів АТО Во-
лині» Олег Твердохліб. – У нас війна, можна 
сказати, народна. Мусимо постійно залучати 
різні патріотичні організації, які нам допома-
гають. Адже в реальності ситуація зовсім не 
така, як показують по телевізору. Наша армія 
і далі потребує допомоги від народу».

СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ 
ДІТОК ВІДБУЛОСЯ В 
САНАТОРІЇ «ДАЧНИЙ»
Творчість – частина 
реабілітаційної програми 
обласного санаторію для 
батьків і дітей «Дачний», 
що в Ківерцівському 
районі. Хтось тішиться, 
а когось можуть навіть 
непокоїти велелюдність та 
шум. І все ж, здебільшого 
це радість, утіха від того, 
що заклад не оминають 
увагою. 

Представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» у Любешівському 
районі відкрилося у травні 
цього року. За цей час спільно 
з ініціативними громадами у 
життя вдалося втілити багато 
задумів та ідей. Із них значну 
частину спрямовано на 
підтримку навчальних закладів 
та розвиток освіти в селах. 

Невеличке село Березна Воля 
Любешівського району – мальов-
нича глибинка Полісся. Воно ма-
нить своєю красою. Можливо, 
саме тому п’ять сімей вимушених 
переселенців зі сходу обрали собі 
за нове місце проживання це село. 
Чотири сім’ї, які з рідних домівок 
вигнала війна, – багатодітні. За-
галом у них підростає 16 дітей. 
Хтось уже ходить до школи, інші 
ж поповнять лави школярів най-
ближчими роками. 

Вимушені переселенці по-
троху обживаються у волинській 
глибинці. Усе село перейнялося 
проблемами й болем цих людей, 
допомагають чим можуть. Попри 
те, мають переселенці й чимало 
проблем.

Під час візиту на Любешівщи-
ну народний депутат України, член 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Ірина Констанке-
вич зустрілася з учителями школи 
села Березна Воля та вимушеними 
переселенцями. Якщо людей, які 
приїхали зі сходу, цікавили осо-
бисті питання, то педагоги підняли 
тему майбутнього сільської освіти.

Знають у Березній Волі і про 
діяльність представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Тому, 
коли у школі виникла нагальна 

потреба в заміні старих вхідних 
дверей, громада звернулася по до-
помогу в представництво. Адже 
знали: тут ідуть назустріч та допо-
магають реалізовувати проекти. 

 «До нас звернулася ініціативна 
група села Березна Воля з нагаль-
ною проблемою. Вхідні дерев’яні 
двері потребували заміни. Коли я 
приїхав у школу, побачив догляну-
те приміщення зі старими діряви-
ми дверима», – пригадує керівник 
любешівського представництва 
Сергій Неймарк. 

Активна громада написала про-
ект на заміну дверей та взяла участь 
у його реалізації. За місяць школа 
зустрічала учнів новими дверима, 
які не лише охайні на вигляд, а й 
зберігають у приміщенні тепло.

Про те, що Фонд допомагає 
мріям здійснюватися, знають і в 
загальноосвітній школі села Суд-

че. У любешівське представництво 
Фонду звернувся вчитель Судчів-
ської загальноосвітньої школи 
Валерій Устимчук. Навчальний 
заклад, у якому вчитель працює 
13 років, не надто старий – його 
побудували 1996 року. У школі 
просторі класи, великий спортзал, 
їдальня, комп’ютерний клас, бра-
кує тут лишень підтримки від дер-
жави. Валерій Устимчук зазначає, 
що зі всього наявного спортивно-
го інвентарю держава дала лише 
чотири канати, все решту було 
придбано власними зусиллями та 
з допомогою батьків.

«Я звернувся у Фонд із про-
ханням посприяти в придбанні 
тенісного стола та якісних м’ячів, 
адже ті, що ми купуємо, швидко 
зношуються», – зазначає вчитель 
фізкультури. 

Розвиток спорту на Воли-

ні – пріоритет роботи Фонду. На 
умовах співфінансування у Суд-
чівську школу було закуплено 
тенісний стіл, три волейбольні 
та один баскетбольний м’ячі. За-
раз діти набувають навиків гри у 
теніс, а вчитель сподівається, що 
незабаром школа матиме призерів 
і в цьому виді спорту, адже з бас-
кетболу учні тримають першість у 
районі.

На зустрічі з Іриною Констан-
кевич педагоги Судчівської школи 
підняли тему, яка турбує місцевих 
жителів. Школа розрахована на 260 
учнів, нині тут навчається 130 ді-
тей. Деякі класи неповні. Наприк-
лад, якщо у 9 класі навчається 21 
школяр, то одинадцятикласників 
усього лиш три. Судчівська шко-
ла стоїть на черзі реорганізації. Її 
директор Надія Занько просить 
Ірину Констанкевич допомогти 

відстояти право судчівських дітей 
здобувати освіту у своїй школі, 
адже в неї є майбутнє. Своєю чер-
гою, батьки та педагоги обіцяють, 
що робитимуть усе, щоб процес 
реорганізації не торкнувся їхньої 
школи. 

«Я відстоюю сільську освіту 
і доводжу міністерству, що вони 
пішли неправильним шляхом. На 
сільській освіті не можна економи-
ти. 60% волинських дітей вчаться 
у сільських школах. Не можна об-
межувати фінансування сільської 
освіти, адже не створено жодної 
альтернативи. Немає ні доріг, ні 
транспорту, навіть опорних шкіл, 
про які всі говорять, немає...», – 
резюмувала член постійної комісії 
Верховної Ради з питань освіти, 
науки, культури, мови Ірина Кон-
станкевич. 

Ірина ЮЗВА

Цього разу в День людей із обмежени-
ми можливостями приємну несподіванку – 
мистецьке свято для маленьких пацієнтів – 
ініціювала народний депутат України, член 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Ірина Констанкевич. Під час концерту 
з піснями виступили вихованці фольклорної 
студії «Жайворонки», солісти молодіжного 
гурту «Шанс Music» та відбулося кольорове 
бульбашкове шоу.

У вітальному слові до присутніх Ірина 
Констанкевич зазначила: «Ми прийшли по-
дарувати вам трохи тепла, щоб ваші серця зі-
гріли піснею ці юні артисти, ваші ровесники. 
Ми будемо разом з вами і в свята, і в будні».

 Діти, які перебувають на лікуванні та 
реабілітації в закладі, теж готувалися до 
свята. Вони вручили Ірині Констанкевич 
символічний дарунок – власноруч виготов-
лене паперове янголя.

Завідувачка педагогічної частини са-
наторію «Дачний» Людмила Качмар заува-
жила: «Цей паперовий ангел – такий самий 
ранимий і ніжний, як їхні душі дитячі. І цей 

ангел-охоронець нехай нагадує про наш 
санаторій. Ми всі разом вважаємо, що ви 
будете нашим ангелом-охоронцем на на-
ступні роки».

Ірина Констанкевич оглянула матері-
альну базу санаторію, навчальні спеціалі-
зовані кабінети, медичне обладнання. На 
жаль, державні програми не передбачають 
реальної допомоги таким закладам.

«На найближчому профільному комі-
теті ми з колегами-депутатами будемо під-
німати питання підтримки закладів саме 
соціального типу, в яких проходять реабілі-
тацію та адаптацію особливі діти», – резю-
мувала Ірина Констанкевич.

Довідково. Нещодавно у санаторії 
«Дачний» за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» встановили спеціалізований 
дитячий ігровий майданчик, аналогів яко-
му немає у західному регіоні. Розважатися 
на ньому та отримувати позитивні емоції 
можуть дітки з обмеженими можливостя-
ми, передусім ті, хто на візках.

Оксана ВАШКЕВИЧ 

Серед гуманітарного вантажу – шкар-
петки, що власноруч в’яже 83-річна лучан-
ка, у якої проблеми із зором, та сухі борщі. 
Волонтери кажуть: везти сирі овочі наразі 
неактуально, адже в мороз нема де їх збері-
гати, а суху суміш залив гарячою водою – і 
борщ готовий до вживання. 

До Дня Збройних сил України волон-
тери вручили нагороди тим, хто стоїть на 
сторожі нашого спокою.

«Це народні нагороди для рядових бій-
ців, офіцерського складу, комбрига, який 
докладає максимум зусиль, аби хлопці були 
забезпечені найнеобхіднішим, – каже Олег 
Твердохліб. – Держава вважає, що у верхніх 
штабах є достойніші, аби отримати нагоро-
ди, а вони, може, і на передовій ніколи не 
були. Ми ж хочемо віддячити хлопцям за те, 
що вони роблять. Підтримати їхній мораль-
ний дух. Коли є хоч якась відзнака за зробле-
не, з’являється стимул зробити більше». 

Сподіваємося, що війна закінчить-
ся найближчим часом і всі, хто захищає 
державний суверенітет і територіальну 
цілісність України, повернуться живими 
та здоровими. Наразі наше завдання – не 
забувати про тих, хто заради нас ризикує 
життям. Разом ми – сила.

Ірина ЮЗВА

Громада села Березна Воля
Судчівські школярі з цікавістю 
опановують навики гри у теніс

Дарунок Ірині Констанкевич 
від маленьких пацієнтів

Генератор для 14-ї ОМБ



13www.tilkyrazom.com.ua № 45 від 8 грудня 2016 року
Фонд Ігоря Палиці

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

МАЙДАНЧИК У ПАРКУ –МАЙДАНЧИК У ПАРКУ –
ІДЕАЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ІДЕАЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ 
ДИТЯЧИХ ІГОРДИТЯЧИХ ІГОР

СУЧАСНИЙ ІНВЕНТАР – ВАЖЛИВИЙ СУЧАСНИЙ ІНВЕНТАР – ВАЖЛИВИЙ 
КРОК ДО УСПІХІВ У НАВЧАННІКРОК ДО УСПІХІВ У НАВЧАННІ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

Берестечко – одне з 
найменших міст України 

і за територією, і за кількістю 
жителів. Однак це затишне 
містечко може гонорово 
похвалитися, що на один 
квадратний метр має більше 
історичних пам’яток, ніж будь-
який інший населений пункт.

Кожен із вельмож, переважно 
польських, якому в певний істо-
ричний період належало місто, 
розвивав та розбудовував його. А 
в 1559 році Берестечко отримало 
Магдебурське право. Багато істо-
ричних пам’яток і дотепер збері-
гають відгомін своєї епохи. Як-от 
парк у центрі міста, де ростуть 
рідкісні види дерев. Згідно з іс-
торичними документами, протя-
гом 1801-1805 років його заклав 
відомий ірландський вчений і са-
дівник Діонісій Міклер. У парку 
над Стиром люблять відпочивати 
міщани, залюбки граються дітки, 
а в літній ротонді проводять ма-
сові заходи. Під зеленими кро-
нами бракувало тільки дитячого 
майданчика. Але й він з’явився 
завдяки наполегливості молодих 
мам.

– Із проектом «Ініціативні гро-
мади» в рамках програми «Розви-
ток територіальних громад» до нас 
звернулася ініціативна група «Бе-
рестечківські матусі». Батьки хо-
тіли створити місце для відпочин-
ку малюків на свіжому повіт рі. У 
парку для цього – ідеальні умови, 
– розповідає Людмила Марадевич, 
керівник представництва Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Горохівському районі. – Швидко 
зібрали підписи, кош ти. Вагомим 
внеском долучився Фонд, осто-
ронь не стояла міська влада. Зу-
силлями громади парк прибрали, 
підготували місце для гойдалок 
та каруселей. Тепер молоді мами 
з дітками мають де відпочивати і 
гратися.

Олександра Хомин – голова 
ініціативної групи «Берестечків-
ські матусі», корінна жителька 
Берестечка. Пригадує, що в роки 
її дитинства у парку була ігрова 
зона, однак із часом зникла. Тому 

Маленькі жителі Берестечка 
тепер щодня поспішають на но-
вий яскравий майданчик. 10-річна 
Богданка Залевська уточнює, що 
у місті є ігровий майданчик в ін-
шому парку. Однак він розташо-
ваний поблизу гамірної дороги. 
Тому тут дівчинці подобається 
більше. Дмитрик Надашкевич 
любить гойдатися та спускатися з 
гірки. Адже на таких карусельках 
бавився ще в дитсадку. А Олек-
сандра Літовченко каже, що їй тут 
подобається все, тому вважає май-
данчик найкращим місцем відпо-
чинку в Берестечку. 

За словами міської голови Ва-
лентини Залевської, громада ста-
рається підтримувати парк на на-
лежному рівні. До літа планують 
облаштувати пляж та відпочин-
кову зону на березі Стиру. Адже 
перспективу свого міста місцеві 
жителі вбачають у розвитку ту-
ризму. Мають іще багато ідей, як 
зацікавити гостей, бо в Берестечку 
є що показати. 

– Плани у нас є, бракує лише 
фінансування. Саме тому, що 
міський бюджет дуже скромний, 
звернулися із проектом у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Нам 
пішли назустріч, тепер у парку 
вимальовується перспектива гар-
ного відпочинкового комплексу. 
Маємо хороший початок справи, 
будемо рухатися далі, – запевняє 
Валентина Залевська. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Як воно – пояснювати шкільний 
матеріал, не маючи для цього 
належного інвентарю, знають учителі 
села Верхи Камінь-Каширського району. 

Навчальний заклад цього села має два 
корпуси. Один збудували ще за Польщі – 
79 років тому. Іншій будівлі – 45 років. Зараз 
у дев’ятирічці навчається 69 учнів. Класні 
кімнати маленькі, зате ошатні. Попри від-
сутність потрібного інвентарю, вчителі на-
магаються створити належні умови навчан-
ня для школярів. Кілька років вони разом із 
техпрацівниками за час канікул власними 
руками оновлювали понищені часом та ін-
тенсивною експлуатацією шкільні дошки.

«Цим шкільним дошкам уже більш як по 
п’ятдесят років. Останнім часом на них не-
можливо було писати – дуже погано видно. 
Для того щоб надати їм хоч якогось вигляду, 
ми щороку на канікулах з ДВП робили по-
трібний нам інвентар – цього надовго теж 
не вистачало», – розповідає вчителька по-
чаткових класів Наталія Марчук.

Коли дошки-саморобки ставали непри-
датними, почали активно застосовувати 
роздатковий матеріал. Кожен намагався 
по-своєму пояснити тему за допомогою на-
очності. Батьки хотіли за власні кошти при-
дбати потрібне шкільне обладнання у класні 
кабінети, однак ціна дошки виявилася зави-
сокою для селян. 

«Часто ми їздили на семінари в міські 
школи. Бачили, яке обладнання є у них – 
нам про таке тільки мріяти. Хотілося, щоб 
наші діти мали сучасні дошки, на яких учи-
тель може застосовувати всі доступні ме-
тоди навчання», – каже директорка школи 
Ольга Ілляшик.

Кілька місяців тому активна громада 
села наважилася написати проект на при-
дбання шкільних дощок та звернулася у 

камінь-каширське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Громада села Верхи до нас прийшла з 
певною зневірою в тому, що проект буде 
реалізовано. По допомогу вони зверталися 
в різні інстанції, їм постійно відмовляли. 
Не було фінансування й у відділі освіти», – 
розповідає керівник представництва Фон-
ду в Камінь-Каширському районі Сергій 
Лях.

Спільними зусиллями на умовах спів-
фінансування всі класи верхівської дев’я-
тирічки облаштували сучасними дошками. 
Тепер учні можуть не лише писати крейдою, 
а й використовувати магніти. Покращення 
умов викладання матеріалу одразу поміти-
ли і школярі, які, за словами педагогів, по-
чали піднімати руку, коли завдання треба 
виконувати на дошці. 

Людмила ПАСТУШОК

Олександра та інші молоді мами 
вирішили домагатися, аби їхні діт-
лахи мали гарний дитячий май-
данчик.

– У парку – ідеальне місце для 
прогулянок із дітками. Тут зав-
жди багато людей, гамірно. Бо 
навколо чисте повітря, крони не 

пропускають сонячних променів. 
А от сісти нема де, тим більше – 
погратися. Ми намагалися роби-
ти ігрові елементи з підручних 
засобів, але вирішили звернутися 
із проектом у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – каже Олексан-
дра Хомин.

– У мої шкільні роки цей парк 
був центром концертів і дитячих 
розваг. Приємно, що зараз усе по-
вертається. Ігровий майданчик був 
потрібен, тому всі здавали гроші. 
Адже батьки хочуть комфорту для 
своїх дітей, – додає молода мама 
Ольга Волянік-Круглік.

Відкриття майданчика – справжнє свято

Діти випробовують нові гойдалки

Школярі вдячні за нові дошки
Представники Фонду та директорка 
школи задоволені співпрацею
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СПОРТ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ

ІГОР КРАВЧУК: «МИ ПОДАРУВАЛИ ЇМ 
НАЙГОЛОВНІШЕ – ЖАГУ ДО ПЕРЕМОГИ»

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

– Крім Луцька, де ще у Волинській об-
ласті діють волейбольні школи?

– Потужна школа волейболу раніше була 
в Ковелі, її вихідцями є спортсмени, відомі 
не лише в Україні, а й на теренах пострадян-
ського простору. Зараз там залишився один 
тренер, а тому функціонування відділення 
юнацького волейболу школи, на жаль, згасає. 
Проте сьогодні доброю підготовкою вирізня-
ються волейболісти дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл Маневицького, Горохівського, 
а також Ратнівського районів. Є талановиті 
юні спортсмени з Любешівського району, 
хоча там у спортивній школі не культивуєть-
ся цей вид спорту.

– Повернімося до дітей: яким чином за-
лучаєте їх до занять волейболом і з якого 
віку можна розпочинати професійну під-
готовку? 

– Раніше було так, що я особисто ходив у 
школи, розпитував учителів фізкультури про 
талановитих дітей, шукав за рекомендація-
ми, серед колег-спортсменів. Зараз цей про-
цес налагоджений краще: і батьки приводять, 
і наші волейболісти своїх діток, є і пропозиції 
від тренерів-сумісників, які виокремлюють 
серед своїх учнів юних спортсменів. Щодо 
віку, то починаємо набирати дітей із 10 років. 
Наймолодша вікова група – 10-12 років, се-
редня – 13-14 років; старша – 15-16 років. 

– До речі, ігрові види спорту є яскраво-
показовими саме через запеклу командну 
гру, а тому більш затратними. Як луцька ко-
манда справляється з тим, щоб волейболіс-
ти брали участь у змаганнях різних рівнів? 

– Багато моїх вихованців є і були члена-
ми національної збірної команди України з 
волейболу. Наприклад, на чемпіонаті Євро-
пи з волейболу серед юнаків до 19 років, що 
днями проходив у Болгарії, наша збірна ста-
ла срібним призером. До її складу входило 
двоє волинян: із Луцька та Ковеля. Ще один 
мій вихованець входить до складу юнацької 
збірної команди України. Є дуже багато дітей, 
яким потрібно давати зелене світло. На жаль, 
через брак фінансування та відсутність по-
трібної кількості закритих спортивних спо-
руд у Луцьку ми не можемо їм забезпечити 
тренування на високому рівні. Але перспек-

У час інформаційних технологій, 
мобільних пристроїв та модних 

ґаджетів рідко можна побачити 
підлітків, які просто спілкуються, 
не занурюючись у віртуальний світ. 
Мало хто з них приділяє увагу саме 
фізичному розвитку, спортивним 
заняттям, ведучи пасивний спосіб 
життя. 

Байдужість пояснюється й тим, що для 
занять спортом не створено належних умов, 
а професійна підготовка спортсменів є дово-
лі затратною. Це, своєю чергою, нестача ма-
теріальної бази, інвентарю, кваліфікованих 
тренерів тощо. Як розв’язують ці проблеми 
в Луцьку, зокрема в чоловічому волейболі, 
та хто допомагає їм у цьому, ділиться досві-
дом старший тренер відділення волейболу 
КДЮСШ №1 Ігор Кравчук. 

– Ігорю Васильовичу, яка ситуація з 
юнацьким волейболом на Волині і чи по-
мітні перспективи розвитку цього виду 
спорту?

– У волейболі я вже 16 років, тому з досві-
ду можу сказати, що ситуація зараз не надто 
втішна. Насамперед – це брак фінансування і 
на державному, і на місцевому рівнях. Інша, 
не менш злободенна проблема – це нестача 
кваліфікованих кадрів, які опікувалися б суто 
розвитком цього виду спорту з вихованця-
ми різних вікових категорій: від найменших 
до професійних гравців. Крім зазначених 
проб лем, відсутня й матеріальна база, немає 
постійного приміщення для тренувань, ми 
орендуємо його в навчальних закладів. Про 
проведення масштабних змагань у Луцьку та 
про виведення місцевого волейболу на на-
лежний рівень узагалі зараз не йдеться. Ці 
проблеми – найболючіші, з якими я зіткнув-
ся, хоча, варто зазначити, охочих професійно 
грати у волейбол із кожним днем стає більше. 
Цьому сприяють і батьки, і тренери, які пра-
цюють у нас за сумісництвом, а також люди, 
які горять, живуть спортом і вболівають за 
волейбол. 

тива є, і першим променем стала підтримка 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Саме 
завдяки його сприянню наші вихованці 2004-
2005 років народження стали учасниками 
змагань у дитячій лізі, що прирівнюється до 
чемпіонату України з волейболу серед юна-
ків. Уже відбувся І тур змагань у Тернополі, 
де ми обіграли команди Києва та Острога, 
але програли командам із Тернополя та За-
карпаття. Наступний тур заплановано на 
кінець зими, а навесні – фінальні змагання. 
Для юних спортсменів – це перші офіційні 
змагання, а тому емоції зашкалювали. Проте 
без підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» цього всього не було б. Ми подарува-
ли їм найголовніше – жагу до перемоги. 

– До речі, яким є ваше кредо у спілку-
ванні з вихованцями?

– І під час тренувань, і під час змагань го-
ловним є гасло «Тільки перемога!».

– Що, на вашу думку, потрібно для того, 
аби командні ігрові види спорту, зокрема 
волейбол, підняти на високий професійний 
рівень?

– Є два шляхи розвитку і формування 

спортивних клубів: коли є гроші та коли є 
вибудувана чітка піраміда. Обидва варіанти 
результативні, проте перший менш надійний: 
є гроші – є професійна команда, закінчаться 
гроші – команди не стане. Натомість другий 
шлях, хоч і більш тривалий, але формує куль-
туру занять професійним спортом змалку. 
Рухаючись поступово, потрібно привчати 
юних спортсменів до тренувань, давати їм 
кваліфіковану тренерську підтримку, мати 
при цьому потрібне обладнання, інвентар та 
відповідні тренажерні зали. Ще більше вкла-
дати в юнацький спорт, адже саме в цей пері-
од найталановитіших забирають у інші клуби, 
ба навіть інші країни, оскільки перспектив 
подальшого розвитку в професійному плані 
немає. Сьогодні у Луцьку є чоловіча команда, 
яка виступає у вищій лізі, в ній грають вете-
рани волейболу, але вона живе відокремлено 
від дитячих та юнацьких волейбольних шкіл. 
Крім того, питання підтримки ігрових видів 
спорту треба піднімати на державному рівні, 
а затверджені програми чітко виконувати на 
місцях.

Оксана ВАШКЕВИЧ

– Навіть якщо глянути на сусідню 
Польщу, то там у кожному невеликому 
населеному пункті є сучасний 
спортивний комплекс, де мають 
змогу тренуватися дорослі та діти, є 
професійні команди з різних видів спорту. 

Щоб запобігти відтоку нашої 
молоді в інші області чи країни, аби 
стимулювати її до занять спортом, 
дати можливість реалізувати себе, щоб 
ця молодь могла поповнити основні 
склади таких команд, як «Волинь-
Університет-ОДЮСШ», «Волиньбаскет», 
ФК «Волинь», «Олюртранс», які є 
флагманами волинського спорту, а 
також збірні команди України з різних 
видів спорту, 2016 року Фонд Ігоря 

Палиці «Тільки разом» у рамках програми 
«Волинь спортивна» започаткував 
проект «Підтримка ігрових видів 
спорту». Він передбачає фінансову 
допомогу на ігрові види спорту – 
волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол 
(юнаки), гандбол (юнаки), футбол (юнаки),  
аби ці команди могли брати участь в 
офіційних всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. І саме в цьому молодому 
поколінні ми бачимо наше майбутнє. 
Хай не кожен із них стане олімпійським 
чемпіоном, чемпіоном світу та Європи, 
проте кожен виховає в собі дисципліну, 
стане сформованою особистістю, 
буде здоровим фізично, гармонійно та 
емоційно.

Керівник програми «Волинь спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун зауважив, що проблема з відтоком 
молодих обдарованих та енергійних людей сьогодні набирає обертів:

Головне гасло юнаків – «Тільки перемога!»

Ігор Кравчук у волейболі 16 років Волейбольні баталії
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СУБОТА 17 грудня
06.00 У просторі буття 
06.30, 07.00, 08.10, 12.50, 
19.35, 23.15, 00.15 Погода 
06.35 Підсумки 07.05 
АгроЕра. Підсумки 07.30 
Шеф-кухар країни 08.15 
Смакота 08.35 Тепло. Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 М/с «Мандрівники 
в часі» 10.15 Як це? 10.45 
Хто в домі хазяїн? 11.05 
Хочу бути 11.30 Школа 
Мері Поппінс 11.45 Казки 
Лірника Сашка 12.00 
Суспільний університет 
13.05 «Пісенний спас» 
14.10 5 баксів.net 
15.55, 02.20 Біатлон. 
Кубок світу. ІІІ етап. 
Гонка переслідування 
12, 5км. (чол.) 16.55 
Чоловічий клуб. Спорт 
17.45 Чоловічий клуб 
18.25, 03.15 Біатлон. 
Кубок світу. ІІІ етап. Гонка 
переслідування 10км. 
(жін.) 19.45 Д/ф «Бранці» 
20.30 Баклани на Балкани 
21.00, 05.35 Новини 21.30 
Спорт. Тиждень 21.55 Д/ф 
«Бранці» 22.45 Мегалот 
23.00 Світ on line 23.20 
Вперед на Олімп 23.40 
Золотий гусак 01.20 
Музичне турне 04.15 Д/ф 
«Київська старовина. Світ 
мистецтва. Зірка у формі 
квадрата» (К.Малевич)» 
04.50 Світло 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.50 Абзац
04.43, 06.03 Kids Time
04.45 М/с «Губка Боб»
06.05 Зірки під гіпнозом
08.00 Ревізор
11.10 Страсті за 

ревізором
14.00 Суперінтуїція - 2
15.50 Х/ф «Все або 

нічого»
18.00 Х/ф «Темний 

лицар»
21.00 Х/ф «Темний 

лицар: Відродження 
легенди»

00.15 Х/ф «Легіон»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
13.50 «Зважені та щасливі 

- 6»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7. 

Фінал»
22.55 «Х-Фактор - 7 

Підсумки голосування»
00.00 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.10 Х/ф 

«Золотоволоска»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.35 Х/ф «Наречений 

напрокат»
15.45 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.45 «Орел і Решка»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
03.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.20 

Події
07.10, 05.15 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Маша і 

ведмідь»
13.00, 15.20 Т/с 

«Найщасливіша»
16.50, 19.40 Т/с «Доля на 

ім’я любов»
21.40 Х/ф «Олександра»
23.50 Реальна містика
02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

07.20 Брама часу

09.00, 18.20 У пошуках 

істини

10.40 Історичні битви

12.40, 21.00 Великі битви 

богів

14.30 Загадки планети

16.30 Світанок планети

23.40 Підроблена історія

05.30 Бандитський Київ

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 Тс «Папараці» 
15.15 «Вечірній квартал »
17.30 Т/с «Недотуркані»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху»
00.10 «Вечірній Київ 

2016»
01.45 «Поверніть мені 

красу 2»
02.50 «Неділя з Кварталом»

1+1

07.10, 20.00 «Подробиці»
08.10 Х/ф «Три горішка 

для Попелюшки»
10.00 Марафон «Диво 

починається»
12.00 Х/ф «Гувернантка»
14.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
16.00 Х/ф «Дочка 

баяніста»
17.50, 20.30 Т/с «Перша 

спроба»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.15 Х/ф «Мисливці за 

розумом»
02.00 Х/ф «Циганка Аза»
03.30 Х/ф «Гусарська 

балада»

ІНТЕР

06.00 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.45, 12.45 Факти

07.05 Більше ніж правда

08.00 Секретний фронт

08.55 Інсайдер

09.55 Громадянська 

оборона

11.00 Антизомбі

12.00, 13.00 Т/с «Пацики»

14.00 Х/ф «Штурм 

Білого дому»

16.40 Х/ф 

«Перевізник-3»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки

20.05 Х/ф «Година пік-2»

21.55 Х/ф «Година пік-3»

23.40 Х/ф «Зелена миля»

02.55 Х/ф «Священник»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. 

Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.35, 05.25 М/с «Лис 

Микита»
09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.20 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.45 М/ф «Рухай час»
12.30 Х/ф «Просто 

друзі»
14.15 Х/ф «Старскі та 

Гатч»
16.05 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
17.50, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
18.55 Країна У. Новий рік
20.00 Казки У
22.00 Х/ф «Планета 

жаху»
23.50 Х/ф «Доказ 

смерті»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.45, 08.55, 10.55, 

12.25, 13.25, 
15.55, 17.55, 19.55 
Оголошення. Реклама

07.55 «Бізнес-клас»
08.20 Анонси. Реклама
08.25 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Анонси
10.10 «Кошик творчих 

ідей»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25 Соціальна реклама
11.30 Ювілейний 

концерт колективу 
«Джерельце». 1 ч.

12.30 «Протилежний 
погляд»

13.35 «Грані»
14.00 «Натхнення»
14.30 Ювілейний 

концерт колективу 
«Джерельце». 2 ч.

15.25 «Роки і долі» 
(Волинському ліцею 
- 25!)

16.00 Новини. День
16.20 Соціальна реклама
16.30, 22.50 Тема дня
16.55 Анонси
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Сто доріг любові 

Юрія Поліщука»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Крок назустріч
18.50, 19.25, 22.25 

Реклама
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Прем’єра т/ф «З 

Україною в серці»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Грані»
23.40 «Музеї Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 «На часі»
08.35, 12.00, 18.35, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.45, 12.45, 18.20 
Телемагазин

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Т/с «Травма»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Хіт парад
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб
18.00 Буквиця
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск

АВЕРС 18.55, 21.40 Погода
19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
22.00 Док. кінопоказ
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Кубанські козачата
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Аеліта» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 М/ф «Тарсянин 

Савл»

П’ЯТНИЦЯ 16 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 06.45, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.30 Територія 
закону 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вічне 09.15 
Біатлон. Кубок світу. ІІІ 
етап. Спринт 10км. (чол.) 
10.50 Т/с «Травма» 11.40 
Д/ф «Радянське» із циклу 
«Декомунізація» 11.55 
Перша студія 12.25 
«Схеми» 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.35 
Хто в домі хазяїн? 14.00 
Суспільний університет 
14.30 Віра. Надія. Любов 
15.45 Театральні сезони 
16.20 Д/с «Національні 
парки» 17.20 Д/с 
«Історичні розслідування» 
18.25, 02.20 Біатлон. 
Кубок світу. ІІІ етап. 
Спринт 7, 5км. (жін.) 20.00 
На пам’ять 20.30 «План 
на завтра» 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 
Війна і мир 22.30 Класики 
світової літератури 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.35 На слуху 
01.20 Музичне турне 
03.45 Д/ф «Чорнобиль. 
Точка часу» 04.15 
Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
03.50 Х/ф «Хвиля»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.03 Kids Time
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.05 Х/ф «Джунглі: У 

пошуках Марсупіламі»
10.10 Абзац. Заробітчани
11.55 Половинки - 2
13.45, 21.00 Київ вдень 

та вночі
19.00 Хто зверху? - 4
22.00 Половинки 2
23.50 Х/ф «Кодекс 

злодія»
01.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Зіркове життя»
08.00 Х/ф «Чоловік у 

моїй голові»
10.20 Х/ф «Любов на 

мільйон»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55, 22.45 

«Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-9»

01.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 
Т/с «Ти - моє життя» 
12.10 «Орел і Решка. 
Шопінг. Невидане» 14.10, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
15.10, 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.10 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00, 00.50 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «КВН» 01.50 
«Нічне життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.10 Реальна містика
13.10, 15.30 Х/ф 

«Четвертий пасажир»
16.00 Т/с «Так далеко, так 

близько»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Зведені 

сестри»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 00.20 Бандитська 
Одеса 07.00 Дзеркало 
історії 08.00, 11.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Життя після 
людей 10.50 Дика 
Бразилія 12.50, 
19.40 Нечисть 13.50 
Прихована реальність 
14.40, 18.40 Містична 
Україна 15.40 Історичні 
битви 16.40 Давні 
мегаспоруди 17.40, 
22.30 Загадки планети 
20.40 Таємниці 
Стоунхенджа 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 «МІНЯЮ ЖІНКУ» - 8
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

- 2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.10 «Вечерний 

Квартал»
00.05 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

02.00 «Ліга сміху»
03.30 «Неділя з 

Кварталом»

05.30, 11.10, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Мереживо 
долі»

14.00 «Речдок». 30 с.
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Бережіть 

жінок»
02.30 Х/ф «До Чорного 

моря»
03.50 Х/ф «Рецепт її 

молодості»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45, 16.40 Т/с «Балада 

про бомбера»
11.50, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Зелена миля»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 «Що? Де? Коли?»
01.00 Х/ф «Священник»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.10 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

09.40 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.35 М/ф «Школа монстрів: 
Бу Йорк, Бу Йорк»

11.50 Панянка-селянка
12.55 Казки У
13.55 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
20.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
21.45 Х/ф «Старскі та 

Гатч»
23.35 Х/ф «Планета 

жаху»
01.15 Х/ф «Доказ смерті»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.45, 11.25, 12.20, 14.25 

Оголошення. Реклама
07.55 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.25, 10.00, 16.25, 

20.40, 23.40 Реклама
08.30 «Музичний 

проспект»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «Актуальний 

репортаж»
12.30 «Актуально»
13.20 «Волинська 

веселка»
13.45 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в Європі»
14.10 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
14.30 Т/ц «Обрані часом»
15.00 «Роки і долі»
15.25 «Музичний 

проспект»
15.55 Соціальна реклама
16.00 Новини. День
16.55 Оголошення
17.00 Мультфільм
17.30 «Кошик творчих ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни»
18.30 «Народна 

скарбниця»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Бізнес-клас»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

08.35 Слідство Інфо
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.30 ЧП +
13.00 Концерт BREVIS 

2 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «Так мало часу»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Життя в цифрі
00.50 Концерт «Тільки 

регтайм. І не тільки...»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Актриса» 1
05.30 Грані музики
06.00 Мозаїка 

батьківства
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

ШКОЛЯРІ ВЧИТИМУТЬ 
ПІСНЮ КАРОЛЬ

Творчість співачки Тіни Кароль 
тепер офіційно вивчатимуть 

школярі. Пісню «Україна – це ти» 
занесено в «Хрестоматію української 
дитячої літератури для читання в 1-2 
класах», повідомляє «ТСН.ua». 

Тож відтепер учні молодшої школи змо-
жуть вивчити пісню Кароль: у підручнику є 
текст і ноти. Нагадаємо, кліп на компози-
цію «Україна – це ти» Тіна презентувала ще 
в березні 2015 року. Тоді співачка обрала 
безпрограшний варіант і заспівала разом з 
дітьми.

музика

Фільм «Темний лицар»

Фільм «Шпигун по сусідству»

Фільм «Зведені сестри»

18:00

20:00

21:00

kino-teatr.ua
uafi lm

.net

russkoekino.net

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО – 
НА СХОДІ ТА В КРИМУ

Президент України Петро 
Порошенко 5 грудня запустив 

мовлення на радіопередавальній 
станції «Краматорськ», повідомляє 
радіо «Донбас.Реалії». 

Нова вежа, змонтована 
на горі Карачун, коротша 
за попередню на 40 метрів, 
радіус покриття сигналом з 
неї становить 60 кілометрів 
(на підконтрольній Україні 
території). Тут встановлено 
передавачі 24 національ-
них і місцевих телеканалів. 
Як відомо, телевежу під 
Слов’янськом було зруй-
новано в ході бойових дій 
у 2014 році.

Також напередодні но-
ворічних свят жителі анек-
сованого Росією Криму 
зможуть почути привітан-
ня з материкової частини України. Трансля-
цію буде здійснено з телевежі, яку монтують 
у селі Чонгар біля адмінкордону з Кримом. 

добра справа

bestin.ua
censor.net.ua
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Знання – це володіння. Серіал «Шерлок»

НЕДІЛЯ 18 грудня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20, 23.30 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Баклани на Балкани
09.40 Х/ф «Брехати, аби 

бути ідеальною»
11.15 Спогади
11.45 Мистецькі історії
12.00 Театральні сезони
12.40 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Мас-старт 15км. 
(чол.)

13.55 Фольк-music
15.10 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Мас-старт 12, 
5км. (жін.)

16.30 Твій дім-2
16.45 Борхес
17.10 Обличчя війни
17.30 Т/с «Епоха честі»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.25 Телевистава 

«Підступність та любов»
04.40 Віра. Надія. Любов

05.50 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.40, 12.45 Факти
07.05 «Що? Де? Коли?»
08.10 Звезда YouTube
09.25 Дивитись усім!
11.40 Краще не 

повторюй!
12.35, 13.00 Х/ф «За 80 

днів навколо світу»
15.10 Х/ф «Година пік-2»
17.00 Х/ф «Година пік-3»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Маска»
22.20 Х/ф «Син Маски»
00.15 Х/ф «Тремтіння 

землі-5. Кровна 
рідня»

02.15 Т/с «Морська 
поліція. Лос-Анджелес»

03.05 Х/ф «Ар-Хі-Ме-Ди»

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

09.35, 05.25 М/с «Лис 
Микита»

09.50 М/с «Дора-
мандрівниця»

10.20 М/ф «Школа 
монстрів: Привиди»

11.45 М/ф «Рухай час»
13.10 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
15.50 Віталька
16.50, 18.55 Країна У. 

Новий рік
17.50, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00 Казки У
22.00 ООН
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
08.55 Соціальна реклама
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00, 11.55, 13.55, 

15.30, 16.55, 18.55 
Оголошення. Реклама

10.05 «Підліткова студія 
«Клас!»

10.30 «Урок для…
батьків»

10.55 Соціальна реклама
11.00 «Молодіжна студія»
12.00 «Міс Принцеса 

України - 2016». ч. 3
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 Соціальна реклама
14.30 «Міс Принцеса 

України - 2016». ч. 4
15.10 «Кошик творчих 

ідей»
15.35 Т/ф «З Україною в 

серці»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Мультфільм
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Прелюдія долі»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для... батьків»
19.50, 22.25 Реклама
19.55 Т/ф «О.Богачук: 

«Струни життя»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 Прем’єра т/ф «Я 

хочу, щоб був мир...»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «Волинська 

веселка»

06.45 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.45 «МастерШеф - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 

16»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 7. 

Фінал»
02.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.50 Х/ф «Наречений 

напрокат»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.25 «Орел і Решка»
20.00 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
21.50 «Вечірній квартал»
23.50 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Олександра»
11.10 Т/с «Доля на ім’я 

любов»
15.10 Х/ф «Зведені 

сестри»
17.20, 20.00 Т/с 

«Волошки»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.20 Т/с 

«Найщасливіша»
02.00 Т/с «Співачка і 

доля»

06.00, 05.30 Бандитський 

Київ

07.20 Брама часу

09.00, 18.20 У пошуках 

істини

10.40 Історичні битви

12.40, 21.00 Великі битви 

богів

14.30 Загадки планети

16.30 Світанок планети

23.40 Скарб.ua

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Неділя з Кварталом»
07.00 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.00 «Українські сенсації»
11.00 «Світ навиворіт - 8»
12.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
13.35 Т/с «Село на мільйон»
17.35 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х¥ф «Вирок 
ідеальної пари» (16+)

01.05 «Аргумент кiно»
01.45 «Світське життя»
02.35 Х/ф «Жертво-

приношення»

05.00 «Великий Бокс. 
О.Усик - Т.Мчуну»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг. Невидане»

12.00 «Навколо М»
13.00 «Добрий вечір на 

Інтері»
14.00 Т/с «Перша спроба»
18.00, 21.30 Т/с 

«Яблуневий сад»
20.00, 04.05 «Подробиці 

тижня»
23.15 Х/ф «Вік Аделайн»
01.25 Х/ф «Бережіть 

жінок»
03.40 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Абзац
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.10 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.50 Х/ф «Темний 

лицар»
14.50 Х/ф «Темний 

лицар: Відродження 
легенди»

18.00 Х/ф «Код Да Вінчі»
21.00 Х/ф «Ангели і 

демони»
23.45 Х/ф «Таємний 

орден»
01.20 Х/ф «Ніхто не знає 

про секс»

07.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.45, 00.00 Погода
08.20 Буквиця
08.45, 12.45, 18.30 

Телемагазин
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
09.15, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.50 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Вісник обласної 
ради

09.50 ЧП+
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Дитячий Телеклуб
12.30 Життя в цифрі

АВЕРС 13.00 Худ. фільм «Лорна 
Дун»

14.30 Огляд світовий 
подій

17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Концерт гурту 

«Мангуст»
02.00 Хіт парад
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Малахов курган» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Пригоди 

Спанкі»

ФУТБОЛ 1

ПН 12 грудня ВТ 13 грудня СР 14 грудня ЧТ 15 грудня ПТ 16 грудня СБ 17 грудня НД 18 грудня
06.00 Бетіс - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 07.45, 18.40 «Моя гра» 
Фред 08.15 Олександрія - 
Чорноморець 10.00, 15.40, 
21.25 Футбол NEWS 10.15 
«Великий футбол» 12.00, 20.55 
Журнал Ліги Чемпіонів 12.30, 
13.25 «Ліга Чемпіонів» 13.00 
LIVE. Жеребкування 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.40, 
14.30 «Шлях до Стокгольма» 
14.00 LIVE. Жеребкування 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
15.00, 01.50, 03.50 Топ-матч 
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 16.55 Ліверпуль - Вест 
Гем 19.10 Реал - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 21.45 LIVE. 
Футбольні зірки України 2016. 
Церемонія нагородження 
23.00 Чемпіонат Іспанії 00.00 
Сталь - Зоря. Чемпіонат України 
02.00 Вотфорд - Евертон

06.00 Челсі - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 07.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів 08.15 Сталь 
- Зоря. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Футбольні 
зірки України 2016. Церемонія 
нагородження 11.35 «Моя 
гра» Фред 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Арсенал - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
16.55 Осасуна - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 18.45, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 18.55 
Лестер - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 20.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 21.40 LIVE. Борнмут 
- Лестер. Чемпіонат Англії 23.45 
Сосьєдад - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 01.45 Олександрія 
- Чорноморець. Чемпіонат 
України 03.45 МЮ - Тоттенгем

06.00, 08.00, 17.15, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 06.10 
Евертон - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 08.10 Сельта - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ліверпуль - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 12.10 
Сталь - Зоря. Чемпіонат 
України 13.55 Борнмут - 
Лестер. Чемпіонат Англії 16.00 
Футбольні зірки України 2016. 
Церемонія нагородження 17.30 
МЮ - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 19.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів 19.50 Олександрія 
- Чорноморець 21.40 LIVE. 
Мідлсбро - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 23.45 Ман 
Сіті - Вотфорд. Чемпіонат 
Англії. Прем’єра 01.45 Ейбар - 
Алавес. Чемпіонат Іспанії 03.45 
Сандерленд - Челсі

06.00, 08.00, 00.40, 05.30 Топ-
матч 06.10 Реал - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Кристал 
Пелес - МЮ. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Осасуна - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Мідлсбро - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 13.55 
Олександрія - Чорноморець. 
Чемпіонат України 16.00 
Сандерленд - Челсі. Чемпіонат 
Англії 17.50 Вільярреал - 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
19.40 Евертон - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 21.35 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 22.50 Бетіс - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 00.55 
Борнмут - Лестер. Чемпіонат 
Англії 02.45 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 03.40 Малага - 
Гранада. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Сандерленд - Челсі. Чемпіонат 
Англії 08.10 Сосьєдад - 
Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Олександрія 
- Чорноморець 12.05 Реал - 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Кристал Пелес - МЮ. 
Чемпіонат Англії 16.00 Сельта 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
17.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 18.35 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
19.05 Ман Сіті - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 20.50 Сталь - 
Зоря. Чемпіонат України 22.50 
«Моя гра» Фред 23.20 Евертон - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.40 Лас-Пальмас - 
Леганес. Чемпіонат Іспанії 03.30 
Світ Прем’єр-Ліги

06.00 Ман Сіті - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Осасуна - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Евертон - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.10 Алавес - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 
LIVE. Кристал Пелес - Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.50, 
19.00, 21.25, 05.40 Топ-матч 
16.55 LIVE. Мідлсбро - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 19.25 LIVE. 
Гранада - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Севілья 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Спортінг - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 01.30 Світ 
Прем’єр-Ліги 02.00 Вест 
Бромвіч - МЮ. Чемпіонат Англії 

06.00 Мідлсбро - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 07.45, 12.40, 
16.40 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Гранада - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 «Моя гра». Прем’єра 
10.50 Кристал Пелес - Челсі. 
Чемпіонат Англії 13.10, 
15.20, 16.30, 19.10, 00.50, 
02.55, 05.05 Топ-матч 13.30 
Севілья - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 «Моя гра» 
17.10 LIVE. Леганес - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 18.00 Футбол 
Tables 19.25 LIVE. Депортіво 
- Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 
23.00 Тоттенгем - Бернлі. 
Чемпіонат Англії. Прем’єра 
01.05 Борнмут - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 03.15 
Барселона - Еспаньйол

ПЕТРО ЛАСТІВКА 
ОЧОЛИТЬ ТЕАТР У 
ЧЕРКАСАХ

Колишнього режисера Волинського 
академічного облмуздрамтеатру 

Петра Ластівку обрали новим 
директором черкаського театру імені 
Тараса Шевченка. Такими є результати 
таємного голосування конкурсної 
комісії, повідомляє «ІнфоМІСТ».

До конкурсу було допущено трьох кан-
дидатів: чинного директора Во-

лодимира Осипова, а також 
Миколу Коваленка та Петра 
Ластівку. У підсумку за Лас-
тівку проголосували п’ять 
членів комісії, за Осипова – 

один, ще троє проголо-
сували проти всіх. Як 

повідомив голова 
комісії Анатолій 

Волошин, дирек-
тора ще мають 

затвердити де-
путати облас-
ної ради під 
час наступної 

сесії.

кадри вирішують усе

Фільм «Маска»

20:25

otzovik.com

Фільм «Код Да Вінчі»

18:00

kinoprofi .org

допросився

СБУ ВЗЯЛАСЯ ЗА ОХЛОБИСТІНА 

volynnew
s.com

За російського актора, 
колишнього священика, а 

віднедавна і «громадянина 
ДНР» Івана Охлобистіна узялася 
Служба безпеки України. Про 
відкриття кримінальної справи 
стосовно зірки «Інтернів» 
повідомила у своєму Facebook 
прес-секретар СБУ Олена 
Гітлянська.

«Після того як Охлобистін публічно 
підтримав агресію проти України з боку 
РФ та анексію АР Крим, головне слідче 
управління СБУ відкрило кримінальне 
провадження за фактом вчинення Охло-
бистіним І. І. злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 (створення терористичної групи 
чи терористичної організації) Криміналь-
ного кодексу України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Іван Охлобис-
тін випросив собі громадянство так зва-
ної ДНР і відразу отримав його від ватаж-
ка бойовиків Олександра Захарченка.

new
s.bigm

ir.net

Д ур у у д ущ
дидатів: чинного

лодимира Оси
Миколу Ковал
Ластівку. У пі
тівку прогол
членів комісії

один, ще 
сували

повід
ком

Во
то

volynnew
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Історія добуває для юності розум старців. Діодор

українсько-польські стосунки

щоб пам’ятали

  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцьк

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

Історик, публіцист, голова 
Українського інституту 
національної пам’яті 

Володимир В’ятрович 
представив у Луцьку 
29 листопада свою нову 
книгу «За лаштунками 
Волині-43». За словами 
автора, ця книжка – чи не 
перша спроба науково-
популярного викладення 
історії польсько-
українського конфлікту 
середини минулого 
століття. 

Автор пропонує поглянути на 
події 1943 року на Волині у контекс-
ті історії двох народів до, під час та 
після Другої світової війни. В основі 
дослідження – свідчення безпосе-
редніх учасників подій, документи 
українського та польського підпіл-
ля, Армії Крайової та УПА, що були 
головними дійовими особами тра-
гедії, яка тривала не один рік.

Погляд В’ятровича на волинські 
події 1943 року як на частину другої 
польсько-української війни набу-
ває дедалі більшої популярності в 
українській історіографії. Натомість 
у польській політиці та історіографії 
укріплюється риторика про гено-
цид їхнього народу.

«Сьогодні, як і понад 70 років 
тому, чварами між українцями й по-
ляками намагається скористатися 
третя сторона, яка є за лаштунками 
Волині. Знову ця третя сторона та 
сама – Росія. Як і тоді, вона є голов-
ною загрозою і для України, і для 
Польщі. Тому для нас така важлива 
співпраця між двома країнами у 
пізнанні спільного важкого минуло-
го», – каже Володимир В’ятрович. 

ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ: «ПОЛЬЩА АЖ 
НАДТО ЗАЦИКЛИЛАСЯ НА МИНУЛОМУ» 

ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ДОЛЮ ЖИТТЯ 
ВІДДАВ СЛАВЕТНИЙ ВОЇН

лилася на минулому. Там історичні 
дискусії є чи не в усіх сферах жит-
тя», – переконаний історик. 

За його словами, в тому, що діа-
лог щодо українсько-польського 
конфлікту переріс у польський мо-
нолог, є й вина українців. Адже рі-
вень досліджень цієї проблематики 
між українцями та поляками був не-
симетричним. 

«Ще в кінці 90-х років мене вра-
зив рівень готовності польських 
істориків. Вони виступали на кон-
ференціях і посилалися на архівні 
документи, що їх опрацювали, а 
українські історики – на перевидані 
діаспорні видання, – каже науко-
вець. – Звісно, що це було не так ці-
каво. Ще двадцять років після про-
голошення незалежності українські 
історики не мали доступу до архівів. 
Ми не мали можливості працювати 
нарівні з польськими науковцями. 
Тільки тепер, завдяки ухваленому 
закону про доступ до архівів спец-
служб, почалися зміни. Це й призве-
ло до того, що польські історики ви-
сували певні гіпотези, які не можна 
було перевірити, тож вони ставали 
аксіомами. Наприклад, цифра сто 
тисяч зараз стала каноном, однак 
вона нічим не підтверджена. Ця аси-
метрія призвела до того, що тема 

українсько-польського конфлікту 
почала набувати з польського боку 
догматичного характеру». 

Володимир В’ятрович роз-
повідає: коли 2012 року вийшло 
перше видання його книги «Друга 
українсько-польська війна», то його 
звинувачували в тому, що він ревізі-
оніст. Бо ставить під сумнів усе, що 
було сказано дотепер. 

«Так, ставив і ставлю, бо пра-
цював із документами, з якими ані 
українські, ані польські історики не 
працювали, – каже В’ятрович. – За-
раз у нас є дуже багато нових мате-
ріалів, які поставлять під сумнів ка-
нонічні тези польської історіографії. 
Ми бачимо з польського боку якусь 
таку захисну реакцію, мовляв, уже 
все дослідили й не треба нічого но-
вого досліджувати, а все нове, що 
буде з’являтися, – ревізіонізм. Пе-
реконаний, що активізація цієї теми 
на польському політикумі, рішення 
Сейму і все інше – для того, аби не 
відбулося жодних змін, які постави-
ли б під сумнів те, що напрацювали 
польські науковці. Думаю, що поль-
ський Сейм розглядатиме питання 
про введення кримінальної відпо-
відальності та позбавлення волі від 
одного до трьох років за запере-
чення геноциду».

На думку автора, важливо вес-
ти діалог на основі документів, а не 
лише на основі свідчень очевидців, 
які дуже різняться між собою, як це 
часто було до цього. Те, що українці 
не знають своєї історії, використо-
вує не лише Росія, а й Польща, де 
зараз дуже активно розгортається 
інформаційна кампанія. 

«Єдиний позитивний наслідок 
українсько-польського протисто-
яння – зацікавлення українців цією 
проблемою. Уперше цю книгу я пре-
зентував у Харкові. Ще кілька років 
тому в цьому місті про українсько-

польський конфлікт було дуже 
важко говорити. Адже харків’янам 
це було нецікаво. Вони казали, мов-
ляв, це ваші галицько-волинські 
проблеми, розбирайтеся собі самі 
з поляками, ми не маємо до цього 
жодного стосунку. Зараз ситуація 
дуже змінилася. Є розуміння того, 
що ця проблема невід’ємна від на-
шої історії», – наголосив Володимир 
В’ятрович. 

На його думку, польське сус-
пільство значно більше цікавиться 
історією, ніж українське. 

«Польща вже аж надто зацик-

Йон Шишкевич був у 
Сереховичах чоловіком 

заможним, лише родючої 
землі мав 20 гектарів. 
Але бачив у житті чимало 
несправедливості, тому 
й покладався на те, що 
все зміниться з приходом 
радянської влади. 
«Даремно ти, Йоне, на 
неї сподіваєшся, – казали 
йому мудрі люди. – Совєти 
будуть розправлятися з 
такими, як ти, хазяями». Не 
вірив, поки нова влада не 
обклала його господарство 
непомірними податками. 
Не зміг Йон їх сплатити, 
тому мусив тікати за Буг. 
Аж там потрапив у полон. 

Чоловік так любив пісню, що на-
віть у в’язниці не втримався і затяг-
нув своїм сильним голосом, яким 
не раз тішив односельчан у місце-
вому храмі, пісню «Из-за острова на 
стрежень...». Окрім слова «Волга», 
охорона тюрми з її слів так нічого 
й не зрозуміла. Але, може, саме той 
голос і врятував тоді Йона від лихо-
го повороту долі. Його випустили 
на волю.

Повернувся Йон Кіндратович 
додому, а тут війна. Однак серце, 

Із Сереховичів Йона Кіндра-
товича повезли в сусідній Буцин. 
Саме там і закатували по-звірячому 
вірного сина українського народу, 
палкого патріота, хоч і білоруса за 
національністю, Йона Шишкевича. 
Саме там енкаведисти та доморо-
щені яничари-прислужники, які 
вже постали перед Божим судом, 
позичивши лопати, закопали ще 
живого Йона в сиру землю під фігу-
рою, що була посеред села. Згодом 
серед темної ночі невідомі викрали 
його тіло і перенесли на серехови-

чівський цвинтар, де й поховали.
Йону Шишкевичу було лише со-

рок п’ять, коли він віддав життя за 
Україну, за други своя. А його дру-
жину Феодосію з трирічним сином 
Олексієм убивці відправили поневі-
рятися в Сибір. Жила у бараках, ва-
лила ліс... Виплакала всі очі, однак не 
змогла дати синові щасливої долі – 
радянська влада не дозволила.

Про ці трагічні сторінки родин-
ної історії 1 грудня, в день чергової 
річниці проведення всеукраїнсько-
го референдуму щодо проголошен-

Н
аталія Легка

сповнене любові до України, било-
ся в унісон із серцями тих, хто бачив 
нашу державу самостійною, віль-
ною та незалежною. Енкаведисти 
виставили проти УПА величезну, до 
зубів озброєну армію, що в бороть-
бі проти повстанців не гребувала 
нічим, залучаючи своїх посіпак ви-
казувати навіть односельців, по-
гляди яких протирічили радянській 
ідеології. Саме вони й розправили-
ся із земляком.

У ті трагічні дні Йон Шишкевич 
переховувався на одному із ниців-
ських хуторів, коли в це село наві-
далися енкаведисти з облавою. За 
сумним збігом обставин, він вий-
шов попити води, та чоловіка на-
здогнала ворожа куля. Його кинули 
на підводу і повезли в Сереховичі. 
Мати саме пасла худобу, коли її по-
кликали упізнати сина, що стікав 
кров’ю.

– Мать, – звернувся до жінки, 
напевне, старший поміж енкаве-
дистів, – мы твоего бандита убили.

Спочатку вона не могла вимо-
вити жодного слова. А потім, пере-
лякана, думаючи, що може врятува-
ти і сина, і себе, промовила:

– То не мій син.
Йон знайшов у собі сили й 

озвався:
– Мамо, то я... Твій син.

ня незалежності України 1991 року, 
розповіла племінниця українського 
патріота Мирослава Жолоб із Ко-
веля. Саме цього дня на серехо-
вичівському кладовищі відбулося 
освячення пам’ятника Йону Шиш-
кевичу та «Всім землякам, які у важ-
кі роки боролися за незалежність 
України», як написано на ньому. 
Монумент встановили стараннями 
його земляка, депутата Верховної 
Ради України першого скликання, 
журналіста, письменника, громад-
ського діяча, голови Волинського 
крайового братства Св. ап. Андрія 
Первозваннного Андрія Бондарчу-
ка. До присутніх звернулися також 
заступник голови Старовижівської 
районної ради Роман Цалай, заступ-
ник керівника апарату Старовижів-
ської РДА В’ячеслав Недзельський, 
сереховичівський сільський голо-
ва Ростислав Шиманський, голова 
районної організації ВО «Свобода» 
Іван Омельчук та Андрій Бондарчук, 
який дуже багато зробив для рідно-
го села і краю. Освятив пам’ятник 
настоятель Свято-Іллінського храму 
села Сереховичі протоієрей Валерій 
Балюк у супроводі церковного хору. 
Цього ж дня Андрія Бондарчука 
було удостоєно звання Почесного 
громадянина села Сереховичі.

Історик каже, що українці стали більше 
цікавитися Волинською трагедією

Йон Шишкевич пішов з життя у 45...
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Мандрівка починається з одного кроку. Дао Де Цзин

  Тетяна ГРІШИНА 
    Фото з особистого архіву

стиль життя У «ДИКИХ» УМОВАХ
Коли «Волинські 

Новини» вирішили 
розповісти про 

луцького мандрівника, 
фотографа Сергія Палька 
та його сім’ю, то, скажемо 
відверто, розгубилися. 
Що не подорож – то 
пригода, сотні фотографій 
та спогадів. Дивишся 
на світлини й дивуєшся: 
невже така краса у нас 
під носом? Туманні ранки, 
дикі звірі, широководний 
Дніпро, красуня Іква... 
Не кожен наважиться на 
такий «дикий» відпочинок, 
ще й із дітьми. А дарма, 
переконує Сергій, бо таким 
чином можна прожити, 
так і не побачивши, 
скільки всього цікавого 
відбувається навкруги.

ЧОТИРИ МІСЯЦІ – 
НА «УКРАЇНІ»

Перша серйозна велоподорож 
Сергія відбулася двадцять років 
тому. До того на рахунку був карпат-
ський похід, кілька веломандрівок. 
Утім їх не порівняти з тою авантю-
рою, яку навесні 1997-го задумав 
наш співрозмовник.    

На той час 22-річний ще холос-
тяк, пропрацювавши всю зиму і 
березень на пилорамі, звільнився 
з роботи та вирушив у затяжний ве-
лопохід. Рідні його не підтримали, 
супутників по духу теж не мав, тож 
рушив наодинці зі своїми думками. 
З товаришів – лише ровер «Україна» 
та примотаний до багажника зви-
чайнісінький рюкзак. Шлях тримав 
на південь України. Частину дороги 
їхав, десь під’їжджав електричкою. 
Ночував, де ніч застане. То в садках, 
то в полі, тож нерідко сон відганяли 
миші та їжаки. Часом зупинявся в 
людей, а з Криму вирішив на поромі 
перепливти до Росії: Краснодар, Ку-
бань, Кавказ.

«Ночував під горіхом біля заки-
нутої ферми, тричі накрапав дощ. 
Від нього захищався, роблячи з ве-
ликого целофану двоскатний намет. 
Наступний день видався, навпаки, 
дуже спекотним. На відкритому сон-
ці важко. На велосипеді добре – об-
дуває вітром, тільки зупинишся – піт 
заливає очі. У селах навкруги чути 
українську мову. Дивина, я ніколи 
не чув, що на Кубані є багато ком-
пактного українського населен-
ня», – пише у спогадах Сергій.  

Гори Кавказу видалися сувори-
ми й дикими. Розслабишся – пропа-
деш. Накрутив у Краснодарському 
краї та на Кавказі близько тисячі 
кілометрів. 

Харчувався – чим доведеться. 
Тоді таким смаколиком був білий 
хліб! Нерідко приймали місцеві та 
щиро дивувалися, коли чули, що 

гість – аж із України. «У Піщано-
копському заліз на шовковицю, 
щоб поснідати. Вийшла бабуся із 
хати  неподалік і як взнала, що я з 
України, винесла миску з вареника-
ми», – згадує Сергій. Донські степи 
вразили ароматами, які мандрів-
ник порівняв із запахом дорогого 
парфумерного магазину. Каже, шия 
боліла від того, що крутив нею, аби 
роздивитися усю ту красу.

Одна місцева сім’я запропо-
нувала на тиждень залишитися: 
від’їстися, пожити та попрацюва-
ти. Вечори проводили за довгими 
розмовами, господарі розпитували 
про Україну, ділилися власними іс-
торіями.  

«Зустрічалися тут двоє десяти-
класників: хлопець і дівчина, однак 
їм це забороняли. Тож вони влітку 
втекли. Знайшли їх по димові піз-
ньої осені в степу мисливці. Пара 
вирила там землянку і так жила. 
Потім їм уже ніхто не забороняв 
одружитися», – пригадує Сергій бу-
вальщину, яку почув одного з таких 
вечорів на Дону. 

Коли ж знову вирушив у до-
рогу, то неподалік річки Хопер зу-
стрів французького велотуриста, 

Граємо в монополію, книжки читає-
мо. Завжди беремо з собою багато 
аудіокнижок, слухаємо їх з малими 
в машині замість музики», – розпо-
відає дружина Сергія Світлана. 

Вона, до слова, також досвідче-
ний турист. Ще коли не мала діток, 27 
днів провела у великому велопоході, 
що проліг Білоруссю та Росією, ката-
лися Карпатами. Причому їздили на 
простеньких роверах «Мінськ». 

«Була молода, 20-річна, от і по-
годилася на таку пригоду. Дуже 
важко доводилося. Ноги увечері 
ломило. Але коли повернулася до-
дому, то за витривалістю давала 
фору дівчатам, які були стрункіші за 
мене», – згадує Світлана. 

«Комарі нас у Росії гризли, а в 
Карпатах топило. Лягли у кукуру-
дзяному полі. Трішки не розрахува-
ли, і вода, що текла по землі з верху 
пагорба, почала нас заливати. Світ-
лана спить, а я канали рию навко-
ло», – сміється Сергій.  

А чи не найромантичніша ман-
дрівка – 25-денна подорож, яка 
вклю ча ла 15-денний сплав Хопром 
та Доном, на старому радянському 
човні. Щойно побралися – вирушили 
у дорогу. В пригоді якраз став весіль-
ний подарунок – сучасний намет. 

«Мали при собі томи «Тихо-
го Дону» Шолохова. Читали їх, бо 
якраз були у тих місцях, де відбу-
валися описані в романі події. Із 
харчуванням тоді було складно, бо 
нас обікрали, – з усмішкою прига-
дує Світлана. – Їли каші, присмачені 
лише олією». 

Тут же зустріли таких, як і самі, 
оригіналів: пару, яка збудувала хату 
на Дону, далеко від людей серед 
лісу. Ті пригостили молодь рибою. 

«Вилізли на горб, поставили там 
намет, наїлися подарованої риби. Ви-
пили всі запаси води, а внизу – табун 
коней диких, не спустишся. А пити 
хочеться! Добре, що був дощ, відкри-
вай рота – і пий», – згадує зі сміхом 
подружжя свою буремну юність.   

ЛАЙФХАКИ 
МАНДРІВНИКА 

Сергій каже, що свої «дикі» похо-
ди не проміняє на готелі та стандарт-
ні програми відпочинку. Зізнається: 
почувається вільно, коли самотуж-
ки планує маршрути. Переконує, що 
попри доволі бюджетні мандрівки, 
з походів отримує максимум вра-
жень, емоцій, психологічної розряд-
ки, спілкування з родиною.  

У тривалі подорожі їздить на авто 
із сім’єю, а в кількаденні – з друзями. 
Причому чимало з походів – неда-
леко від дому, на Волині. Каже, що 
надзвичайно гарні місця неподалік 
річок Іква, Прип’ять, Стохід, найви-
щої точки Волинської височини. 

Спати любить просто неба, на-
віть узимку. На сніг складає гілля, 
лягає у спальник і розпалює вогонь 
поряд. З іншого боку може бути на-
тягнутий тент, аби не задував вітер. 
Траплялися й зустрічі з дикими зві-
рами. Ще в 90-х у Карпатах бачив 
ведмедя та рись. Хоча, каже Сергій, 
тварина зазвичай боїться людини. 
Треба лише дати їй сигнал, що тут є 
ще хтось, відлякати.

Незмінним супутником ман-
дрівника є фотоапарат. Довгий час 
знімав на плівку, а потім почав ко-
ристуватися цифровою камерою. 

На стінах у квартирі подружжя 
висять мапи, на яких чимало місць – 
не просто географічні координати, 
а спогади та емоції. 

Сім’я сподівається, що незаба-
ром відкриє для себе ландшафти 
Західної Європи. А поки що надихає 
власним прикладом на активний 
зелений відпочинок та доводить, 
що відпочивати можна красиво та з 
пригодами і в Україні.

СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ 
Нині Сергію 42 роки, він одру-

жений. Останній довгий одиночний 
похід відбувся, коли первістку Арсе-
ну був лише рік, зараз хлопчикові – 
11. Їхав велосипедом із Луцька на 
Хмельницький, Вінницю, Полтаву, за 
23 дні проїхав дві тисячі кілометрів. 

Нині сім’я виховує трьох діток. 
Окрім найстаршого Арсена, мають 
ще двох маленьких принцес – Діану 
та Януську. Малеча у свої юні роки 
добре знає, що таке полонини Кар-
пат, яка прозора вода у Дніпрі, які 
холодні гірські ріки та які звірі жи-
вуть у Цуманській пущі. Не бояться 
тварин, знають, як звати кожного 
з жучків, та люблять пригодницькі 
книжки. На рахунку в малечі – п’ять 
великих походів, кожен з яких три-
вав майже місяць.   

«Звичайно, коли приїжджаємо 
на незнайоме місце, то проводимо 
інструктаж – де можна бавитися, 
де – ні. Особливо це стосується рі-
чок, бо вода тут небезпечна», – ді-
литься Сергій. 

Сімейний відпочинок цієї ро-
дини не схожий на традиційні 10 
днів та ночей на курортах, про які 
мріють чимало українських сімей. 
З наметами, харчами та гігабайтами 
аудіокнижок луцька родина сідає в 
авто та їде у пошуках тихих незай-
маних куточків України. Маршрут 
ретельно продумують напередодні, 
шукають гарні природні місцини. 

«Буває нелегко, коли йде дощ і 
кілька днів доводиться проводити в 
наметі. Розважити трьох дітей у таких 
умовах – це дуже складне завдання. 

який вже 15 місяців був у мандрах, 
причім подорожував з лайкою. Пес 
зрештою не витримав виснажливої 
подорожі і здох. Разом із францу-
зом Сергій проїхав до Саратова, а 
там уже сам – до Пензи, Саранська, 
Нижнього Новгорода. Звідти діс-
тався до Білорусі, яку об’їхав по діа-
гоналі до Бреста, а там уже й Луцьк 
поряд. Додому повернувся восени. 

Свої спогади мандрівник опису-
вав у щоденниках, а згодом із влас-
ними коментарями виклав у мере-
жу. Щоденники, до слова, вів тоді 
російською мовою, оскільки багато 
читав відповідної художньої літера-
тури та краще володів словом саме 
російською. Ці мемуари так сподо-
балися мандрівному товариству, 
що їх публікували російські сайти та 
жваво обговорювали велотуристи. 
Дивувалися із завзятості та в гар-
ному сенсі божевільності вчинку. 
Мовляв, нині, аби вирушити в бодай 
кількаденний похід, беруть сучасні 
засоби для навігації, одяг, провізію, 
є щонайменше мобільний телефон 
і банківська картка. А тоді – лише 
власна удача та клейонка на випа-
док дощу. 

Куниця на березі Стиру

Сім’я разом об’їздила Карпати, 
Крим та береги Дніпра

Вільне, щасливе і безтурботне дитинство

На «Мінську» по Карпатах. 
Пригода для сильних духом.

Краєвиди, що не 
залишають байдужими
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Науки та мистецтва – слава народу. Вони збільшують його щастя. Клод Адріан Гельвецій

аматори

  Наталія ЛЕГКА
    Старовижівський район
    Фото з архіву колективу

«НАДВЕЧІР’Я»: ЩО ГЛИБША 
ПІСНЯ, ТО ЯСНІША ДУША

хобі

  Тетяна ГРІШИНА 
    Фото з особистого архіву
    Луцьк

КНИЖЕЧКА З ФЕТРУ – НОВИЙ 
ДРУГ ДОПИТЛИВИХ МАЛЯТ 

Спогади – це єдиний рай, 
із якого людину годі 

вигнати. Між ним та народною 
піснею-одкровенням – 
трепетна спорідненість, 
бо саме в українській пісні 
людина, посріблена легкою 
памороззю років, залишає 
згадку про молодість та 
кохання, радість та печаль, 
вплітаючи у мелодію щиру 
надію, незгасну віру й 
пристрасну любов.

...У народного аматорського ко-
лективу «Надвечір’я» зі Старої Ви-
жівки набереться чимала скриня та-
ких поетично-музичних одкровень. 
Його пісні – не осінній прохолодний 
вечір, а жмені плодів горобини, 
оксамитові шати лісу, жага життя. Він 
уже відсвяткував срібний ювілей. І 
за весь цей час без «Надвечір’я» в 
районі не обходиться жоден мис-
тецький захід. Хористи дають кон-
церти не лише у Старовижівському 
районі, а й побували в інших, як, ска-
жімо, у сусідньому Маневицькому, 
звідкіля родом один із їхніх колег та 
автор пісень Петро Сачук, у минуло-
му журналіст, а нині ще й гуморист 
та художник. В основу музичних 
композицій колективу лягли й вірші 
місцевої поетеси та прозаїка, вете-
рана журналістики Олени Чабан, 
яка видала кілька збірок власних 
поезій та прозових творів.

Є серед учасників колективу 
й інші творчі особистості, наділе-
ні титулом майстра у своїй царині. 
Вишиті рушники, сорочки, картини 

Коли племінникові Тетяни 
Корчук виповнювався рочок, 
улюблена тітонька хотіла, 

аби ї ї подарунок запам’ятався 
малечі надовго, був оригінальним 
та корисним. Тож, коли побачила 
в мережі незвичну книжечку, 
загорілася бажанням втілити у 
життя щось подібне. Свого часу 
Таня майструвала сережки, тож, 
маючи хендмейдне минуле, 
наважилася взятися за роботу. 

– Це не традиційна паперова книжка, а ви-
ріб, який виготовляється з фетру, бавовняної 
тканини, різних ґудзиків, застібок, липучок, 
швейної фурнітури. Одне слово, всього, що 
дозволяє автору фантазія. Процес виготов-
лення досить непростий та має певні секре-
ти. Чим наповнити, як зшити – доводилося 
всього вчитися – як на власних помилках, так 
і на спеціалізованих майстер-класах, – розпо-
відає Тетяна. 

Замість сторінок – зшиті шматочки бавов-
ни, простір між якими наповнюють синтепо-
ном. А замість картинок та літер – іграшки з 
фетру, кубики, намистинки, стрічки, які можна 
відчіплювати, рухати, розкладати. 

Таня зізнається, що спочатку її племінник 
був до іграшки байдужим, а ось дорослі гості 
свята раділи, наче діти. 

– Тоді йому подобалося лише гратися за-
стібкою. А нині, коли Тимофійку вже майже 
два роки, він виконує усі завдання, – розпо-
відає майстриня. 

Уже після прочитання відповідної літе-
ратури з педагогіки дівчина дійшла виснов-
ку, що для кожного віку слід застосовувати 
завдання різної складності. Малечі до року 
цікавіші більш прості забави – наприклад, 
можна використовувати розвивальні іграшки 
з брязкальцями, зйомними деталями на ли-
пучках. А ось вправно виконувати завдання з 
різноманітними застібками, шнурівками, по-
єднанням форм і кольорів зможуть малюки, 
яким уже два-три роки. 

Така незвична іграшка дозволяє не прос-
то бавитися, а й вчитися, розвиває моторику, 
сприйняття, сенсорику, орієнтування в просто-
рі. Адже завдяки дотику малеча вчиться сприй-
мати світ, розрізняти, що кругле, а що пласкої 
форми, випрацьовує хапальний рефлекс. 

пріоритетно вирізняють з-поміж од-
носельців Віру Рижко, Любов Троян, 
Надію Міндер, Галину Романчук, Ган-
ну Сачик, Валентину Мороз, Лесю 
Гурську та багатьох інших талано-
витих учасників «Надвечір’я». Їхніх 
мрій, фантазій, почуттів, любовно 
втілених на хрещатому полотні, 
можна було торкнутися в місцевому 
краєзнавчому музеї, де проходять 
виставки самобутнього мистецтва 
земляків. Тут під пильними погля-
дами поціновувачів був рушник із 
родини Віри Рижко, якому майже 
вісімдесят років, «Похвальний лист» 
Василя Титаренка, датований 1913 
роком, який ретельно зберегла його 
донька Надія Міндер, вишита сукня 
матері Леонтія Кудацького, що вісім 

десятків років береже честь роду й 
нині вже пасує правнучці. І хто знає, 
у чому глибше сповідається душа 
учасників хору: в пісні чи дивах, які 
творять золоті руки!

Понад п’ятнадцять років упев-
нено веде людей старшого поколін-
ня до багатих джерел української 
народної та авторської пісні керів-
ник хору, його диригент, режисер 
та сценарист В’ячеслав Недзель-
ський, який, працюючи в місцевій 
райдерж адміністрації, організовує 
на Старовижівщині краєзнавчу ро-
боту. Завдяки йому проведено чоти-
ри всеукраїнські наукові історико-
краєзнавчі конференції та видано 
кілька наукових збірників про мину-
ле й сьогодення нашого краю.

Утім немає магії сильнішої, ніж 
магія пісні. Вона ширить межі неба, 
і що глибша пісня, то ясніша душа. У 
цьому переконуєшся, коли слухаєш 
хор «Надвечір’я», який тричі брав 
участь у ювілейних мистецьких за-
ходах однойменної телепередачі 
«Першого каналу» Національної те-
лекомпанії України, представляючи 
у ній район та Волинь. Ті поїздки 
стали для митців із народу особли-
во дорогими, адже дали поштовх 
для подальшого творчого та про-
фесійного зростання.

– Учасники хору мали можли-
вість побачити і глибоко усвідомити, 
яка багата, самобутня, неповторна 
культура, народна творчість нашої 
держави, – каже В’ячеслав Недзель-

ський. – Особливо запам’яталася 
поїздка у жовтні 2013 року, коли 
разом з іншими волинськими ко-
лективами «Надвечір’я» виконало 
на сцені Українського дому пісню 
«Волинь моя». Незабутнім залишив-
ся й приїзд у 2006 році незмінної 
ведучої передачі Тамари Щербатюк 
і її команди до Старої Вижівки на 15-
річчя нашого хору. До слова, батько 
Тамари Володимирівни Володимир 
Леонтійович свого часу організову-
вав у Луцьку радіомовлення. 

Було б несправедливо не зга-
дати й про фольклорний ансамбль 
«Вижівчани», що входить до скла-
ду «Надвечір’я», репертуар якого 
формується на основі народних 
творів, традицій та звичаїв, що по-
бутують на Старовижівщині. При-
ємно нині за  з начати, що колективу 
«Надвечір’я» було присвячено ще й 
другу книгу, яка розповідає про хо-
ристів. Вона стала літописом твор-
чого об’єднання, учасників якого 
посріблили роки, та не позбавили 
таланту дарувати іншим глибоку, як 
море, українську пісню, у якої ясна 
та щира душа.

Керівник колективу 
В’ячеслав 
Недзельський

Хор «Надвечір’я»

– Відомо, що мозок пов’язаний із відчуття-
ми. Якщо розробляти пальчики, дитинка ско-
ріше почне розмовляти, – додає майстриня. 

Сюжети для книжок – найрізноманітні-
ші. Можна покласти в основу казку, а маля 
самостійно вигадуватиме власні історії, ру-
хатиме дійовими персонажами, ба навіть 
зможе влаш тувати справжнісіньку лялькову 
театральну виставу. 

Більш дорослих діток завдяки книжці мож-
на навчити зав’язувати шнурівки, правильно 
переходити дорогу, лічити та розв’язувати 
прості математичні приклади, визначати го-
дину на циферблаті. 

Єдине побажання – аби в процесі «читан-
ня» брав участь дорослий. Він допоможе зо-
рієнтувати малечу, підказати. 

На виготовлення першої такої книжки у 
Тетяни пішло приблизно два місяці. Уже коли 
за плечима понад десяток виробів, свій де-
бют майстриня оцінює досить критично. Од-
наче та книжечка не змінила форми, кольору 
й досі служить. 

Особливу увагу Тетяна звертає на мате-
ріали – вони мають бути якісні, аби дитинка 
могла їх тягнути, кидати, кусати і при цьому 
не зашкодила собі. Окрім цього, книжку мож-
на прати руками, а отже, потрібно використо-

вувати такі тканини, які не змінюють колір та 
форму. Робота дуже кропітка. Чимало деталей 
потрібно шити вручну, додатково прострочу-
вати на машинці, а кожен вузлик на звороті 
ще й укріпити гарячим клеєм. На одній із та-
ких розвивальних книжок було 63 елементи, 
які можна зняти. Це в Тані поки що рекорд. 

Після того як майстриня зробила кілька 
книжок на подарунки, вироби почали замов-
ляти й незнайомі люди. При чім одна з кни-
жок помандрувала аж до далекої Італії. Такі 
подарунки часто бувають іменні. А особливо 
тішиться майстриня, коли батьки-замовники 
ніяк не обмежують автора і дозволяють втіли-
ти свої фантазії. 

– Найбільше тішуся, коли надсилають фо-
тографії, як дітки бавляться з книжками, ви-
вчають їх, досліджують. Збираю ті скарби в 
окремий альбом, – розповідає майстриня. 

У планах Тетяни – зробити книжечку-абетку, 
ляльковий будинок, колекцію окремих розви-
вальних іграшок, зокрема, іграшок-шукалок 
(наповнених намистинками, серед яких малюк 
намагається знайти більш об’ємний предмет) 
та багато іншого. Втім поки що на це все бракує 
часу. Адже, окрім хобі, Таня працює в ІТ-компанії 
та має чоловіка, який, каже зі сміхом, скоро по-
чне ревнувати її до швейної машинки.

26-річна лучанка Тетяна 
шкодує лише про те, що має 
так мало годин у добі, аби 
втілити усі свої сюжети у життя 

Для двійнят книжечку робили 
таким чином, аби обоє малюків 
мали чим гратися і не сварилися

Колись маленька Євочка зможе 
сміливо заявити, що читати 
книжечки почала ще з пелюшок Кожен із виробів – неповторний
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Країна має право називати себе спортивною, якщо більшість її населення відчуває 
особисту потребу в заняттях спортом. П’єр де Кубертен

ІЗ БРЕСТА – 
З МЕДАЛЯМИ
Білорусь

2-3 грудня Брест приймав 59-й між-
народний турнір з легкої атлетики пам’яті 
генерала-лейтенанта Дмитра Карбише-
ва. Змагання відбувалися у двох вікових 
категоріях – серед атлетів 2000-2001 і 
2002-2003 років народження. Серед країн-
учасниць була й Україна.

Срібною призеркою змагань у спортив-
ній ходьбі стала вихованка Любешівської 
ДЮСШ Дарина Касян. Вона була другою на 
дистанції зі спортивної ходьби (3000 м) у ві-
ковій категорії U-14. Її результат – 14.52,49 
хв. Швидше пройшла лише білоруска Єли-
завета Гришкевич (14.46,89 хв).

Крім того, вдало виступили у Бресті 
й волинські метальники списа. Дмитро 
Кальков та Максим Троцюк також привез-
ли додому призові місця.

Дмитро Кальков був другим у віко-
вій категорії U-16 із результатом 62.00 м, 
а Максим Троцюк – третім серед атлетів 
2002-2003 р. н.

Серед дівчат у U-16 волинянки Софія 
Богдан та Альбіна Савчук були відповідно 
п’ятою та шостою.  

ЛУЧАНИН ПОКАЗАВ 
ВИДОВИЩНИЙ БІЙ 
Львів

Відкритий всеукраїнський турнір із 
боксу серед молоді на призи срібного 
призера ХХVІІ літніх Олімпійських ігор у 
Сіднеї Андрія Котельника відбувся нещо-
давно у Львові.

У змаганнях брали участь 50 боксерів 
з різних регіонів України.

У складі збірної команди Волинської 
області учасниками турніру стали спортс-
мени відділення боксу луцької ДЮСШ №2.

Найуспішнішим на цих змаганнях був 
виступ Іллі Жуковського, який у ваговій 
категорії до 52 кг здобув золоту нагороду 
турніру.

За рішенням журі та членів оргкомі-
тету, фінальний поєдинок Іллі з місцевим 
боксером Юрієм Фішером визнали най-
видовищнішим, за що обом боксерам 
вручили пам’ятні статуетки та цінні по-
дарунки. Луцькому боксеру дістався мо-
більний телефон.

Змагання у Львові стали випробуван-
ням для нашого спортсмена і хорошою 
підготовкою до головних всеукраїнських 
змагань – чемпіонату України з боксу се-
ред молоді, який відбудеться 19-26 груд-
ня в Харкові.

ДОДОМУ – ЗІ 
«СРІБЛОМ» 
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ
Польща

Український майстер японської бо-
ротьби джиу-джитсу Богдан Мочуль-
ський із Луцька здобув срібну медаль 
чемпіонату світу, що відбувся нещодавно 
в польському місті Вроцлаві. Як повідо-
мляє «Укрінформ», за перемогу змагали-
ся спортсмени з понад 30 країн світу.

«У розділі fi ghting Богдан Мочуль-
ський у ваговій категорії 62 кг здолав 
спортсменів з Італії, Болгарії, Бельгії та 
Голландії. Лиш у фіналі українець посту-
пився представнику Німеччини Романові 
Аполонову», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2014 та 2015 роках Мо-
чульський ставав бронзовим призером 
світової першості. А цьогоріч лучанин 
став єдиним призером міжнародних зма-
гань від України у Парижі.

джиу-джитсу

легка атлетика

бокс
пауерліфтинг визнання

  Ольга ФЕДОРЕНКО
    Луцьк

ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩИХ 
ТАНЦЮРИСТІВ ВОЛИНІ

талановита молодь

баскетболволейбол, жінки, суперліга

№ Клуб І В П О
1 Хімік 14 13 1 27
2 Будівельник 15 11 4 26
3 Дніпро 15 11 4 26
4 БІПА 15 9 6 24
5 Запоріжжя 15 8 7 23
6 Кривбас 13 9 4 22
7 Черкаські Мавпи 15 7 8 22
8 Миколаїв 15 6 9 21
9 Кремінь 14 2 12 16
10 Волиньбаскет 13 2 11 15
11 Політехнік 14 1 13 15

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ
«Волиньбаскет» – БК «Дніпро», 

9 грудня, 20:00, ОДЮСШ.
«Волиньбаскет» – БК «Запоріжжя», 

11 грудня, 19:00, ОДЮСШ.

Грандіозне свято танцю, 
грації та краси – Чемпіонат 
Волині зі спортивного танцю – 

відбулося днями у Луцьку.
Цього дня все було особливим – і рекорд-

но велика кількість учасників, і високий рі-
вень танцювальних пар, представників бага-
тьох областей України, і навіть нагородження 
переможців, ініційоване депутатом Луцької 
міської ради, укропівцем Сергієм Шкодою.

555 танцювальних пар, а це 1110 учасни-
ків, вражали високим рівнем майстерності. 
Змагання організували на честь 25-ї річниці 
діяльності клубу спортивного танцю «Троян-
да», відомого і в Україні, і далеко за її межами. 
Вихованці «Троянди» – переможці та призери 
численних обласних, всеукраїнських та між-
народних змагань.

Найбільше учасників конкурсу представ-
ляли саме клуб «Троянда», керівниками якого 
є знані тренери Ольга та Сергій Кравчуки, що 
виховали не одне покоління танцівників най-
вищого рівня.

Танцювальну майстерність демонструва-
ли школи Дрогобича, Івано-Франківська, Ко-
веля, Кременця, Луцька, Львова, Нововолин-
ська, Рівного, Херсона, Чернівців. Учасники 
змагалися у різноманітних категоріях – вальс, 
танго, квікстеп, фокстрот, самба, румба, ча-ча-
ча тощо. Найбільше драйву та емоцій викли-
кали у глядачів латиноамериканські танці.

А справжнім сюрпризом для всіх стало 
нагородження переможців. Раніше в Украї-
ні танцювальна пара отримувала лише один 

кубок на двох, тож поділити його було досить 
складно. Проте цього разу укропівець Сергій 
Шкода впровадив європейську модель на-
городження переможців, а саме – вручення 
кубків індивідуально кожному переможцю.

«Ми щиро вдячні Сергію Шкоді за під-
тримку в організації та проведенні змагань, – 
зазначив керівник клубу спортивного танцю 
«Троянда» Сергій Кравчук. – Сергій Іванович 
сам запропонував таку модель нагороджен-
ня. Вважаю, що ця ініціатива правильна і 
найбільш справедлива, так нагороджують у 
Європі. Та й самі кубки мали достойний ви-
гляд – великі, красиві, кожен із учасників ви-
кладався на повну, аби отримати таку чудову 
винагороду».

«Танець – це такий вид спорту, що об’єднує 

родини, тішить батьків і дітей, вчить працюва-
ти у парі, розуміти й відчувати одне одного, – 
вважає Сергій Кравчук. – І це не просто спорт, 
а справжнє мистецтво, видовищне шоу, яким 
неможливо не захоплюватися. Приємно, що за 
25 років наш клуб ріс і розвивався, відбулася 
величезна кількість змагань різного рівня. А ці 
змагання – рекордні і за кількістю учасників, і за 
системою нагородження переможців. Я дуже 
задоволений здобутками наших волинських 
танцювальних пар, які традиційно виборюють 
призові місця на змаганнях різних рівнів. Ось 
нещодавно привезли кубки зі змагань у Поль-
щі. Приємно, що мистецтво спортивного танцю 
на Волині розвивається, приходять усе нові по-
коління дітей, які закохуються в танець і пере-
творюють це захоплення на спосіб життя».

ВОЛИНСЬКІ ДІВЧАТА ВРАЗИЛИ 
СИЛОЮ М’ЯЗІВ  

ВОЛИНЯНЦІ ВРУЧИЛИ 
МІЖНАРОДНУ ПРЕМІЮ

О
льга Ф

едоренко

№ КОМАНДА М П О
1 Хімік (Южне) 12 12 36
2 Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ (Тернопіль) 12 9 28
3 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ (Луцьк) 12 8 23
6 Педуніверситет-ШВСМ (Чернігів) 12 5 16
4 Орбіта-ЗТМК-ЗНУ (Запоріжжя) 12 5 14
5 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ (Рівне) 12 3 12
7 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 12 3 8
8 Сєверодончанка (Сєверодонецьк) 12 3 7

ТРІЙКА ЛІДЕРІВ ІДЕ У ВІДРИВ
6-й тур: «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – «Волинь-

Університет-ОДЮСШ» – 1:3 (25:22, 17:25, 
16:25, 23:25).

«Волинь»: Осачук, Рудик, Яцків, Ужва 
(к), Скрипник, Тищенко; Карасьова (л), Гас, 
Собчук. Тренер – Богуслав Галицький.

«Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» – 0:3 (18:25, 19:25, 
21:25).

«Волинь»: Осачук, Рудик, Яцків, Ужва 
(к), Скрипник, Тищенко; Карасьова (л), Гас. 
Тренер – Богуслав Галицький.

«Педуніверситет-ШВСМ» –  «Регіна-
МЕГУ-ОШВСМ» –  3:2, 3:1.

«Сєверодончанка» – «Галичанка-ТНЕУ-
ГАДЗ» – 1:3, 0:3.

«Хімік» – «Білозгар-Медуніверситет» – 
3:0, 3:0.

7-й тур: 9, 10 грудня: «Волинь-
Університет» – «Сєверодончанка», 
«Регіна-МЕГУ» – «Хімік», «Білозгар» – 
«Орбіта-ЗТМК», «Галичанка-ТНЕУ» – «Пед-
університет». 

Коломия 

Коломия приймала найсильніших студен-
тів України. На Івано-Франківщині 1-3 грудня 
відбулися змагання за кубок України з пауер-
ліфтингу та Чемпіонат України серед студен-
тів вишів. Під волинськими прапорами ви-
ступали спортсмени команди Volyn strength 
мережі фітнес-центрів «Інтер Атлетика».

У підсумку Ірина Воробйова стала воло-
даркою кубка України у ваговій категорії до 63 
кілограмів із результатом 400 кг у сумі трибор-

Одеса

Грандіозне свято спорту, яке щорічно зби-
рає провідних спортсменів та спортивних діячів 
з усіх куточків світу – вручення премії «Золотий 
Мангуст 2016» – відбулося 2 грудня в Одесі.

За заслуги й досягнення у спорті з-поміж 
інших нагороду отримала й віце-чемпіонка Єв-
ропи 2016 року та учасниця Олімпійських ігор 
у Бразилії ковельчанка Тетяна Коб.

Міжнародна премія за заслуги і досягнен-
ня в спорті «Золотий мангуст» була започат-
кована в 2009 році громадською організацією 
«Мангуст».

Серед видатних українських боксерів та 
спортивних діячів лауреатами попередніх 
премій «Золотий мангуст» були президент Фе-
дерації боксу України Володимир Продивус, 
дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ло-
маченко, чемпіон Олімпіади 2012 року Олек-
сандр Усик, призер Олімпійських ігор у Лон-
доні Олександр Гвоздик, екс-чемпіон світу за 
версією WBC Віктор Постол та призер Чемпіо-
нату світу 2013 року Микола Буценко.

Волинська боксерка Тетяна Коб 
з олімпійцем Жаном Беленюком

ства (присідання, жим та станова тяга).
Оксана Гронович виборола золоту 

нагороду чемпіонату України серед сту-
дентів у ваговій категорії до 52 кг та стала 
абсолютною чемпіонкою цих змагань із 
чудовим результатом – 340 кг у сумі три-
борства. У становій тязі Оксані вдалося 
перевершити саму себе. Дівчина побила 
власний рекорд на 7,5 кг, зафіксувавши у 
третій спробі 157,5 кг. На жаль, ранг зма-
гань не передбачав встановлення рекор-
дів України. 

Марія Ройко в цій же вазі здобула 
«сріб ло» із сумою 285 кг.

Юлія Осіїк зуміла зафіксувати 315 кг та 
стала бронзовою призеркою чемпіонату в 
категорії до 63 кг.

Софія Бабіляс із результатом 265 кг по-
сіла п’яте місце в категорії до 57 кг.

«Порівняно з попередніми змагання-
ми, всі дівчата підвищили власні результа-
ти, але виступили на тверду «четвірочку». 
Адже через деякі технічні помилки вони 
не зуміли показати весь максимум, на 
який були готові. Хоча, можливо, я занад-
то вимогливий, адже ніколи не був задо-
волений результатом на всі 100%. Ейфорія 
від перемог минає досить швидко, зали-
шається лише мета, що попереду, і робота 
над помилками», – підсумував наставник 
силачок, Заслужений тренер України Олег 
Хом’як.

Красуні-силачки традиційно 
привозять додому гостинці – 
медалі усіх ґатунків

з архіву О
лега Хом

’яка

«Золотий М
ангуст»

volynnew
s.com

За звання найкращих змагалися 555 пар

Дарина Касян
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17-й тур: «Ворскла» –
«Динамо» – 2:2, 

«Чорноморець» – «Волинь» – 
0:0, «Зоря» – «Дніпро» – 2:3, 
«Олімпік» – «Карпати» – не 
відбувся, «Шахтар» – «Сталь» – 
2:0, «Зірка» – «Олександрія» – 1:1. 

18-й тур 9 грудня (п’ятниця): 
«Дніпро» – «Олімпік» (19:00). 
10 грудня (субота): 
«Волинь» – «Ворскла» (14:00). 
11 грудня (неділя): 
«Карпати» – «Зірка» (14:00), 
«Олександрія» – «Чорноморець» 
(17:00), «Сталь» – «Зоря» (19:30).
12 грудня (понеділок): 
«Динамо» – «Шахтар» (19:00).

прем’єр-ліга ЗАКРИВАЄМО РІК «ВОРСКЛОЮ»

17-й тур, Одеса, стадіон 
«Чорноморець», 2282 глядачі
«Чорноморець» (Одеса): 
Боровик – Давид, Коркішко, 
Андрієвський, Калітвінцев 
(Кабаєв, 76), Смірнов (Ковалець, 68), 
Філімонов (к), Мартиненко, Люлька, 
Третьяков, Данченко.
«Волинь» (Луцьк): Кичак – Романюк, 
Логінов, Мелінишин, Шаповал 
(Дудік, 70) – Чепелюк, Герасимюк – 
Задерецький, Мемешев – Діденко, 
Петров.
Арбітр матчу: Катерина Монзуль 
(Харків).
Попереджені: Хочолава (34), 
Калитвинцев (35) – Мелінишин (15), 
Романюк (35), Мемешев (73).

«Чорноморець» – 
«Волинь» – 0:0

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Одеса

  Юрій КОНКЕВИЧ

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 17 15 2 0 37 - 8 47

2 Динамо 17 11 4 2 35 - 15 37

3 Зоря 17 9 4 4 27 - 16 31

4 Олімпік 16 8 3 5 23 - 25 27

5 Олександрія 17 7 5 5 28 - 22 26

6 Чорноморець 17 6 5 6 13 - 17 23

7 Ворскла 17 5 5 7 19 - 21 20

8 Зірка 17 4 3 10 14 - 27 15

9 Сталь 17 3 5 9 12 - 22 14

10 Дніпро 17 4 5 8 18 - 27 11

11 ВОЛИНЬ 17 2 4 11 12 - 29 10

12 Карпати 16 2 5 9 16 - 25 5
* З ФК «Дніпро» (Дніпро) і  ФК «Карпати» (Львів) знято по 6 очок

Так склалося, що два 
завершальні матчі 2016 
року «Волинь» проводить 

із командами, які б’ються 
між собою  за потрапляння в 
першу шістку. «Чорноморець» 
в Одесі волинянам вдалося 
трохи пригальмувати, на черзі – 
домашній матч із «Ворсклою», 
яка в минулому турі зупинила 
«Динамо».

Отож, проти «моряків» не зіграли Роман 
Никитюк та Міха Горопевшек, дискваліфіка-
цію відбував Артем Шабанов. Після невдало-
го матчу Андрія Марчука проти «Динамо» в 

Facebook Ф
К «Волинь» 

Бомбардири: Мораєс («Динамо») – 9 
голів у 15 матчах, Феррейра («Шахтар») – 

7 (10), Коломоєць («Ворскла») 
і Бланко-Лещук («Карпати») – по 6.

рамку повернувся Артем Кичак, але найбільш 
очікуваним поверненням стала з’ява Олега 
Герасимюка в центрі півзахисту у парі з Олек-
сандром Чепелюком. 

На 11-й хвилині Мемешева на ударну по-
зицію вивела класна комбінація наших напад-
ників – Петрова й Діденка. Але воротар вчас-
но кинувся на Редвана, і скорочений кіпером 
кут обстрілу воріт не дозволив Мемешеву 
влучити – стійка!

В Одесі «Волинь» нарешті взяла 
виїзні бали у цьому чемпіонаті

Футбольний світ ще 
довго згадуватиме 

катастрофу літака 
з футболістами 
бразильського 
«Шапекоенсе» на 
борту. Команда, 
журналісти та персонал 
лайнера розбилися 
29 листопада неподалік 
аеропорту міста 
Медельїн у Колумбії. 
Як з’ясувалося, головна 
причина падіння – 
нестача пального.

На жаль, це не перший та-
кий випадок із футбольними 
командами. «Волинські Нови-
ни» пригадали найжахливіші 
трагедії в історії спорту...

«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛІЯ)

6 лютого 1958 року в ае-
ропорту Мюнхена літак, яким 
поверталися із Белграда фут-
болісти «Манчестер Юнайтед», 
приземлився на дозаправку. 
Але у повітря вже не піднявся. З 
45 осіб, які перебували на бор-
ту, вижили 24. Серед тих, кому 
пощастило залишитися серед 
живих, виявилися головний 
тренер команди Метт Басбі та 
ще зовсім юний Боббі Чарль-
тон, згодом володар «Золотого 
м’яча» 1966 року.

«Малюки Басбі», які в 1957 
році виграли чемпіонат Англії 
(середній вік гравців становив 
22 роки), у Белграді вийшли до 
півфіналу Кубка чемпіонів. Здо-
бути трофей їм не судилося. Над 

фатум

КОМАНДИ, ЩО ВІДІЙШЛИ У НЕБО
БРАЗИЛЬСЬКА 
«ПОПЕЛЮШКА»

 «Шапекоенсе» заснували в 1973 році 
після злиття двох любительських клубів. 
Він базується в місті Шапеко (штат  Санта-
Катаріна на півдні Бразилії). 

Клуб із відносно невеликого міста зміг підняти-
ся в найвищий дивізіон і репрезентувати Бразилію 
на міжнародному рівні. До початку 2010-х «Шапеко-
енсе» залишалася командою регіонального рівня, а 
опісля здійснила дивовижний ривок, опинившись 
на видних позиціях у Бразилії і не тільки.

Підйом почався в 2008 році, коли «Шапекоенсе» 
виступав у четвертому за рівнем дивізіоні Бразилії. 
Відтоді їм щороку вдавалося переходити на новий 
рівень: третє місце в Серії D; сьоме, п’яте і третє в Се-
рії С; друге місце в Серії В. У Серію А «Шапе» вдалося 
кваліфікуватися в 2014 році. Тут команда мала 15-те 
і 14-те місця, а в нинішній першості за тур до фінішу 
йшла на 9-му місці, випереджаючи таких грандів, як 
«Сан-Паулу», «Флуміненсе» і «Крузейро».

Склад «Шапекоенсе» навіть за місцевими мірка-
ми був скромним, однак успіхи приходили за раху-
нок командної гри. Цього року на шляху до фіналу 
Копа Судамерикано «Шапекоенсе» вдалося виби-
ти з турніру аргентинські «Індепендьєнте» і «Сан-
Лоренсо». Торік у розіграші цього кубка «Шапекоен-
се» дістався до чвертьфіналу, де поступився тільки 
«Рівер Плейту».

Нині клуб став знаменитим на весь світ. Шкода, 
що приводом для цього став не справедливий про-
грес і, можливо, виграний трофей, а трагедія, яка 
забрала життя футболістів, тренерів, журналістів і 
членів екіпажу. 

Facebook Ф
ІФ

А

pinterest.com

– Наша команда нагадує мені «Лестер». Ко-
манда зі скромного міста має шанс виграти 
важливий титул. Разом зі своїми гравцями я 
хочу домогтися успіху й залишити по собі слід, – 
сказав за тиждень до трагедії головний тренер 
«Шапекоенсе» Кайо Жуніор.

Боббі Чарльтон (праворуч) 1968-го 
таки виграв «чортів кубок» для МЮ

тілами своїх партнерів ті, хто за-
лишився живим, заприсяг лися 
неодмінно виграти «цей чортів 
кубок». Обітницю вони вико-
нали у 1968 році. МЮ у фіналі 
Кубка чемпіонів обіграв з ра-
хунком 4:1 «Бенфіку». Два м’ячі 
забив Боббі Чарльтон, а трену-
вав команду Метт Басбі...

«ТОРІНО» 
(ІТАЛІЯ)

У 1949 році, врізавшись у 
пагорб Суперга в Турині, роз-
бився літак, у якому летіли фут-
болісти «Торіно» – провідного 
на той момент клубу Італії, що 
чотири рази поспіль вигравав 
«скудетто».

Через сильний туман пілот 
втратив орієнтацію у просторі. 
Літак зачепив крилом шпиль 
базиліки і завалився на землю. 
Загинули 18 гравців тієї коман-
ди, дехто із них входив до скла-
ду збірної Італії. По тій трагедії 

«Торіно» тільки раз зміг стати 
чемпіоном Італії, так і не отя-
мившись від втрати.

«ПАХТАКОР» 
(ТАШКЕНТ)

Трагедія сталася 1979 року 
в небі над Дніпродзержин-
ськом. Зіткнулися два лайнери, 
які через помилку авіадиспет-
черів опинилися в одному по-
вітряному коридорі. Рейсом 
«Ташкент-Донецьк-Мінськ» ле-
тіли футболісти і тренери ко-
манди «Пахтакор». Усі вони, як 
і інші пасажири, в тому числі й 
зустрічного рейсу «Кишинів-
Воронеж», загинули.

У народі ширилася версія, 
що зіткнення сталося через те, 
що повітряний коридор тер-
міново знадобився третьому 
лайнеру з якоюсь великою пар-
тійною шишкою на борту. Але 
підтвердження ця теорія не 
мала. Зате точно відомо, що тим 

самим літаком мав летіти до 
Мінська головний тренер «Пах-
такора» – киянин Олег Базиле-
вич. Але за збігом обставин на 
рейс не потрапив.

ЗБІРНА 
СУРІНАМУ

У 1989 році в аеропорту сто-
лиці Сурінаму Парамарібо роз-
бився літак з 23 голландськими 
футболістами на борту. Гравці 
сурінамського походження ле-
тіли в Південну Америку, аби 
взяти участь у товариському 
матчі збірної своєї історичної 
батьківщини.

Саме ця трагедія стала при-
чиною того, що легенда збірної 
Нідерландів і лондонського 
«Арсенала» Денніс Бергкамп 
став «нелетючим голландцем». 
Тим рейсом летіли кілька друзів 
Денніса по академії амстердам-
ського «Аякса». На Бергкампа 
це справило таке гнітюче вра-
ження, що в наступні роки він 
украй рідко погоджувався на 
авіаперельоти, обираючи для 
подорожей наземний транс-
порт, або ж зовсім відмовлявся 
від далеких поїздок.

ЗБІРНА ЗАМБІЇ
У 1993 році біля берегів 

Габона в Атлантичний океан 
упав літак з 18 гравцями збірної 
Замбії із футболу на борту. Вони 
летіли у Дакар на матч відбір-
кового турніру до чемпіонату 
світу 1994 року проти команди 
Сенегалу. У катастрофі загину-
ли всі пасажири.

У 2012-му Замбія виграла 
Кубок африканських націй і 
присвятила перемогу своїм за-
гиблим попередникам...

Одесити оговталися, й Кичак виручив 
свою команду після пострілу Андрієвського з 
12 метрів та рикошету від захисників!

Другий тайм розпочався з двох моментів 
у обох команд. Спочатку Калитвинцев голо-
вою цілив у ближній кут воріт Кичака після 
флангового прострілу, але Артем не спав, 
згрупувався і відбив удар. У наступній атаці 
Петров міг набагато краще з 11 метрів проби-
вати головою після навісу від Шаповала, але 
вдарив несильно й у руки Боровику.  

На правах господарів моряки влаштува-
ли штурм воріт Кичака на останніх хвилинах, 
і хрестоносцям довелося пережити чимало 
нервових хвилин. Хоча до суто гольових мо-
ментів справа не дійшла, й «Волинь» привез-
ла до Луцька з Одеси нічию. 

Загалом гості дуже компактно зіграли в 
захисті, створивши кілька моментів у кожно-
му з таймів. Повернення Герасимюка навело 
порядок у центрі поля, й боротьбу в цій зоні 
наша команда не програла. 

На останній бій цього року «Волинь» 
піде у повному складі, й на глядачів у суботу, 
10 грудня, чекає дуже цікавий матч. Він стар-
тує на «Авангарді» о 14:00. Звертаємо увагу на 
те, що керівництво клубу суттєво зменшило 
ціну квитків. На всі сектори, окрім централь-
ної трибуни, вони коштують 20 гривень. 

Відзначимо, що команда екс-волинянина 
Василя Сачка перед грою в Луцьку втратила 
трьох провідних футболістів. Через перебір 
попереджень гру пропустять Бартуловіч, Ді-
тятьєв та Сімінін. А ось улюбленець луцької 
публіки Сандро Кобахідзе в строю і готовий 
зіграти проти колишнього клубу. 

Поле луцького «Авангарда», на відміну від 
більшості газонів, де відбуваються матчі УПЛ, 
у чудовому стані. І це попри те, що Луцьк не 
оминули снігопади. Трава вже більш як два 
тижні перебуває під захисною плівкою, відтак 
поганий стан поля «Волині» і «Ворсклі» точно 
не дошкулятиме. 
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Оптимізм – ось розкіш великих людей. Луї Арагон

– Як ти витрачаєш зарплату?
– 40% – на їжу, 30% – на комуналку, 

30% – на одяг, 20% – на розваги й неперед-
бачувані витрати.

– Але ж це разом виходить 120%!
– У тім-то й проблема...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відповідальність за встановлення у 
Москві пам’ятника київському князю взяв 
на себе «Правий сектор», показавши тим, 
що Київ ставить хрест на Москві.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка: 
– Ти мені зарплату плануєш віддавати?
Чоловік злорадно: 
– Не сьогодні, голова болить.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка каже до чоловіка:
– Любий, так хочеться романтики... Як 

раніше. Запроси мене на побачення!
– Гаразд! Приходь о 22:00 на кухню... 

Чайку поп’ємо!

Жартівливо-політичний гороскоп на 8 – 14 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Ірина Вахович  
8 квітня 1975 р.
Депутат Волиньради, 
завкафедри фінансів ЛНТУ
Тиждень духовних змін, 
пізнання, активний творчо 
і фізично. Варто відвідати 

парну або сауну. Бажано стримувати емоції. 
Вдалий час для початку різних справ, 
медитації, голодування, посту та духовного 
прозріння. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Начальник департаменту 
муніципальної поліції Луцька
Зорі вважають, що час 
навести лад у соціальних 
мережах, аби не бути 
спійманою на гарячому. Бо 

виявиться, що за легендою, демонтуєте 
якийсь гараж чи МАФ, а насправді будуєте 
піщаний замок у Єгипті. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Сни будуть віщими. Можуть 
виникнути розбіжності в 
діалозі з партнерами. Не 
варто вдаватися до жорстких 

заходів, старайтеся залагодити ситуацію 
мирно. Вільний час присвятите придбанню 
нерухомості.

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Депутат Луцькради
Цікавтеся – і зацікавлені 
вами будуть. Раки й далі 
общипуватимуть клешні 
хабарникам та лицемірам. 

Роботи вистачатиме, але зорі радять не 
забувати ні про спорт високих досягнень, ні 
про звичну зарядку. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
правління Волинської 
облспоживспілки
А Лев і нині там. Небосхил 
штормить, навколо метуть 

революційні мітли, бризкають фонтани 
люстрації, а царі торгівлі живуть собі й далі 
без царя в голові. Заслужений ви наш, зорі 
радять угамуватися.

Діва (24.08 – 23.09)
Микола Романюк 
24 серпня 1958 р.
Міський голова Луцька
Візьметеся за фінанси й 
романси, а також згадаєте 
давніх друзів із особливими 
заслугами. Дивіться уважно, 

що підписуватимете – наступного разу 
можна все тяжко нажите якомусь лихварю 
віддати. 

Терези (24.09 – 23.10)
Олег Герасимюк 
25 вересня 1986 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Віримо, що саме нині 
настане ваш час. Є 
нагода поквитатися з 
усіма заздрісниками та 

негідниками, які не вірять у Тимура і його 
команду. Одягайтеся тепліше, на полі нині 
зимно, а в сіні не сховатися. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш 
27 жовтня 1961 р.
Виконавчий директор 
Волинської філії Національної 
телерадіокомпанії України
Очікуйте на чергову порцію 
екстраваганщини. Хоча 

після нещодавніх кадрових змін матимете 
перепочинок, аби впорядкувати думки 
й визначитися, чи вартує хвилина слави 
трьох секунд політичної реклами.  

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова Каменя-
Каширського
Зможете впоратися з усіма 
завданнями. Партнери підуть 
на поступки і виконають ваші 

вимоги. Намагайтеся відмовитися від роботи 
з особами, в яких не впевнені. Тихше їдеш – 
далі будеш.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Зима закує всі плани у 
кригу. Імовірно, доведеться 
переключитися на підводну 
риболовлю. Ефекту менше, а 

здоров’я – більше. Цього тижня підлеглі не 
підведуть під монастир, тільки до цирку під 
куполом. 

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища 
Доведеться узятися за 
рутинну роботу. Намагайтеся 
урізноманітнити діяльність, 
щоб не перевтомлюватися. 

Використовуйте вдалий момент, аби 
підняти свій авторитет у громаді. 

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Доведеться залагодити 
кілька складних ситуацій. 
Застосовуйте вміння 
переконувати, щоб досягти 

потрібного результату. Намагайтеся 
використовувати ділові зв’язки, аби 
прискорити процес. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 8 – 14 грудня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги!
Ширше кишені!

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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ПОРА СМАКУВАТИ 
ЗАМОРСЬКИМ 
ГОРОХОМ

Нут (турецький або 
баранячий горох) людство 

почало вирощувати до 
нашої ери. Причому ці боби 
використовували не тільки 
для їжі, але ще і з лікувальною 
метою. Як продукт харчування 
в нашому регіоні він майже не 
поширений, а ось на Сході про 
користь нуту добре знають і 
їдять його чи не щодня.

У бобах містяться білки, жири, кліт-
ковина, вітаміни групи B (B1, B2, B3, B5, 
біотин, B6, В9), вітамін P, A, Е і C. У нуті 
дуже мало калорій (120 кал на 100 г), 
він є рекордсменом серед інших куль-
тур за вмістом амінокислоти – метіо-
ніну, яка потрібна для синтезу холіну, 
адреналіну і цистеїну. Метіонін норма-
лізує рівень холестерину, перешкоджає 
ожирінню печінки і покращує її праце-
здатність, виступає як антидепресант.

У баранячому горосі міститься 
близько 80 цінних харчових речовин. 
Наприклад, селен, що продовжує мо-
лодість, збільшує мозкову активність і 
запобігає розвитку онкології. У нуті ба-
гато кальцію, фосфору, калію, марган-
цю, магнію, бору, заліза і кремнію.

Регулярне вживання баранячого 
гороху зміцнює серцево-судинну сис-
тему, покращує травлення, нормалізує 
рівень цукру. Також нут виліковує і 
запобігає розвитку шкірних захворю-
вань, покращує потенцію, зір, є чудо-
вим засобом для профілактики ката-
ракти і глаукоми.

Завдяки високому вмісту заліза 
баранячий горох особливо корисний 
жінкам. Нут запобігає і лікує жіночу 
анемію, стимулює вироблення гемо-
глобіну.

Висока концентрація марганцю 
сприяє виробленню організмом енер-
гії, нормалізує роботу нервової систе-
ми, зміцнює імунну систему. 

zz.te.ua
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Усяка людина здібна, та не для всяких справ. Хуан Мануель Ч И Т АЧ И Т Адина здібна, та не для всяких справ. Хуан Мануель
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НЕДІЛЯ

+6 оС +4 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ІНСТИТУТ ШЛЯХЕТНИХ ПАНЯНОК 8 грудня – Клим, Клавдія, 
Петро

9 грудня – Інокентій, Юрій, 
Яків

10 грудня – Всеволод, 
Гаврило, Роман

11 грудня – Василь, 
Григорій, Федір, 
Степан, Іван

12 грудня – 
Ольга, 
Неоніла, 
Парамон, 
Василь

13 грудня – 
Андрій, Аркадій

14 грудня – 
Наум, Філарет

8 грудня – Клим, Клавдія, 
Петро

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
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  призовий кросворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 14 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
хлібниця Krauff .
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

вітаємо!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДА ЗА ЛИСТОПАД

№40 – Олена Мандзюк (м. Ковель), виграш-
не слово – «авангард», приз – набір рушників;

№41 – Василь Ткачук (м. Луцьк), виграшне 
слово – «резонанс», приз – каструля;

№42 – Олег Філюта (с. Маньків, Локачин-
ський р-н), виграшне слово – «плавання», 
приз – плед;

№43 – Віктор Ковалевський (м. Новово-
линськ), виграшне слово – «апельсин», приз – 
набір кухонних дощок.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

У Інституті також навчали 
ведення домашнього господарства, 
шиття та рукоділля
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Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. g5+ Крh5 
2. Т:h7#

12 грудня 1818 року в Полтаві відкрили 
Інститут шляхетних панянок. Це був 

закритий навчальний заклад, який діяв 
до 1917 року. 

Інститут був єдиним у Полтавській губернії серед-
нім навчальним закладом для дочок збіднілих дворян. 
Він давав освіту, естетичне й етичне виховання. Серед 
предметів, які викладали малим панянкам, були Закон 
Божий, російська, французька, німецька мови, а також 
чистописання, граматика, синтаксис, риторика, логіка, 
арифметика, географія, історія, малювання, танці та 
музика. 

Сюди приймали дівчат дворянського походжен-
ня, пізніше – дітей духовенства і купців віком від 6 до 
18 років. Повний курс навчання тривав сім років. Пла-
та за це становила 150-400 карбованців на рік. Понад 
десять років заклад утримувало полтавське дворян-
ство, а потім його передали у відомство імператриці 
Марії Федорівни. У перші роки в Інституті навчалося 
15 учениць (по одній від повіту), потім кількість вихо-
ванок стала збільшуватися. У 1910 році тут навчалося 
понад 200 дівчат. 

histpol.pl.ua
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  Наталія ЛЕГКА  
Фото автора
Ратнівський район

новатор із глибинки

колесо історії КОРОТКА ІСТОРІЯ СЕЛА БІЛОСТОК
  Катерина ТКАЧ
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – 
З ВІТРУ, ЛІКИ – З ТРАВ

Село Білосток – 
стародавнє поселення, 
засноване, можливо, 

ще в домонгольські часи. 
Серед величезних валів 
і ровів, що подекуди 
добре збереглися (вони 
оточували відомий тут у 
XVI-XVIII ст. православний 
монастир), є одна з 
найважливіших пам’яток 
української архітектури – 
Михайлівська церква. 

У XVI ст. село належало на-
щадкам українського роду Біло-
стоцьких, а у XVII ст. – Гулевичам. 
Земський писар Семен Гулевич 
1636 року заклав у селі фундамент 
будівництва православного монас-
тиря, а пізніше перемишльський 
православний єпископ Сильвестр 
(Гулевич-Воютинський) продовжив 
будівництво. Наприкінці XVII – на 
початку XVIII ст. настоятелем мо-
настиря був Йов Кондзелевич – 

один із найвидатніших іконописців 
того часу. У храмі був дуже цінний 
іконостас авторства, як вважають, 
Кондзелевича. Після Другої світо-
вої війни його перенесли до Націо-
нального музею міста Львова.

Упродовж XVIII ст. у Білостоці 

була розташована літня резиден-
ція луцьких унійних єпископів, а в 
1776 році при монастирі заснували 
школу та василіянську семінарію. 
Поблизу монастиря було джерело, 
воду якого вважали чудодійною. 
Після ліквідації Берестейської унії 

в 1839 році монастир зачинили, а 
храм став православною парафі-
яльною церквою. При церкві корот-
кий час діяла православна духовна 
семінарія.

У школі села Білосток з 1958 до 
1961 року викладав українську лі-

тературу, історію та географію член 
Національної спілки письменників, 
лауреат багатьох всеукраїнських та 
міжнародних літературних премій, 
Заслужений діяч мистецтв, Почес-
ний громадянин міста Луцька Йо-
сип Георгійович Струцюк.

hram
-ua.com

Михайлівська церква у селі Білосток на 
Волині, 1979 р. Автор Віктор Вечерський. Святомихайлівський храм у Білостоці в наш час

Зізнаюся, їхала в Краску, 
що на Ратнівщині, з 

непереборним бажанням 
побачити на власні 
очі, як за допомогою 
вітру можна отримати 
електричну енергію. 
А ще – познайомитися 
з чоловіком, який 
відважився запровадити в 
селі таку новацію. Зустріла 
ж майстра на всі руки. 
Навіть не повірила одразу, 
що не перевелися на 
білому світі, який потрохи 
заростає мохом лінощів та 
збайдужілості, люди, що 
вміють практично усе.

– Ет, навіщо воно вам! – відніку-
вався спочатку Іван Тусюк.

Через кілька хвилин зрозуміла, 
чому: не любить він марнувати час на 
балачки, а ліпше передав би зацікав-
леному досвід, набутий упродовж 
життя. Зрештою, Іван Якович широко 
відчинив двері всіх своїх майстерень. 
А подивитися там є на що.

ЯК ДИТЯЧА МРІЯ 
СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ

– Коли я навчався у восьмому 
класі, то з трофейного німецького 
індуктора змайстрував вітрячка, він 
виробляв електроенергію, від якої 
горіла лампочка на 8 вольт, – згадує 
Іван Якович. – Встановив його біля 
хати. Покрутив вітрячок кілька міся-
ців. Часи були непрості, радянські, і 
батько сказав: «Розбери від гріха 
подалі, щоб не трапилося непри-
ємностей». Жаль було, бо хотів ще й 
приймача зробити, та довелося по-
слухати тата.

Відтоді минуло багато літ, нині 
моєму співрозмовникові вже сім 
десятків зозуля накувала. Та два-
три роки тому до нього повернула-
ся дитяча мрія, і заходився Іван Ту-
сюк робити на даху своєї майстерні 
новий вітряк. Усе дорожчає, в тому 
числі й електроенергія, не лучину 
ж у припічку палити. Тож у його зо-
лотих руках ожив генератор на 12 
вольт, який заряджає лужну бата-
рею на 600 ампер-годин.

– Як закінчу плату, то навіть зва-
рювальний апарат працюватиме на 
виробленій електроенергії, – каже 
майстер. – Шуруповерт можна буде 

вмикати. От тільки ніяк дві «розпа-
йовочні» коробки не можу знайти, 
уже всі базари об’їздив.

На даху дерев’яного акуратного 
будиночка, що слугує творчою май-
стернею, поряд із вітряком вста-
новлено сонячну батарею: то сонце 
заряджає акумулятор, то вітер. Іван 
Якович готується встановити ще 
одну на 500 ват.

– Що більше ампер-годин, то 
краще, – резюмує. – Планую встано-
вити ротор Оніпка, тоді вітряк пра-
цюватиме за швидкості вітру 1 метр 
на секунду, коли нинішній – 5-6. Тож 
доведеться їхати в Київську область 
до автора цього винаходу.

УДАВСЯ В ДІДА, 
ЯКИЙ ЗМАЙСТРУВАВ 
ДЕРЕВ’ЯНИЙ 
ВЕЛОСИПЕД

В іншій майстерні Івана Якови-
ча – його дітище: тут чоловік зби-
рає трактор на газогенераторній 
установці. Ні, не про той газ ідеться, 
який у балонах або в мережі. Цей 
агрегат працюватиме на газу, що ви-
робляється при спалюванні дерев-
ного палива або торфу, а його в цих 
краях вистачає. До другої-третьої 
години ночі біля нього клопочеться, 
іноді дружині, з якою у мирі та зла-
годі прожили сорок років, до хати 
доводиться чоловіка заганяти, бо до 
ранку порпався б по лікті в мазуті.

Через стіну – фрезерний станок 
власної модифікації. Для цього чо-

– Запросто, до нього під’єдную 
циркулярку – і ось вам не лише дро-
ва, а й навіть свіжі порізані дошки!

– У нас для господарювання все 
є, – долучається до розмови дру-
жина майстра на всі руки пані Ніна. 
– Навіть млин. Чоловік явно в свого 
діда вдався, той колись роз’їжджав 
селом на дерев’яному, власноруч 
зробленому велосипеді. Жаль, що 
під час війни той транспортний за-
сіб згорів.

– Ще зі сміття газ виробляти б. 
І знаю, як це зробити, і креслення 
відповідні є, тільки немає в селі за-
цікавлених у цьому людей, – важко 
зітхає Іван Якович.

– А діти?
– Обоє синів із сім’ями в Бресті 

живуть. Донька також. Кому своє за-
лізяччя передам – не відаю, – каже 
Іван Тусюк, як називає себе сам, 
електрик за першою спеціальністю.

І ДЛЯ БОГА Є ЧАС
На подвір’ї Тусюків, незважаючи 

на пізню осінь, як у віночку: дерева, 
квіти, оригінально обрамлена хата, 
навіть огорожа стильно вирізня-
ється з-поміж сусідських. І все це з 
такою любов’ю зроблено, що не ви-
никає сумніву в тому, що живуть тут 
щасливі люди. Про це ж свідчить і 
порядок у хаті, де багато ікон.

– Чоловік їх оздоблює різно-
кольоровим камінням, – каже пані 

Ніна. – Більш як тридцять роздав на 
церкви. – Першою обрамив спускну 
ікону Почаївської Божої Матері для 
сільського храму Краски. Онукам 
Анні та Катерині подарував по іконі, 
синам-близнятам і доньці – теж. 

– Образ Серафима Саровського 
прийняв від мене батюшка Сера-
фим із Хмельова, що в Білорусі, до 
нього багато людей їде по допомо-
гу, – провадить Іван Якович, який 
багато років був старостою в сіль-
ському храмі, та це вже тема для 
іншої розмови. – Одну з моїх ікон 
передав у городоцький монастир 
митрополит Варфоломій. Хіба про 
всі згадаєш?..

ПРО НАСТОЯНКУ 
З ГАДЮКИ, МАЗЬ 
ІЛЛІ МУРОМЦЯ ТА 
РОСЛИНИ, ЩО МОЖУТЬ 
ЗАМІНИТИ ХЛІБ

Окрім заліза, є у Івана Тусюка 
ще одне захоплення, без якого не 
мислить свого буття, – народна ме-
дицина. Життя саме спонукало чо-
ловіка за неї взятися.

Якось прийшов до нього знайо-
мий, півбока обпік. Лікарі запропо-
нували такий спосіб лікування, що 
потерпілий зо страху втік. «Рятуй, Іва-
не, а то помру», – промовив у відчаї. 
Минув деякий час, рани загоїлися.

– А допомогла мазь зі звіро-
бою, – розповідає Іван Якович. 
– Нею ж довелося рятувати два 
відморожені пальці в іншого відві-
дувача. Трави – то Божий дарунок. 
Старовинна мазь Іллі Муромця, яку 
вмію зробити, відновлює хрящову 
тканину, настоянка чемериці допо-
магає долати онкозахворювання, 
так само, як вуж або мухомор на го-
рілці. А ще настоянка із вужа дуже 
помічна при застуді, але вживати її 
потрібно обережно. Побороти діа-
бет допоможе снітка, захворювання 
очей – очанка. У нас росте багато 
трав, що можуть служити людині, 
тільки потрібно їх знати і правильно 
приготувати ліки. Це калган, вовче 
тіло, живокіст, дев’ясил, аїр тощо. 
Свої ж мазі та настоянки спочатку 
випробовую на собі, і тільки потім 
даю людям. Звідки рецепти? Із книг, 
журналів, з досвіду інших травників. 

Іван Якович розповідає, які рос-
лини можуть замінити людині на-
віть хліб. Серед них – корінь лопуха 
та очерет.

Ось такий він, оптиміст із рат-
нівської Краски, майстер із золоти-
ми руками, що звик жити власним 
розумом, талантом та прагненням 
зробити цей світ досконалішим.

w
ikipedia.org

ловік перемотав коробку передач 
із мотоцикла, швелер вирізав і ще 
багато чого додав...

– А це молотарка, перероблена 
з польської, – не без гордості по-
казує ще один винахід. – Спочатку 
на ній стояв мотор із «Запорожця», 
тому після першої копи агрегат 
«утомлювався». Довелося шукати 
двигун від «Опеля», нині все гаразд. 
А ось там – сівалка, ще один трак-
тор, який уміє орати, косити, сіно 
гребти, дрова різати.

Останнє мене зовсім збило з 
пантелику. Як це трактор може дро-
ва різати?

На даху дерев’яного 
акуратного будиночка, 
що слугує творчою 
майстернею, поряд із 
вітряком встановлено 
сонячну батарею: 
то сонце заряджає 
акумулятор, то вітер.

У майстерні Івана Тусюка є на що подивитися
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