
У Луцьку живе хлопчик, який самостійно 
вивчив абетку, коли йому було два роки, 

а в три він уже читав книжки. Однак на цьому 
допитливе маля не зупинилося: у чотири 
роки Роман Юхимук розв’язує кросворди 

для дорослих, пише диктанти й легко усно 
розв’язує приклади, а ще може написати 
будь-яку цифру, яку йому скажуть, навіть 
шестизначну. 
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УРЯД НАМАГАЄТЬСЯ НАСВАТАТИ 
БУРШТИНОВИХ МОНОПОЛІСТІВ

 читайте на стор. 17

ЗАКОПАЛИ В ЗЕМЛЮ 
МІЛЬЙОНИ, А ГАЗ І 
НИНІ У МРІЯХ

Дванадцять років тому на 
території Переславичівської 

та Милятинської сільських рад 
розпочалося будівництво підвідного 
газопроводу. Однак нині роботи 
призупинено, а про те, що в селах 
мав бути газ, нагадують лише стояки 
біля хат, які господарі прикривають 
від вологи старими бляшанками чи 
пляшками.

на межі

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
КОСТЕЛУ В ОЛИЦІ: 
ПОЛЯКИ ВИДІЛЯЮТЬ 
МІЛЬЙОНИ ЗЛОТИХ, 
А УКРАЇНСЬКІЙ 
ВЛАДІ НАЧХАТИ

У селищі Олика Ківерцівського 
району триває реконструкція 

колегіального костелу Святої Трійці. 
Як відомо, ці роботи повністю 
фінансують поляки. 

історична спадщина
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ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ ТІЛО: 
ВІД ЗАБОРОНЕНИХ ТЕМ 
ДО ПОВНОЇ РОЗКУТОСТІ
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ДИВО-ДИТИНА: ЩЕ 
ГОВОРИТИ НЕ ВМІВ, 
А ВЖЕ АЛФАВІТ ЗНАВ

Нещодавно Кабмін 
затвердив пілотний 

проект рекультивації земель 
лісогосподарського призначення 
у Волинській, Рівненській 
та Житомирській областях. 
Урядовці стверджують, що він 
сприятиме рекультивації земель 
лісового фонду, пошкоджених 
унаслідок незаконного 
видобування бурштину. Утім 
фактично він узаконить 
розробку земель, багатих на 
бурштин, в обхід волі обласних 
рад, тобто – громади. 
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СКАЗ ЛЮТУЄ 
В ОБЛАСТІ  
Волинь 

Поширення сказу б’є рекорди на 
Волині – зафіксовано майже шість 
десятків спалахів за рік. Головними 
поширювачами хвороби є червоні 
лисиці. Причиною поширення є 
запізніла доставка вакцини, йдеться 
в сюжеті «ТСН». 

У Боратині поблизу Луцька – каран-
тин і масова вакцинація. Хоч село всьо-
го за кілька кілометрів від обласного 
центру, скажений лис пробрався і сюди. 
Попри це, є хазяї, які ветеринарів не пус-
кають і на поріг.

«Зафіксовано вже 58 випадків. За 
останнє десятиріччя це найбільша кіль-
кість спалахів в області», – каже керів-
ник відділу Держпродспоживслужби 
Сергій Войтюк. На боротьбу зі сказом у 
дикій природі кинули авіацію: над во-
линськими лісами вона розкидає 450 
тисяч принад із вакцинами.

Лису достатньо їх просто з’їсти – це 
рівноцінно ін’єкції. Міграція лисів, а з 
ними й сказу, тривожить західних сусі-
дів, тому п’ятий рік поспіль імунізацію 
диких тварин оплачує Євросоюз, але 
тільки в областях, що з ним межують: на 
Волині, Львівщині та Закарпатті.

СТРІЛЯЛИ 
У ВАЛЮТНИКА
Ковель

Невідомі особи відкрили стрілянину 
в Ковелі. Постраждали троє чоловіків 
віком від 30 до 35 років, отримавши 
поранення різного ступеня тяжкості. 
Як стало відомо з власних джерел, 
стрілянина трапилася 10 грудня 
близько 22 години вечора неподалік 
центру міста. 

Двоє невідомих напали на валют-
ника. У результаті перестрілки один з 
чоловіків отримав поранення в стегно, 
другий – відкрите ножове поранення 
грудини та вогнепальне поранення сто-
пи, а третій дістав кулю в пах. Зафіксова-
но звернення по медичну допомогу.

В управлінні Національної поліції 
області підтвердили факт конфлікту між 
громадянами, проте деталі не коменту-
ють у зв’язку з проведенням слідчих дій.

СТАЛО ЗВИЧКОЮ: 
БАТЬКА Й СИНА 
ВДРУГЕ ЗАТРИМАЛИ 
НА КОНТРАБАНДІ 
ВІАГРИ 
Любомльський район 

Батька та сина з медичними 
стимулювальними препаратами 
прикордонники затримали 
вдруге, повідомили у 
Держприкордонслужбі.

Виявили медпрепарати 9 грудня на 
залізничному пункті пропуску «Ягодин» 
під час оформлення пасажирського по-
тяга «Київ-Варшава».

Перевозили таблетки, які, попе-
редньо, є стимулятором чоловічої по-
тенції, двоє громадян Німеччини – 67-
річний батько та його 29-річний син. 
Вони спакували 600 пігулок Tadadel 20 
серед особистих речей у сумці.

Порушниками виявилися «давні 
знайомі» прикордонників. У квітні цьо-
го року вони вже намагалися вивезти 
з України для реалізації понад 36 тисяч 
штук таких же таблеток, приховавши 
їх серед багажу та постільної білизни в 
купе поїзда. Тоді експертиза підтверди-
ла їх медичне призначення, а сума оцін-
ки склала більш ніж 900 тисяч гривень.

Зараз родичі заявили, що таблетки 
придбали для особистого користуван-
ня. Після їхньої експертизи буде ухвале-
но відповідне правове рішення.

напасть 

вісті з кордону 

бандитська хроніка

вибори ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ 
ВИЗНАЧИЛИ СВОЮ ВЛАДУ 

резонанс СПРАВА КАТІ ЛИТКІНОЇ: СЛІДСТВО 
ЗАЯВИЛО ПРО НОВІ ДОКАЗИ 

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

12 місяців – 152,08 грн122 міссяяцців 152,08152,08 ггрн,, р

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Волинь

На Волині обрали 
голів та депутатів 
у Княгининівській 

(Луцький район), 
Прилісненській 
(Маневицький район), 
Литовезькій і Поромівській 
(Іваничівський район) та 
Поворській (Ковельський 
район) об’єднаних 
територіальних громадах. 
Вибори відбулися 
11 грудня. 

За даними паралельного під-
рахунку голосів обласної органі-
зації політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП», у 
Княгининівській ОТГ (до складу 
входять Княгининок, Буків, Змі-
їнець, Милушин, Милуші, Мота-
шівка, Сирники, Брище та сели-
ще Рокині) перемогу отримала 
Олена Твердохліб (УКРОП) – 3081 
голос (81,55%). 11,12% вибор-
ців підтримали самовисуванця 
Олександра Ткачука. Решта кан-
дидатів отримали менше ніж по 
3% голосів. 

Голоси за кандидатів на по-
саду голови Литовезької ОТГ (до 
складу входять Литовеж, Забо-
лотці, Біличі, Заставне, Мовники 
і Кречів) розподілилися таким 
чином: Іван Іванчук («Свобода») – 
1067 голосів (52,41%); Олександр 
Цибуховський (УКРОП) – 866 
(42,53%). Решта кандидатів отри-
мали менш як по 4% голосів. 

У Поромівській ОТГ (до скла-

ду входять Поромів, Лежниця, 
Михалє, Млинище, Петрове, Бу-
жанка, Бортнів, Верхнів, Іванів, 
Шахтарське) перемогу отримав 
укропівець Євген Недищук – 
1201 голос (66,21%). Свободівка 
Вікторія Бомк здобула 261 голос, 
тобто 14,39%, і 17,97% на рахунку 
в самовисуванця Сергія Кіреєва. 

У Прилісненській ОТГ (до 
складу входять Прилісне, Галузія, 
Городок, Карасин, Замостя, Лиш-
нівка та Серхів) голоси виборців 
за кандидатів розподілилися так: 
Ігор Терещенко (самовисува-
нець) – 1491 голос (50,22%); Євген 
П’ятигорик (УКРОП) – 1063 голо-
си (35,8%); Наталія Цісарук («Са-

мопоміч») – 370 голосів (12,46%). 
Самовисуванка Інна Левчик здо-
була менш як відсоток. У даних 
по Прилісненській ОТГ можлива 
похибка до 3%.

У Поворській ОТГ (до складу 
входять Поворськ, Гулівка, Заячів-
ка, Озерне, Козлиничі, Грив’ятки, 
Луківка, Шкурат, Пісочне, Сито-
вичі, Світле) голоси за кандида-
тів розподілилися наступним 
чином: Сергій Семенюк (самови-
суванець) – 1321 голос (50,83%); 
Аркадій Пахольчук (УКРОП) – 976 
(37,55%); Іван Низкогуз («Батьків-
щина») – 280 (10,77%). 

Загалом, за повідомленням 
громадянської мережі ОПОРА, 
на Волині була найвища явка ви-
борців – 65,2%. Згідно з даними 
волинського УКРОПу, в Княги-
нинівській ОТГ проголосувало 
56,95% виборців; у Приліснен-
ській – 66,53%; у Литовезькій – 
65,1%; на дільниці Поромівської 
ОТГ прийшли 72,1% виборців, а 
Поворської – 80,96%.

Як відомо, в Україні 11 грудня 
відбулися перші місцеві вибори 
у 41 об’єднаній територіальній 
громаді в 13 областях.

18 грудня відбудуться вибо-
ри ще у кількох громадах Волині: 
Павлівській ОТГ Іваничівського 
району, Дубівській ОТГ Ковель-
ського району та Заболоттівській 
ОТГ Ратнівського району.

колаж
 ВН

Парадоксально, але одразу дві політичні сили – Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» та «Батьківщина» – 
привітали як свого кандидата з перемогою на виборах 
на посаду голови Прилісненської об’єднаної громади 
Ігоря Терещенка. Однак він у виборчому бюлетені 
значився як самовисуванець. Тож таку «дружбу» 
політичних опонентів можна розцінювати як маніпулю-
вання свідомістю виборців. Адже лідер «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко неодноразово заявляла про те, що ї ї 
політична сила перебуває в опозиції до БПП, а політику 
президента Порошенка різко критикувала.

небезпека 

ПРОРИВ ГАЗОПРОВОДУ ПІДНЯВ 
НА НОГИ ЧОТИРИ БУДИНКИ 

Луцьк 

Через прорив газопроводу високого 
тиску посеред ночі довелося 
евакуйовувати мешканців чотирьох 
будинків на вулиці Сосюри (район 
аеродрому) в Луцьку. 

Пригода трапилася в ніч з 10 на 11 груд-
ня. Прорив ліквідували працівники аварійної 
газової служби. Рух великогабаритного тран-
спорту вулицею тимчасово зупинено. 

Припускають, що аварія могла трапитися 
через неналежну експлуатацію однієї приват-
ної мережі. До слова, департамент житлово-
комунального господарства Луцькради пе-
редбачив ремонт вулиці у 2017 році: перед 
початком робіт планують знайти власників 
усіх мереж, що там є. 

У Facebook користувач Олександр Семе-
нов наголосив, що місцеві обурені жахливим 
станом вулиці. Регулярні звернення до місь-
кої влади впродовж багатьох років завершу-
валися відписками чиновників. Проїжджу 
частину без покриття вщент знищив велико-
тоннажний вантажний транспорт численних 
підприємств.

«Регулярними є прориви водогону, си-
лового кабелю (10 кіловольтів). Водогін із 
технічною водою картонно-руберойдового 
заводу має неліквідований прорив від черв-
ня 2016 року. Саме в цьому місці й стався 
небезпечний прорив газогону», – пише чо-
ловік. 
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Нововолинськ-Луцьк 

Луцький міськрайонний суд відмовив у 
клопотанні про зміну запобіжного заходу 
Назару Статочнюку, якого підозрюють у 
жорстокому вбивстві 16-річної Катерини 
Литкіної з Нововолинська. Він залишиться 
під арештом.

Слідство оголосило про з’яву нових дока-
зів, що обґрунтовують підозру, інкриміновану 
затриманому. Є висновок судмедекспертизи, 
який свідчить про те, що тіло вбитої переміща-
ли силами двох людей. Явку іншого фігуранта 
справи, колишнього хлопця убитої Максима 
Терлецького, який проживає у Словенії, при-
значено на 29 грудня.

Рішення міськрайоного суду оскарженню 
не підлягає. Таким чином, Назар Статочнюк 
залишається під вартою до розгляду справи 

Катерини Литкіної по суті.
Нагадаємо, дівчина зникла на початку 

серпня 2016 року. Через 10 днів її тіло знайшов 
батько. Підозру оголосили місцевому жителю 
Назару Статочнюку, хоча він запевняє, що не 

винен. Батьки вбитої головним підозрюваним 
вважають двоюрідного брата затриманого, 
колишнього хлопця Катерини Максима Тер-
лецького, який проживає у Словенії. Поліція 
вже допитала його через відеозв’язок. 

volynnew
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Місцеві обурені 
жахливим станом 
вулиці

Судмедекспертиза свідчить: тіло вбитої переміщали двоє
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ЗНАЙШЛИ СКАРБИ 
АЗАРОВА 
Київські поліцейські виявили у сто-
лиці квартиру з речами колишнього 
прем’єр-міністра України Миколи Аза-
рова. У помешканні, де ніхто постійно 
не проживав, було заховано десятки 
ікон та релігійних книг, оригінали творів 
живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна 
та Нікоса Сафронова, столове срібло, 
пам’ятні монети, нагородну зброю з 
дозволами на ім’я «прем’єра-втікача» і 
навіть козацьку шаблю, пише «ТСН.ua». 
Найімовірніше, речі звезли у квартиру 
під час подій Революції Гідності. 

УКРАЇНА – ЛІДЕР 
У КОРУПЦІЇ 
Світова  спільнота сприймає Україну як 
найбільш корумповану країну в Європі. 
Про це йдеться у звіті Європейського 
суду аудиторів (ECA). Розглядали період 
з 2007 до 2015 року в сферах управлін-
ня державними фінансами та боротьби 
з корупцією, а також газовий сектор, пе-
редає «Канал 24». Міжнародна організа-
ція із боротьби з корупцією Transparency 
International також внесла Україну в пе-
релік найкорумпованіших країн. 

САВЧЕНКО 
ЗУСТРІЧАЛАСЯ 
З ТЕРОРИСТАМИ 
Народного депутата Надію Савченко 
помітили в Мінську за спілкуванням із 
ватажками терористів Захарченком та 
Плотницьким. За повідомленням дже-
рел «Ліга.net», таким чином намагають-
ся нав’язати думку, що Україні потрібно 
вести переговори зі злочинцями. Днями 
лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко 
заявила, що фракція розгляне питання 
виключення Савченко зі своїх лав. 

ВОДІЇВ-БОРЖНИКІВ 
ХОЧУТЬ ПОЗБАВЛЯТИ 
ПРАВ 
Мін’юст планує внести зміни до закону, 
що дозволять позбавляти боржників 
водійських прав і ліцензій. «У нас перед-
бачено лише одне особистісне обме-
ження стосовно боржників – заборона 
на виїзд за кордон. В Ізраїлі та Франції 
у разі несплати тих же аліментів борж-
нику можуть тимчасово зупинити дію 
ліцензії або водійських прав», – пояснив 
заступник міністра юстиції з питань ви-
конавчої служби Сергій Шкляр. 

«НАПОЛЕОН» ПОКЛАВ У 
ЛІКАРНЮ 33 ЛЮДИНИ 
Через зіпсований торт до медустанов в 
Одесі звернулося 33 людини, серед них 
11 дітей. Усі вони поласували кондитер-
кою, яку придбали в мережі супермар-
кетів, повідомляє «ТСН.ua». Кондитер-
ський цех, де виробили торти, закрили. 
З реалізації вже зняли 150 кілограмів 
готової продукції. Попередній діагноз – 
сальмонельоз.  

США НАДАСТЬ 
УКРАЇНСЬКІЙ ОБОРОНІ 
350 МЛН ДОЛАРІВ 
Сенат США слідом за Палатою пред-
ставників схвалив оборонний бюджет 
Сполучених Штатів на 2017 фінансовий 
рік, який, серед іншого, передбачає ви-
ділення 350 млн доларів на допомогу 
Україні в оборонно-безпековій сфері, 
пише «Укрінформ».

КАТОЛИЦЬКЕ РІЗДВО 
ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ 
ВИХІДНИМ 
24 депутати від різних фракцій зареє-
стрували законопроект, яким запропо-
новано визнати 25 грудня вихідним. У 
пояснювальній записці йдеться, що в 
Україні нараховується близько 11 тисяч 
релігійних католицьких і протестант-
ських громад, що складає біля 30% від 
усіх релігійних організацій України, які 
святкують Різдво Христове за Григорі-
анським календарем, тобто 25 грудня. 

українська хронікатаємниці землі НА ВОЛИНІ РОЗКОПАЛИ 
СТАРОВИННІ ПОХОВАННЯ

увага, «згуба»

ДЕКЛАРАЦІЯ-НЕВИДИМКА: КІНДЕР КАЖЕ – 
ПОДАВ, У НАЗК ЗВІТУЮТЬ – НЕМАЄ

наші гроші гучна справа

ПАМ’ЯТНИК 
СТЕПАНОВІ 
БАНДЕРІ 
КОШТУВАТИМЕ 
ТРИ З ПОЛОВИНОЮ 
МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ 

П’ЯНИЙ ВОДІЙ ВІДПРАВИВ 
ДИТИНУ В РЕАНІМАЦІЮ 

Горохівський район 

Днями в Журавниках, 
які межують зі 
Львівщиною, 

археологи «Волинських 
старожитностей» і 
Волинського регіонального 
музею українського 
війська та техніки провели 
розвідувальні дослідження. 
Спеціалісти знайшли 
старовинні поховання 
угорських воїнів 1916 року 
та поховання солдатів 
Вермахту 1944 року, 
залишки митниці ХІХ ст. 

Як розповів директор спеціа-
лізованої установи «Волинські 
старожитності» Олексій Злато-
горський, ще 2015 року до них 
звернувся уродженець села Іван 
Цимбалюк, пише «Район.Горохів».

Чоловік повідомив, що на 
території села є захоронення пе-
ріоду Першої та Другої світових 
воєн. І справді, науковці виявили 
поховання, пов’язані з Луцьким 
проривом літа 1916 року та з 
визволенням Волині 1944 року. 
Окрім того, в Журавниках знай-

шли невідомі досі поховання 
угорських воїнів 1916 року.

«Могилу з пам’ятним знаком 
знищили мародери, але останки 
загиблих ще є. Погодні умови не 
дали змоги провести досліджен-

ня. Наразі зробили запити до 
угорської сторони, адже ні в літе-
ратурі, ні в архівних джерелах ін-
формації про ці захоронення не-
має», – розповів Златогорський.

А поховання воїнів Вермахту 

1944 року виявили на орних зем-
лях. Тож для ексгумації останків 
потрібно домовлятися із власни-
ками ділянок. У цьому ж таки селі 
є козацький курган і захоронення 
періоду Визвольної війни Богдана 
Хмельницького середини XVII ст. 
Знайшли й митницю з великими 
підвальними приміщеннями се-
редини ХІХ ст., яка збудована із 
цегли XVIII ст., і городище Замчи-
ще XІV ст., перебудоване у XVIII ст.

«За переказами старожилів, 
до городища вела дорога, ви-
кладена мореним дубом. Є також 
підземелля на території села від 
колишнього маєтку. Але це все ще 
потрібно перевіряти», – повідо-
мив археолог.

Також він розповів, що на кла-
довищі виявили так звані «волин-
ські» хрести – поховання початку 
ХІХ ст., пам’ятний знак російсько-
му імператору Олександру ІІ, по-
ховання поляків міжвоєнного 
періоду, залишки стіни костелу 
ХІХ ст.

Ні в літературі, ні в архівних 
джерелах інформації про 
захоронення немає

vf-ndc-oasu.ucoz.ru

Ковель 

У Єдиному державному реєстрі 
декларацій відсутня декларація міського 
голови Ковеля Олега Кіндера за 2015 
рік. Про це йдеться у відповіді на запит 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК).

Відповідно до процедури, чиновник мав 
би подати декларацію до кінця жовтня 2016 
року. У коментарі виданню «Конкурент» мер 
Ковеля розповів, що декларацію подав. Утім 
станом на 13 грудня система пошуку на сайті 
public.nazk.gov.ua, де оприлюднюють декла-
рації, її не знаходить. Підтверджують відсут-
ність документа і в НАЗК. 

«У Єдиному державному реєстрі деклара-
цій осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, 
щорічна декларація за 2015 рік Кіндера Олега 
Олексійовича, Ковельського міського голови, 
відсутня», – йдеться у відповіді НАЗК.

У відомстві також зазначають, що, згідно 
із законодавством, державні органи, органи 
влади Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування, а також юридич-
ні особи публічного права зобов’язані пере-
віряти факти подання декларацій суб’єктами 
декларування, які в них працюють (працю-
вали), та повідомляти Національне агентство 
про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій у визначеному ним 
порядку.

Проте станом на 6 грудня 2016 року до 
НАЗК не надходило повідомлень щодо непо-
дання або несвоєчасного подання декларації 
Олегом Кіндером.

Раніше заступник голови Національного 
агентства України з питань запобігання ко-
рупції Руслан Радецький повідомляв: якщо 
суб’єкт декларування несвоєчасно подав де-
кларацію без поважних причин – це тягне за 
собою накладення штрафу від 50 до 100 не-

оподаткованих мінімумів доходів громадян, 
тобто 850-1700 гривень. 

kow
el.com
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Луцьк

Пам’ятник Степанові Бандері на 
проспекті Соборності зведуть 
за 3,5 млн грн, йдеться на сайті 
електронних закупівель Prozorro. 
Постамент мають спорудити біля 
Палацу урочистих подій. 

Переможцем конкурсу на кращу 
ідею пам’ятника Степану Бандері визна-
но авторський колектив скульпторів та 
архітекторів. Генеральним підрядником 
стала компанія «Гранітбудексклюзив». 
На сайті цього підприємства міститься 
подяка від Львівської обласної ради 
за облицювання гранітними плитами 
тріумфальної арки пам’ятника Степа-
ну Бандері у Львові. Також тут вони 
монтували плити навколо пам’ятника 
Андрею Шептицькому. У Луцьку праців-
ники компанії свого часу споруджували 
пам’ятник «Жертвам Чорнобиля», мон-
тували сходи та майданчик централь-
ного входу в Палац урочистих подій, а 
в Рівному облицьовували фасад готелю 
«Мир». 

Луцьк 

Володимира Мігаса, якого звинувачують 
у скоєнні дорожньо-транспортної аварії в 
Луцьку на вулиці Дубнівській, унаслідок 
якої важкі травми отримав 16-річний 
хлопець, відпустили під заставу. Суд 
визначив ї ї суму в розмірі 200 мінімальних 
заробітних плат (близько 300 тисяч 
гривень). 

Прокурор під час засідання зазначив, що 
підозрюваний не зупинився, коли збив потер-
пілого, та намагався втекти. Він також заявив, 
що на підозрюваного цього року вже було 
складено протокол за керування в нетвере-
зому стані та ще два грубі порушення правил 
дорожнього руху того ж дня.

Своєю чергою, адвокат обвинуваченого 
надав суду позитивні характеристики на сво-
го підзахисного, зачитав заяву від працівників 
ПП «ОЛДЕМ», які повідомили, що Володимир 
Мігас має одноосібне право підпису на під-
приємстві та за його відсутності діяльність 
фірми буде значно ускладнена. Також серед 
аргументів захисту було щиросердне зізнання 
підозрюваного. Він визнав себе відповідаль-
ним за злочин і просив сім’ю прийняти гро-
шову допомогу на лікування та реабілітацію 
постраждалого хлопця.

Цікаво, що суддя Ігор Ясельський, на роз-
гляд якому потрапила справа про обра ння 
запобіжного заходу, свого часу виправдав 
Мігаса за звинуваченням у керуванні в не-
тверезому стані та порушенні правил до-
рожнього руху. Тоді виявили, що протокол, 
який надійшов у суд, склали неправильно.

ДТП сталася 8 грудня близько опівдня. У во-
дія виявили алкогольне сп’яніння – 3,5 проміле. 

Влад Андрушків, який постраждав унаслі-
док аварії, досі перебуває у комі. Лікарі дають 
надію на життя, але констатують: реабілітація 
буде  тривалою і важкою.

ar.volyn.ua

Мер Ковеля Олег Кіндер

Винуватця аварії 
відпустили під заставу
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Згідно зі статистикою, 
68% немовлят, які помер-
ли на Волині в перина-
тальному періоді за ми-
нулий рік, народилися у 
районних лікарнях. Як по-
відомляють у прес-службі 
волинського УКРОПу, Во-
линський перинатальний 
центр розрахований на 
102 ліжка.

Цьогоріч в Україні вируватимуть одразу два штами 
грипу: H1N1 та H3N2, так званий «гонконгзький». 
Обидва мають схожі симптоми: підвищується 
температура вище 39 градусів, розвивається різка 
слабкість, виражений головний біль, нежить, горло 
при цьому не болить, підвищена світлочутливість 
і дратівливість через шум. Лікувати вірус самому 
категорично протипоказано: грип – хвороба, що 
призводить до летальних випадків. За два-три 
дні розвиваються важкі пневмонії, вірусні, що 
вимагають лікування в умовах стаціонару, менінгіти, 
енцефаліти, важкі ураження серця або нирок.

сумнівна позиція 

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

У «САМОПОМОЧІ» ЗАСУМНІВАЛИСЯ, 
ЩО ВОЛИНСЬКИМ МАЛЮКАМ 
ПОТРІБНА «ТАКА МАХІНА» 

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?

Голова фракції «Самопоміч» 
у Волинській обласній раді 

Михайло Імберовський заявив, що 
нині будівництво перинатального 
центру в Луцьку нагадує йому 
передвиборчу агітку попередніх 
і теперішньої влад. Депутат 
сумнівається в ефективності 
розподілу коштів, тож надіслав 
запит в обласне управління 
охорони здоров’я, аби з’ясувати, 
наскільки потрібен великий 
перинатальний центр для регіону.

«Йдеться про десятки мільйонів гривень, 
які планують вкладати, тому треба чітко ро-
зуміти, як їх хочуть витрачати. Бо зараз скла-
дається враження, що цей центр – передви-
борча агітка кількох попередніх влад і ще й 
цієї», – йдеться у його блозі «Яка ціна перина-
тального центру на Волині?» на сторінках ви-
дання «ВолиньPost». Раніше під час засідання 
сесії обласної ради він зазначив: «Не впевне-
ний, що нам потрібна така махіна».

Натомість лідери фракцій «УКРОП», «Наш 
край», «Солідарність», «Свобода», Радикаль-
ної партії зійшлися на думці, що будь-які 
дискусії зайві, якщо мова – про людські жит-
тя. Волинь – чи не єдина область, яка не має 
власного перинатального центру. Він міг би 
стати резервним варіантом пологового бу-
динку, який вже є. 

«Нас обурюють такі міркування депутата 
облради від «Самопомочі» Михайла Імбе-
ровського, – каже голова фракції «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов. – Cьогодні функції 
обласного пологового будинку покладено на 
єдиний в обласному центрі Луцький клініч-

Волині дуже багато недобудов, і натомість 
починаються нові будівництва. Тому позиція 
«Свободи» така, що в 2017 році ми мусимо за-
вершити об’єкти, які мають готовність 80% і 
вище, й лише тоді закладати нові об’єкти, щоб 
позбутися довгобудів», – висловився Вітів.

Поділяють думку колег голова фракції 
«Солідарність» Володимир Бондар, фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Ройко 
та фракції «Наш край» Святослав Кравчук. 

«Не треба шукати «заковичок», потрібно 
довести справу до логічного завершення. Це 
буде корисно для територіальної громади, аби 
не везти діток у Київ», – наголосив Кравчук.

Пізніше депутат Імберовський пояснив, 
що не проти добудови перинатального цен-
тру, однак, відповідно до його інформації, по-
трібні менші кошти – близько 81 млн грн на 
роботи.

А у своєму зверненні до уряду депутати 
обласної ради зазначили, що для того, аби 
здати об’єкт в експлуатацію, потрібно 95 млн 
грн та 30 млн грн на устаткування. 

В управлінні капітального будівництва Во-
линської обласної адміністрації пояснили, що 
за їхніми підрахунками, лише на завершен-
ня робіт, відповідно до розробленої раніше 
документації, потрібно близько 90 млн грн. 
Якщо ж урахувати, що документацію треба 
буде скорегувати відповідно до нових цін, то 
сума може виявитися більшою. 

Нагадаємо, перший камінь заклали ще 
2001 року, однак після того зведення медза-
кладу «заглохло», відновившись лише 2012-го. 
Наразі ступінь готовності об’єкта – 85%. Відві-
давши нещодавно будівництво, голова облра-
ди Ігор Палиця пообіцяв виділити на перший 
квартал 2017 року 10 мільйонів гривень.

будьмо здорові

  Підготувала 
    Галина ТЕРНОВА

Волинь

ОБЕРЕЖНО, ГРИП: НА ВОЛИНІ ПЕРЕХВОРІЛО 
ПОНАД П’ЯТЬ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 

На грип та гострі 
респіраторні 
вірусні інфекції 

у Волинській області 
захворіло 5623 особи, з 
них 62,7% – діти віком до 
17 років. Як повідомили у 
Волинському обласному 
лабораторному центрі, 
показник захворюваності 
на ГРВІ серед волинян 
на 6,1% менший від 
показника минулого 
тижня та на 4,2% нижчий 
від розрахункового 
епідпорогу.

Найвищий рівень захворюва-
ності населення зареєстровано в 
Камінь-Каширському, Луцькому, 
Маневицькому, Любешівському 
районах, у містах Луцьку та Ново-
волинську, найнижчий – у Локачин-
ському районі.

У жодному районі та місті об-
ласті показники захворюваності на 
грип та ГРВІ не перевищили епіде-
мічних, властивих для цього періо-
ду року. Протягом минулого тижня 
захворюваність серед дорослих і ді-
тей до 17 років знизилася на 6,2% та 
6% відповідно. Серед дітей на грип 
та ГРВІ більше хворіють малюки до 
чотирьох років. Поменшало пацієн-

тів, яким знадобилася медична до-
помога в умовах стаціонару. 

Наразі в області немає потре-
би вводити карантин. Від початку 
епідемічного сезону (з 3 жовтня до 
12 грудня) в області зареєстровано 
45523 хворих на гострі респіратор-
ні вірусні інфекції. Уже перехворіло 
4,3% населення. Наразі проти грипу 
на Волині вакциновано 1139 осіб 
(30% від запланованої кількості).

В УКРАЇНІ – ДВОЄ 
ПОМЕРЛИХ ВІД ГРИПУ 

Щодо ситуації в Україні, то поріг 
епідемії перейдено у п’яти регіонах: 
Запорізькій, Дніпропетровській, 
Харківській та Чернівецькій облас-
тях і в Києві. Двоє людей від звич-
ного, здавалося б, грипу помер-
ли: 13-річний школяр і 52-річний 
фельд шер на Сумщині.

Учень 7-А класу Сумської шко-
ли №9 13-річний Ярослав Закаблук 
останні кілька років узагалі не хво-
рів. У хлопця раптово підскочила 
температура до 39 градусів. Бать-
ки викликали швидку. Хлопчикові 
надали невідкладну допомогу, від 
госпіталізації в перший день захво-
рювання родичі відмовилися. Яро-
слав помер від грипу А – це вірусна 
пневмонія, яка атакує миттєво й за 
два-три дні призводить до незво-
ротних змін у легенях. Врятувати 

тися від госпіталізації. Краще зайву 
ніч провести там, де є щогодинне 
спостереження, ніж відмовитися й 
дочекатися, що госпіталізуватися 
буде занадто пізно. Грип неперед-
бачуваний, навіть в одній сім’ї люди 
переносять його по-різному.

ОЗНАКИ ГРИПУ БЕЗ 
УСКЛАДНЕНЬ 

Перший день хвороби – сухий 
ніс, біль за грудиною, озноб. На 
другий день може приєднатися 
болючий кашель, наче щось за-
важає. Третього дня кашель стає 
продуктивним. Якщо грип без 
ускладнень – на п’ятий день люди-
на видужує і вже безпечна для тих, 
хто поряд. Тим часом бактеріальні 
ускладнення під час грипу вклада-
ють у ліжко мінімум на тиждень, і 
без антибіотика вже не обійтися. 
Після третьої-четвертої доби може 
приєднатися пневмонія, зумовле-
на не самим вірусом, а бактеріями. 
Це інфекції, які є у носоглотці, грип 
для них відкриває ворота, пневмо-
кок потрапляє у легені й провокує 
пневмонію. Якщо є біль у вусі, це 
також привід звернутися до ліка-
ря. Найнебезпечніший штам грипу 
першого ж дня атакує легені. 

Лікарі радять: захворів – сиди 
вдома. Адже для когось – це тем-
пература та нездужання, а от для 
вагітної жінки грип може стати фа-
тальним.

ний пологовий будинок, який не в змозі за-
безпечити високоспеціалізованою медичною 
допомогою всіх вагітних високого ступеня 
перинатального ризику, які живуть у районах 
області. Більшість таких жінок народжують у 
центральних районних лікарнях, тому вини-
кає потреба транспортування новонародже-
них у неонатальний центр Волинської облас-
ної клінічної лікарні».

Згідно з інформацією Волинського об-
ласного дитячого територіального медич-
ного об’єднання, 70% дітей транспортували 
до Луцька для надання медичної допомоги 
у відділенні анестезіології новонароджених 
неонатального центру в перші три доби після 
народження.

«На Волині немає обласної жіночої кон-
сультації, де здійснювали б першочерговий 
контроль за станом здоров’я вагітних та жінок 
репродуктивного віку, а також спеціалізова-
ного акушерського стаціонару ІІІ рівня для на-
дання медичної допомоги вагітним, породіл-
лям та новонародженим. Ми не розуміємо, як 
можна заклад, від будівництва якого залежать 
життя та здоров’я тисяч малюків та мам, нази-
вати передвиборчою агіткою. Невже політичні 
ігри «Самопомочі» можуть бути важливішими 
за життя?» – зауважив Вячеслав Рубльов.

Голова фракції «Свобода» Анатолій Вітів 
каже, що держава мала в особі голови ОДА 
виділити решту коштів, але не виділила. «На 

таких хворих можуть вчасна госпі-
талізація, штучне насичення крові 
киснем – балон, маска, спеціальні 
антивірусні препарати. Медики ка-

жуть: якщо жарознижувальні, які 
завжди діяли, не збивають темпера-
тури, то це перший сигнал тривоги. 
Лікарі також радять не відмовля-
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БУРШТИНОВИХ МОНОПОЛІСТІВ 

  Іван САВИЧ
    Луцьк

реалії ЧЕРЕЗ НОВУ МІНІМАЛКУ УКРАЇНЦІ 
ЗАРОБЛЯТИМУТЬ ЩЕ МЕНШЕ

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк-Рівне

Верховна Рада 6 грудня 
ухвалила законопроект, 

що потрібен для затверджен-
ня державного бюджету 
на 2017 рік. Уже з 1 січня 
мінімальна зарплата в Україні 
не зможе бути нижчою за 
3200 гривень. Проте, хай як 
парадоксально це звучить, 
таке «покращення» або 
залишить людей із тим, 
що вони мають зараз, або 
навіть і погіршить фінансову 
ситуацію.

«ЧИСТИМИ» – 2500 
ГРИВЕНЬ, АЛЕ НЕ ВСІМ

Обіцянка про мінімальну заро-
бітну плату в 3200 гривень останнім 
часом звучить від чиновників, як 
мантра. Проте, незважаючи на такі 
нібито позитивні зміни, в реальнос-
ті українці отримуватимуть суттєво 
менше. Річ у тім, що уряд називає 
суми до оподаткування. Та після 
того, як із цієї суми вирахують усі 
податки та збори, «чистими» україн-
ці отримуватимуть 2500 гривень.

У Міністерстві соцполітики пе-
реконують, що збільшення розміру 
мінімальної зарплати буде стосува-
тися багатьох підрозділів бюджетної 
сфери. Нині зарплату в них форму-
ють відповідно до принципу єдиної 
тарифної сітки. Перший розряд сітки 
дорівнює прожитковому мінімуму – 
1600 гривень. Це і є основна зарпла-
та. Утім особи, в яких перший тариф-
ний розряд становить 1600 гривень, 

отримуватимуть разом з надбавками 
та доплатами 3200 гривень.

Але бюджетники вже бачать 
своєрідний підступ у цій ініціати-
ві. Стверджують, що доходи збіль-
шаться лише у низькооплачува-
них категорій. Приміром, базовий 
оклад педпрацівника становитиме 
1600 грн. Педагог вищої категорії 
матиме зарплату на рівні 14-го та-
рифного розряду, тобто 1600х2,42 = 
3872 грн. Тобто, не маючи доплат 
за стаж, класне керівництво, пере-
вірку зошитів тощо, педагог матиме 
лише на 762 гривні більше, ніж міні-
мальна заробітна плата.

СУБСИДІЇ – «МІНУС», 
ПОДАТКИ – «ПЛЮС»

Зі слів експерта, автора податко-
вої реформи Данила Моніна, з під-
няттям мінімалки зростуть і податки. 
У 2016 році підприємець 1-ї групи 
платив щомісяця 138 гривень єди-
ного податку і 303 гривні ЄСВ, або 
441 гривню на місяць, тобто близько 
5000 гривень на рік при максималь-
ному обороті в 300 тисяч гривень. 
Проте з 2017 року підприємець буде 
платити 320 гривень єдиного по-
датку і ще 704 гривні ЄСВ на місяць. 
Відповідно, за місяць ця сума стано-
витиме 1024 гривні, за рік – 12288 
гривень. Таким чином, згідно з під-
рахунками експерта, податкове на-
вантаження збільшиться в 2,3 раза.

Також не варто забувати, що 
окремі законодавства прив’язані 

до мінімалки. Як, наприклад, роз-
мір щорічного податку на нерухо-
мість – за кожен «зайвий квадрат» 
слід сплачувати встановлений від-
соток від мінімалки.

Щодо субсидій, то в уряді уже не 
приховують того, що підвищення міні-
малки знизить розмір субсидій, адже 
ті прив’язані до доходу громадян.

ВОЛИНСЬКІ 
БЮДЖЕТНИКИ 
ЗАЛИШАТЬСЯ 
БЕЗ ДОПЛАТ

У Волинській обласній раді «Во-
линським Новинам» розповіли, що 
спочатку дуже зраділи з того, що 
їм підвищили оклад. Проте згодом 
зрозуміли, що при нарахуванні 
зарплати з січня не враховувати-
муться додаткові доплати.

Відповідно до ухваленого зако-
ну №5130, при обчисленні розміру 
заробітної плати працівника для за-
безпечення її мінімального розміру 

не враховували доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці та під-
вищеного ризику для здоров’я, за 
роботу в нічний та надурочний час, 
за роз’їзну специфіку робіт, премії 
до святкових і ювілейних дат.

«У нас є оклад, надбавка за ви-
слугу років, за інтенсивність та ін-
коли премія. Проте в новій редакції 
закону, відповідно до статті 3, в 3200 
гривень увійде все: не буде окремо 
окладу, премій та надбавок», – по-
яснюють в облраді.

Отож, бюджетники «склали два 
і два» та зрозуміли, що їм вигідніше 
працювати з мінімалкою в 1600 гри-
вень, але мати доплати і надбавки. 
Мовляв, якщо зараз вони отримують 
«чистими» 3200 гривень зарплати, то 
вже з січня не матимуть і того. Адже з 
усіма відрахуваннями на руки отри-
муватимуть близько 2500.

«Держава декларує, що зар-
плата збільшиться, а в бюджетни-
ків вона, навпаки, зменшиться. Усе 

Нещодавно Кабмін 
затвердив пілотний проект 
рекультивації земель 

лісогосподарського призначення 
у Волинській, Рівненській та 
Житомирській областях. 

Урядовці стверджують, що він сприятиме 
рекультивації земель лісового фонду, пошко-
джених унаслідок незаконного видобування 
бурштину. Утім фактично він узаконить роз-
робку земель, багатих на бурштин, в обхід 
волі обласних рад, тобто – громади. 

НЕБЕЗПЕЧНА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ
Рішення уряду визначає спеціальний по-

рядок отримання спецдозволу на користу-
вання надрами у разі виявлення залишків 
бурштину. Також він затверджує типовий до-
говір на проведення робіт із рекультивації 
між держпідприємствами, підвідомчими те-
риторіальним органам Державного агентства 
лісових ресурсів України, та виконавцями пі-
лотного проекту.

Виконавцями пілотного проекту будуть 
спеціалізовані підприємства державного 
сектору економіки: ДП «Бурштин України» та 
ДП «Укрбурштин» ПАТ «ДАК «Українські полі-
метали». Вказані підприємтва, до слова, вже 
намагалися отримати дозволи на видобуток 
бурштину на Волині, проте їм відмовили.

Обласна рада, створивши в області кому-
нальне підприємство «Волиньприродресурс», 
стала на позицію, що громада буде господа-
рем природних ресурсів, які є на території Во-
лині, адже ці багатства – потенціал розвитку 
економіки області. Відтак КП «Волиньприрод-
ресурс» подало документи для отримання 
спеціального дозволу на дослідження діля-
нок на наявність бурштину в Маневицько-
му, Любешівському, Камінь-Каширському та 
Ратнівському районах. В урядових колах це 
сприймають негативно, не бажаючи надавати 
право на розробку бурштину комунальному 
підприємству. Натомість насаджують ідею 
про те, що це можуть робити «Бурштин Украї-
ни» та «Укрбурштин». 

Керівник КП «Волиньприродресурс» Ве-
ніамін Туз пояснює, що ці підпримства вже 

намагалися отримати спеціальні дозволи на 
видобуток бурштину на території Волинської 
області, та місцеві депутати їм відмовили. Од-
ним із мотивів такого рішення було й те, що, 
видобуваючи сонячне каміння на території 
Рівненської області, вони лишаються нерента-
бельними, що спричиняє логічні та об’єктивні 
підозри у корупції. 

Під «рекультивацією», зі слів Туза, насправ-
ді намагаються зайти на територію Волині. 
Наразі для отримання спецдозволу потрібно 
пройти через погодження облради. Оскільки 
депутати Волиньради вже висловлювалися 
проти надання дозволів, то тепер ці підпри-
ємства отримуватимуть їх через спецпорядок 
в обхід облради.

Веніамін Туз нагадав, що в обласній раді 
було створено робочу комісію, яка планувала 
дослідити всі місця незаконного видобутку 
бурштину, зробивши оцінку щодо порушен-
ня земель, визначити, яких збитків завдано 
економіці області внаслідок цього видобутку. 
Волинська облдержадміністрація та інші ор-
гани влади практично не допускали робочу 
комісію для здійснення оцінки на територіях, 
де було завдано збитків. Нині виявляється, 
що держпідприємства зможуть це робити за-
мість комунального.

Діяльність держпідприємств, на думку 
Веніаміна Туза, порушуватиме Кодекс «Про 
надра», відповідно до якого надра належать 
народу України, а керівництво ними здійсню-

ється через органи місцевого самовряду-
вання, органи виконавчої влади мають лише 
певні повноваження. Отже, уряд своїм рішен-
ням принижує обласну раду, яка має право 
погоджувати видобуток бурштину. До слова, 
Арсеній Яценюк, залишаючи посаду прем’єр-
міністра, видав новий порядок надання спе-
ціальних дозволів, різко обме живши мож-
ливості комунальних підприємств: державні 
підприємства отримали преференції в отри-
манні спецдозволів без аукціонів. Натомість 
КП зобов’язані брати у них участь, а це неде-
шево – вартість спеціальних дозволів вимі-
рюватимуть десятками мільйонів гривень.

ЯК У РІВНОМУ РОЗДАЮТЬ 
«БУРШТИНОВІ» ЗЕМЛІ

У сусідній Рівненській області «буршти-
нові» землі й узагалі дали приватним фірмам. 
Фахівці припускають, що це може призвести 
до неконтрольованого видобутку природних 
багатств області. 

Журналісти видання «Четверта влада» 
пишуть, що землі віддали двом сумнівним 
компаніям: кіпрсько-естонській ТОВ «Ред.
Мет» та компанії психолога з Чернівців ТОВ 
«Інклюз-8». Місцеві ЗМІ припускають підкуп 
депутатів.

Попри те, що була попередня домовле-
ність не підтримувати проект, питання вдалося 
«протягнути» завдяки спільним діям радика-
лів, свободівців, білосердечних та представ-

ників пропрезидентської партії. Проти такого 
рішення виступила фракція «УКРОП».

«Вважаємо це рішення неправильним, 
такі дії призведуть до того, що ділянки зем-
лі обгородять парканом, окремі бізнесмени 
неконтро льовано видобуватимуть бурштин, 
а кошти йтимуть не в бюджет. Зауважу, що це 
вже не перші бізнесмени, які зверталися по до-
зволи, й раніше всі вони отримували відмову», 
– пояснює керівник фракції Діана Гордійчук.

Тимчасовий виконувач обов’язків дирек-
тора комунального підприємства «Волинь-
природресурс» Веніамін Туз упевнений, що 
такі рішення потягнуть за собою неконтро-
льований промисловий видобуток корисних 
копалин.

«У Рівненській, Волинській та Житомир-
ській областях немає відповідних геороз-
відувальних висновків, що підтверджують 
наявність у регіонах корисних копалин. Аби 
територію з бурштином вважали родовищем, 
потрібно провести георозвідувальні роботи. 
Тоді приходить представник фірми й, отри-
мавши дозвіл на видобуток, підприємець 
буде зобов’язаний прозвітувати за ту кількість 
видобутого бурштину, яку виявили під час 
георозвідки. А те, що зараз роблять у Рівно-
му, – безлад. Адже дозволи фірмам дають на 
геологічне вивчення з розробкою. Це є вели-
кою загрозою, бо такий дозвіл дає можливість 
проводити промислові роботи без особливо-
го контролю за видобутком корисних копалин 
упродовж п’яти років», – пояснює Туз.

Він каже, що лише на Волині питання ви-
добутку корисних копалин намагаються пере-
вести у правове поле завдяки тому, що ство-
рили комунальне підприємство, а це дасть 
можливість проводити прозорий та контро-
льований видобуток. 

«На сьогодні нам надійшло близько 30 
пропозицій від підприємств, які хочуть видо-
бувати бурштин. Можна тільки здогадуватися, 
де вони зараз риють по лісах і як. Тому, коли 
ми, комунальне підприємство, отримаємо по-
трібні дозволи і здійснимо георозвідку родо-
вищ, бізнесмени не зможуть приховувати ре-
альні обсяги видобутих копалин», – резюмує 
керівник підприємства.

тепер прив’яжуть до мінімалки, в 
тому числі й субсидію. І це вже не 
вперше держава так «кидає» людей: 
ставлять більшу мінімалку, проте 
знаходять, чим зменшити суму фак-
тичних нарахувань», – пояснюють 
працівники апарату Волиньради.

Ця тенденція стосується і бюджет-
ної сфери загалом: лікарень, шкіл, 
садочків тощо. Проте чимало бю-
джетників досі хибно вважають, що 
підвищення мінімальної заробітної 
платні з 1600 до 3200 гривень означа-
тиме, що всі доплати їм доплюсовува-
тимуть до ставки в 3200 гривень.

«БІЛЬША» ЗАРПЛАТА – 
БІЛЬШИЙ ПЛАН

Аби роз’яснити ситуацію, що 
склалася й у інших установах, ми 
звернулися до рядових працівни-
ків Луцької міської стоматологічної 
поліклініки та одного з дитсадочків 
міста. У ДНЗ одна із працівниць на 
умовах анонімності розповіла, що 
в бухгалтерії поки не пояснювали, 
яким чином їм нараховуватимуть 
зарплатню і скільки вони отримува-
тимуть із січня де-факто.

Натомість медики розповіда-
ють, що їм уже заявили: «Готуйтеся 
до більшого плану». Мовляв, разом 
із підвищенням мінімалки в стомат-
поліклініці збільшать і обов’язкову 
кількість пацієнтів на лікаря. Проте, 
як і у випадку з садочком, детально 
медикам ніхто не розповідав, як на-
справді нараховуватимуть зарплату.

val.ua
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Неконтрольований видобуток бурштину загрожує екологічним лихом
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Щоб побудувати правову державу, доводиться допускати дещо… на межі безправ’я. Лех Валенса

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно вийти 
зі складної ситуації, 

підказує професійний 
юрист із практич ним досвідом, 
адвокат Віктор Бондаренко, який 
бере участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». Поставити свої 
запитання ви можете на сайті, або 
ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Куди звернутись у разі, коли 
неправильно нараховано за-
боргованість за послуги з 
утримання будинків? Мені 

уже протягом чотирьох місяців над-
ходять рахунки за комунальні плате-
жі, за якими маю сплатити за світло 
у загальному коридорі більш як 100 
грн. А там насправді – тільки одна 
лампочка, і та не завжди світить! 
Зверталися на «гарячу лінію», нам 
сказали взагалі подавати до суду!»

 Вам правильно відповіли на «гаря-
чій лінії». У цьому випадку справді треба 
звертатися до суду.

«Мого друга позбавили водій-
ських прав у Польщі на три 
роки. Чи може він зробити 
нові в Україні, сказавши, що 

загубив?»
Може. Однак, якщо випливе факт 

про позбавлення його посвідчення во-
дія в Польщі, то вашого друга можуть 
притягнути до відповідальності за ви-
користання підроблених документів (які 
він подаватиме в процесі виготовлення 
нового посвідчення водія).

«Хочу піти в декрет на три 
роки. Але доглядатиму за чу-
жою дитиною. Чи можливо 
це? Якщо так, то які документи 

потрібно подати на роботу для збере-
ження місця (працюю лікарем)?»

Згідно зі статтею 179 КЗпП і статтями 
18, 20 Закону України «Про відпустки» 
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, 
відпустку для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, крім 
матері дитини, може використати також 
повністю або частково батько дитини, 
баба, дід чи інші родичі, які фактично 
доглядають за нею. Підставою для на-
дання такої відпустки зазначеним осо-
бам є довідка з місця роботи (служби, 
навчання) матері дитини про те, що вона 
вийшла на роботу до закінчення строку 
відпустки для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, і ви-
плату допомоги із догляду за дитиною 
їй припинено (із зазначенням дати).

Для оформлення відпустки з до-
гляду за дитиною родичка дитини, 
яка підпадає під вказані критерії, має 
подати:

– письмову заяву на ім’я роботодав-
ця;

– копію свідоцтва про народження 
дитини;

– довідку з місця навчання матері 
про те, що вона є студенткою денної 
(очної) форми навчання і не перебуває 
в академічній відпустці;

– довідку органу праці та соціально-
го захисту населення за місцем прожи-
вання матері дитини про те, що їй при-
пинено (із зазначенням дати) виплату 
допомоги з догляду за дитиною, або що 
цієї допомоги не призначали.

За умови відповідності описаним 
критеріям та подання вказаних доку-
ментів матимете право на відпустку з 
догляду за не своєю дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста   Галина ТЕРНОВА 
Фото автора 
Ковельський район

ЖИТТЯ БЕЗ СВІТЛА: 
ЧОТИРИ РОКИ ДУБІВЧАНИ 
НЕ МОЖУТЬ ПІДКЛЮЧИТИСЯ 
ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 

Новий житловий масив у селі 
Дубове, що в Ковельському 
районі, й досі повністю не 

забудовано. Тут 140 земельних 
ділянок, а проживає тільки кілька 
сімей. Місце хороше: недалеко 
від центру, поряд ліс та поле. 
Однак люди стали заручниками 
хитромудрої афери: землю під 
будівництво отримали, а жити 
належним чином у своїх оселях не 
можуть. Усе тому, що немає світла. 
Без нього нема ні будівництва, ні 
життя. А у власників земельних 
наділів – ні технічних умов, ні 
договорів на його підключення. 

ОББИВАЮТЬ ПОРОГИ 
ЧИНОВНИКІВ, А ВСЕ 
ДАРЕМНО

Проблеми з підключенням житлово-
го масиву до електромережі почалися ще 
2012 року. Тоді сільський голова Дубового 
Павло Безека повідомив, що для того, аби 
розв’язати проблему, людям треба купити 
трансформатор, який вартував ще тоді 80 ти-
сяч гривень. Чотири роки тому для селян це 
були великі кошти, яких вони не мали. Тому 
зібралися громадою й вирішили звернутися 
до голови Ковельської районної ради. Втім у 
райраді сказали, що треба створити коопе-
ратив, який опікувався б цією проблемою. Бо 
в бюджеті сільської ради грошей на електри-
фікацію вулиць не передбачено. Після цього 
жителі масиву звернулися в Ковельську філію 
ПАТ «Волиньобленерго», де дубівчанам по-
відомили, що кооперативи вже заборонено. 
Крім цього, виявилося, що сільська рада по-
рушила технічні умови. І відповідної докумен-
тації, аби встановити трансформатор, у дубів-
чан нема. Сільський голова Павло Безека їм 
про це навіть не повідомив. Після цього було 
скликано сесію райради, під час якої виріши-
ли спрямувати кошти на трансформатор, а 
сільського голову зобов’язати залагодити цю 
проблему. Однак донині кошти не виділено, а 
люди й досі живуть без світла. 

Діти Катерини Лумизюк побудували тут 
дім одними з перших. З 2012 року вони разом 
з іншими жителями масиву оббивають поро-
ги місцевих чиновників. Однак безрезультат-
но. Жінка каже, що Павло Безека на контакт 
із людьми йти не хоче, а під час розмови по-
водиться дуже зверхньо.

«Я вже не вірю, що у цьому світі можна 
чогось домогтися. Була і в сільського голови 
Безеки, і в голови Ковельської райради Ко-
зака. Результату це не дало. Сільський голо-
ва нас дурить. Доходить до такого, що каже 
нам, мовляв, рішення сесії – конфіденційна 
інформація, яку нам знати не слід. Він нічого 
не боїться і робить те, що йому заманеться. Усі 
депутати мають земельні наділи. Тому боять-
ся голові заперечити, – скаржиться Катерина 
Лумизюк. – Кілька сімей уже туди перебрали-
ся. Хтось кабель під землю самовільно провів, 
хтось освітлення підключив від стовпів із су-
сідньої вулиці. А це ж зона підвищеної небез-
пеки! Люди від безвиході впадають у крайно-
щі. Не може в селі такий керівник бути, який 
про людей не думає. Улітку мені взагалі казав 
платити сто тисяч. Мовляв, тоді світло буде. 
Але ми відмовилися. Адже там навіть стовпів 
нема. Де гарантія, що він нас не обдурить?».

*

Ще один трансформатор є біля сільської 
школи, що розташована недалеко від масиву. 
Однак підключитися до нього люди не мо-
жуть – лінія електропередач перевантажена.

СПЛАЧУЮТЬ НЕ ЛИШЕ 
ЗА СЕБЕ, А Й ЗА СУСІДІВ

Ще одна жителька масиву Оксана Савюк 
розповідає: коли їм із чоловіком виділили зе-
мельну ділянку, то вони навіть не думали, що 
виникне така проблема з підведенням елек-
тромережі. Адже від нового масиву до центру 
села – рукою подати. 

«Нам сільський голова казав, мовляв, по-
ставите кілька стовпів – і матимете світло. 
Тепер виходить, що треба трансформатор, – 
каже Оксана Савюк. – Були шоковані тим, що 
нема ще й документів на підключення. Нас 
футболили з Ковельської філії ПАТ «Волинь-
обленерго» в Дубівську сільську раду й нав-
паки. Якесь замкнене коло. Обуренню нема 
меж. Коли заяву писали в сільську раду, то 
нам зазвичай відписували, але зовсім не те, 

про що ми запитували. Три будинки підклю-
чили світло від однієї хати. Тепер платимо лю-
дям за те, що ним користуємося, а крім цього, 
ще й у багато разів переплачуємо. Сума вихо-
дить чималенька. Сподіваємося, що питання 
владнається, коли буде створено ОТГ». 

Крім цього, люди не можуть нормально 
користуватися електроприладами. Для того 
щоб комусь увімкнути мікрохвильовку, сусіду 
треба вимкнути свої електроприлади, аби не 
згоріли.

Дубівчани кажуть, що на цьому масиві ді-
лянки отримали молоді сім’ї, які давно мріють 
про власні оселі. Але навіть будівельна техні-
ка без світла тут не працюватиме.

Кандидату на посаду голови Дубівської 
об’єднаної територіальної громади від «Укра-
їнського об’єднання патріотів – УКРОП» Ната-
лії Тхоржевській проблема цього масиву доб-
ре відома. Адже вона народилася, виросла й 
досі проживає в Дубовому, тому біди одно-
сельчан їй не байдужі. 

«Це село особливе. Тут дуже багато моло-
дих сімей, яким треба теж будуватися і десь 
жити. Не можна з людьми так по-хамськи пово-
дитися. Тут чудове місце, от тільки проблему з 
підключенням електромережі ніяк розв’язати 
не можуть. Схоже, що так зручно сільському 
голові Павлу Безеці. Однак, коли буде створе-
но об’єднану територіальну громаду, то люди 
матимуть у рази більше можливостей, а голов-
не – вони матимуть право голосу. Тоді люди 
самі керуватимуть процесом. Якщо їм треба 
буде світло першочергово, то вони це роби-
тимуть, а не скеровуватимуть гроші на інші по-
треби», – переконана Наталія Тхоржевська. 

Однак наразі єдиний для жителів масиву 
вихід із цієї ситуації – звертатися до суду. Та 
от документів, на підставі яких можна скласти 
позовну заяву, у споживачів немає. Скидаєть-
ся на те, що бездіяльність сільського голови 
Павла Безеки зробила людей заручниками 
хитромудрої афери. 

Діти пані Катерини чекають 
на світло в хату чотири роки Електрика на масиві – незаконна

Наталії Тхоржевській проблеми 
односельчан добре відомі

Будівельна техніка без світла не працює
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Підтримка правди – честь, підтримка брехні – втрата честі. Арабське прислів’я

«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 
соціально-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.

  Дарина КВІТКА
Фото автора
Іваничівський район

ЗАКОПАЛИ В ЗЕМЛЮ МІЛЬЙОНИ,

Дванадцять років 
тому на території 
Переславичівської 

та Милятинської сільських 
рад розпочалося 
будівництво підвідного 
газопроводу. За цей час 
місцеві жителі вклали у 
проект близько 300 тисяч 
гривень. Ще 2,8 мільйона 
гривень – кошти 
державного, районного 
бюджетів та НАК 
«Нафтагаз України». Однак 
нині роботи призупинено, 
а про те, що в селах мав 
бути газ, нагадують 
лише стояки біля хат, які 
господарі прикривають 
від вологи старими 
бляшанками чи пляшками.

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВИ 
Жителі чотирьох сіл Івани-

чівського району й досі негази-
фіковані. Місцеві кажуть, що такі 
вони – єдині в районі. Йдеться 
про села Переславичі, Трубки, що 
входять до Переславичівської сіль-
ської ради, та Милятин і Грушів, що 
належать, відповідно, до Милятин-
ської сільради. 

Аби приготувати їжу, нагріти 
воду для купання, використовують 
електричні плити та бойлери. А 
щоб не змерзнути взимку – твер-
допаливні котли. Здавалося б, ви-
хід знаходять. Утім не всім до снаги 
витримати важку щоденну роботу 
біля котлів. Після купівлі машини з 
дровами її треба розвантажити, по-
складати паливо в дровітню, а зго-
дом щодня рубати дрова й підкида-
ти кілька разів на добу в котел, аби 
було тепло. Машина дров коштує 
близько 2500 гривень. На зиму та-
ких треба зо дві. 

Якщо сім’я велика і є чоловіки – 
впоратися можна. А ось старень-
ким та жінкам доводиться непере-
ливки. Тому й добре було б мати 
альтернативу. Крім того, електрика 
не завжди витримує навантаження. 
Увімкнеш бойлер – не зможеш ско-
ристатися плитою. 

Місцеву школу першого ступе-
ня, де навчаються 27 учнів, також 
гріють твердим паливом. Її дирек-
тор Раїса Гаврилюк каже, що вико-
ристовують торфобрикети, які за-
купили ще влітку. Близько 16 тонн. 
У класах стоять грубки, всередині 
школи дуже тепло, але цього ком-
форту досягають нелегкою працею. 

Таїсія Миколаївна, технічний 
працівник та кочегар школи, при-
ходить на роботу о четвертій ранку, 
а за сильних морозів навіть о тре-
тій ночі. Це потрібно для того, аби 

встигнути прогріти приміщення до 
початку навчання, тобто до 8:30.  

«У побуті відсутність газу – це 
велика незручність. Потрібно хоча 
б два рази на день опалювати хату. 
А це і пилюка від попелу, та й носити 
важкі речі для жінок – нелегка ро-
бота. І не завжди це фінансово ви-
гідно. Адже треба їх рубати, різати. 
Не усі в селі мають електричні пли-
ти, тому ще один виклик – це при-
готування їжі. Чимало селян корис-
туються плитами, які опалюються 
дровами чи вугіллям. Це потребує 
більше часу, аніж якщо користува-
тися газом чи електрикою», – каже 
Раїса Гаврилюк.

У хаті переславичанки Лідії є ко-
тел та електрична плита. Втім жінка, 
як і чимало її односельчан, мріє про 
постачання газу. Пані Лідія каже, що 
нещодавно їй навіть сон наснився, 
що вже до нового року блакитне па-
ливо таки провели до оселі. А її по-
кійна свекруха так і не дочекалася 
омріяного комфорту. Хотіла бодай 
два тижні пожити у хаті, де горить 
блакитний вогник. 

Села Переславичівської сільської 
ради мають увійти до Павлівської 
об’єднаної територіальної громади. 
У Милятинській сільській раді поки 
що процес об’єднання не відбува-
ється. А проблема з газом – спільна, 
більше того, система між селами 
пов’язана, тобто роботи мають від-
буватися в комплексі. 

Після об’єднання Павлівська 
громада зможе розраховувати на 
державні субвенції, та й місцевий 
бюджет буде ліпшим. Яку суму з по-
трібних коштів зможе за таких умов 
виділити Милятинська сільрада – 
під питанням. 

Депутат Іваничівської район-
ної ради від партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Вік-
тор Дорошук розповідає, що кіль-
ка років тому, коли обраховували 
проект, то йшлося про суму в два 
мільйони гривень. Нині вона, звіс-
но, більша.

«Потрібно в першу чергу зро-
бити експертну оцінку: скільки це 
буде коштувати. Та й немає впевне-
ності, що коли нас дофінансують, ті 
мережі, які вже покладено, будуть 
придатні», – зазначає Дорошук.

Голова Переславичівської сіль-
ради Микола Смаль каже, що питан-
ня газифікації району змінювалося 
відповідно до політики центру. Він 
вважає, що причиною того, що ста-
лося, є, серед іншого, й непослідов-
ність державної політики. 

«Люди занепокоєні. Я був при-
хильником газифікації, нині відчу-
ваю і свою провину. Якби розумів, 
що буде так, то, можливо, діяв би 
інакше», – зауважує Микола Смаль. 
Розповідає, нещодавно з цією 
проб лемою їздили у НАК «Наф-
тогаз». Там заявили, що вже не є 
розпорядниками коштів та бачать 
два шляхи розв’язання проблеми: 
або включити до держбюджету 
кошти на конкретний проект, або 
розробити комплексну програму 
щодо таких сіл, як в Іваничівському 
районі. Бо подібних недобудов в 
Україні чимало. 

«Люди вклали кошти і мали 
надію, що газ у них буде. Коли ми 
говорили про об’єднання громад, 
то тема проведення газу була од-
нією з ключових. Тож сподіваюся, 
що додатковий ресурс, який дасть 
об’єднання, допоможе це реалізу-
вати», – зазначає кандидат на по-
саду голови Павлівської об’єднаної 
територіальної громади від УКРОПу 
Микола Михняк. 

Він каже, що проблему знає, 
адже сам родом із сусідньої Павлів-
ки. Сподівається, що з підтримкою 
обласної та районних рад цю проб-
лему таки вдасться розв’язати. 

ПОХОВАНІ ГРОШІ 
Одначе головний чинник, що 

обурює місцевих, той, що вони 
вклали гроші у проект, а держава 
власних зобов’язань так і не вико-
нала. Роки минають, труби псують-
ся. Тож селяни побоюються, аби усі 
витрачені кошти не пішли коту під 
хвіст. 

«Нам кажуть тепер, що в нас пе-
ревитрати електрики. А люди теж 
хочуть жити у комфортних умовах. 
І дрова дорогі. А в селян і плити, й 
бойлери. Тепер нас лякають, що 
поставлять на лічильник пломбу, і 
коли буде перевитрата, спрацює за-
побіжник. Тож, коли я поставлю їсти 
варити, воно закипить і вимкнеться. 
А що тоді вже робити з холодильни-
ком, бойлером?» – запитує жінка. 
Каже, що за електрику в селі пла-
тять більш як по півтисячі гривень, 
не у всіх є субсидії, роботи немає, 
живуть на пенсію. Економити до-
водиться на всьому, бо на пенсію в 
1300 гривень не розживешся. 

Але коли 2004 року заговорили 
про газифікацію, то до процесу до-
лучилися всі. Сплатили по дві ти-
сячі гривень, а потім пенсіонерам 
дозволили ще три тисячі розбити 
на кілька платежів. Окрім цього, до-
датково здавали гроші на проекти 
проведення газу в хати. Нині вже їх 
треба переробляти. 

Пані Лідія каже, що тоді, аби 

профінансувати роботи, люди про-
давали худобу, птицю, картоплю. 
Інакше на селі віднайти велику суму 
досить складно. 

Загалом для проведення га-
зопроводу, окрім коштів селян, із 
державної казни було виділено і 
використано 600 тисяч гривень, ще 
117 тисяч гривень – із районного 
бюджету. 

У 2009 році між НАК «Нафтогаз 
України» та управлінням капіталь-
ного будівництва Волинської обл-
держадміністрації було укладено 
договір про фінансування робіт із 
будівництва підвідного газопрово-
ду на суму в 4 мільйони 90 тисяч 
гривень. Із них 2 мільйони 40 тисяч 
НАК «Нафтогаз» профінансував, і 
роботи було освоєно. 

Однак решти своїх зобов’язань 
НАК «Нафтогаз» не виконав, і 2010 
року, після президентських вибо-
рів, усі роботи було припинено. 
Хоча й залишається лише встанови-
ти катодну станцію, газорозподіль-
ний пункт та два вузли обліку. 

ЧИ ДАСТЬ 
ОБ’ЄДНАННЯ НОВИЙ 
ПОШТОВХ?

Нині ситуація з фінансуванням 
газопроводу дещо ускладнюється. 
Є припущення, що в «Нафтогазі» 
знову ж таки захочуть будувати 
проект за умови співфінансування. 

А ГАЗ І НИНІ У МРІЯХ

У місцевій школі тепло та затишно. Втім, аби забезпечити цей 
комфорт, кочегар приходить на роботу о четвертій ранку.

Одночасно можуть 
працювати лише два відділи 
електричної плити. Інакше – 
не витримує електрика. 

Микола Михняк вірить, що 
об’єднання громад допоможе 
віднайти ресурс, аби 
завершити довгорічний об’єкт.

Клопотів із дровами 
вистачає. Старшим 
людям часто важко 
упоратися взимку. 

Пані Лідія зізнається: наснилося, ніби газ буде 
в хаті до нового року. Та поки що на її подвір’ї 
лише труба з вентилем, яка йде в нікуди. 
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У гонитві за достатком забуваємо про душу. Ігор Суботін

  Дарина ГОГОДЗА 
Луцьк

публічні гроші

ОБВЕСТИ ДОВКОЛА ПАЛЬЦЯ 

12 років тому луцька 
мерія ухвалила 
рішення, що 

докорінно вплинуло 
на майбутнє ДКП 
«Луцьктепло». Півтора 
місяця тому було ухвалено 
ще одне рішення, яке 
може змінити ситуацію 
назавжди.

Наприкінці жовтня 2016 року 
міська рада дозволила державно-
комунальному підприємству «Луцьк-
тепло» укласти договір із ТзОВ 
«Тепло-Енерго-Центр» про оренду 
котельні на вулиці Карбишева, 2 та 
водозабору і водозагону на вулиці 
Героїв УПА терміном на два роки. 

Щомісяця за користування ко-
тельнею «Луцьктепло», яке вже не 
перший рік у складному фінансо-
вому становищі, платитиме майже 
мільйон гривень, включаючи по-
датки. Цю суму обраховували, спи-
раючись на вартість майна, що, за 
оцінками експертів, сягає 49 млн 
грн. Річну орендну плату встанов-
лено на рівні 15% від вартості.

Раніше між двома підприєм-
ствами був договір про надання по-
слуг із переробки природного газу 
в готову продукцію. Втім у тарифі на 
тепло такі послуги з переробки не 
передбачені, тож і заговорили про 
зміну форми співпраці.

Іронія полягає в тому, що ще не 
так давно котельня була власністю 
громади, а нині комунальне підпри-
ємство змушене буде платити за неї 
близько 12 млн грн на рік. 

БУЛО НАШЕ – 
СТАЛО ЇХНЄ 

Історія передачі котельні на 
Карбишева у приватні руки доволі 
заплутана. У 2004 році було зареє-
стровано ТзОВ «Східноєвропейська 
Теплоелектрогенеруюча Компанія 
(СТЕК)» (до 2009 року воно мало 
назву ТзОВ «Енергетична компанія 
«Луцьктеплоенерго»). Її засновни-
ком було ЗАТ «Волинський шов-
ковий комбінат». Своєю чергою, 
серед  його засновників значився 
Олександр Кропива. 

Згодом він же очолить підпри-
ємство «СТЕК». 21 серпня 2004 року 
Луцька міська рада ухвалює рішен-
ня, яким дозволяє ДКП «Луцьк теп-
ло» увійти до переліку учасників ТОВ 
«ЕК «Луцьктеплоенерго» (СТЕКу). 
Частку «Луцьктепла» в статутному 
фонді ТОВ «ЕК «Луцьктеплоенерго» 
сформували у розмірі майже 7 млн 
грн за рахунок передачі котельні на 
Карбишева, 2. Ця споруда обслуго-
вує жителів 33-го та 40-го кварталів, 
а це близько 35% споживачів міста. 

Але у рішенні не було вказано, 
що це майно має бути переданим 
господарському товариству у влас-
ність. Вкладом з боку ЗАТ «Волин-
ський шовковий комбінат» також 
було певне майно загальною вар-
тістю 2,5 млн грн.

Як пише видання «Волинська 
правда», ДКП «Луцьктепло» всту-
пило у склад учасників «...з метою 
реалізації інвестиційного проек-
ту впровадження когенераційної 
(комбінованої) системи виробни-
цтва електричної енергії і тепла на 
базі котельні на вул. Карбишева, 2». 

Когенерація – це одночасне 
виробництво двох і більше форм 
корисної енергії з одного джере-
ла. Після укладення угоди, як пише 
«Дзеркало тижня», змінюють статут 
підприємства і поповнюють статут-
ний фонд на 8 млн грн. Саме стільки 

коштує двигун, який визначають як 
частку ТзОВ «Енерго-Трейд» – тре-
тього учасника. Для того щоб запус-
тити процес когенерації, потрібні ін-
вестиції, які на той момент сягали 68 
млн грн. Втім їх так ніхто і не вніс. 

Тож протягом певного періоду 
засновниками ТОВ «ЕК «Луцьктепло-
енерго» були ЗАТ «Волинський шов-
ковий комбінат» (частка – 14,02%), 
ТОВ «Енерго-Трейд» (47,07%) та 
ДКП «Луцьктепло» (38,91%). Цікава 
деталь щодо ТОВ «Енерго-Трейд»: 
відповідно до інформації ресурсу 
Youcontrol, свого часу серед її за-
сновників була Олена Анатоліївна 
Жогалка, донька екс-мера Луцька 
Антона Кривицького. 

Оскільки фактично таким чи-
ном «СТЕК» отримав контроль над 
стратегічно важливим для міста 
об’єктом, міська рада пробувала 
повернути котельню у власність че-
рез суд. Такі спроби виявилися не-
вдалими, і зрештою у 2011 році май-
но компанії, у тому числі котельню, 
продали ТзОВ «Західна теплоенер-
гетична група» за 16,6 млн грн. 

Пізніше міська рада позивалася 
до суду з вимогою визнати договір 
нечинним. У рішенні Господар-
ського суду Волинської області від 
19 грудня 2011 року зазначено, що 
19 вересня 2011 року, коли відбу-
валися збори учасників, директора 
ДКП «Луцьктепло» не було «з по-
важних причин». Про те, що збори 
будуть у заявлений день, він знав. 
Знав він і про їх порядок денний – 
надання директору «СТЕКу» права 
на укладання та підписання догово-
рів відчуження майна товариства.

Міська рада аргументувала, що 
статут «СТЕКу» передбачав, що «в 
разі виходу зі складу членів товари-
ства учасника, вкладом у статутний 
капітал якого було майно, Товари-
ство зобов’язане повернути цьому 
учаснику майно, яке було внесено 
в статутний капітал, або за додатко-
вими погодженнями із учасником 
відшкодувати в грошовому вигля-
ді вартість переданого майна, при 
цьому вартість додатково погоджу-
ється між учасником і товариством». 
А у «СТЕКу» переконують, що госпо-
дарське товариство є власником 
майна, переданого йому у власність 
засновниками та учасниками як 
внески. Зрештою, у цьому судовому 
засіданні мерія програла. 

У травні 2015 року суд визнав 
ТзОВ «СТЕК» банкрутом. Майно 
компанії і досі йде з молотка. Так, у 
жовтні 2016 року було повідомлен-
ня про проведення повторного 
аукціону з продажу дебіторської за-
боргованості «СТЕКу». 

ХТО ТАКІ 
«ЗАХІД-ТЕГ»? 

Щодо нового власника котель-
ні, то відомо, що «Захід-ТЕГ» має 
принаймні двох правонаступни-
ків. Це ТзОВ «Тег-баланс» та ТзОВ 
«Тепло-Енерго-Центр». Саме остан-
нє представляє інтереси котельні 
на Карбишева під час розв’язання 
питань і уклало нещодавній договір 
із «Луцьктеплом» про оренду май-
на. Обидві компанії мають одного 
засновника, що походить із Кіпру 
та Віргінських островів. Вони мають 
однакову адресу та директора – Те-
тяну Луцик. Сукупно статутний капі-
тал підприємств сягає майже 32 млн 
грн. Обидві компанії займаються 
здаванням майна в оренду. 

Відповідно до інформації ре-
сурсу Youcontrol, підприємство 
ТЗОВ «Захід-ТЕГ» було засновано 
майже 11 років тому. Однак тоді, 
у 2006 році, воно мало іншу на-
зву – ТзОВ «Західна енергозбері-
гаюча компанія» – та розташову-
валося за адресою: м. Луцьк, вул. 
Кременецька, 38. Статутний фонд 
компанії у перші роки діяльнос-
ті складав усього кілька десятків 
тисяч гривень. Тоді серед заснов-
ників було ТзОВ «Фаворит-Л». Піз-
ніше до їх числа приєдналися ТзОВ 
«Спецпроект-Ексклюзив» (адреса: 
Дубнівська, 23), ТзОВ «Спецпроект-
Стандарт» (адреса: Дубнівська, 23), 
Роздобудько Олег Петрович, ТзОВ 
«Молпром-Експерт» (адреса: Дуб-
нівська, 23). Кардинальні зміни 
відбулися у 2011 році. Саме тоді, 
за припущеннями, офшорні ком-
панії і поповнили статутний фонд 
товариства на мільйони гривень. 
6 жовтня того ж року товариство 
змінило адресу на Карбишева, 2 
та саму назву – почало називатися 
ТзОВ «Західна теплоенергетична 
група». 

Якщо вірити інформації з ресур-
су, то у листопаді 2013 року статут-
ний капітал компанії суттєво змен-
шився: з майже 12 млн грн до 4 млн. 
Такого ж розміру він є і нині. 

Відповідно до актуальної інфор-
мації, засновником цієї юридичної 
особи є компанія «Девоніа Ентер-
прайзес Лімітед», що розміщена на 
Британських островах, а кінцевим 
власником – Теодора Киріакоу, за-
реєстрована на Кіпрі. Зазвичай та-
кою реєстрацією послуговуються 
офшорні компанії. 

Керує компанією Денисюк Бог-
дан Іванович. Він же був її керів-
ником у 2006 році, а також – серед 
числа засновників відповідно до 
даних 2013 року. 

Серед керівників компанії також 
був Роздобудько Олег Петрович. Він 
же очолював фірму «Спецпроект-
Ексклюзив», що була серед засновни-
ків «Захід-ТЕГу». А серед засновників 
«Спецпроекту» – ТзОВ «Молпром-
Експерт». Керувала «Захід-ТЕГом» і 
Караулова Неля Іванівна, яка є серед 
засновників ТзОВ «Конті-буд Ужго-
род» (Дубнівська, 23). 

За цією ж адресою – Дубнівська, 
23 – розташовані компанії групи 
«Континіум». Саме ТзОВ «Контині-
ум» має адресу Кременецька, 38, де 
свого часу було ТзОВ «Західна енер-
гозберігаюча компанія». Тому ТЗОВ 
«Захід-Тег», а також дві компанії-
правонаступники, відносять до 
групи впливу цієї корпорації, яку 
контролює народний депутат Сте-
пан Івахів. 

Цікаво, що два керівники ДКП 
«Луцьктепло» – Олександр Кири-
чук та Юрій Паращій – це також ко-
лишні менеджери компаній групи 
«Континіум». Їх призначав на поса-
ду чинний міський голова Микола 
Романюк. Йому ж і підконтрольний 
юридичний відділ міської ради, 
який мав би шукати способи по-
вернути комунальне майно. Втім, 
схоже, інтереси громади зачіпають 
приватні інтереси. 

ЧИ МОЖНА 
ПОВЕРНУТИ 
КОТЕЛЬНЮ 
ГРОМАДІ? 

Щоразу, коли в стінах мерії лу-
нають зауваги щодо повернення 
котельні у міську власність, юристи 
розводять руками. Мовляв, суди 
відбулися, потяг поїхав. 

5 жовтня 2016 року Судова па-
лата у господарських справах Вер-
ховного Суду України винесла ціка-

ву постанову. Попри те, що в Україні 
прецедентне право не практику-
ється, справа доводить, що методи 
повернення майна у комунальну 
власність є. 

Суть позову наступна: това-
риство «Аверс-Строй» продало 
комунальне майно, яке йому пе-
редала своїм рішенням мерія. По-
при порушення термінів позовної 
давнини, рішення судів різних 
інстанцій, Судова палата ВСУ таки 
стала на бік прокуратури, визнав-
ши не лише недійсність договору 
купівлі-продажу, а й самого рішен-
ня Одеської міської ради, які «не 
можуть бути оцінені як вираження 
волі територіальної громади міста 
Одеси як власника спірного об’єкта 
нерухомості». 

«Ухвалення рішення про пере-
дачу в приватну власність окремо-
му суб’єкту господарювання об’єкта 
комунальної власності фактично 
позбавляє територіальну громаду 
можливості володіти, користува-
тися та розпоряджатися об’єктом 
комунальної власності. <....> Отже, 
правовідносини, пов’язані з вибут-
тям об’єкта із комунальної власнос-
ті, становлять суспільний публічний 
інтерес, а незаконність рішення 
органу місцевого самоврядування, 
на підставі якого об’єкт вибув із 
комунальної власності, такому сус-
пільному інтересу не відповідає», – 
йдеться у постанові. 

*** 
Якщо погортати судові рішен-

ня щодо компанії «Луцьктепло», 
то створюється враження, що під-
приємство чи не живе у закладах 
Феміди. Позовів про стягнення за-
боргованості з нього – не на одну 
пачку паперу. У мерії пояснюють, 
що, укладаючи договір оренди, 
вони дійшли до єдиного виходу із 
ситуації, що склалася. Однак, з огля-
ду на борги підприємства й те, що 
його рахунки через несплату вже 
блокували, оренда може вилитися у 
банкрутство. Тим паче, що відповід-
но до укладеного договору, несвоє-
часна сплата оренди несе за собою 
накладення пені. 

Заручниками залишаються лу-
чани, працівники «Луцьктепла». 
Створюється враження, що нині у 
ситуації, що склалася, намагаються 
залікувати симптоми, аніж усунути 
причину зараження. 

колаж
 ВН

Ще не так давно котельня була власністю громади, а нині 
«Луцьктепло» буде змушене платити за неї близько 12 млн грн на рік
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Фізичний біль відволікає від розбитого ущент серця. Фільм «П’ятдесят відтінків сірого»

MONATIK – 
СПІВАК РОКУ

10 грудня відбулася друга 
церемонія нагородження 

лауреатів премії M1 Music Awards. 

Зірковий тренер «Голос. Діти-3», лу-
чанин Дмитро Монатик став найкращим 
українським співаком 2016 року. За цей 
титул також боролися минулорічний пере-
можець Макс Барських та Іван Дорн. Пре-
мію від M1 MONATIKу вручила Ірина Білик.

«Вірте у свою мрію, все прийде. Дай 
нам, Боже, миру», – прокоментував співак. 

Артист також отримав на-
городу у номінації «Тан-
цювальний хіт року» 
в Росії. Однак не 
був присутній на 
врученні премії у 
Кремлі й заявив, 
що забирати її не 
має наміру. Співак 
отримав премію за 
пісню «Кружит», 
яка зібрала в 
мережі понад 
12 мільйонів 
переглядів.

ВІВТОРОК 20 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 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 
10.55 Д/ф «Комуналка» 
із уиклу «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 16.25, 
02.00 Д/с «Національні 
парки» 17.25, 02.50 
Д/с «Історичні 
розслідування» 18.25, 
01.20 Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
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 03.45 
Телевистава «Украдене 
щастя». 1 с.

UA: ПЕРШИЙ

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 «Турбо»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.05 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Аферисти в 

мережах
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.15 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.10 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.25 «Нічне життя» 

К1
06.10, 11.10, 05.20 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
13.10, 15.30 Х/ф «Хочу 

заміж»
15.50 Х/ф «Четвертий 

пасажир»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Старша 

сестра»
23.00 Події дня
00.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.00 Х/ф «Облівіон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 11.50 Правила 

життя
08.00 Правда життя
09.00 Дика Шрі-Ланка
10.00 Світанок планети
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Брама часу
14.40, 18.40 Містична 

Україна
15.40, 23.30 Історичні 

битви
16.40, 20.40 НЛО: 

розсекречені матеріали
17.40, 22.30 Загадки 

планети
00.20 Війна всередині нас

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 - 8»
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 «Слуга народу»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35, 03.00 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
00.30 Т/с «Байки Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»
04.05 Т/с «Байки Мітяя»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 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»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 05.00 

«Подробиці»
22.50 Х/ф «Дочка 

баяніста»
01.45 Х/ф «Вік Аделайн»
03.30 Х/ф «Циганка Аза»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50 Т/с «Балада про 

бомбера»
11.55, 13.20 Х/ф «Зона 

висадки»
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.50 Т/с «Третього не 

дано»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Х/ф «Пристрель 

їх!»
23.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.00 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.30, 04.40 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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

08.00 МультМікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Снігова 

королева»
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, 22.00 Розсміши 

коміка
19.00, 23.00 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»

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»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
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 Концерт 

«Новорічна заметіль»
14.40 Т/ц «Хочу бути»
15.00 Вистава «Снігова 

королева»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.20 «Ми вас обирали»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни»
18.30 Т/ц «Твій дім»
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 «Громадський 

вектор»
20.40 «Хроніка війни»
21.05 «Луцький депутат» 

(В.Бондарук)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 Т/ф «Лесина тінь. 

Петро Косач…»
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 
Телемагазин

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 Життя в цифрі
13.00 Концерт 

Майовського «Чистії 
світанки»

14.00 Т/с «Так мало часу»

АВЕРС 14.30 Буквиця
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
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 Вечір романсу
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Травнева ніч» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 06.10, 06.45, 
08.10 Спорт 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.35 Паспортний сервіс 
09.00, 05.50 Вічне 09.10 
Т/с «Травма» 09.55 Д/с 
«Смачні подорожі» 10.30 
Спорт. Тиждень 10.55 
Біатлон. Кубок світу. ІІІ 
етап. Мас-старт 15км. 
(чол.) 12.00 Біатлон. Кубок 
світу.ІІІ етап. Мас-старт 
12, 5км.(жін.) 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.35 
М/с «Мандрівники в 
часі» 14.00 Суспільний 
університет 14.30 
Фольк-music 15.50 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, 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 «Національні парки» 
02.50 Д/с «Історичні 
розслідування»

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 - 8»
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 «Слуга народу»
22.00 «Гроші»
23.35, 03.00 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
00.30, 04.05 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»

06.20, 13.20, 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 
«Яблуневий сад»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 05.10 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
22.50 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
01.45 Х/ф «Мисливці за 

розумом»
03.25 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Х/ф «Зона 

висадки»
12.25 Звезда YouTube
13.10 Краще не 

повторюй!
14.10, 16.20 Х/ф «Син 

Маски»
16.45 Х/ф «Маска»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 21.40 Більше ніж 

правда
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Тремтіння 

землі-5. Кровна 
рідня»

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

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 «Бойовик 

Джексон»
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, 22.00 Розсміши 

коміка
19.00, 23.00 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»

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Кошик творчих 
ідей»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.10 Т/ф «Луцький 

Миколай»
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»

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.55 «Все буде смачно!»
09.50, 18.30 «За живе!»
11.05 Х/ф «Чоловік у 

моїй голові»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.45 «Хата на 

тата»
02.00 «Один за всіх»
03.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

06.30 «TOP SHOP» 07.30, 
08.35 «Мультфільми» 
08.00 «Чи знаєте ви, що...» 
09.20 «Три сестри» 10.15 
Т/с «Дикий ангел» 11.10 
Т/с «Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон» 22.00 
Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки» 23.50 Т/с 
«Сонна Лощина» 02.20 
«Нічне життя» 

03.00 Зона ночі
06.15, 18.00 Абзац
07.05, 08.25 Kids Time
07.10 М/с «Турбо»
08.30 Х/ф «Кодекс 

злодія»
10.25 Х/ф «База 

Клейтон»
12.20 Х/ф «Код Да Вінчі»
15.15 Х/ф «Янголи та 

демони»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за 

ревізором
00.15 Х/ф «Ніхто не знає 

про секс 2»
02.05 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.00 
Події

09.15, 04.00 Зірковий 
шлях

11.30 Х/ф «Маша й 
ведмідь»

13.25, 15.30 Т/с 
«Волошки»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45, 02.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

21.00 Т/с «Старша сестра»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Облівіон»
05.20 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 11.50 Правила 

життя
08.00, 00.20 Правда 

життя
09.00 Дика Шрі-Ланка
10.00 Світанок планети
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Брама часу
14.40, 18.40 Містична 

Україна
15.40 Історичні битви
16.40, 20.40 НЛО: 

розсекречені матеріали
17.40, 22.30 Загадки 

планети
23.30 Покер
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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 

Майовського «Чистії 
світанки»

02.00 Провінція
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Одинадцятий» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Ромашка, кактус, маргаритка» Фільм «Син Маски»

22:50 14:10

inter.ua

tfi lm
.club

Фільм «Вік Аделайн»

01:45

inter.ua

Фільм «Пристрель їх!»

21:25

kino-teatr.ua

У THE ROLLING STONES – 
НОВИЙ АЛЬБОМ 

На початку грудня група випустила 
25-й студійний альбом «Сумний та 

самотній». Попередня платівка гурту 
виходила одинадцять років тому. На 
новому диску – 12 пісень. За словами 
рокерів, вони переспівали класичні 
блюзи.

«Роллінги» – найзаможніші музиканти 
світу. Заробляють 88 млн доларів на рік.

Найстаршому учаснику англійського 
рок-гурту The Rolling Stones барабанщикові 
Чарлі Воттсу 75 років, наймолодшому – гі-
таристу Рону Вуду – 69. До речі, цьогоріч 
він став батьком доньок-близнят. 8 грудня 
з’явилася восьма дитина й у фронтмена гур-
ту – 73-річного Міка Джаґґера. 

музика

Хто-небудь 
знає, по якому 
посуду, в якій 
тональності 
і чим треба 

стукати, щоб 
Містер Пропер 

помив усю 
квартиру?

***
Хлопчик, 

вихований в 
інтернеті, був 
шокований, 
побачивши 
на вулиці 

одягнутих 
жінок!
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МУЗИКАНТИ «СКРЯБІНА» 
СТВОРИЛИ НОВИЙ ГУРТ 

Один із вокалістів гурту «Скрябін» 
Аніс Еттаеб та гітарист колективу 

Олексій Зволинський створили новий 
колектив під назвою «Іспанія», пише 
«Телекритика».

Хлопці гратимуть музику в стилі панк-
рок. Відомо, що гітарист залишиться працю-
вати в групі «Скрябін», а Еттаеб, який після 
смерті Кузьми співав його сольні партії, біль-
ше не співпрацюватиме з гуртом.

За словами Зволинського, музиканти 
зрозуміли, що не готові до того, аби пісні 
Кузьми виконувала одна людина. Тому по-
стійних солістів у групі більше не буде.

«Ми з Олексієм створили новий гурт, 
у якому будемо грати наші авторські пісні. 
Якщо обидва братимемо участь і в «Іспанії», і в 
«Скрябіні», буде безлад», – наголосив Еттаеб.

СЕРЕДА 21 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
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 
М/с «Мандрівники в 
часі» 14.00 Суспільний 
університет 14.30 
Світло 15.30 Д/ф 
«Назарій Яремчук. Місія, 
позначена небом» 16.25, 
02.00 Д/с «Національні 
парки» 17.25, 02.50 Д/с 
«Історичні розслідування» 
18.25, 01.20 Новини. 
Світ 19.00, 01.45 Новини. 
Культура 19.25 Візитівка 
Карпат 20.00 З країни в 
Україну 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 03.45 Телевистава 
«Украдене щастя».  
04.55 Класики світової 
літератури 
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03.00, 01.25 Зона ночі
04.15 Х/ф «Вірус 

кохання»
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Турбо»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.05 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00, 21.55 Варьяти
20.55 Київ вдень та вночі
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.15 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.25 «Нічне життя» 

К1
06.10, 11.10, 05.20 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 04.40 Зірковий 
шлях

13.10, 15.30, 21.00, 23.30 
Т/с «Старша сестра»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45, 03.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

23.00 Події дня
00.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 11.50 Правила 

життя
08.00 Правда життя
09.00 Дика Шрі-Ланка
10.00 Світанок планети
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Брама часу
14.40, 18.40 Містична 

Україна
15.40 Історичні битви
16.40, 20.40 НЛО: 

розсекречені матеріали
17.40, 22.30 Загадки 

планети
23.30 Подорожі з Ісусом
00.20 Прихована 

реальність
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 - 8»
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 «Слуга народу»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35, 03.00 Т/с «Теорія 

брехні - 3»
00.30, 04.05 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 «Мій зможе - 2»

06.20, 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»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.10 

«Подробиці»
22.50 Х/ф «Гувернантка»
01.55 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»
03.10 Х/ф «Міський 

романс»
04.45 «Легенди 

бандитського Києва»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Патруль. 
Самооборона

10.20, 16.55 Т/с 
«Третього не дано»

12.25, 13.20 Х/ф 
«Пристрель їх!»

14.35, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «Тупий і ще 

тупіший-2»
23.45 Т/с «Лас-Вегас»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50, 04.40 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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

08.00 МультМікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

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, 22.00 Розсміши 

коміка
19.00, 23.00 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 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Кошик творчих 

ідей»
11.00 Новини
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ц «Ми - 

українські»
14.45 Т/ц «4+1»
14.55 Концерт «Фольк-

music»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультфільми
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ц «Твій дім»
18.20 «Історія без купюр»
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 «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 Класні уроки
12.30 Забави
13.00 Концерт «Театр 

тіней»
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
17.00 Дружболандія

АВЕРС 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 Наш чудовий 

Всесвіт
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Василина прекрасна» 
1

05.10 По ту сторону 
пригод

05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 22 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 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 «План на 
завтра» 10.30, 19.30 Про 
головне 11.10 Чоловічий 
клуб 11.50 Д/ф «Василь 
Симоненко. Тиша і грім» 
12.25 Слідство. Інфо 
13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.35 Як це? 14.00 
Суспільний університет 
14.30, 03.50 Надвечір’я. 
Долі 15.45 Спогади 16.25, 
02.00 Д/с «Національні 
парки» 17.25, 02.50 
Д/с «Історичні 
розслідування» 18.25, 
01.20 Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
19.25 Візитівка Карпат 
20.00 З країни в Україну 
20.05 Малі міста 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 
04.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
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03.00, 02.00 Зона ночі
03.55 Х/ф «Керрі»
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Турбо»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.05 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

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

мережах - 2
23.55 Варьяти
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

11.50, 18.30 «За живе!»

13.05 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

23.10 «Один за всіх»

00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.25 «Нічне життя» 

К1
06.10, 11.10, 05.20 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 04.40 Зірковий 
шлях

13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Старша сестра»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45, 03.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
08.00 Правда життя
09.00 Таємниці Гвадалківіру
10.00 Світанок планети
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Брама часу
14.40, 18.40 Містична 

Україна
15.40 Історичні битви
16.40, 20.40 НЛО: 

розсекречені матеріали
17.40, 22.30 Загадки планети
00.40 Зони росту
01.40 Жертви краси
02.30 Бізнес на 

залякуванні
03.20 Секти. Контроль 

свідомості
04.10 Потойбіччя. Сни

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»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 8»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.30, 03.10 Х/ф «Погана 

компанія»
01.40 «Мій зможе - 2»

06.20, 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»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 05.05 

«Подробиці»
22.50 Х/ф «Будинок для 

двох»
01.50 Х/ф «Міський 

романс»
03.25 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»
04.40 «Легенди 

бандитського Києва»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Т/с «Третього не 

дано»
11.50, 13.20 Х/ф «Тупий і 

ще тупіший-2»
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.50 Т/с «На безіменній 

висоті»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «П’ятий 

елемент»
00.05 Т/с «Лас-Вегас»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.10, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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

08.00 МультМікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Король 

повітря: Повернення»
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, 22.00 Розсміши 

коміка
19.00, 23.00 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»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
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»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 Т/ц «4+1»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.10 Тема 

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Євровибір»
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
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 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Син 

Холмського роду»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Історія без купюр» 

(Галшка Гулевичівна)
23.35 «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 Класні уроки
12.30 Твій дім
13.00 Наш чудовий 

Всесвіт
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 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Олександр 
Пархоменко» 1

05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ПОКАЖУТЬ 
АНГЛОМОВНИЙ ФІЛЬМ 
ПРО ГОЛОДОМОР 

«Гіркі жнива» – це перша 
англомовна художня стрічка, 

в основу якої лягли трагічні події в 
Україні на початку ХХ століття. 

«Фільм дозволить західному глядачеві 
відчути український дух, українську силу та 
мужність, дізнатися про людські страждан-
ня та нездоланність України», – каже про-
дюсер Ян Ігнатович.

Бюджет стрічки – близько 20 млн дола-
рів. Режисер – канадець українського по-
ходження Джордж Менделюк, який разом 
з Річардом Бачинським-Гувером є автором 
сценарію. У головних ролях – Макс Айронс, 
Саманта Баркс, Баррі Пеппер, Тамер Гассан, 
Теренс Стемп та інші. У стрічці зіграли й 
українські актори –  Остап Ступка та Олек-
сандр Печериця. Знімання відбувалися в 
Україні у розпал Революції Гідності.

Вихід фільму у прокат в Україні, Амери-
ці, Канаді, Великобританії, Австралії, Німеч-
чині, Іспанії та інших країнах світу анонсо-
вано на 24 лютого 2017 року.

кіно

Фільм «Тупий і ще тупіший-2»

Фільм «П’ятий елемент»

Фільм «Погана компанія»

Фільм «Король повітря: Сьома подача»

21:25

21:25

23:30

10:15

kino-teatr.ua
m

ors.in.ua

kinopoisk.ru
fi lm

ix.net

свіжачок

ukr.m
edia
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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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 ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ 
ОСОБЛИВИХ ПАЦІЄНТІВ

Наталія Кушнір каже, що після 
оксигенотерапії стан доньки покращується

Оксигенотерапія здатна не лише 
лікувати, а й запобігати хворобам

Фізичні процедури юні пацієнти 
роблять із задоволенням

Завідувачка відділення Зінаїда Бондаренко 
та представники Фонду Андрій Алексюк 
і Лариса Солом’янюк

У сенсорній кімнаті Ангелінка любить співатиУ центрі – індивідуальний підхід до кожного пацієнта

Любомльський Центр 
медико-соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 
на базі дитячого відділення 
територіального медичного 
об’єднання Любомльського 
та Шацького районів 
відкрили три роки тому. 
Заклад денного перебування 
розраховано на 10 ліжко-
місць. Тут проходять 
реабілітацію дітки, які мають 
проблеми з нервовою 
системою, вроджені вади 
розвитку, захворювання 
опорно-рухового апарату, 
органів дихання тощо. З 
ними працюють педіатр, 
невропатолог, логопед, 
реабілітолог, психолог, 
масажист. 

Окрім медичних процедур, 
фахівці допомагають особливим 
пацієнтам опановувати побутово-
соціальні навички, розвивати 
свої здібності, інтегруватись у 
соціальне життя суспільства. 
Розрахований заклад на дітей із 
Любомльського та Шацького ра-
йонів. Проте через відсутність 
транспортного сполучення не всі 
батьки мають змогу возити малят 
на процедури.

Юна пацієнтка центру Мар’яна 
Кушнір знайома із закладом з дня 
його відкриття. Дівчинка періо-
дично проходить тут реабіліта-
цію. Її мама Наталія розповідає, 
що донька народилася здоровою. 
Проблеми розпочалися згодом. 
Дівчинка перехворіла на менінго-
енцефаліт, що дало ускладнення 
і вплинуло на подальший розви-
ток дитини. Масаж, фізичні впра-
ви, медичні процедури, заняття з 
психологом та логопедом – тепер 
звична річ для одинадцятирічної 
Мар’янки. Окрім любомльського 
Центру, дівчинка проходить реа-
білітацію в лікувальних закладах 
Києва та Хмельницького. Саме в 
столиці Наталія Кушнір помітила, 
що після оксигенотерапії стан її 
дитини покращується. Тоді жінка 
й запропонувала батькам, чиї діти 
також проходять реабілітацію в 
любомльському Центрі, звернути-
ся у представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» із прохан-
ням допомогти придбати кисне-
вий концентратор. 

«Особливі дітки потребують 
постійного лікування та відновлен-
ня. Таких у нашому районі багато, 
тому ми пішли назустріч ініціатив-
ним батькам та на умовах співфі-
нансування придбали концентра-
тор. Майже 90 відсотків сплатив 
Фонд, а це – 16,5 тисячі гривень, 

решту коштів зібрали власними 
силами батьки», – каже керівник 
любомльського представництва 
Фон ду Лариса Солом’янюк. 

«Зручно, коли можна пройти 
процедури на місці. Це економить 
наш час та гроші, – зауважує пані 
Наталія. – У нас є така проблема, 
і нічого з цим не поробиш. Наше 
основне завдання – навчити дити-
ну обслуговувати себе. Добре, що 

є люди, які йдуть назустріч та до-
помагають».

Завідувачка педіатричного від-
ділення територіального медично-
го об’єднання Зінаїда Бондаренко 
зазначає, що в районі нарахову-
ється близько 250 дітей-інвалідів. 
На базі Центру медико-соціальної 
реабілітації створено всі умови, 
щоб дітки могли пройти ефектив-
ний реабілітаційний курс. 

«Хоча кисневий концентра-
тор – новинка для нашого району, 
та показів для застосування апара-
та дуже багато. З його допомогою 
дітям можна робити ефективні 
кисневі коктейлі та інгаляції. Окси-
генотерапія здатна не лише ліку-
вати, а й запобігати хворобам. З її 
допомогою дітки краще розвива-
ються, у них поліпшується сон, під-
вищується імунітет, покращується 

робота кишково-шлункового трак-
ту, нервової системи, головного 
мозку», – розповідає про переваги 
концентратора Зінаїда Бондаренко.

І батьки, і медики кажуть: ре-
зультат після оксигенотерапії по-
мітний. І це – найголовніше. Адже 
навіть найменші успіхи дитини – 
радість для тих, хто вкладає в неї 
сили і душу.

Ірина ЮЗВА
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ДІТЯМ – СПРИЯТЛИВІ 
УМОВИ НАВЧАННЯ

РУКА ДОПОМОГИ

ВІДНОВЛЕНО ФАСАД 
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ 

У Дулібівській ЗОШ I-III 
ступенів, що на Турійщині, 

з 1997 року значну увагу 
приділяють духовному 
вихованню учнів. Школа 
має особливого духовного 
керівника – єпископа 
Володимир-Волинського та 
Ковельського Володимира. 
Правлячий архієрей часто 
відвідує навчальний заклад, 
благословляє учнів, вітає 
колектив зі святами. Духовними 
наставниками дулібівських 
школярів та педагогів є також 
митрополит Вінницький і 
Могилів-Подільський Симеон 
та архієпископ Житомирський 
і Новоград-Волинський 
Никодим. 

Результатом такої співпраці з 
архієреями стало надання школі 
статусу опорної в районі з духов-
ного виховання. За словами ди-
ректора Тетяни Шаринди, жоден з 
учнів не має проблем із дисциплі-
ною. А один з випускників, меда-
ліст Станіслав Ткачук, став свяще-
ником і нині є настоятелем храму 
на Вінниччині.

Загалом, у школі часто при-
ймають гостей, оскільки тут від-
буваються окружні, районні й 
навіть обласні семінари. А ще в 
навчальному закладі функціонує 
єдиний у районі духовий оркестр 
під керівництвом Олексія Скубія. 
Юні музики щорічно посідають 
призові місця на обласних кон-
курсах. Тому батьківський комітет 

Старе місто в Луцьку 
й досі зберігає чимало 
нерозгаданих таємниць. 
Як-от будинок №31, 
що на вулиці Данила 
Братковського. Його було 
зведено наприкінці XVIII 
століття за фундаторства 
шляхтянки Юзефи 
Поляновської як сиротинець 
для дівчат «Ангеліка». У 
ньому вихованок готували 
до подальшої професії 
гувернантки чи прислуги. 

Окрім цього, Юзефіна шу-
кала для дівчат наречених та 
видавала їх заміж пишно і з по-
сагом. На початку ХІХ століття в 
Луцьку з’явилися представниці 
ордену шариток, яким передали 
під опіку «Ангеліку». У середині 
ХІХ століття російська влада за-
крила монастир та шляхетську 
школу, яка діяла при ньому. За-
галом, за всю історію існування 
стіни добротної кам’яниці бачи-
ли багато мешканців. За радян-
ської влади приміщення віддали 
у житловий фонд. Нині тут – 13 
квартир. 

Мешканець будинку Антон 
Назаревич живе тут уже 40 років. 
Каже, за цей час у приміщенні 
не робили ремонту. Внутрішні 
роботи в приватизованих квар-
тирах жильці проводили влас-
ними силами. У грудні 2014 року 
лучани створили ОСББ «Монас-
тирське», відтоді поміняли водо-
провід, зробили під’їзну дорогу. 
Сподівалися, що фасад історич-
ної споруди осучаснять за кошти 
міського бюджету. Однак щоразу 
отримували відмови.   

– Я проживаю тут 30 років. 

вирішив зробити ремонт у фойє, 
оскільки це  – вітальня навчально-
го закладу. Самотужки осучасни-
ти приміщення батьки не могли, 
оскільки це потребувало значних 
фінансових затрат. Вирішили 
звернутися в районне представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки 

разом», адже мали досвід впрова-
дження проектів. Батьки зацікави-
лися програмою «Ініціативні гро-
мади». Активісти запропонували 
на конкурс проект «Сприятливі 
умови навчання – дітям». 

Крім громади, до співфінан-
сування долучилися відділ осві-

ти, молоді та спорту Турійської 
райдержадміністрації. Спочатку 
батьки планували відремонтува-
ти стелю і зробити косметичний 
ремонт стін. Та вже у ході реаліза-
ції вирішили поновити духовний 
куточок (замовили нові стенди) і 
зробити стенд пам’яті Героїв Не-

бесної Сотні й загиблого в АТО 
односельчанина Івана Ващені, 
батька двох  учнів школи. Відпо-
відно, внесок громади збільшився 
та склав 50% від загального бю-
джету проекту.

Наприкінці листопада дулібів-
чани зібралися на урочисту  пре-
зентацію реалізованого проекту.  
Директор школи Тетяна Шаринда 
наголосила: досягти такого ре-
зультату можна було тільки спіль-
ними зусиллями.

За словами голови ініціативної 
групи Вікторії Радобенко, зупи-
нятися на цьому проекті активна 
громада не збирається: «Завдяки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» є можливість втілювати у 
життя задуми громади. Сподіває-
мося, що це лише успішний поча-
ток співпраці, адже задумів маємо 
чимало».

«Кожна справа, зроблена в 
гурті, об’єднує і дарує набагато 
більше радості. Підтримка Фонду 
означає, що ви чудово розумієте 
сучасні економічні проблеми й 
не залишаєтеся осторонь. При-
ємно усвідомлювати, що є люди, 
чиї серця й наміри спрямовані на 
творення добра. Ми впевнені: до-
помагаючи, ви даруєте не просто 
матеріальні цінності, а радість і 
надію на краще життя», – підсуму-
вала член  батьківського  комітету 
Леся Бондарук.

Представники Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», які були 
присутні на урочистій лінійці, за-
уважили, що лише через об’єднану  
громаду можна досягти мети. А 
тому слід завжди рухатися вперед.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Коли у старе місто приїжджають 
туристи, завше приходять до на-
шого будинку. Нам було незруч-
но за такий занедбаний фасад, – 
каже мешканка однієї з квартир 
Тетяна Узун.

Голова ОСББ Антон Назаре-
вич вирішив звернутися в Офіс 
розвитку кварталу (ОРК) Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Адже чув про проект «Сприяння 
розвитку ОСББ», був присут-
ній на засіданнях «Школи лідера 
ОСББ». У рамках міської програ-
ми підтримки громадських ініці-
атив жильці подали на розгляд 
ініціативу «Збереження та від-
новлення історичної і культурної 
спадщини міста», яка здобула пе-
ремогу. 

– Фонду було приємно долу-
читися до цього проекту. Адже 
будинок – пам’ятка архітектури 
місцевого значення. Завдяки іні-
ціативному голові ОСББ Антону 
Назаревичу фасад вдалося оно-
вити, – зазначила Олена Оліфі-
рович, керівник ОРК на вулиці 
Кондзелевича.

Отож, новий рік мешканці іс-
торичного будинку зустрічають із 
гарним настроєм. А наступного 
року мають намір попрацювати 
над розв’язанням проблеми під-
валу. Адже він заповнений водою, 
внаслідок чого на стінах завтовш-
ки один метр з’являється грибок. 
За радянської влади проблемний 
підвал оглядали столичні фахівці. 
Однак зробити ізоляцію їм чо-
мусь не вдалося. Але активні чле-
ни ОСББ «Монастирське» налаш-
товані рішуче і мають твердий 
намір довести розпочату справу 
до кінця.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Дулібівські школярі радіють оновленому фойє

Такий вигляд мав фасад: до ремонту Після ремонту

Члени ОСББ «Монастирське» 
задоволені співпрацею з Фондом
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

У «СОНЕЧКУ» ТЕПЕР ТЕПЛО І СОНЯЧНОУ «СОНЕЧКУ» ТЕПЕР ТЕПЛО І СОНЯЧНО

ТВОРИМО МАЙБУТНЄ РАЗОМТВОРИМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ

КРИЗА – ЦЕ ПОРОЖНЕЧА КРИЗА – ЦЕ ПОРОЖНЕЧА 
НЕ В ГАМАНЦІ, А В СЕРЦІНЕ В ГАМАНЦІ, А В СЕРЦІ

ТАЛАНТИ НАЗУСТРІЧ МИСТЕЦТВУ

Із піднесеним настроєм 
зустріли зиму вихованці 

групи «Сонечко» 
Ківерцівського ДНЗ №3. Тепер 
малюкам комфортно гратися 
та відпочивати, а також 
спостерігати за зимовою 
природою. Ініціативні батьки 
подбали, щоб у спальні, 
ігровій кімнаті, роздягальні 
та туалеті замінили вікна, а 
також поставили нові вхідні 
двері. За словами вихователя 
групи Наталії Семенюк, 
раніше вони не дозволяли 
дітлахам підходити близько 
до вікон. З усіх щілин віяло 
холодом, а шибки зі старих 
дерев’яних рам могли будь-
якої миті випасти.

– Наш садочок здали в екс-
плуатацію 1981 року, – розповідає 
завідувачка ДНЗ «Лісова казка» 
Валентина Мельник. – Можете 
собі уявити, в якому стані пере-
бувають дотепер вікна й двері у 
приміщенні. До того ж, в історії 
садочка був період, коли через 
малу кількість діток не всі групи 
функціонували. Поступово тут 
робили косметичні ремонти. Ба-

У вересні цього року під час 
урочистостей до 820-річчя міста 
Каменя-Каширського народний 
депутат України, член правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Ірина Констанкевич ініціювала 
конкурс «Розум і творчість дарую 
тобі, моє рідне місто». 

У своїх роботах юні таланти за до-
помогою пензля та слова спробували 
відобразити найулюбленіші куточ-
ки міста, історичні та архітектурні 
пам’ятки, майбутнє краю. Компетент-
на комісія оцінила роботи й визна-
чила переможців. Під час чергового 
візиту в Камінь-Каширський Ірина 
Констанкевич вручила авторам най-
кращих робіт грошові винагороди. 
Усі інші учасники конкурсу отримали 
в подарунок від депутата книги.

«Коли ми спілкувалися з міською 
владою та громадою, більше говори-
ли про минуле, про традиції. Мені 
хотілося побачити й почути, яким 
юне покоління бачить рідне місто 
через десятки років. Ці роботи – до-
каз того, що не можна мріяти про об-
раз рідного міста, не спираючись на 
його історію, минуле та духовне, які 
сформували його у попередню епо-
ху, – звернулася до присутніх Ірина 
Констанкевич. – Такі роботи мають 

висіти в кабінетах, у тому числі й чи-
новницьких, щоб зігрівати їх своїм 
теплом та розбивати кригу».

У дитячих роботах відродилася 
Свято-Іллінська церква, яка просто-
яла в Камені-Каширському понад 
300 років та, на жаль, згоріла 2015-го. 
Пензлем на полотні відобразили юні 
художники й інші знакові та пам’ятні 
місця рідного міста.

Переможниця творчого конкур-
су Катерина Василенко присвятила 
місту твір «Мій Камінь-Каширський, 
моя любов і відрада». Попри те, що 
народилася дівчина на сході України, 
за роки, що сім’я проживає у Камені-
Каширському, це місто стало для неї 
рідним. 

«Через мистецтво пера я передала 
любов до улюбленого міста. Я не про-
сто полюбила, а закохалася в нього.
Причарували його старовинні вулич-
ки, незвичайні споруди, парк. Кожен 
куточок цього міста – це щось особ-
ливе і витончене. Це немовби така не-
величка оаза, що стоїть на перехресті 
століть», – захоплено розповідає шко-
лярка.

На завершення теплої зустрічі 
діти подарували Ірині Констанкевич 
картину, а всі учасники заходу зроби-
ли спільне фото на пам’ять.

Ірина ЮЗВА

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» укотре зібрав 
поціновувачів театрального 
мистецтва у Волинському 
обласному академічному 
музично-драматичному театрі 
імені Тараса Григоровича 
Шевченка. Цього разу члени 
понад півтора десятка 
громадських організацій Волині 
отримали безплатні квитки на 
перегляд вистави «Криза».

гато коштів із міського бюдже-
ту витратили на нову покрівлю. 
Тому поміняти вікна для бать-
ків було занадто дорого. Добре, 
що вони дізналися про програ-
му «Сприяння розвитку ЗОШ 
та ДНЗ» від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Першопрохідцем 
стала група «Ромашка», якій по-
щастило поміняти вікна. Згодом 
на участь у проекті зважилася 
група «Сонечко». Сьогодні бачи-
мо конкретний результат – п’ять 
нових вікон. Хочу відзначити як 
вихователь із 30-річним досвідом, 

що проект на умовах співфінан-
сування привчає дітей змалку бе-
регти і шанувати надбане. 

Наталія Мельничук, голова 
батьківського комітету групи «Со-
нечко», уточнює: рішення про за-
міну вікон батьки ухвалили ще 
на початку літа. Підрахували ви-
трати і зрозуміли, що для них така 
сума – непідйомна. Порадилися 
й вирішили брати участь у про-
екті Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Усі батьки долучилися до 
співфінансування. 

– В ігровій кімнаті – три ве-

ликі вікна. На зиму рами доводи-
лося заклеювати, а великі щілини 
конопатити ватою. Ми навіть не 
могли нормально помити шиби 
зсередини, бо їх треба було роз-
кручувати. А це було практично 
неможливо зробити. Коли нам 
поставили нові енергозберігаль-
ні вікна, відразу відчули, що ста-
ло тепліше. Тепер дітки безпечно 
підходять до них, щоб подивити-
ся, як падає лапатий сніг, – задо-
волено відзначає вихователька 
Наталія Семенюк.

– Торік Фонд організовував 

проект у цьому ДНЗ. На умовах 
співфінансування поставили сім 
вікон. Цьогоріч знову звернулися 
батьки, які взяли участь у проекті 
«Ініціативні громади». Цей проект 
цікавий тим, що до нього долу-
чилися не лише батьки, а й місь-
ка рада. Таким чином, відбулося 
співфінансування з трьох джерел, 
а діти з громадою матимуть ком-
фортні умови багато років, – за-
значив керівник східної філії Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Олександр Мельничук.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

В основу трагікомедії лягла розповідь про 
сьогодення типової української сім’ї. Конфлікт 
поколінь, нестача квадратних метрів житлової 
площі, фінансова нестабільність у країні, заро-
бітчанство, сварки переплітаються з одвічними 
людськими цінностями – любов’ю і самопожерт-
вою. Події та обставини на сцені усе більше за-
плутують глядача у павутину роздумів. На сцені 
усе відбувається так реалістично, що, можливо, 
хтось упізнає своїх родичів, сусідів, а то й себе... 

Глядацька зала зібрала людей різного віку, та 
здебільшого – це соціально незахищені верстви 
населення. 

Заступник голови Волинської обласної ор-
ганізації інвалідів війни, збройних сил та учас-
ників бойових дій Іван Корецький розповідає, 
що члени організації із задоволенням прийняли 
запрошення Фонду на виставу. Сам же пан Іван 
прийшов у театр із дружиною Лідією. Каже: вона 

шанувальниця театрального мистецтва, а він 
старається не відставати. Адже, переконаний, 
духовний розвиток людини не менш важливий 
за фізичний. 

Лучанин Василь Перепелиця в молоді ро-
ки постійно відвідував театр, цікавився усі-
ма мистецькими новинками. Тепер здоров’я 
не дозволяє, та й вік уже поважний – 89 років. 
Чоловік – вдівець, має дітей та внуків. Власне, і в 
театр прийшов із донькою, адже боїться у темря-
ві сам повертатися додому. Чоловік з неабияким 
життєвим досвідом каже: криза – це негативне 
явище в житті. І якщо порожнечі в гаманці мож-
на ще якось зарадити, то із тією, що в серці, знач-
но важче боротися.

«Сьогоднішня акція особлива. Адже ветеран-
ство перебуває не в найкращому фінансовому 
становищі та потребує значно більшої підтрим-
ки від держави. Ми дякуємо Фонду, що не зали-
шається осторонь наших проблем та постійно 
підтримує нас», – резюмує голова обласної орга-
нізації ветеранів України  Олександр Булавін. 

По завершенню театрального дійства глядачі 
дякували акторам бурхливими оплесками. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» неодно-
разово організовував такі благодійні театраль-
ні покази для лучан. У рамках програми Фонду 
«До духовних скарбниць» відбулося понад два 
десятки виїздів у районні центри області. Упро-
довж року жителі сіл та селищ Волині мали змо-
гу зустрічати у своїх будинках культури кращі 
зразки української і світової драматургії у вико-
нанні артистів Волинського обласного музично-
драматичного театру.

Ірина ЮЗВА

Ірина Констанкевич нагородила 
переможців патріотичного конкурсу

Події на сцені заплутують  
глядача у павутину роздумів

Голова обласної організації 
ветеранів України Олександр Булавін

Діткам безпечно гратися у затишній залі У педколективу та батьків – багато планів на співпрацю з Фондом
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ОБЕРІГ ДИТИНСТВА

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ

ЛУЦЬКОМУ САДОЧКУ №8 – 60 РОКІВ!

НОВЕ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО ДИТСАДКА  
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

Один із найстаріших садочків 
Луцька, дошкільний навчальний 

заклад №8, що у мікрорайоні 
Вересневому, відзначив солідний 
ювілей – 60 років із дня заснування. 
Примітно, що днями Луцький район, 
дітки з якого також є вихованцями 
цього закладу, теж відзначив круглу 
дату – 50-річчя. 

На свято з нагоди Дня народження при-
вітати велику дружну родину вихователів, 
дітей та батьків та вручити подарунки при-
їхали представники влади, освітяни міста, а 
також добрі та щирі друзі. Власне, одним з 
таких є Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
який підтримує цей садочок не лише у свята, 
а й упродовж року. 

У вітальному слові заступник голови 
правління Фонду Орест Маховський передав 
привітання з ювілеєм від засновника Фонду 
«Тільки разом» Ігоря Палиці та зазначив, що 
шість десятиліть – це великий досвід на ви-
ховній та педагогічній ниві. 

– Хоча садочок трішки віддалений від 
центру нашого рідного міста, він, без пере-
більшення, є взірцевим. Тут велику увагу 
приділяють вихованню нашого майбутньо-
го – діток. У садочку створено всі умови для 
цього: є і концертна зала, і теплі затишні ігро-
ві кімнати, і гарний благоустрій території, – 
зауважив Орест Маховський. 

На завершення він побажав, щоб і надалі 
ідеї, які народжуються в керівництва закла-
ду спільно з батьківським колективом, зна-
ходили підтримку добрих друзів, меценатів, 
благодійників. А також  вручив завідувачу 
дитячого садка Людмилі Смаль сертифікат, 
що засвідчує надання фінансової підтримки 
на розвиток ДНЗ. 

– Ми раді і вдячні нашим гостям, які не 
забувають про садочок та всіляко підтриму-
ють його, нашим ветеранам, які вклали сюди 
стільки зусиль і найкращих років свого життя, 
батькам, які розуміють і підтримують усі наші 
добрі починання, а найбільше – нашим діткам. 
Хочемо, щоб їх ставало ще більше, і всі вони 

були щасливі та здоровенькі. Ми ставимо 
перед собою завдання – виховати здорове та 
свідоме молоде покоління, гідне своєї батьків-
щини, – резюмувала Людмила Смаль. 

До речі, садочок відомий за межами об-
ласті й тим, що тут працює перший в Україні  
чоловік-вихователь Олександр Гоцик. 

– Уже тринадцять років я працюю вихо-
вателем в садочку, а тому сьогодні з приєм-
ністю вітаю і колег, і батьків, і наших діток. У 
нас найкращий колектив, я пишаюся, що маю 
змогу щодня працювати з дітками, відчувати 
їх безпосередність та увагу», – зауважив ви-
хователь. 

Привітала присутніх із ювілеєм і голова 
фонду розвитку навчального закладу Ірина 
Дідух. 

– Фонд було засновано в березні цього 
року, і за такий короткий час вдалося зроби-
ти дуже багато. Завдяки ініціативним батькам 
та вихователям ми виграли міський конкурс 
громадських ініціатив. За кошти, що стали 
винагородою для переможців, капітально 

відремонтували музичну залу, де тепер дітки 
мають змогу займатися у комфортних умовах. 
Крім того, завдяки підтримці благодійників 
нам вдалося придбати музичні інструменти, 
частково виконати внутрішні роботи та об-
лаштувати частину подвір’я навчального за-
кладу, організувати мистецькі майстер-класи 
в арт-галереї для вихованців садочка, від-
крити та провести на високому рівні літньо-
оздоровчий період за участю професійних 
аніматорів. Загалом, сума додаткових коштів, 
які залучили батьки, становить 100 тисяч 
гривень, – зазначила голова фонду розвитку. 

Під час свята маленькі вихованці ДНЗ 
№8 подякували усім присутнім гарними тан-
цями, співами, гуморесками й теплими сло-
вами. А сльози вдячності та радості на очах 
вихователів, ветеранів і батьків сказали про 
найголовніше – оберіг дитинства живе й ви-
ховає ще не одне покоління українців.

ДОВІДКОВО. Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» надає підтримку та сприяє розвитку 
загальноосвітніх і дошкільних навчальних 

Вручення сертифіката 
на розвиток ДНЗ №8 Музичне вітання від маленьких вихованців

Невеличкі села Михлин і Загаї 
Горохівського району розташовані 
за 25 кілометрів від Луцька. Тут 
проживає 455 людей. Місцевий орган 
самоврядування у Михлині очолює 
молода й енергійна Мар’яна Білецька. 

Протягом чотирьох років, відколи вона 
перебуває на посаді сільського голови, у Мих-
лині та Загаях відбулося багато позитивних 
змін. Результати такої згуртованої діяльності 
активістів не забарилися – у селах лишається 
молодь, відповідно, збільшується кількість 
школярів та діток дошкільного віку.

– Зараз можна знайти роботу, аби лиш 
було бажання, – каже Мар’яна Білецька. – А 
щоб молоді батьки не переймалися, куди при-
лаштувати дітлахів, у Михлині відновив діяль-
ність дитсадок з дев’ятигодинним перебуван-
ням малюків.

Завідувачка Михлинського ДНЗ «Дзвіно-
чок» Раїса Онищенко з гордістю розповідає, 
що садочок відвідують 22 дитини від трьох до 
шести років. Усі малюки активні й допитливі, 
полюбляють рухливі ігри. Тому батьки вирі-
шили облаштувати діткам сучасний ігровий 
майданчик. 

– Я часто звертала увагу на білборди в 
Луцьку. Там рекламували проекти від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Вирішила спро-
бувати і написала лист на їхню електронну 
скриньку. Мені відповіли: «Скоро в Горохові 
розпочне діяльність представництво Фонду, 
звертайтеся». Ми так і зробили, – пригадує 
Мар’яна Білецька. 

Головою ініціативної групи батьків обрали 
Раїсу Онищенко, адже в садочок ходить її чо-
тирирічна донька Марія. На конкурс подали 
проект «Здорова та щаслива родина – запо-
рука впевненості у майбутньому». Не все від-
разу виходило у михлинців, та вони щоразу 
радилися з керівником представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Горохівському 
районі Людмилою Марадевич та спеціалістом 
Вірою Баландіною. У результаті співпраці мих-
линської громади з Фондом на подвір’ї дит-
садка з’явилися подвійна гойдалка, гойдалка-
балансир, лазанка і карусель. А для спортивних 
занять та ігор малюки отримали новенькі м’ячі, 
скакалки, обручі, набори кеглів і кубиків.  

– Приміщення дитсадка в нашому селі три-
валий час було занедбане. Після ремонту він 
знову запрацював у 2012 році. Сьогодні без до-
помоги батьків, на жаль, обійтися не можемо.  

Але вони у нас активні й ініціативні. Усі розу-
міють: усмішки дітей дорого коштують. Добре, 
що Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» запо-
чаткував і розвиває співпрацю з громадами на 
умовах співфінансування, – каже завідувачка 
ДНЗ «Дзвіночок» Раїса Онищенко. – Маємо ще 
багато планів на майбутню співпрацю. Бо ро-
зуміємо: якщо у селі є дитсадок, школа і церква, 
воно живе. Забери щось одне – села не стане. 

– Цей дитсадок чверть століття тому від-
відував і я, – пригадує Микола Коваленко, тато 
п’ятирічного Дмитрика, житель села Загаї. – Та 
наші діти перебувають у комфортніших умо-
вах, мають яскраві іграшки й сучасний май-
данчик. Ми раді, що в селі є дитсадок. Возимо 
сюди діток по черзі своїм транспортом. Малю-
ки охоче вранці збираються на заняття, тут їм 
цікаво, весело. 

Як зазначив керівник центральної філії 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Сергій 
Костриченко, участь у проекті згуртувала гро-
маду Михлина і Загаїв. Люди повірили в себе, 
у власні сили та можливості. 

– Ви подали гарний приклад своїм дітям і 
довели, що почати зміни в країні можна зі сво-
го села, – підсумував Сергій Костриченко.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

закладів у рамках проекту «Фонд розвитку 
навчального закладу», що діє згідно з програ-
мою «Сучасна освіта». 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Вітання голови фонду 
розвитку навчального 
закладу Ірини Дідух

У Михлинському дитсадку 
щороку більшає діток Дозвілля малюків стане цікавішим
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СУБОТА 24 грудня
06.00 У просторі буття 
06.35 Підсумки 07.05 
АгроЕра. Підсумки 07.30 
Д/ф «Євробачення. Дихай 
глибше» 08.15 Смакота 
09.00 М/с «Мандрівники 
в часі» 10.15 Як це? 
10.50 Хто в домі хазяїн? 
11.10 Хочу бути 11.35 
Школа Мері Поппінс 
11.50 Казки Лірника 
Сашка 12.00 Суспільний 
університет 12.50 QUEST. 
Музика Ф.Шопена в 
інтерпретації Н.Лебедєвої 
14.00 5 баксів.net 16.00 
Чоловічий клуб. Спорт 
17.10 Чоловічий клуб 
17.45 Х/ф «Собака на 
Різдво» 19.30 Фільм 
Богдана Кутєпова «Життя 
і смерть у Гуцулії, або про 
трьох братів, мандрівних 
музик і вуйка-небіжника» 
20.30 Баклани на Балкани 
21.00, 05.30 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
22.25 НІЧНА МЕСА 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
ЗА УЧАСТЮ СВЯТІШОГО 
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В 
БАЗИЛІЦІ СВЯТОГО 
ПЕТРА 00.30 Світ on line 
00.50 Вперед на Олімп 
01.20 Мегалот 01.25 
Музичне турне 02.25 Х/ф 
«Вечори на хуторі біля 
Диканьки» 03.50 Д/с 
«Національні парки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.05 Зона ночі
04.20 Абзац
05.15, 07.10 Kids Time
05.20 М/с «Губка Боб»
07.15 Київ вдень та вночі
08.20 Зірки під гіпнозом
10.15 Ревізор
13.25 Страсті за 

ревізором
15.35 Суперінтуїція
17.20 Х/ф «Гарфілд: 

Історія двох кішечок»
18.55 Х/ф «Крок вперед 

4»
21.00 Х/ф «Крок вперед 

5: Все або нічого»
23.20 Х/ф «Вірус 

кохання»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
11.55 Х/ф «Вечори 

на хуторі поблизу 
Диканьки (Ніч перед 
Різдвом)»

13.10 «Зважені та щасливі 
- 6»

15.45 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця»

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

СТБ
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.25 Х/ф «Біляночка та 

Розочка»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 Х/ф «Літаком, 

потягом, 
автомобілем»

15.15 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016»

16.15 «Орел і Решка»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.45 Х/ф «Цвинтар 

домашніх тварин-2»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Події
07.10, 04.50 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Хочу заміж»
13.00, 15.20 Т/с «Квиток 

на двох»
17.25, 19.40 Т/с «Листи з 

минулого»
22.15 Х/ф «Арифметика 

підлості»
00.10 Реальна містика
02.40 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
06.40 Брама часу
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Ісус: таємниче 

життя
11.50 Хрест у мистецтві
12.40 Історичні битви
14.40 Загадки планети
16.30 Світанок планети
17.30 Океан «Вет»
20.10 Прихована 

реальність
21.00 Різдво в кожному 

з нас
22.40 Подорожі з Ісусом
23.40 Містична Україна

МЕГА

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 23.10 «Світське 
життя»

11.00 Х/ф «Інша жінка»
15.00 «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»
02.05 Х/ф «Любов з 

акцентом»
04.05 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

05.45 Х/ф «Русалонька»
07.40 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
09.30 Док. проект 

«Врятувати і зберегти»
10.20 Х/ф «Екіпаж»
13.30 Док. проект 

«Леонід Філатов. Щоб 
пам’ятали...»

14.40 Х/ф «Будинок для 
двох»

16.30 «Всі хіти Гумор FM»
17.50, 20.30 «Подробиці»
20.00, 02.15 «Подробиці»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.15 «Ювілейний 

концерт Ігоря Крутого»
02.45 Х/ф «Звичайне диво»
05.30 Х/ф «Золотоволоска»

ІНТЕР

06.10, 12.45 Факти
06.30 Х/ф «Співучасник»
08.55 Більше ніж правда
09.55 Секретний фронт
10.55 Антизомбі
11.50 Громадянська 

оборона
13.00 Інсайдер
14.05 Х/ф «П’ятий 

елемент»
16.40 Х/ф «Повернення 

героя»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Механік-2»
22.10 Х/ф «Коммандос»
00.00 Х/ф 

«Кантрабанда»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.55 Х/ф «Світла 

особистість»
04.00 Провокатор

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»
10.50 М/ф «Барбі 

Дрімтопія»
12.05 М/ф «Ведмеді-

сусіди. На порятунок!»
13.55 Х/ф «Я, знову я та 

Ірен»
16.00 Х/ф «Пінгвіни 

містера Поппера»
17.45, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
18.50, 23.00 Країна У
19.55 Казки У
22.00 Танька і Володька
00.00 Х/ф «Кохання-

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

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Агросвіт»
08.25 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 «Кошик творчих 

ідей»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
11.55 Концерт «Срібні 

дзвіночки». ч. 1
12.40 «Протилежний 

погляд»
13.35 «Грані»
14.00 «Натхнення»
14.30 Концерт «Срібні 

дзвіночки». ч. 2
15.15 «Роки і долі»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Галерея портретів: 

Михайло Старицький»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Т/ф «З Україною в 

серці»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Королівська 

історія з Колодяжного»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
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»
08.45, 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
18.55, 21.40 Погода
19.00 Сьогодні-завтра

АВЕРС 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 Концерт Катерини 

Малицької «Серце не 
камінь»

02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Повітряний водій» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Суперкнига

П’ЯТНИЦЯ 23 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.15 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 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 10.45, 19.30, 
04.45 Про головне 
11.35 Чоловічий клуб. 
Спорт 12.25 «Схеми» 
13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.35 Хочу 
бути 14.00 Суспільний 
університет 14.30 Віра. 
Надія. Любов 15.45 
Театральні сезони 16.25, 
03.50 Д/с «Національні 
парки» 17.25, 03.00 
Д/с «Історичні 
розслідування» 18.25, 
01.20 Новини. Світ 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 19.20 Обличчя 
війни 20.00 На пам’ять 
20.30 «План на завтра» 
21.30, 05.40 Новини. 
Спорт 21.50 Війна і мир 
22.30 Класики світової 
літератури 23.00 Золотий 
гусак 23.15 Підсумки 
23.35 На слуху 02.00 
Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
04.15 Х/ф «База 

Клейтон»
06.05, 18.00 Абзац
07.00, 08.10 Kids Time
07.05 М/с «Турбо»
08.15 М/ф «Хортон»
10.05 Х/ф «Острів Нім»
11.55, 21.55 Половинки
13.45, 20.55 Київ вдень 

та вночі
19.00 Хто зверху?
23.45 Варьяти
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 «Зіркове життя»
08.45 Х/ф «Любов 

приходить не одна»
10.45 Х/ф «Кров не 

вода»
14.10 Х/ф «Мамочка 

моя»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55, 22.45 

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

01.50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон» 16.00 
«Файна Юкрайна» 18.00 
«Звана вечеря» 19.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 «КВН» 
01.10 Х/ф «Цвинтар 
домашніх тварин» 03.00 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 11.10, 03.40 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 04.30 Зірковий 
шлях

13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Старша сестра»

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, 11.50 Правила 

життя
08.00 Правда життя
09.00 Королева Півночі
10.00 Світанок планети
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Різдво в кожному 

з нас
15.40 Історичні битви
16.40, 20.40 НЛО: 

розсекречені матеріали
17.40, 22.30 Загадки 

планети
18.40 Містична Україна
23.30 Кібервійни
00.40 Таємниці 

кримінального світу

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, 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 «Вечірній квартал»
23.40 Х/ф «Службовий 

роман»
02.50 «Ліга сміху»
04.20 «Неділя з 

Кварталом»

06.20, 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»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.55 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Сусіди за 

розлученням»
23.00 Х/ф «Врятувати 

рядового Райана»
02.15 Док. проект 

«Шукайте один 
одного...»

03.15 «Чекай на мене»

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
10.00, 16.50 Т/с «На 

безіменній висоті»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Червона спека»
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 «Що? Де? Коли?»
00.55 Х/ф «Співучасник»
02.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.15 Провокатор

ICTV

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

08.00 МультМікс
09.30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.30 М/ф «Школа 

монстрів: Привиди»
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 «Пінгвіни 

містера Поппера»
21.45 Х/ф «Я, знову я та 

Ірен»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
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 «Видатні волиняни» 

(І.Чернецький)
15.30 «Музичний 

проспект»
16.00 Новини. День
17.00 Мультфільм
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ф «Я - Богдан»
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 «Агросвіт»
21.30 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
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 Класні уроки
12.30 ЧП +
13.00 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
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 Я тут живу
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Коліївщина» 1
05.30 Грані музики
06.00 Мозаїка 

батьківства
06.30 Суперкнига

ЗНЯЛИ ФІЛЬМ ПРО 
УКРАЇНСЬКОГО БОКСЕРА

Створили документальний 
фільм Chase Your Dream – про 

українського боксера Василя 
Ломаченка, чемпіона світу за версією 
WBO, повідомляє Paper Planes 
Production у Facebook.

Допрем’єрний показ відбудеться 20 
грудня у Києві. Організатори обіцяють, що 
покажуть фільм і в інших містах України.

«Фільм Chase Your Dream – моя мрія, – 
каже режисер Влад Станкевич. – Стрічка не 
про бокс, хоча для багатьох на початку це і 
буде одкровенням. Це фільм про важку пра-
цю над собою. Я дуже хочу, щоб в Україні діти 
та молодь бачили, що в нас теж є свої Майк-
ли Джордани та Майки Тайсони». 

у світі кіно

Фільм «Арифметика підлості»

Фільм «Пінгвіни містера Поппера»

Фільм «Сусіди за розлученням»

22:15

20:00

21:00

m
egogo.net

kinogo.club

inter.ua

КОБЗОН ПРИСВЯТИВ 
ПІСНЮ МОТОРОЛІ 

Російський співак, депутат 
Держдуми від «Єдиної Росії» 

Йосип Кобзон присвятив пісню 
терористу Арсену Павлову 
(Моторолі). Співак 10 грудня був на 
20-річчі «Земляцтва донбасівців» у 
Москві. Зі сцени закликав згадати 
Арсена Павлова і вшанував пам’ять 
«земляка» піснею.

«Арсен Павлов. Я хочу, аби ми сьогодні 
згадали його. Ми – земляки», – прокоменту-
вав Кобзон.

До речі, на концерті в першому ряду си-
діли ватажки самопроголошеної ДНР Олек-
сандр Захарченко та Денис Пушилін.

пропаганда

zik.ua
ua.korrespondent.net
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Вона повернулася в його життя, як полум’я, що тягне свої язики просто до серця… 
Фільм «Щоденник пам’яті»

НЕДІЛЯ 25 грудня
06.00 Світ православ’я 
06.30, 07.00, 08.10, 
22.55, 23.15, 00.15 
Погода 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 Спорт. Тиждень 
09.40 Баклани на 
Балкани 10.05 Х/ф «Дві 
собаки на Різдво» 12.00 
Театральні сезони 12.35 
Мистецькі історії 12.55 
РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
ТА АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ 
РИМУ І ЦІЛОГО СВІТУ 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з ПЛОЩІ 
СВЯТОГО ПЕТРА у РИМІ 
13.50 Спогади 14.20 
Фольк-music 15.45 
Твій дім-2 16.05 Борхес 
16.40 Д/ф «Неочікуване 
побачення» 17.05 
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 02.30 Телевистава 
«Мартин Боруля»

06.45, 12.45 Факти
07.10 «Що? Де? Коли?»
08.15 Звезда YouTube
09.40 Дивитись усім!
11.20 Краще не 

повторюй!
12.20, 13.00 Х/ф 

«Повернення героя»
14.50 Х/ф «Коммандос»
16.40 Х/ф «Механік-2»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Захисник»
22.15 Х/ф «План втечі»
00.25 Х/ф «Червона 

спека»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.05 Провокатор

07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
09.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.45 М/ф «Ведмеді-

сусіди. На порятунок!»
11.35 М/ф «Школа 

монстрів: Химерна суміш»
12.55 Х/ф «Крріш 3»
15.45 Віталька
16.45, 18.50 Країна У
17.45, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
19.55 Казки У
22.00 Розсміши коміка
23.00 ООН
00.00 Х/ф «Кохання-

зітхання 2»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Ретроспектива: 

«Тарас, та ще й 
Музичук»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «За літнім часом»
11.55 Концерт «Сто доріг 

любові». 1 ч.
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Концерт «Сто доріг 

любові». 2 ч.
15.40 «Кошик творчих 

ідей»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Мультфільм
16.55 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Циганка Аза»

18.30 «Натхнення». (До 
40-річчя на Волинській 
сцені Л.Приходько)

19.00 Місто
19.55 Прем’єра т/ф «Мої 

сини - то мої крила!»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Абетка зору»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

веселка»

06.55 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

13.40 «МастерШеф - 6»

19.00 «Битва екстрасенсів 

16»

21.15 «Один за всіх»

22.25 «Х-Фактор - 7. Гала-

концерт. Оголошення 

переможця»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.10 Х/ф «Літаком, 

потягом, автомобілем»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

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

полювання»
22.00 «Вечірній квартал»
00.00 «КВН»
02.10 Х/ф «Цвинтар 

домашніх тварин»
03.50 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Арифметика 

підлості»
11.10 Т/с «Листи з 

минулого»
15.10 Х/ф «Кульбаба»
17.00, 20.00 Т/с «Мій 

коханий геній»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Т/с «Квиток на 

двох»
02.00 Т/с «Співачка і 

доля»

06.00 Бандитський Київ
06.40 Брама часу
08.20 У пошуках істини
10.00 Різдво в кожному 

з нас
11.50 Подорожі з Ісусом
12.40 Таємниця 

Джоконди
13.40 Кібервійни
14.40 Загадки планети
16.30 Океан «Вет»
18.20 Прихована 

реальність
21.00 Ісус: таємниче 

життя
22.40 Хрест у мистецтві
23.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.50 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 «Світ навиворіт - 8»
10.50 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
12.10 Т/с «Слуга народу»
16.00 Х/ф «Службовий 

роман»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»
01.05 «Аргумент кiно»
01.45 «Світське життя»
02.35 Х/ф «Холодне літо 

53-го»
04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

07.10 Х/ф «Соляний 
принц»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 «Навколо М»
13.00 «Добрий вечір на 

Інтері»
14.00 Х/ф «Сусіди за 

розлученням»
16.00 Т/с «Полуничний 

рай»
20.00, 04.40 «Подробиці 

тижня»
21.30 «Великий бокс з 

Василем Ломаченко та 
Олександром Усиком»

01.30 Х/ф «Врятувати 
рядового Райана»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.25, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
06.50 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.05 Х/ф «Гарфілд: 

Історія двох кішечок»
12.45 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
14.40 Х/ф «Крок вперед 

4»
16.40 Х/ф «Крок вперед 

5: Все або нічого»
18.50 Х/ф «Битва року»
21.00 Х/ф «Вільні»
23.05 Х/ф «Керрі»
01.05 Х/ф «Ніхто не знає 

про секс 2»

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
13.00 Концерт Катерини 

АВЕРС Малицької «Серце не 
камінь»

14.00 Рандеву
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 «Зіграй 

мені мелодію дощу»
02.00 Хіт парад
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Воротар» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Пригоди 

Спанкі»

ФУТБОЛ 1

ПН 19 грудня ВТ 20 грудня СР 21 грудня ЧТ 22 грудня ПТ 23 грудня СБ 24 грудня НД 25 грудня
06.00 Франція - Румунія. 
УЄФА ЄВРО 2016 07.45, 02.45 
«Моя гра» А. Шевченко 08.15 
Англія - Росія. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.15 «Великий футбол» 
12.05 Вельс - Словаччина. 
УЄФА ЄВРО 2016 13.55 
Албанія - Швейцарія. УЄФА 
ЄВРО 2016 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Ман Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 18.45, 05.05 
Топ-матч 18.55 Барселона - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
20.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 21.45 LIVE. Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 00.55 Севілья - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 03.15 
Мідлсбро - Свонсі

06.00, 08.00, 18.45 Топ-матч 
06.10 Туреччина - Хорватія. 
УЄФА ЄВРО 2016 08.10 
Польща - Півн. Ірландія. УЄФА 
ЄВРО 2016 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Німеччина - Україна. 
УЄФА ЄВРО 2016 12.10 
«Великий футбол» 13.55 
Іспанія - Чехія. УЄФА ЄВРО 
2016 16.00, 03.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 16.55 
Атлетік - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 18.50 Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
20.40 Гранада - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 22.50 «Моя 
гра» А. Шевченко 23.20 Вест 
Бромвіч - МЮ. Чемпіонат Англії 
01.10 Спортінг - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 04.00 
Борнмут - Саутгемптон

06.00, 08.00, 20.35, 01.30 Топ-
матч 06.10 Ірландія - Швеція. 
УЄФА ЄВРО 2016 08.10 Бельгія 
- Італія. УЄФА ЄВРО 2016 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.15 Австрія - Угорщина. УЄФА 
ЄВРО 2016 12.05 Португалія - 
Ісландія. УЄФА ЄВРО 2016 13.55 
Тоттенгем - Бернлі. Чемпіонат 
Англії 15.55 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.25 Депортіво 
- Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
18.15 «Моя гра» А. Шевченко 
18.45 Кристал Пелес - Челсі. 
Чемпіонат Англії 20.40 Севілья 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
22.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.40 Ман Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 01.35 Леганес 
- Ейбар. Чемпіонат Іспанії 03.25 
«Сіткорізи» 03.55 Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 20.35, 01.35, 
03.40 Топ-матч 06.10 Росія - 
Словаччина. УЄФА ЄВРО 2016 
08.10 Румунія - Швейцарія. 
УЄФА ЄВРО 2016 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.15 Франція - Албанія. 
УЄФА ЄВРО 2016 12.05 Англія 
- Вельс. УЄФА ЄВРО 2016 
13.55 Барселона - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 «Моя 
гра» А. Шевченко 16.25 
Тоттенгем - Бернлі. Чемпіонат 
Англії 18.15 «Сіткорізи» 
18.45 Спортінг - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Ман 
Сіті - Арсенал. Чемпіонат Англії 
22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 23.45 Атлетік - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 01.50 Борнмут 
- Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
03.55 Атлетіко - Лас-Пальмас

06.00 «Моя гра» А. Шевченко 
06.30 Німеччина - Польща. 
УЄФА ЄВРО 2016 08.15 Італія 
- Швеція. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Україна - 
Півн. Ірландія. УЄФА ЄВРО 
2016 12.05 Чехія - Хорватія. 
УЄФА ЄВРО 2016 13.55 Вест 
Бромвіч - МЮ. Чемпіонат 
Англії 15.55 Алавес - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 17.45, 19.55, 
00.35, 02.40 Топ-матч 18.05 
Мідлсбро - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 20.10 Атлетіко - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
22.00 Світ Прем’єр-Ліги 22.45 
Евертон - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 00.50 Барселона - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
02.55 Тоттенгем - Бернлі. 
Чемпіонат Англії

06.00, 08.00, 18.15, 01.05, 
03.15, 05.25 Топ-матч 06.10 
Португалія - Австрія. УЄФА 
ЄВРО 2016 08.10 Бельгія - 
Ірландія. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Ісландія - 
Угорщина. УЄФА ЄВРО 2016 
12.05 Іспанія - Туреччина. 
УЄФА ЄВРО 2016 13.55 
Севілья - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 15.55, 22.45 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
16.25 Борнмут - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 18.20 
Гранада - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 20.10 Світ Прем’єр-Ліги 
20.40 Кристал Пелес - Челсі. 
Чемпіонат Англії 23.15 Алавес 
- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 01.25 
Вест Бромвіч - МЮ. Чемпіонат 
Англії 03.35 Атлетік - Сельта

06.00, 08.00, 18.15, 05.15 
Топ-матч 06.10 Росія - Вельс. 
УЄФА ЄВРО 2016 08.10 Румунія 
- Албанія. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Швейцарія 
- Франція. УЄФА ЄВРО 2016 
12.05 Словаччина - Англія. 
УЄФА ЄВРО 2016 13.55 Евертон 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
15.55, 02.55 Світ Прем’єр-Ліги 
16.25 Барселона - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 18.20 Ман 
Сіті - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 20.10 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 20.40 
Атлетік - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 22.45 Мідлсбро - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 00.35 
«Сіткорізи» 01.05 Атлетіко - 
Лас-Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
03.25 Кристал Пелес - Челсі

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ – 
ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ 
МАЛЮКІВ

17-18 грудня в рамках 
мистецького проекту 

ART Talents collections/Sale-exhibition 
лучани та гості міста зможуть взяти 
участь у різноманітних безплатних 
майстер-класах, послухати 
музику, відвідати виставки творів 
мистецтва та придбати оригінальні 
сувеніри до новорічних свят, а також 
вегетаріанські смаколики.

Виставка-продаж, яка працюватиме 
протягом місяця, та майстер-класи відбу-
ватимуться у Палаці культури Луцька. Захід 
розпочинатиметься об 11:00 і триватиме до 
кінця дня. Вхід вільний. Кошти, зібрані на 
аукціоні з продажу творів мистецтва, буде 
скеровано на допомогу громадській орга-
нізації дітей-інвалідів «Сильні діти»/Strong 
children. 

добра справа

Фільм «План втечі»

22:15

ua-cinem
a.com

Фільм «Вільні»

21:00

kinokopilka.pro
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Хто ніколи не був дитиною, ніколи не буде дорослим. Чарлі Чаплін 

маленькі генії

диваки

  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцьк

  Світлана ФЕДОНЮК
Володимир-Волинський

У Луцьку живе хлопчик, 
який самостійно 
вивчив абетку, коли 

йому було два роки, а в 
три він уже читав книжки. 
Однак на цьому допитливе 
маля не зупинилося: у 
чотири роки Роман Юхимук 
розв’язує кросворди для 
дорослих, пише диктанти 
й легко усно розв’язує 
приклади, а ще може 
написати будь-яку цифру, 
яку йому скажуть, навіть 
шестизначну. 

Попри те, що дитина росте у 
звичайній родині зі звичайним ви-
хованням, здібності до знань у нього 
феноменальні. Без жодного впливу 
чи примусу батьків їхній син само-
стійно опанував абетку. Після цього 
вундеркінд вивчив склади й почав 
читати. Цікаво, що найулюблені-
шим чтивом малюка стали книжки. 
Мама Романа Аня розповідає, що її 
сина ще з дуже раннього віку мало 
цікавили іграшки, якими гралися 
його однолітки. Хлопчику більше 
до душі були книжки, пазли та різні 
головоломки. 

«У два роки й три місяці він пі-
шов до садочка, ще майже не роз-
мовляв, адже деякі хлопчики по-
чинають пізно говорити, але уже 
знав український та англійський 
алфавіти й дуже добре рахував. Ма-
буть, саме це йому допомогло, бо в 
два роки почав говорити усі слова і 
дуже чітко, не по-дитячому», – роз-
повідає мама малого розумника. 

Аня каже, що завжди просила 
родичів та друзів, аби малюкові не 
дарували машинок, якими він і досі 
практично не грається, максимум 
дві хвилини. Найкращим подарун-
ком для нього завжди була книга, в 
якій він не тільки розглядав малюн-
ки, як це роблять діти його віку, а 
зав жди перш за все цікавився тим, 

ДИВО-ДИТИНА: ЩЕ ГОВОРИТИ 
НЕ ВМІВ, А ВЖЕ АЛФАВІТ ЗНАВ

ДАРТ ВЕЙДЕР НА ПАЛЬЦІ – 
ОБЕРІГ ПРОТИ ВТРАТИ ГУМОРУ

потребують знань, як-от кросворди 
на логіку. Наприклад, кейворд, де є 
сітка з клітинками, збоку написано 
слова, які треба правильно роз-
ташувати, або ще філворд: у ньому 
«заховано» багато слів, а на вигляд 
він – як набір букв, серед яких і 
треба знайти ці слова. Ну дуже він 
любить різні головоломки», – каже 
мама Ромчика. 

А от комп’ютерами та телефо-
нами батьки дозволяють хлопчи-
кові гратися тільки годину або дві 
на день. За словами мами, дитина 
й так дуже активна, а комп’ютерні 
ігри зроблять її гіперактивною. 

«Ромчик сам заходить в інтернет 
і скачує потрібну гру. Навіть багато 
часу йому на це не потрібно. Бук-
вально кілька хвилин», – усміхаєть-
ся мама. 

Аня каже, що їй часто не вірять, 
коли вона розповідає про досяг-
нення своєї дитини. Переконуються 
в цьому лише тоді, коли самі бачать, 
як він читає чи рахує. До речі, про 
здібності малого генія не знають і в 
дитячому садочку. Адже дітей тако-
го віку ще не вчать читати. 

«Коли знайомі бачать, що наша 
дитина на диво розумна й багато 
знає, як на свій вік, одразу запи-

тують: «А як ви так навчили його? 
Що для цього треба зробити?». На-
справді я ніколи не змушувала його 
до навчання, навіть думала, може, 
було б краще, аби він був такий, як 
усі інші діти. Ромчик завжди сам ніс 
зошит і ручку або книжку й просив 
із ним погратися, – запевняє мама 
хлопця. – От такі у нього ігри, не 
схожі на забави інших малюків. Ро-
ман дуже активний. Улітку з самого 
ранку й до вечора забавляється на 
вулиці, і йому все мало й мало. До 
речі, може, це у нього через гени 
передалося. Марафонець Андрій 
Пилипюк – це мій двоюрідний брат. 
Він теж дуже розумний». 

Аня каже, що не планує віддавати 
дитину до школи раніше. Хоче, аби 
хлопчик навчався разом з однолітка-
ми. Хоча з дітками його віку малому 
гратися не так цікаво. Мама розпо-
відає, що йому значно цікавіше з до-
рослими або зі старшими дітьми. 

Зовні Ромчик нічим не відріз-
няється від інших дітей. Він дуже 
рухливий, обожнює грати у м’яча. 
Любить усі активні види розваг. 
Мама малого генія сподівається, що 
хлопчик стане спортсменом, адже 
його енергія, здається, ніколи не 
вичерпується. 

що там написано. 
У три роки Ромчик дуже захо-

пився пазлами. Коли батьки купу-
вали нові, дитина сиділа над ними 
доти, доки не складала повністю 
(і без допомоги дорослих!). Мама 
каже, що це були не найпростіші 
дитячі пазли, а з позначкою «5+», 
тобто для п’ятирічних дітей або на-
віть старших. 

«Коли Ромчикові було три роки, 
він захворів. Ми з ним лежали в ін-
фекційній лікарні. Малий нудився, 
не знав, чим себе зайняти. Яким же 
було моє здивування, коли він са-
мостійно почав читати по складах. 
Медсестри приходили на це по-
дивитися, не вірили, що йому три 
роки, бо високий, на вигляд можна 

було дати трохи більше. Дивували-
ся й мами інших дітей, із якими ми 
були в одній палаті», – каже Аня. 

Нині Ромчик вільно читає, пише 
друкованими буквами, рахувати 
може до безкінечності, як каже сам, 
«до мільйона», розв’язує приклади, 
може написати диктант, сказати, 
кот ра година, місяць і рік. А цього-
річ у нього з’явилося нове захоп-
лення – розгадувати кросворди. 

«На місяць виходить кілька різ-
них дитячих кросвордів. Усі вони в 
нас є. Як купимо новий примірник, 
дитину не чути цілий вечір. Він сідає 
і розгадує, звісно, часом просить 
допомоги у старших, якщо щось не 
знає. Також любить і кросворди для 
дорослих, але поки тільки ті, що не 

Незвичний срібний 
виріб – перстень «Дарт 

Вейдер» – виготовляють у 
Володимирі-Волинському 
на замовлення фанатів 
«Зоряних воєн». Така ідея 
народилася у ювеліра з 
двадцятилітнім стажем 
Вадима Заяца.

«Найбільше перстень «Дарт Вей-
дер» підійде кіноманам і любителям 
авантюр, пасуватиме і чоловікам, і 
жінкам. Його також рекомендовано 
носити політикам – як нагадування 
про неприпустимість зради, пере-
ходу на бік темряви», – жартома 
розповідає про срібну новинку 
власник ювелірної майстерні.

Прикраси, колари та аксесуари, 
що їх виготовив цей майстер, носять 
не лише земляки та мер Петро Сага-
нюк, а й відомі українські шоумени, 
політики і байкери. Наприклад, не-
щодавно срібну пряжку до ременя 
придбав політик Олесь Доній.

одного з місцевих політиків, мов-
ляв, корупція в місті така, що навіть 
Дарту Вейдеру видали б державний 
акт на землю.

У липні 2012 року Дарта Вейде-
ра з бензопилою в руках бачили на 
пляжах Одеси. Чорний воїн разом 
із групою міських депутатів погро-
жував демонтувати незаконні ав-
тостоянки. Під час парламентських 
виборів у жовтні цього ж року особі 
в костюмі Дарта Вейдера відмовили 
у видачі бюлетеня через... відмову 
зняти шолом. Зі слів чорного воїна, 
він не міг цього зробити, бо загинув 
би... Попри відмову, Дарт Вейдер не 

розгубився й почав агітувати ви-
борців проголосувати за свого сина 
Люка Скайвокера, хоча такої особи 
в бюлетені й близько не було. Одно-
часно невідомий чоловік у костюмі 
ще одного кіноперсонажа Чубакки 
також закликав віддати голоси за 
Скайвокера.

Через два місяці іншопланетни-
ка у стальному шоломі бачили вже 
на Майдані Незалежності, де він 
роздавав киянам та гостям столиці 
«набори для кінця світу»: сіль, мило, 
сірники, туалетний папір, презерва-
тиви, лампочки, диски та евакуацій-
ні талони. 

Хай як дивно, образ Дарта Вей-
дера набув популярності в україн-
ській політиці, вперше з’явившись 
восени 2011 року. Відтоді Дарт Вей-
дер ким тільки не був! Чорний воїн 
у стальному шоломі призначав себе 
головою Інтернет-партії, балотував-
ся в мери Одеси та Києва, намагався 
стати народним депутатом і навіть 
президентом!

У лютому 2011 року громадянин 
у костюмі Дарта Вейдера подав зая-
ву в Одеську міськраду на отриман-
ня десяти соток землі. Мовляв, ді-
знався, що влада безплатно виділяє 
ділянки на прибережних схилах. 
Свою вимогу чорний воїн у шоломі 
обґрунтував приблизно так: «Знаю, 
що депутати міськради, виконком і 
мер перейшли на темний бік, тому 
допоможуть мені». Правда, пізніше 
з’ясувалося, що під маскою ховався 
відомий одеський активіст. Ідея за-
родилася із жартівливо-
го зауваження 

У квітні 2014 року Центральна 
виборча комісія відмовила в ре-
єстрації кандидату в президенти 
України Дарту Вейдеру. Проте на 
позачергових виборах до парла-
менту він очолив виборчий список 
Інтернет-партії. У першій п’ятірці 
балотувалися «звичайні» українці: 
Імператор Палпатін, Степан Чубак-
ка, Падме Амідала та Магістр Йода.

Палкі шанувальники політичної 
харизми Дарта Вейдера минулоріч 
відкрили йому пам’ятник на тери-
торії одеського заводу «Пресмаш». 
Монумент переробили з... демонто-
ваного Леніна. У шоломі гранітного 
кіногероя встановлено Wi-Fi роу-
тер, що безплатно роздає інтернет 
усім охочим.

Ось така весела історія про 
пригоди іншопланетника Дарта 
Вейдера в Україні, що сама вже вар-
та голлівудського кіносценарію. А 
срібних справ майстер Вадим Заяц 
переконаний, що космічна сила 
персня «Дарт Вейдер» допоможе 
його власнику не втратити гумору 
й здорового глузду в реаліях сучас-
ної України, де до влади часто-густо 
приходять люди, немов з іншої пла-
нети. На думку ювеліра, веселому 
політичному авантюристу Дарту 
Вейдеру ще «рости й рости» до чор-
ного гумору наших верховних «пра-
вителів» та містечкових владик.

Дарт Вейдер – один із 
головних персонажів 
всесвітньовідомої 
кіноепопеї «Зоряні війни» 
режисера Джорджа Лукаса, 
який спершу мав стати 
лицарем-джедаєм, але згодом 
перейшов на бік зла, та перед 
смертю повернувся на світлий.
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Роман Юхимук читає 
книжки з трьох років

Майстер радить носити такий перстень політикам – 
як нагадування про неприпустимість зради

Цьогоріч у хлопця з’явилося нове 
захоплення – розв’язувати кросворди

з особистого архіву
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Насправді не історія нам належить, а ми історії. Ханс Георг Гадамер

ВОЛИНСЬКА 
ГОВІРКА. 
ТАЄМНИЧА 
МОВА 
КОЖУХАРІВ

Украй цікавим 
лінгвістичним 

феноменом 
повсякдення наших 
предків ще донедавна 
була спеціальна, штучна 
мова. Вона побутувала 
у певному соціумі, 
відома тільки тим, хто 
входив до визначених 
соціально-професійних 
груп. Означена низка 
зашифрованих слів 
і словосполучень 
іменується терміном 
«арґо». 

Секретна говірка була по-
трібною для втаємничення 
тих знань, що були надбан-
ням конкретної групи людей. 
Ще однією причиною з’яви 
мовних шифрів могла бути й 
порівняно невисока загальна 
фахова кваліфікація певної 
частини людей, які ходили на 
заробітки. 

Умови життя і праці зму-
шували шукати такі засоби 
спілкування, що дозволили 
б у присутності господарів 
зберегти в таємниці певні мо-
менти свого побуту: домов-
лятися про вихід із ситуації 
за невдало виконаної роботи, 
говорити про вищу платню 
тощо. Такими передовсім 
були ремісники. Як зауважує 
дослідник народної лексики 
Волинського Полісся, доктор 
філології, професор Григо-
рій Аркушин, є відомості про 
волинсько-поліські штучні 
мови, як-от шнайдерська 
(мова кожухарів), кравець-
ка, каліпненська (лірницька), 
лабурська (збирали гроші на 
будову або ремонт церков). 
Сьогодні – кілька зауваг про 
мову кожухарів-шнайдерів.

Ось як розповідала про 
цю мову корінна жителька 
села Нова Вижва Старови-
жівського району  В. Тищук, 
1930 року народження: «Ну 
то така мова була помішана, 
там і німецька, і польська, і яка 
хочте. Но, вони як говорили 
між собою вже, тиї шнайдери-
нововижівці, то особливо з 
Нової Вижви люди були таке, 
шо то їх ніхто не пуйме. Воне 
там свою мову мале, і вони їх 
нашої і їхньої мови навить не 
розуміли, отут сусідні села. 
От хутівл (хутір) в нас півто-
ра кілометра, но вони не зна-
ли нашої, нашої мови».

Серед зашифрованих слів 
арґо кушнірів нині відомі 
такі: геітка (гейштка) – хліб, 
гейт (гей) – сіно, ск’епа – піч, 
пеігурити – косити, пей-
ґирити – вмирати, глуши-
ти – спати, голтс – голова, 
махус – жіночий статевий ор-
ган, серпити – красти, тринь-
кати – пити. Деякі слова, що 
їх вимовляли з певними фо-
нетичними відмінностями, 
могли мати дещо інше зна-
чення.

крізь призму часу

  Оксана ШТАНЬКО
Хроніки Любарта
hroniky.com

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Ківерцівський район

спадщина

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОСТЕЛУ В ОЛИЦІ: 
ПОЛЯКИ ВИДІЛЯЮТЬ МІЛЬЙОНИ ЗЛОТИХ, 
А УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ НАЧХАТИ

У селищі Олика 
Ківерцівського району 
триває реконструкція 

колегіального костелу 
Святої Трійці. Як відомо, 
ці роботи повністю 
фінансують поляки. 
Зокрема, гроші на 
реконструкцію пам’ятки 
архітектури виділили 
польський «Фонд 
Культурної Спадщини», 
Міністерство культури та 
національної спадщини 
Польщі, Сенат, Монетний 
двір, а також польські 
бізнесмени та приватні 
особи.

Перед різдвяними святами на 
огляд робіт, які вже встигли провес-
ти в костелі, з сусідньої Польщі при-
їхала делегація науковців, істориків 
та дипломатів. Крім того, тут були 
присутні завідувач відділу історії 
Волинського краєзнавчого музею 
Михайло Вашета, віце-консул Поль-
щі в Луцьку Марек Запур, депутати 
обласної ради від фракції «Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов та Олександр 
Омельчук, а також депутат облради 
Юрій Ройко (Радикальна партія). 

Раніше, як розповідає настоя-
тель олицького костелу-колегіату 
отець Юрій Погнерибка, двічі на 
рік – на Різдво та Великдень – у кос-
телі проводили богослужіння. Те-
пер, поки тут триває реконструкція, 
віряни моляться в малому костелі 

«Було оголошено тендер на роз-
робку реставраційної документації 
костелу. Проте не знайшлося охо-
чих. Раніше всі проектні документи 
було зроблено за приватні кошти. 
Це були перші гроші, які ми могли 
б отримати від держави», – додає 
представник «Фонду Культурної 
Спадщини» Олексій Лозинський.

За словами завідувача відділу 
історії Волинського краєзнавчого 
музею Михайла Вашети, замість до-
помоги з облдержадміністрації чув 
тільки застереження.

«У телефонній розмові нам за-
бороняли проводити будь-які ро-
боти. Мовляв, ми не маємо на це 
права. А я маю відповідну кваліфі-
кацію археолога і знаю, на що маю 
право. Оскільки офіційну заборону 
висловлюють у листі в письмовій 
формі, а усну лиш беруть до відома. 
І це не вкладається у голові», – обу-
рюється археолог.

«Через бездіяльність облдерж-
адміністрації рішення знову дове-
деться виносити на сесію обласної 
ради у 2017 році, знову шукати гро-
ші в бюджеті на розробку проектно-
кошторисної документації, тому 
що управління культури цього не 
зробило. Польська сторона вкладає 
мільйони злотих у реконструкцію 
пам’ятки, а ми не можемо освоїти 150 
тисяч гривень. Це демонструє став-
лення влади до історико-культурної 
спадщини і культурних об’єктів, які 
могли б стати привабливими для ту-
ристів і приносити дохід», – обурю-
ється Вячеслав Рубльов.

Попри перепони та нерозуміння 
чинної влади, реставраційні роботи 
в пам’ятці архітектури тривають. Їх 
планують завершити за два роки. 
Директор будинку культури селища 
Олика, органістка костелу Святої 
Трійці Оксана Попко розповідає, 
що після реконструкції та встанов-
лення органа тут будуть проводити 
концерти.

«Орган, який підходитиме і за 
звучанням, і за стилем до нашого 
костелу, знайшли аж у Швейцарії. 
Коли його привезуть і встановлять, 
тут будуть лунати молитва й чудо-
ві органні концерти, які прослав-
лятимуть Бога», – розповідає пані 
Оксана. Додає: у храм привезуть ще 
й чудотворну ікону. Для неї зараз 
майстри облаштовують місце на сті-
нах костелу.

«Паломники до нас потягнуть-
ся», – впевнена Оксана Попко.

Отець Юрій Погнерибка каже, 
що наступного року в костелі знову 
лунатиме молитва: 

«Маю надію, що наступного 
року, коли одну з бічних нав за-
кінчать, то можна буде загородити 
ширмою і правити там богослу-
жіння». 

святих Петра і Павла. До кінця цього 
року польські спеціалісти планують 
закупити камінь для підлоги, проте 
поки що його не вкладатимуть. А 
вже наступного, 2017 року, хочуть 
завершити всі важкі й «брудні» буді-
вельні роботи та почати відтворен-
ня художніх елементів, якими був 
оздоблений костел.

Як розповів голова фракції 
«УКРОП» у Волинській облраді Вя-
чеслав Рубльов, з ініціативи на-
родного депутата Ірини Констан-
кевич (у Верховній Раді – з липня 
2016 року) було внесено зміни до 
програми підтримки культури. Об-
ранці громади виділили 150 тисяч 
гривень на розробку проектно-
кошторисної документації для 
реконструкції Олицького костелу-

колегіату. Щоправда, тендер на роз-
робку документації у Волинській 
облдержадміністрації так і не про-
вели, мовляв, не знайшлося охочих. 
Гроші передали на управління куль-
тури ОДА, але досі їх так і не вико-
ристали.

«Коли складали перші акти, тут 
були присутні депутати від партії 
УКРОП, які пообіцяли виділити з 
бюджету гроші на виготовлення до-
кументації. Було виділено 150 тисяч 
гривень, але їх не освоїли», – під-
тверджує настоятель костелу Юрій 
Погнерибка.

Тож, як розповідають науковці, 
які проводять роботи в костелі, їм 
доводиться самостійно виготовля-
ти всі потрібні документи за власні 
гроші.

У костелі триває ремонт

Віце-консул Польщі в Луцьку Марек Запур та депутати-укропівці

Зовнішні роботи поки не починалиУсі документи на ремонт виготовили за власні кошти
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Цивілізація – це влада над світом; культура – любов до світу. Антоній Кемпінський

традиційна культура

  Лілія БОНДАР
     Луцьк

ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ ТІЛО: 
ВІД ЗАБОРОНЕНИХ ТЕМ 
ДО ПОВНОЇ РОЗКУТОСТІ

далекі мандрівки 

  Записала 
    Тетяна ГРІШИНА  
    Фото Христини Губської

У КРАЇНІ З ЗАПАХОМ СПЕЦІЙ 
ВІДВІДУВАЛИ ГАРНІ СНИ 

Науковець-етнограф, 
кандидат історичних 

наук, доцент Київського 
національного університету 
Ірина Ігнатенко дослідила 
табуйовані досі теми жіночого 
та чоловічого тіла в українській 
культурі. У своїх книгах – 
«Жіноче тіло у традиційній 
культурі українців» та «Чоловіче 
тіло у традиційній культурі 
українців» – дослідниця цитує 
старших людей, із якими 
вдалося поспілкуватися. 
У них також є записи, які 
раніше зробили дослідники-
етнографи, та матеріали 
з судових справ. Про це 
дослідниця розповіла у Луцьку 
8 грудня. Зустріч відбулася у 
книгарні «Є». 

«Ця книга «жива», бо говорить 
голосами жінок – наших прапраба-
бусь, які знали солодкий та гіркий 
смак любові, пишалися плодами 
свого кохання або вимушено їх по-
збавлялися, зазнавали втіх матері 
або страждань покритки. Зрештою, 
вони просто жили», – розповідає 
Ірина Ігнатенко. 

ОБРЯД КОМОРИ 
Науковець каже, що не треба не-

дооцінювати людей старшого віку. 
Адже бабуся може не згадати, що ро-
била вчора, але того, кого кохала, як ді-
вувала й ревнувала, не забуде ніколи. 

«Жінки ділилися зі мною спо-
гадами. Коли слухала їхні розпо-
віді, то розуміла, що тіло належало 
не самій жінці, а соціуму, громаді, в 
якій вона жила. Бо на кожному ета-
пі фізіологічного розвитку на тіло 
жінки накладали табу та обов’язки. 
Коли вона їх не дотримувалася, то 
випадала із соціуму й дуже від цьо-

Христина пригощає всіх 
гостей масалою – це 
суміш чорного чаю, 

молока та індійських 
спецій. Такий напій – чи не 
найпоширеніший у країні, 
де вона провела майже 
увесь листопад. Його 
продають у кав’ярнях, 
вуличних магазинчиках 
та готують удома. 
Залежно від комбінації 
спецій, масала зігріває, 
охолоджує, збуджує, 
заспокоює чи навіть лікує. 

«Потрапити в Індію було моєю 
мрією. Чомусь думалося, що зроблю 
це у 28 років, втім збулося бажання 
куди раніше», – починає розповідь 
про мандрівку інструктор з йоги 
центру «Територія Йоги» Христина 
Губська. Коли є мета, можливості 
самі знаходяться. Так сталося і тут: 
зібрали компанію, знайшли гіда, ку-
пили квитки – і полетіли. Візу офор-
мили без проблем через інтернет.

Перше, що вразило в Індії, – це 
умиротворення та повільність міс-
цевого населення: повний дзен. 
Попри те, що дороги в гарному ста-
ні, 350 кілометрів довелося їхати 
аж 12 годин. Але є і плюс – мінімум 
конфліктів, навіть діти не б’ються 
між собою. А ось шуму в містечках – 
понад норму. Причому створюють 
його самі ж індуси. 

«Індійські дороги ні з чим не по-
рівняти. Мабуть, у цій країні нікуди 
не поспішають. Посеред шляху може 
лежати корова, яку всі об’їжджають. 
До слова, обганяти вас можуть як 
зліва, так і справа. Водії сигналять за 

го потерпала. Тіло українки було 
об’єктом соціального контролю, а 
сама вона – об’єктом суворих обме-
жень», – каже Ірина Ігнатенко.  

Етнограф розповіла про обряд 
комори, без якого годі було уявити 
українське весілля. Усе відбувалося 
так: після частування наречену об-
стежували гості нареченого. Вони 
її роздягали, перевіряли волосся, 
дивилися між пальцями, аби ніде 
не заховала голку чи шпильку, щоб 
зімітувати з їхньою допомогою 
ознаки цноти. Молодих заводили 
до комори, а вся публіка чекала на 
результат. На виконання шлюбних 
обов’язків молодим виділяли при-
близно від п’яти до 30 хвилин. Після 
цього дружки могли стукати й запи-
тувати: «Чи ще довго?». Відтак свахи 
співали, а дружки все перепитува-
ли. Усе це годі уявити. Бо наречених 
практично не залишали в спокої. 

«Зрозуміло, що в таких обста-
винах виникали проблеми. Моло-
дий фізіологічно не міг упоратися 
зі своїм обов’язком. Уявляєте, яку 
треба було мати психіку, аби зроби-
ти все як слід, коли тобі кричать, чи 
ще довго, – розповідає науковець. 
– Якщо наречений не міг «добути 
калину», то молоду звинувачували, 
що винна вона, бо наслала на нього 
чари, аби приховати свій гріх. Якщо 
ж молодий не годен був виконати 
шлюбний обов’язок, то це робив 
дружко. Уявляєте? Неважливо було, 
хто дівчині стане першим чолові-
ком, важливо, аби вона втратила 
цноту саме на весіллі. Наречена на-
лежала не нареченому, а його роду. 
Вона мусила надати як доказ цноти 

скривавлену сорочку. Тоді дівчину 
прославляли, навіть вели до вули-
ка, саджали на нього, бо вважали, 
що дівоча чистота – це багатство, 
заможність, достаток, які пере-
йдуть на господарство і на весь 
рід. А коли дівчина втрачала цноту 
до шлюбу, то всіляко гнобили і її, і її 
батьків, особливо маму, що не змог-
ла виховати достойну наречену». 

ВУЛЬГАРНІ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ – 
НЕПРИПУСТИМІ 

Попри надмірну увагу до діво-
чої цноти, дівування українок було 
не таким уже й цнотливим. Ідеться 
про всім відомі вечорниці, на яких 
молодь практикувала спільну но-
чівлю. Заохочували до цього хлопці. 
Вони часто дурили дівчат, обіцяючи 
одружитися. Бувало, що юнки не 
знали, що таке статевий акт. Адже у 
сім’ях про це не говорили. Необіз-
наність призводила до сумних на-
слідків. Втративши на вечорницях 
цноту, дівчина ставала покриткою, 
а часто навіть не могла зрозуміти, 
звідки в неї дитина. З такої дівчи-
ни знущалися, висміювали, а заміж 
вона могла вийти хіба за вдівця. Тож 
доводилося чекати, коли у якогось 
діда помре дружина, аби потім ви-
йти за нього заміж. Такі жінки навіть 
хустку зав’язували не так, як усі інші, 
аби можна було упізнати, хто з них 
покритка. 

«Ідеальним вважалося таке жит-
тя жінки: народилася, охрестилася, 
до двадцяти років вийшла заміж 

цікаво, як контролювало тіло життя 
чоловіка, бо жіноче тіло стосвідсот-
ково контролювало жінок», – прова-
дить авторка.

Річ у тім, що етнографи активно 
взялися за збір матеріалу в експеди-
ціях у ХІХ столітті, однак через тодіш-
ню академічність та сором’язливість 
дослідників таких даних роздобути 
не вдалося. 

«Чоловіче тіло не було таким ці-
кавим, як жіноче, – каже дослідниця. 
– Адже чоловік не може виношувати, 
народжувати і вигодовувати дитину. 
Чоловіки дбали тільки про потенцію. 
Завжди важливо було, щоб мужчина 
був сексуально активний і міг вико-
нувати свої функції. Чоловіки дуже 
боялися, аби колишні коханки чи 
жінки, яких вони покинули, не по-
мстилися й не поробили на втрату 
потенції. Якщо таке ставалося, біда-
кам навіть доводилося шукати бабів, 
які відробляли. Жінка також могла 
легко розлучитися з чоловіком, 
якщо того визнавали імпотентом».

За словами Ірини Ігнатенко, не-
нормативна лексика для українців 
була непритаманна. Грубі та вуль-
гарні висловлювання, пов’язані зі 
статевими органами, були більш 
властиві для росіян. Українці це за-
вуальовували, використовували 
грайливість слів та певні натяки. «У 
мене окремо є розділ, де йдеться 
про те, як називали чоловічий стате-
вий орган. Назви брали із тваринно-
го, рослинного світу, за аналогією, 
за подібністю. Наприклад, називали 
перчик, огірочок, ковбаска тощо», – 
каже дослідниця. 

На думку авторки, сороміцький 
фольклор – це теж частина духовної 
культури. Крім цього, його не співав 
хто й коли завгодно та де завгодно. 
Були чіткі вікові та часові рамки. Це 
було дозволено тільки дорослим 
одруженим чоловікам та заміжнім 
жінкам. Були чітко визначені місця, 
де дозволялося це робити. Тобто со-
роміцький фольклор використову-
вали тоді, коли він був потрібен.

першої нагоди. При цьому це не зав-
жди традиційний звук, а може бути 
у вигляді трубіння слона, бекання 
козла, або ж якась мелодія», – роз-
повідає Христя. 

Мандрівка групи пролягала з 
півночі на південь. Христина конста-
тує: якщо хочете відчути справжню 
Індію, не обмежуйтеся лише побе-
режжям океану, сплануйте подоро-
жі до північних міст, де вплив Заходу 
найменш відчутний. І перше, що ви 
побачите, – це контраст. Ним про-
сякнутий весь півострів: неймовірні 
храми чи будинки Делі межують із 
сільськими бараками, де живуть ін-
дійські сім’ї. 

«Придорожні кафешки нагаду-
ють халупки, що ось-ось заваляться. 
Якось нам запропонували безплат-
ної добавки. Один учасник групи по-
годився з’їсти ще рису. І цей офіціант 
наклав порцію просто рукою. Тож 
деяких моментів краще просто не 
бачити», – усміхається мандрівниця. 

У містах, звісно, кафе більш 
ошатні та чисті. Обід тут коштувати-
ме близько 5-6 доларів. Якщо не лю-
бите перченого, не забудьте вказати 
офіціантові: «No spicy» (не перчене). 
І навіть якщо любите гостреньке, 
спробуйте спочатку легший варіант, 
оскільки перчене в Україні і в Індії – 
це два різні поняття гостроти. 

Місцеву некип’ячену воду Хрис-
тина пити не радить. А ось чай – поку-
штуйте. Цікаво, що масалу тут подають 
в одноразовому посуді – глиняних 
глечиках, які потім просто викидають. 
П’яних на вулицях обмаль, цигарок 
майже не курять, але дехто жує якусь 
речовину, що дуже псує зуби. 

Якщо їдете в Індію, одягу беріть 
мінімум – підійдуть футболки, легкі 
шаровари, шорти. У листопаді на 
півночі середня температура вночі 
сягає 16-18 градусів тепла, на пів-
дні – 24. Зима тут настає у січні й 
триває лише місяць. Стовпчик тер-
мометра у північній частині тоді 

опускається до -1 градуса. 
Добре, якщо матимете закритий 

одяг для відвідин місцевих храмів. 
Тут їх чимало, на кожному можна 
знайти цікаву символіку: знаки свас-
тики – образ сонця та життя, знак 
«Ом» та навіть хрести. 

«Місцеві жінки дуже гарні. У сарі, 
з прикрасами, зачесані, гордовиті. 
Таких постав, спин я ще не бачила! 
Ідуть, цеглу на голові несуть, а по-
гляд, подача, хода – ніби короле-
ви», – дивується Христина.

Незабутнє враження створи-
ла церемонія спалювання покій-
ників у місті Варанасі. Для індусів 
смерть – це переродження, а кре-
мація – ритуал. Тому й жодних сліз, 
печалі. Дехто навіть чекає на власну 
смерть, лежачи біля храму. 

Попри сумнівний санітарний 
стан вулиць, отруєнь чи заражень 
вдалося уникнути. Мали лише єди-
ний конфлікт із биком, який пово-
дився агресивно. Тікали – хто куди 

бачив. Цікаво, що в кожному місті ці 
священні тварини різні – малі та хит-
рі, великі та ліниві, буйні та спокійні. 
Частенько вони разом із мавпами 
теж видурюють у туристів їжу. 

Стосовно індусів, то вони здали-
ся Христині дружелюбними, але ча-
сом надміру набридливими. Радить 
не боятися торгуватися, бо збити 
ціну можна в кілька разів. Більшість 
місцевого населення добре знає анг-
лійську мову, навіть діти початкової 
школи. Якщо ви потиснете індусу 
руку – це автоматично переводить 
ваші стосунки в ранг панібратства. 
Тому, коли не бажаєте цього, замість 
потиску складіть долоні на рівні 
грудей у знак «намасте» і легенько 
схиліть голову. Так ви і не образите 
співрозмовника, і не перетнете межі. 
Адже «намасте» означає: «Усе гарне в 
мені вітає усе гарне в тобі». А гарного 
після відвідин цієї контрастної, од-
наче цікавої та неповторної країни у 
гостей однозначно стає більше. 

(якщо після двадцяти дівчина була 
незаміжньою, то вважалася старою 
дівою й шансів вийти заміж прак-
тично не мала), народила дітей, а 
коли старіла, то мала найвищий ста-
тус у сільській громаді – могла бути 
повитухою чи знахаркою. Покритки 
у цей сценарій «не вписувалися», – 
розповідає Ірина Ігнатенко. 

Авторка каже, що чоловіча ті-
лесність не була центральною у 
народно-обрядовій культурі. З чо-
ловічим тілом було пов’язано знач-
но менше уявлень та традицій, на 
відміну від жіночого. 

«Мене просили, аби написала 
ще й про чоловіче тіло. Зізнаюся, що 
й уявлення не мала, як це зроблю. 
Річ у тім, що інформації про чоловічу 
тілесність в архівах судових справ 
сіл було дуже мало. Мені самій стало 

Країна вражає 
кольорами й 
колоритом.

Йога в Індії не така поширена, 
як здається. Це – таємна наука, 
до якої долучають обраних і 
яка мало чим нагадує йогу, що 
популярна у західному світі.

Лілія Бондар

Ірина Ігнатенко
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Серйозний спорт не має нічого спільного з чесною грою. 
Серйозний спорт – це війна мінус убивство. Джордж Оруелл

ЛИЖНИЦІ-СНАЙПЕРКИ 
ПОЦІЛИЛИ У 
«СРІБЛО» І «БРОНЗУ»
Фінляндія

Волинські спортсменки блискуче 
почали етап Кубка світу з лижних гонок 
та біатлону. З 8 до 17 грудня 2016 року в 
місті Вуокаті (Фінляндія) проходить етап 
Кубка світу з лижних гонок та біатлону.

Волинський регіональний центр з 
фізичної культури і спорту інвалідів «Ін-
васпорт» делегував на змагання двох 
спортсменок.

9 грудня в лижних перегонах (спринт 
1,2 км) класичним стилем брали участь 
дві наші спортсменки: ковельчанка 
Юлія Батенкова-Бауман стала срібною 
призеркою, а лучанка Богдана Конашук 
на цій дистанції посіла сьоме місце.

10 грудня у змаганнях з біатлону 
(7,5 км) дебютантка Богдана Конашук 
виборола бронзову нагороду етапу Куб-
ка світу, а Юлія Батенкова-Бауман посіла 
четверте місце. Загалом збірну України 
представляють 28 спортсменів. 

140 КГ ПОЖАВ 
У 48 РОКІВ! 
Туреччина

Заслужений майстер спорту Украї-
ни Анатолій Гречко посів друге місце на 
Чемпіонаті світу з жиму штанги лежачи 
серед спортсменів з вадами зору, який 
відбувся в турецькому місті Аланії.

Спортсмен вдало відпрацював на 
всі три спроби, закінчивши з результа-
том 140 кілограмів. Також Анатолій став 
срібним призером чемпіонату серед ве-
теранів.

48-річний член команди Volyn 
strength та вихованець Волинського ре-
гіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» тренується 
під керівництвом Заслуженого тренера 
України Олега Хом’яка.

«З Анатолієм працюю з 2005 року, 
від самого початку тренерської кар’єри 
він був моїм першим підопічним. Цей 
чоловік ніколи не відступає, завжди йде 
вперед, незважаючи ні на травми, ні на 
життєві негаразди. Йому вже 48 років, 
а він досі горить! Горить життям, енер-
гією», – розповів тренер.

ЛУЦЬКА БОРЧИНЯ – 
ЧЕМПІОНКА УКРАЇНИ 
Харків

У чемпіонаті України серед дорослих 
з панкратіону, що відбувся 8-11 грудня в 
Харкові, волинянка Вікторія Казакова 
виборола дві нагороди. У ваговій кате-
горії 71+ в розділі «фул» (дозволяється 
нанесення ударів з повним контактом, 
виконання кидків, больових та задуш-
ливих прийомів) спортсменка посіла 
перше місце. У категорії «традішн» (до-
зволяється нанесення ударів з повним 
контактом: ногами (підйомом стопи) у 
голову, в інші залікові зони руками, но-
гами; кидки, больові та задушливі при-
йоми відповідно до правил змагань) – 
на рахунку у Вікторії «срібло». Участь у 
змаганнях взяли близько 700 спортсме-
нів із 20 регіонів країни. «Два роки не 
виходила на татамі, тому що жила в Кри-
му і не мала змоги тренуватись, оскільки 
тренер перейшов у збірну Росії. У Луць-
ку відновила заняття. Готувалася лише 
два місяці. Повертатися було важко, але 
почну виступати знову», – поділилася 
Вік торія.

бойова дівка

cильні та влучні 

вік – не перепона

богатирі

НАЗБИРАЛИ МЕДАЛЕЙ, 
ЯК ГРИБІВ ПІСЛЯ ДОЩУ 

МИКОЛАЙКИ ВЗУЮТЬ КРОСІВКИ 
забіг 

гімнастика знай наших 

баскетбол

Київ-Луцьк

Зі змагань із художньої гімнастики 
Art life усі 16 волинянок поїхали 

з медалями. Чемпіонат відбувся 
10 грудня в Києві. Участь у ньому 
взяли приблизно 150 учасниць, які 
представляли столицю, Одесу, Луцьк, 
Чернігів, Чернівці, Березань.

Обласний центр Волині представляли 
шістнадцять вихованок клубу «Спорт-Естет». 
Усі вони повернулися з нагородами. Другі міс-
ця здобули Анна Москвич, Ірина Рибак, Анна 
Крупська, Амелія Фацевич, Анастасія Синя-
кова, Юлія Нагорна, Христина Герасименко, 
Злата Красневич, Вікторія Теребуха, Аріна 
Грищенко. «Бронза» дісталася Юлії Мандрикі-
ній, Анастасії Козачук, Олександрі Степанюк, 
Юліані Бернадин, Еммі Янковій та Валерії 
Згурській. Найстарші дівчатка – 2004 року на-
родження, а наймолодшим переможницям 
лише по п’ять років. 

Команду до змагань підготували тренери 
Анна Войнаровська, Юлія Лисенко, Марія Се-
мак, Сабіна Луковенко, Христина Кудріна.

А на турнірі «Волинь спортивна» в Луцьку 

нещодавно змагалися найсильніші спорт-
сменки Волині за програмою кандидатів у 
майстри спорту, а також гімнастки першо-
го та другого спортивних розрядів.

За учениць дитячої спортивної школи 
№2 клубу «Принцеса» вболівали їхні тре-
нери Оксана Цовма та Валентина Гаври-
люк. Серед їхніх учениць «золото» отрима-
ли Софія Романець (2002 р. н) та Богдана 
Кротік (2003 р. н.).

СИЛА РУК – І ЖОДНОГО 
ШАХРАЙСТВА

Вінниця 

На чемпіонаті України з 
багатоповторного жиму штанги 

лежачи турійчанин Андрій Книш 
встановив особистий рекорд: 113 
разів підняв штангу завважки 55 кг. 
При цьому вага самого спортсмена 
становить 81,6 кг. Таким чином 
він здобув звання майстра спорту 
міжнародного класу за версією 
Федерації багатоповторного жиму 
України. Окрему подяку за допомогу 
в підготовці тренувального процесу 
спортсмен висловив Ярославу 
Фальбійчуку. 

Змагання відбулися у Вінниці 10-11 груд-
ня. Обирали найсильніших серед чоловіків та 

Талановита малеча відчула 
смак перших нагород 

Одеса 

Відкритий чемпіонат з тхеквондо 
серед спортсменів із вадами слуху з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів 
відбувся 2-4 грудня в Одесі.

Як повідомили представники Волинсько-
го регіонального центру з фізичної культури 
і спорту інвалідів «Інваспорт», спортклуб від-
рядив на змагання трьох спортсменів, які ви-
бороли чотири нагороди. Олександр Аленін 
здобув перше місце у категорії керугі (спа-
ринг) (вага 80+ кг). Михайло Рожок отримав 
перше місце (вага до 68 кг) у керугі, перше 
місце в категорії пумсе (технічний комплекс, 
який складається з набору різних елемен-
тів – захисту, ударів, блоків тощо). У спарингу 
Віктор Войтовик у ваговій категорії до 80 кг 
здобув «срібло». 

Тренуються спортсмени в тренера-
викладача Ярослава Мицюка – президента 
Волинської федерації тхеквондо (ВТФ). Нага-
даємо, що з 2009 року тхеквондо входить до 
програми Дефлімпіських ігор, які відбудуться 
у місті Самсун в Туреччині 2017 року.

жінок у різних вікових категоріях.
Не залишилися без нагород і вихованці 

Андрія. Представники турійської дитячо-
юнацької спортшколи Стас Данелюк (64 
повтори) та Назар Книш (30 повторів) зма-
галися у номінації юнаки до 18 років. Вага 
штанги становила 55 кг. Станіслав уперше 
виконав норматив кандидата в майстри 
спорту та посів друге місце у чемпіонаті. А 
Назар став третім у цій же номінації. 

Лучанин Олександр Тупайло здобув 
«срібло» (91 повтор при власній вазі 73 кг), 
піднімаючи штангу в 55 кг, та звання май-
стра спорту. А ковельчанка Олеся Пекар-
чук у дебютних для себе змаганнях жала 
снаряд завважки 25 кг. Дівчина, маючи 
власну вагу 53,5 кг, зуміла підняти штангу 
100 разів, чим забезпечила собі «срібло». 

надав Андрій Книш
 

Волинська збірна – уся в медалях

Луцьк 

Благодійний забіг Святих Миколаїв 
проведуть у Луцьку 18 грудня. 
Взяти участь у дійстві можуть 
усі охочі, пишуть на сторінці 
спортивного клубу «Лучеськ». 

Серед заявлених дистанцій на два та сім 
кілометрів також будуть дитячі забіги на 100, 
300 та 500 метрів. Учасники долатимуть трасу 
проспектом Соборності до перетину із про-
спектом Молоді. Почнеться свято о 15:00. 

Аби зареєструватися, потрібно заповни-
ти форму на сайті sportevent.com.ua/events/
stmykolas2016. Вартість участі – 50 гривень. 
Усіх учасників обіцяють одягнути в новорічні 
шапки, а фінішерам вручити пам’ятну медаль. 
Діти, що бігтимуть у повноцінних тематич-
них новорічних костюмах (костюм Святого 
Миколая, Снігуроньки, Сніжинки, Бурульки, 

Сніговика, Оленя) гарантовано отримають 
подарунок. 

Окрім гарного настрою та веселого відпо-
чинку, бігуни зможуть відчути себе у ролі по-
мічників Святого Миколая. Сивобородий, як 

відомо, працюватиме всю ніч, аби розвезти 
малечі під подушки гостинці. 

А завдяки внескам учасників пробігу 
вдасться допомогти Волинському обласному 
спеціалізованому будинку дитини. 

ТРІЙКА ВОЛИНЯН – 
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ 
У ТХЕКВОНДО

9 грудня. «Волиньбаскет» (Луцьк) – «Дні-
про» – 71:69 (16 – 25, 19 – 17, 19 – 11, 17 - 16).

11 грудня. «Волиньбаскет» (Луцьк) – 
«Запоріжжя-ZOG» – 56:73 (16 – 28, 12 – 15, 11 – 
17, 17 - 13).

15 грудня. «Будівельник» (Київ) – БК «Во-
линьбаскет».

17 грудня. БК «Черкаські мавпи» – БК 
«Волиньбаскет». 
№ Клуб І В П О
1 Будівельник 17 13 4 30
2 Хімік 15 13 2 28
3 Дніпро 16 11 5 27
4 БІПА 17 10 7 27
5 Кривбас 15 10 5 25
6 Запоріжжя 16 9 7 25
7 Миколаїв 17 7 10 24
8 Черкаські Мавпи 16 7 9 23
9 Кремінь 16 4 12 20
10 Волиньбаскет 15 3 12 18
11 Політехнік 18 1 15 17

ЧОЛОВІКИ, СУПЕРЛІГА

«Інваспорт» 
Спортивний клуб «Лучеськ»

«Інваспорт»

Клуб «Спорт-Естет»

Організатори кличуть усіх на благодійний забіг

Наші хлопці здобули 
чотири нагороди
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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ, 1/8 ФІНАЛУ
 «Манчестер Сіті» (Англія) – 
«Монако» (Франція)

 «Реал» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)

 «Бенфіка» (Португалія) – 
«Боруссія Д» (Німеччина)

 «Баварія» (Німеччина) – 
«Арсенал» (Англія)

 «Порту» (Португалія) – 
«Ювентус» (Італія)

 «Байєр» (Німеччина) – 
«Атлетіко» (Іспанія)

 «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 
«Барселона» (Іспанія)

 «Севілья» (Іспанія) – 
«Лестер» (Англія)

Перші матчі 1/8 фіналу відбу-
дуться 14, 15, 21 і 22 лютого. Матчі-
відповіді – 7, 8, 14 і 15 березня, фі-
нал – 3 червня в Кардіффі.

ВАРТІСТЬ ГРАВЦІВ 
КОМАНД-УЧАСНИЦЬ 
1/8 ФІНАЛУ ЛЧ

ЛІГА ЄВРОПИ, 1/16 ФІНАЛУ 
 «Атлетік» (Іспанія) – «АПОЕЛ» (Кіпр)

 «Легія» (Варшава) – «Аякс» 
(Нідерланди)

 «Андерлехт» (Бельгія) – «Зеніт» 
(Росія)

 «Астра» (Румунія) – «Генк» (Бельгія)

 «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 
«Сент Етьєн» (Франція)

 «Вільяреал» (Іспанія) – «Рома» 
(Італія)

 «Лудогорец» (Болгарія) – 
«Копенгаген» (Данія)

 «Сельта» (Іспанія) – «Шахтар» 
(Україна)

 «Олімпіакос» (Греція) – 
«Османліспор» (Туреччина)

 «Тоттенхем» (Англія) – «Ростов» 
(Росія)

 «Краснодар» (Росія) – 
«Фенербахче» (Туреччина)

 «Боруссія» (Менхелгладбах, 
Німеччина) – «Фіорентина» (Італія)

 «ПАОК» (Греція) – «Шальке» 
(Німеччина)

 «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 
«Бешикташ» (Туреччина)

 «АЗ» (Нідерланди) – «Ліон» 
(Франція)

 «Ростов» (Росія) – «Спарта» (Прага)

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 
16 і 23 лютого, фінал – у Стокгольмі 
24 травня.

жеребкування

«Волинь» та решта команд 
Прем’єр-ліги відпочивають, і 
нині час підсумувати побачене. 
Напередодні завершального 
матчу 2017 року ВН розмовляли з 
капітаном «хрестоносців». 

– Олегу, хто, на твою думку, кращі грав-
ці українського чемпіонату в 2016 році?

– Марлос із «Шахтаря», Хачериді з «Дина-
мо» та Ракицький із «Шахтаря». 

– Олег Герасимюк та соціальні мережі...
– Наразі не зареєстрований ніде. Часу не-

має на таке, можливо, в майбутньому зареє-
струюся і вестиму сторінку.

– «Волинь» часто програє у цьому сезо-
ні на останніх хвилинах. Чому?

– Пов’язую це з великою кількістю моло-
дих гравців.

– Як зараз справи із заборгованостями 
перед футболістами за поточний і минулі 
сезони?

– Те, що мені обіцяли, виконують, фінансо-
вих питань до клубу наразі немає.

– Чому футболісти такі ніжні стали? Що не 
контакт із суперником, то валяються, лікарів 
їм подавай, під руки з поля виведи. Раніше 
такого не було. Причина, на твою думку, в 
екології чи ГМО в продуктах харчування?

– Не скажу, що в кожному моменті, але 
інколи проскакують «маленькі футбольні хит-
рощі» від футболістів. Так що справа тут не в 
екології чи всьому іншому.

– Олегу, якщо не футбол, то керлінг чи 
бобслей?

– (усміхається). Незнайомі обидва ці види 
спорту. Краще в ліс на полювання.

бліц

ОЛЕГ ГЕРАСИМЮК: «ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – 
ЗБЕРЕГТИ ПРОПИСКУ В УПЛ»

чіска – то таке. На мою думку, до Шаби пре-
тензій не має бути багато.

– На твою думку, хто зараз є найбільш 
перспективним молодим гравцем у ко-
манді?

– За умови правильного ставлення до 
футболу в майбутньому можу назвати Юру 
Романюка.

– За кого вболіваєш у «великих» чемпіо-
натах?

– Англія – «Манчестер» (і дуже давно, хоча 
наразі симпатизую «Ліверпулю»), Іспанія – 
«Барса», Німеччина – «Боруссія Дортмунд», 
Італія – здавна за «Мілан».

– Чи весело працювати з Кварцяним?
– В основному – дуже весело, бо зазвичай 

Віталій Володимирович не дає сумувати.
– Олегу, боксом цікавишся?
– Так, і дуже! Був на бою Олександра Уси-

ка минулого грудня в Києві разом із Артемом 
Федецьким. Завжди стежив і стежу за брата-
ми Кличками.

– Хто у команді найбільш забобонний?
– Напевне, головний тренер (сміється, – 

ВН). І я не жартую.
– Які завдання у «Волині» в цьому сезо-

ні? Чи їх узагалі нема?
– Наразі, я вважаю, головне завдання – 

зберегти прописку в УПЛ. І надалі додавати 
досвіду нашій молоді.

– Попереду зимові канікули. Де плану-
єш їх провести і як?

– Є плани за кордон поїхати. Якщо щось 
зміниться, то вдома буду готуватися до ново-
річного турніру з футзалу. Того самого, тра-
диційного, який цього року 28 грудня почи-
нається і збере відомих гравців, у тому числі 
моїх партнерів з «Волині» і друзів.

У лютому-березні командам УПЛ залишиться зіграти чотири 
матчі. Склад першої і другої «шісток» фактично повністю 
сформовано. Жорстка боротьба очікується хіба між «Ворсклою» 
то «Чорноморцем», які ділять шосте й сьоме місця. 
У другій частині чемпіонату команди розділяться на дві групи 
(1-6 та 7-12 місця у першій частині), в яких двічі зіграють між 
собою. Перша група з’ясує призерів та учасників єврокубків, у 
другій битимуться за право залишитися в Прем’єр-лізі.

18-й тур: «Дніпро» – 
«Олімпік» – 1:1, 

«Волинь» – «Ворскла» – 0:1, 
«Олександрія» – «Чорноморець» – 
2:1, «Сталь» – «Зоря» – 0:2, 
«Карпати» – «Зірка» – 2:3, 
«Динамо» – «Шахтар» – 3:4.

прем’єр-ліга СУМНІ КАНІКУЛИ 
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Луцьк

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 18 16 2 0 41 - 11 50

2 Динамо 18 11 4 3 38 - 19 37

3 Зоря 18 10 4 4 29 - 16 34

4 Олександрія 18 8 5 5 30 - 23 29

5 Олімпік 17 8 4 5 24 - 26 28

6 Ворскла 18 6 5 7 20 - 21 23

7 Чорноморець 18 6 5 7 14 - 19 23

8 Зірка 18 5 3 10 17 - 29 18

9 Сталь 18 3 5 10 12 - 24 14

10 Дніпро 18 4 6 8 19 - 28 12

11 ВОЛИНЬ 18 2 4 12 12 - 30 10

12 Карпати 17 2 5 10 18 - 28 5
* З ФК «Дніпро» (Дніпро) і  ФК «Карпати» (Львів) знято по 6 очок

Нещодавно один із 
європейських статистичних 
сайтів з’ясував, що «Волинь» 

входить до десятки наймолодших 
команд континенту. Цей фактор 
не в усьому йде на користь хоча 
б тому, що молоді виконавці 
завжди нестабільні. Втім останній 
календарний матч 2016 року лучани 
провели із суперником у майже 
рівних умовах стосовно кадрів.

Ні, «Ворскла» не зазнала раптового кад-
рового омолодження. Просто через низку 
причин до Луцька не змогли приїхати 11 (!) 
полтавських гравців, які так чи так входять до 
основи. Тому Василеві Сачку доводилося ви-
ходити з того, що є. Й треба визнати: наставник 
полтавчан упорався з непростим завданням.

Бомбардири: Мораєс («Динамо») – 
10 голів, Ферейра («Шахтар») – 8 голів, 
Бланко-Лещук («Карпати») – 7 голів.

М
икола М

артиню
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Редван Мемешев мав у другому таймі шанс 
відігратися. Але його удар Непогодова не пробив.

Капітан «Волині» – справжній 
лідер команди в цьому сезоні

Цей матч не назвеш ідеалом видовищ-
ності, хоча ми побачили інші цікаві речі, за які 
любимо футбол: боротьбу тренерів, щільні дії 
гравців, а також їхні намагання не зупинятись 
і весь час атакувати.

Що цікаво, поле в Луцьку було в чудово-
му – сказати б, у «весняно-осінньому» – стані, 
проте гольових епізодів колективи створили 
обмаль. Вирішальним для результату став 
епізод у другому таймі, коли Павло Ребенок – 
герой останніх матчів «Ворскли» – здійснив 

прохід, вдарив по воротах, Кичак удар відвів у 
стійку, але першим на добиванні був Одарюк. 
Найреальніший шанс відігратися «Волинь» не 
використала тоді, коли Анатолій Діденко фе-
номенально склався і красиво вдарив через 
себе, але влучив у стійку. Майже відразу Ана-
толій дістав другий шанс, проте вдарив із 11 
метрів вище від воріт...

На жаль, «Волинь» не в найкращому на-
строї пішла на зимові канікули, які в команди 
закінчаться 16 січня.

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

– Радше побажання, аніж запитання: 
на правах капітана поголи Артема Шаба-
нова налисо!

– За які такі заслуги?
– Захисник має бути брутальним і 

страшним!
– Захисник насамперед має відповідати 

ігровим критеріям та вимогам тренера, а за-
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Їжа служить для власного задоволення, одяг – для задоволення інших. Бенджамін Франклін

– Мамо, тату, я тут подумав, що вже до-
рослий, і вирішив жити сам.

– Молодець, синку, ми пишаємося то-
бою!

– Спасибі, ваші речі біля входу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, скажіть, у мене грип?!
– Так!
– Свинячий?!
– Так! Тільки свиня могла викликати 

швидку о четвертій ранку з температурою 
36,7!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка за кермом обурюється:
– Милий, ти тільки подивися, що витво-

ряє цей божевільний! Він уже п’ять хвилин 
біжить попереду нашої машини! Ненор-
мальний! Що йому потрібно?

– Думаю, він хоче, щоб ти все-таки 
з’їхала з тротуару.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вважаєте, що ви нікому не потрібні? 
А спробуйте лягти спати вдень. Вам за-
телефонують ВСІ. Навіть ті, з ким ви не 
знайомі.

Жартівливо-політичний гороскоп на 15 – 21 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук  
30 березня 1979 р.
Футболіст
Можна трохи полінуватися 
і добре виспатися. Не 
обтяжуйтеся докорами 
сумління, обираючи 

подальший шлях у кар’єрі, й вирушайте 
у гості до давніх друзів. Намагайтеся 
отримувати задоволення від приємного 
проведення часу. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Час для творчих занять і 
рукоділля. Візьметеся за 
благоустрій оселі. На вас 
чекає приємний сюрприз від 

коханої людини. Не забудьте повеселися 
в клубі або відвідати світську вечірку. 
Фінанси на відповідному рівні.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор комунального 
підприємства «Луцькреклама»
Доведеться щось змінити 
у звичному просторі, щоб 
звільнитися від негативної 

енергетики. З’явиться інтерес до нових 
справ. Від вас чекають розсудливості. Варто 
зосередитися на одній конкретній  справі.

Рак (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів
22 липня 1960 р.
Депутат Волиньради
Відстежуйте новини – можуть 
з’явитися нові ідеї ні про 
що. Імовірна неочікувана 
зустріч із цікавою людиною. 

Не сваріться й нікого не критикуйте. Нині 
до вас буде прикута особлива увага. Люди 
цікавитимуться вашими успіхами.

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник обласного 
управління Державної 
казначейської служби у 
Волинській області
Збільшиться залежність від 
суспільства, відповідати 

доведеться за привільне життя в часи 
тиранії та антинародного режиму. Будьте 
готові до несподіванок. 

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко  
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Візьметеся за господарські 
справи та прибирання. У вас 
вдома багато старих речей, 
яких потрібно позбутися. 

Будьте обережними на роботі, не варто 
приймати небажаних гостей, якщо не маєте 
відповідного настрою і кворуму.

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько 
10 жовтня 1947 р.
Член вищої ради юстиції
Прислухайтеся до інтуїції і 
зробіть висновки. Бажано 
завантажити себе роботою. 
Бережіть нерви, хтось 

захоче їх добряче попсувати. Терези 
визначатимуть орієнтири у житті. Не 
забаряться нові пропозиції.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського
голови Луцька
Не треба злитися, сваритися, 
нервувати. Небажано 
укладати договори, починати 

нові справи. Не перевантажуйте серце. 
Інтриги, що розпочнуться цього тижня, 
небезпечні. Час для медитацій, очищення 
думок і прибирання сміття в голові.   

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко  
24 листопада 1995 р.
Телеведуча
Снам можна й треба довіряти, 
особливо, якщо вони не 
про політику, а про кохання. 
Популярність не зробить вас 

далекою від простих людей, тому піднесіть 
собі подарунок – довгий час без камер, 
софітів та улесливих посмішок. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Провокаційний тиждень, 
найкращий для таких 
справ, які можна швидко 
закінчити, утім варто уникати 

тих, які здатні затягнутися. Успіх буде там, 
де дотримуються справедливості. Не 
рекомендовано брехати.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька 
Водоліям потрібно щось 
поміняти у звичному 
просторі, щоб звільнитися 

від негативної енергетики. У другій 
половині тижня візьміться за господарські 
придбання – нові машинки та алкотестери. 

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Киця
27 лютого 1968 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Можуть спантеличити 
своїми проблемами школярі. 
Намагайся не втручатися 

в сімейні справи й відсторонитися від 
ситуації – нехай усе буде, як є, а батьки надалі 
несуть свій фінансовий хрест. 
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги!
Ширше кишені!

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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ПРОДУКТИ, 
ЩО ПІДВИЩУЮТЬ 
ІМУНІТЕТ

У сезон застуд багато хто почи-
нає замислюватися, що незле 

було б подбати про імунітет. Одним 
з найкращих помічників у цій нелег-
кій справі є харчування. Збалансо-
ваний, різноманітний раціон стане 
міцним фундаментом для гарного 
самопочуття, зовнішньої привабли-
вості й міцного здоров’я. Серед про-
дуктів є лідери, які найкраще сти-
мулюють імунну систему. 

МЕД
Він унікальний тим, що має в складі 

22 елементи з 24, що входять до складу 
крові. Крім того, мед багатий на фла-
воноїди, фолієву кислоту, вітаміни К, В, 
Е, С і А. Цей продукт має не тільки іму-
ностимулювальну, а ще й антистресову, 
ранозагоювальну, протизапальну і бак-
терицидну дію. 

ЛИМОНИ
У них міститься велика кількість віта-

міну С, який грає величезну роль в акти-
візації та підтримці захисних сил, флаво-
ноїдів і вітаміну А, що спільно формують 
надійний захисний бар’єр, який оберігає 
організм від бактерій і вірусів.

ЧАСНИК І ЦИБУЛЯ
Ці овочі багаті на фітонциди, що 

здатні блокувати шкідливі мікроби. Крім 
того, в них міститься безліч корисних 
речовин, які наділяють ці продукти про-
тизапальними, протипухлинними та іму-
ностимулювальними властивостями.

КОРІНЬ ІМБИРУ
Східні цілителі впродовж багатьох 

століть використовують корінь імбиру 
як засіб проти безлічі хвороб. З вели-
чезного переліку корисних власти-
востей цієї рослини можна  виділити 
здатність підвищувати захисні сили 
організму. Імбир для підняття імунітету 
вживати можна у вигляді чаю або при-
прав до різних страв, також його нерід-
ко з’єднують з іншими продуктами, сут-
тєво збільшуючи ефективність засобу. 
Чудову дію на організм має імбирний 
чай з додаванням меду і лимона.

хcook.info
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Найменше благо в житті – це багатство; найбільше – мудрість. Готхольд Ефраїм Лессінг Ч И Т АЧ И Т Атті – це багатство; найбільше – мудрість. Готхольд Ефраїм Лессінг
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погляд у минуле

ПЕРШИЙ У СВІТІ КРОСВОРД 15 грудня – Іван, Панас, 
Андрій, Стефан

16 грудня – Сава, Серафим, 
Федір

17 грудня – Іван, Варвара, 
Уляна, Геннадій

18 грудня – Анастас, 
Захар, Сава, Гурій, 
Анастасія

19 грудня – 
Микола

20 грудня – Іван, 
Антоній, Павло, 
Анатолій

21 грудня – 
Анфіса, Кирило, 
Потап

15 грудня – Іван, Панас, 
Андрій Стефан

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 21 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
електричний чайник Tefal.
«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 __________________________________________

2121
грудня

1515
грудня

1616
грудня

1717
грудня 1818

грудня

1919
грудня

настас, 
рій,

ан,
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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.

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.

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Фh6 + g:h6 
2. Т:f7# 
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Жителі США 
стверджують, що 

перший у світі кросворд 
опубліковано 21 грудня 
1913 року в недільному 
додатку Fun до газети 
The New York World. 
Вигадав його журналіст 
Артур Уїнн, який 
емігрував до Америки 
з Англії. Він винайшов 
новий підхід у роботі зі 
словами: уклав літери 
в клітинки, клітинки 
розмістив у смужки й 
назвав нову головоломку 
cross-word puzzle. Автор 
надіслав свій кросворд з 
32 слів у газету The New 
York World, де його й було 
надруковано. 

Видавець доручив Уїнну склас-
ти до різдвяних свят додаток до 
газети, який викликав би інтерес 
не просто у окремого читача, але 
відразу в цілої родини. Журналіст 
пригадав, як його дід створював 
для нього в дитинстві головолом-
ки. Це були так звані «магічні квад-
рати», в яких горизонталі та верти-
калі заповнювалися однаковими 
словами. Уїнн удосконалив цю гру. 
Подумав, якщо слово в завданні 
буде траплятися тільки один раз, 
то це зробить його цікавішим. Цей 
кросворд так сподобався читачам, 
що вони у своїх численних листах 
просили редакцію газети і далі 
друкувати подібні завдання. Також 
Артур Уїнн першим застосував у 
кросворді затемнені клітини для 
поділу слів.

interfax.by

Сross-word puzzle – нова інтелектуальна забавка початку ХХ ст.
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персона

колесо історії МИНУЛЕ СЕЛА БОРОВИЧІ
  Петро АРШУЛІК
Хроніки Любарта 
hroniky.com

МОДЕЛЬЄР У ТРЕТЬОМУ ПОКОЛІННІ: 
«ОДЯГ ПОТРІБНО ВІДЧУВАТИ»

m
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Село на початку ХХ століття Боровичі сьогодні
m

anevychi.org.uaСело Боровичі 
розташоване у 
Маневицькому 

районі над річкою Стир. 
Давні його назви – Туман, 
Тумин, Нова Четвертня. 
Припускають, що сучасну 
назву можна розглядати 
як похідну від слова «бір» – 
сосновий ліс.

Перші писемні згадки про Бо-
ровичі належать до 1585 року, 
коли Яків Андрійович Святополк-
Четвертинський побудував на по-
селенні замок, назвавши його Нова 
Четвертня. Але сам населений 
пункт існував і раніше, бо тривалий 
період у документах відбувалося 
розмежування села та замку. При-
чому і село, і замок називали і Боро-
вичами, і Новою Четвертнею.

З 1626 року фіксується в доку-
ментах міський статус Боровичів. 

Власником містечка був князь Сте-
фан Четвертинський. 

Нова Четвертня і Боровичі зане-
сені до подимного реєстру 1629 року, 

згідно з яким у селі було 70 димів (420 
осіб), а в місті-замку – 140 (840 осіб). 
Виникнення міста на території села 
пов’язано із загальною тенденцією ур-

банізації Волині у XVI – XVII століттях. 
У кінці ХІХ століття в Боровичах 

було 211 будинків і 1241 житель, 
церква й два млини, гуральня. Яр-

марок відбувався на святого Онуф-
рія. Відносно спокійне життя цього 
села протягом століть показує типо-
ву основу розвитку Волині.

Колись мати власну кравчиню 
вважалося нормою. Такий 

спеціаліст – як стоматолог чи перукар – 
мав був бути індивідуальним та навіки. 
Швачки знали про своїх замовників 
усе: які смаки ті мають, у чому 
особливості фігури, що пасуватиме 
найбільше. У дефіцитний радянський 
час, мабуть, замовляти одяг в ательє 
було чи не єдиною можливістю 
убиратися оригінально та зі смаком. 

Після голодної на різноманіття «совєць-
кої» епохи та бідних 90-х настав час бутиків, 
турецького та китайського краму, польських 
брендів і, звісно, секонд-хенду. Нині у крам-
ницях речей – до кольору до вибору, аби був 
час та бажання приміряти. Утім професія мо-
дельєра одягу, який займається індивідуаль-
ним пошиттям, і нині затребувана. Чим жи-
вуть та як творять індивідуальність, говоримо 
з кравцем, дизайнером та швачкою в одній 
особі Ольгою Косюк. 

Про те, що тут ательє, – жодного вказівни-
ка. Оля каже, що зайвий раз нагадувати про 
себе потреби немає, бо приходять обшиватися 
усі свої, або ж друзі друзів, знайомі знайомих, 
спрацьовує «сарафанне радіо». У майстерні 
тепло і затишно. Невеличке ательє під самим 
дахом нагадує домівку для голуб’ят. На одній 
із поличок – тканини, речі з яких незабаром 
знай дуть власників, на вішаках – готові вироби 
чи ті, що очікують на примірку. 

Оля розповідає: професія знайшла її сама. 
Бабуся та тітка – теж швачки, тож уміння вправ-
но тримати кравецькі ножиці та голку з нит-
кою – вже у крові. 

 Освіту здобула у волинському училищі, а 
згодом – у Київському національному універси-
теті технології та дизайну, де отримала диплом 

Оля розповідає, що донедавна давала 
всьому раду самотужки, втім, аби звільнити 
більше часу для творчості, запросила поміч-
ницю. Зізнається, що, попри поширеність про-
фесії швачки, знайти спеціаліста виявилося 
непросто. 

Має майстриня досвід пошиття одягу для 
подіуму – Оля брала участь у конкурсі молодих 
дизайнерів New Fashion Zone, де увійшла до фі-
налу, представивши шість моделей у номінації 
«Ділова мода». Втім, каже, перейти на створен-
ня колекцій для масового клієнта важко, адже 
вважає себе не дизайнером, а конструктором-
модельєром. Попри це, слідкувати за новин-
ками зі світових та українських домів моди її 
зобов’язує професія. Втім радить за модою не 
гнатися.  

– У кожного має бути власний стиль. Адже 
сьогодні може бути модно носити міні, а якщо 
все завтра зміниться – викидати одяг? Людина 
передусім має почуватися комфортно, а не пе-
рейматися, як її хтось оцінює. Наприклад, мені 
затишно у сукнях в стилі ретро. Зараз вони у 
тренді, а колись вважалися надто скромними. 
Комусь підходить інший стиль. Нав’язувати 
щось – це зайве, одяг потрібно відчувати, – пе-
реконана Оля.

У самої ж модельєрки як у справжньої 
жінки немає вільного простору в шафі. При-
чому більшість – одяг власного виробництва. 
Чоботар без чобіт – це точно не про неї. Най-
улюбленіший тип одягу – сукні, їх понад три 
десятки. Шкодує лишень, що не має часу, аби 
їх носити. Така ж модниця і донечка. Нерідко 
мама шиє два варіанти суконь – для малечі й 
себе. Хтозна, можливо, підростає ще один мо-
дельєр у роду. 

кравця, закрійника, технолога-конструктора та 
конструктора-модельєра. Але попрацювавши 
певний час за фахом, звільнилася, залишивши 
шиття лише для своїх.  Одягала кумів, родичів, 
близьких друзів. 

– Думала про свою справу, але вирішили 
спочатку народити дитину і не поєднувати 
кар’єру з вихованням малечі. Утім так сталося, 
що ці дві справи пішли паралельно. Народили-
ся і донечка, і власна справа. Саша спить – а я 
строчу, – усміхається Оля.

Каже, що до одягу ставиться творчо і лю-
бить, коли замовники довіряють їй, дозволя-
ючи розвернутися на повну. Є такі клієнти, які 
навіть у процесі підбору тканини  участі не бе-
руть, а лише кажуть тип одягу – сукенку вони 
хочуть чи спідницю. Тож перша примірка для 
них – завжди сюрприз. 

– У Луцьку знайти тканину важко. Навіть у 
сусідньому Львові вибір не такий великий, як 
хотілося б. А часто у голові формується кар-
тинка певного виробу: знаєш, який це має бути 
колір, відтінок, яка має бути на дотик – а такої 
тканини удень з вогнем не знайдеш, – розпо-
відає кравчиня. – В Україні тканин виробляють 
украй мало. Переважно везуть із Туреччини.

Модельєр каже, що індивідуальне пошиття 
обирають ті люди, які мають на це час та уяву. 
Оскільки, аби пошити сукенку, потрібно міні-
мум три примірки для клієнтки, яка прийшла 
вперше. Якщо замовляють весільну сукню, то 
часу знадобиться ще більше. Замовляють та-
кий виріб за кілька місяців, до того ж, треба 
зробити більш як п’ять примірок. Звертають-
ся в ательє і люди нестандартної зовнішності, 
кому важко підібрати одяг – наприклад, хто 
має високий зріст чи тонку талію. 

Оля Косюк

Модельєр радить модникам 
у першу чергу почуватися в 
одязі комфортно
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