
У 143 об’єднаних 
територіальних громадах 

України 18 грудня відбулися 
вибори голів та депутатів. 
На Волині представницьку 
владу обирали у Павлівській 
(Іваничівський р-н), 

Заболоттівській (Ратнівський р-н) 
та Дубівській (Ковельський р-н) 
ОТГ. Ця виборча кампанія 
відзначилася численними 
порушеннями, нечесною 
боротьбою політичних опонентів 
та навіть застосуванням методів 

залякування, аби «протягнути» 
до влади свого кандидата. 
Однак практично всі випадки 
чомусь і досі лишаються поза 
увагою правоохоронців.
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ТУТ КУЮТЬ СТАЛЕВІ КУЛАКИ

 читайте на стор. 8

ОЛЕКСАНДР ВОВЧЕНКО: 
«СУСПІЛЬСТВО НЕ 
ГОТОВЕ ПОВНІСТЮ 
ДОВІРИТИСЯ ПОЛІЦІЇ»

Це зараз автівки поліції з синіми 
проблисковими маячками на 

вулицях міста – звична картина. 
З’явившись в обласному центрі 
рік тому, одних вони тішили, інших 
дратували. Хтось робив із копами 
селфі, хтось не приховував скепсису.

інтерв’ю

ДРУГОКЛАСНИК 
ПОПРОСИВ У CВЯТОГО 
МИКОЛАЯ ЛІЧИЛЬНИК, 
ЩИТОК І КІЛЬКА 
ЛАМПОЧОК 

Семирічний Владислав Кальчик 
із Луцька попросив у Святого 

Миколая дуже незвичний, як на 
свій вік, подарунок – трифазний 
лічильник, щиток до нього та дві 
лампочки. Хлопчик пообіцяв: якщо 
прохання виконають, то він більше 
ніколи не приноситиме зі школи 
зауважень і завжди слухатиметься 
батьків.  

юний Ейнштейн
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ЦІННИЙ
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РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ЮРІЙ ПАВЛЕНКО: «ПОРОШЕНКУ 
ЗДАВАЛОСЯ, ЩО Я СКОЇВ 
СВЯТОТАТСТВО»
ЗА РОЗІРВАНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА – 
ДВА РОКИ В ІЗОЛЯТОРІ
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«Пітбулята» – саме так 
турботливо й лагідно 
називає головний тренер 
з тайського боксу 
Богдан Мороз своїх 
юних вихованців. Нині 
у Луцьку в його клубі 
Pitbull тренується понад 
сотня людей різного 
віку. Тут тендітні дівчата, 
амбітні юнаки, чоловіки у 
розквіті сил та геть малі 
хлопчаки, на чиїх руках 
боксерські рукавиці 
нагадують клешні 
омара.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
НА 2017НА 2017
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ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ 
ГРОМАДАХ: ТЕСТ НА 
ЧЕСНУ БОРОТЬБУ
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ВОЛИНСЬКИЙ 
ЛІЦЕЙ НАЗВУТЬ 
НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ 
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Луцьк  

Волинський обласний ліцей з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою пропонують 
перейменувати.

Відповідно до проекту рішення, за-
клад має називатися Волинський об-
ласний ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою імені Героїв 
Небесної Сотні. Таку ініціативу схваль-
но оцінили члени освітньої комісії 
обласної ради. Тож, найімовірніше, 
підтримають і на сесії обласної ради. 
Освітній заклад створили у 2000 році. 
Його головним призначенням є підго-
товка кандидатів до вступу у військові 
навчальні заклади Міністерства обо-
рони України та інші військові форму-
вання.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ІДЕ ВГОРУ

Волинь 

На Волині прогресує епідемія 
респіраторних захворювань 
та грипу. За минулий тиждень 
захворіли 6 тисяч 389 осіб.

Епідпоріг в області перевищено на 
7,5%. За минулий тиждень кількість хво-
рих збільшилася на 13%.

«За тиждень захворіло 6 тисяч 389 
осіб. Із них 65% – діти. Кількість госпіта-
лізованих зросла на 200 осіб, утім людей 
з важким станом не було. Це прогнозо-
ваний показник. Найбільше хворих у 
Турійському, Горохівському, Рожищен-
ському, Іваничівському, Володимир-
Волинському районах. Лікарні не 
переповнені», – доповів начальник 
управління охорони здоров’я в області 
Ігор Ващенюк.

Також він звернувся до волинян, які 
занедужали, але мають гостру потребу 
виходити з дому, одягати маски. Це до-
зволить уникнути зараження інших. 

ВОЛИНЬ – У П’ЯТІРЦІ 
ОБЛАСТЕЙ-ЧИСТЮЛЬ 
Україна 

Волинська область потрапила 
у п’ятірку найчистіших серед 
регіонів України, посівши третє 
місце. Попереду – Чернівецька 
та Закарпатська області, 
позаду – Тернопільська та Івано-
Франківська.

Експерти оцінювали рейтинг забруд-
неності, враховуючи викиди в атмосфе-
ру забруднювальних речовин, скидання 
стічних шахтно-кар’єрних, колекторно-
дренажних вод, частка питної води, 
яка за якістю не відповідає стандарту, 
створення особливо небезпечних від-
ходів, концентрацію нітратів у ґрунті, а 
також середньорічну дозу радонового 
опромінення, що його отримує людина, 
яка 80% часу проводить у приміщенні, 
повідомляє «ТСН.ua». Останні місця у 
рейтингу посіли Донецька, Запорізька 
та Дніпропетровська області. Загалом 
Україна – на 44-му місці в рейтингу 180 
країн за індексом екологічної ефектив-
ності у 2016 році. 

аби пам’ятали

eкологія 

бережіть себе

вимиті гроші КЕРІВНИКУ «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛУ» 
ОГОЛОСИЛИ ПІДОЗРУ В РОЗТРАТІ 
1,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

резонанс 

У КОЛКАХ ПОБОЮЮТЬСЯ ЗА МАЙБУТНЄ ЛІКАРНІ 

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,, рр

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

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
оце поблажливість 

нерівнозначний обмін ПАРКОВКА ПОТІСНИЛА СКВЕР

«ЄВРОПЕЙСЬКІ КАНІКУЛИ» ОБІЙШЛИСЯ 
МУНІЦИПАЛЦІ МАЛОЮ КРОВ’Ю

Луцьк-Львів 

Директор департаменту муніципальної 
поліції Луцька Юлія Сиротинська 
таки поїхала відпочивати за кордон, 
перебуваючи в навчальній відпустці 
у Львівському відділенні академії 
державного управління, яку їй 
оплатила держава.

За таке порушення посадовцю лише від-
термінували надання чергового рангу чи-
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Луцьк 

Прокуратура 
Волинської 
області розслідує 

кримінальне провадження 
щодо протиправних 
дій службових 
осіб комунального 
підприємства 
«Луцькводоканал», 
повідомили у прес-службі 
прокуратури області.

Про підозру повідомили ке-
рівнику підприємства. Як відомо, 
ним є Іван Корчук. Правоохоронці 
розслідують причетність посадов-
ця до службового підроблення та 
розтрати чужого майна в особ-
ливо великому розмірі шляхом 
зловживання службовим стано-
вищем (кримінальні правопору-
шення, передбачені ч.1 ст. 366 та 
ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу 
України).

Установлено, що посадо-
вець у 2014 році уклав завідо-
мо фіктивні договори з двома 
компаніями. Ті мали надавати 
інформаційно-консультаційні 
послуги. Директор підприємства 

погодив звіти про виконання та-
ких робіт та провів повний роз-
рахунок на загальну суму понад 
1,7 млн грн.

Проте слідством доведено, 
що робіт фактично не проводи-

ли. Тому посадовця підозрюють у 
розтраті коштів.

Нині вирішують питання про 
відсторонення його від посади, 
обрання запобіжного заходу та 
вживають заходів задля відшко-
дування завданих збитків.

Про махінації на підприємстві 
повідомляв депутат міськради 
Ігор Поліщук (УКРОП). Наприкінці 
листопада 2016 року він публічно 
звернувся до правоохоронних 
органів під час розгляду питання 
«Про надання комунальному під-
приємству «Луцькводоканал» до-
зволу на відкриття кредитної лінії».

У відповідь міський голова 
Микола Романюк сказав, що заяви 
стосовно директора «Луцькводо-
каналу» спрямовані проти мера. 

Маневицький район 

Понад три тисячі підписів 
зібрали жителі селища Колки 
на підтримку подальшого 
функціонування місцевої 
районної лікарні. Нещодавно 
тут довелося скоротити 
кількість ліжко-місць. 

До селян дійшла чутка, що 
голова райдержадміністрації Ан-
дрій Линдюк планує ініціювати 
реформування закладу у відді-
лення Маневицької районної лі-
карні. Обурення таким рішенням 
колектив закладу, небайдужі гро-
мадяни Колок і навколишніх сіл 
озвучили під час зустрічі з народ-
ним депутатом Іриною Констанке-

вич, повідомляють у прес-службі 
партії УКРОП.  

«Відділення буде залежати від 
когось на відстані. Саме юридич-
ний статус закладу впливає на опе-
ративність реагування на всі його 
потреби. Важливо, щоб лікарня 
була самодостатньою», – підкрес-
лив головний лікар медзак ладу 
Олександр Янчик.  

Андрій Линдюк запевнив, 
що найближчим часом нічого не 
зміниться й лікарня залишиться 
юридичною особою. Народний 
депутат Ірина Констанкевич наго-
лосила, що про локальні реформи 
медицини можна буде говорити 
лише після утворення об’єднаної 

громади та надання їй всіх повно-
важень. А саме Колки можуть ста-
ти центром майбутньої громади. 

«Люди самі мають вирішувати, 

яка лікарня їм потрібна, які там 
мають працювати фахівці та які 
медичні послуги надавати», – ре-
зюмувала нардеп. 

колаж
 ВН

Луцьк 

Десяток дерев зрізали за кінотеатром 
«Промінь». Ціною зеленої зони 
розбудовують інфраструктуру 
кінотеатру, аби зробити там парковку.

Нагадаємо, ТзОВ «Проміньпарксервіс», 
засновником та кінцевим власником якого є 
депутат Луцької міської ради, бізнесмен Ан-
дрій Покровський (фракція «Солідарність»), 
хоче облаштувати парковку поряд із міським 
басейном для спільного користування.

Утім жителі мікрорайону – проти такого 

рішення. Висловити свою позицію вони деле-
гували депутата, що представляє цей округ у 
міській раді, Ігоря Поліщука (УКРОП). Тож він 

повідомив, що місцеві зібрали більш як 200 
підписів за облаштування на тій території скве-
ру, а не парковки, жителі навіть були готові до-
лучитися до його створення. Утім у мерії дозвіл 
на зрізування зелених насаджень таки дали.

Тепер місцеві з прикрістю дивляться на 
наслідки дій міської влади.

«Дерева дуже гарні, там дітки гуляли, 
можна було гарний сквер облаштувати, і так їх 
стільки по місту вирізали, я не можу дивитися, 
як вони падають... аж щось у душі обриваєть-
ся», – обурюється пані Лілія, яка живе поряд.
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новника. А кошти, які їй виплатили нібито на 
навчання, чиновниці теж доведеться повер-
нути.

Про це йдеться у відповіді першого за-
ступника міського голови Тараса Яковлева 
на депутатське звернення депутата Павла Да-
нильчука («Народний контроль»). 

Тарас Яковлев повідомив, що Юлія Сиро-
тинська, згідно з її поясненням, втратила до-
відку про участь у сесії слухача Львівського 
регіонального Державного управління На-
ціональної академії державного управління 
при Президентові України.

«За час перебування в додатковій відпуст-
ці у зв’язку з навчанням директору департа-
менту муніципальної поліції було виплачено 
2654,15 грн. Відповідно до заяви, яку вона 
подала, ці кошти буде утримано із заробітної 
плати», – повідомляють у міській раді.

А у відповіді на запит телеканалу «Аверс» 
в Національній академії держуправління по-
відомили, що про таку студентку знають, од-
нак на сесії вона була відсутня та ще й має 
академічну заборгованість. Цікаво, що рані-
ше посадовець пояснювала, що поїхала за 
кордон, бо склала сесію екстерном. 

ukr.m
edia

Іван Корчук

Майбутня ОТГ має самостійно 
вирішувати долю медустанови

Юлія Сиротинська



Усі вади входять у рамки дозволеного. Чому? Та тому, що нам годі щось зробити з нашим егоїзмом. 
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НА СВІТЛОДАРСЬКІЙ 
ДУЗІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ 
УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇ 
18 грудня російські окупаційні війська 
атакували позиції Збройних сил Укра-
їни в районі Світлодарської дуги, що в 
Донецькій області. Станом на 20 грудня 
ситуація залишалася напруженою. У ре-
зультаті п’ятеро українських військовос-
лужбовців загинули, шестеро отримали 
поранення. 

ПІСЛЯ ДВОХ РОКІВ 
ПОЛОНУ «КІБОРГ» 
ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ
Львів’янин Тарас Колодій, який захищав 
Донецький аеропорт і потрапив у полон 
21 січня 2015 року, нарешті на волі. 

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
ШУКАЄ ШЕФІВ ДЛЯ 
ВСІХ ФІЛІЙ 
Відкритий відбір на посади директорів 
регіональних філій оголосили в «Укрза-
лізниці». Серед вимог – досвід роботи на 
керівних посадах не менш ніж 10 років, 
наявність рекомендацій, повна вища 
освіта, відсутність конфлікту інтересів. 
Завершиться приймання заяв 10 січня 
2017 року. 

ГОЛОВНОГО ФІСКАЛА 
ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНИТИ 
38 депутатів Верховної Ради пропону-
ють визнати роботу голови Державної 
фіскальної служби Романа Насірова та 
його першого заступника Сергія Білана 
незадовільною. Відповідний проект за-
реєстровано на сайті парламенту.

БЕЗВІЗ ВІДКЛАЛИ
Європейський парламент переніс роз-
гляд питання про надання безвізового 
режиму Україні на невизначений тер-
мін. Раніше в реєстраційній картці за-
конопроекту на сайті ЄП був вказаний 
квітень 2017 року, втім цю дату стерли, 
оскільки важко спрогнозувати день го-
лосування.

СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО 
НАЛЕЖИТЬ УКРАЇНІ 
Окружний суд Амстердама 14 грудня 
визнав, що скіфське золото належить 
Україні та має бути повернуто до Києва. 
3 грудня Україна скерувала в «Інтерпол» 
постанову про арешт виставки скіф-
ського золота, що перебуває в Амстер-
дамі з початку 2014 року. 31 серпня вона 
завершилася, але після анексії Криму 
голландська сторона відмовилася по-
вертати експонати в музеї півострова, 
мотивуючи відмову тим, що приймала 
їх від України. Росія вже заявила про 
оскарження рішення суду. 

ВІТЧИЗНЯНІ ЗАРПЛАТИ – 
НАЙНИЖЧІ У ЄВРОПІ
Україна за рівнем заробітних плат посі-
дає останнє місце серед країн Європи. 
Про це заявив міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева. Він зазначив, що серед 
країн колишнього СРСР ми випереджа-
ємо лише Таджикистан. 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАБУВ 
ЗАДЕКЛАРУВАТИ 
ВІЛЛУ В ІСПАНІЇ 
Комітет Верховної Ради з питань запо-
бігання і протидії корупції заявляє, що 
президент України Петро Порошенко 
мав окремо декларувати віллу в Іспанії, 
а не лише фірму, на яку вона оформлена, 
повідомляє «Радіо Свобода». При цьому 
в комітеті зазначили: оскільки президент 
має право недоторканності, розсліду-
вання протиправних дій можливе тільки 
після закінчення його терміну на посаді.

ОНИЩЕНКУ 
ОГОЛОСИЛИ ДЕДЛАЙН 
ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВ 
Національне антикорупційне бюро 
дало народному депутату Олександру 
Онищенку 10 днів (до 27 грудня), щоб 
він надав інформацію щодо своїх гучних 
звинувачень у корупції на вищих щаб-
лях влади, або ж справу закриють. 

українська хронікаультиматум ПРОЇЗД ПО П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ – АБО СТРАЙК

трагедіябудьте пильними

ВИПАВ ІЗ 
ТАМБУРА ПОТЯГА 
Й РОЗБИВСЯ

ЗНЯЛА ВРОКИ – ЗАБРАЛА ГРОШІ

Луцьк 

Перевізники вимагають 
збільшити вартість квитка 
у маршрутках Луцька 

до п’яти гривень уже під 
час найближчого засідання 
виконкому. У випадку відмови 
обіцяють зупинити роботу 
всього транспорту в той же 
день, що може спричинити у 
місті транспортний колапс.

У громадській організації «Волинська 
обласна асоціація автомобільних пере-
візників» стверджують, що чинні тарифи 
на проїзд роблять працю перевізників неви-
гідною. А з запланованим збільшенням міні-
мальних зарплат та постійним здорожчанням 
пального стане ще тугіше. 

«З 1 січня піднімаються мінімальні зарпла-
ти, а це – зростання виплат по підприємству, 
що має відобразитися на тарифі. Окрім того, 
щороку дорожчає дизпаливо. У тариф зараз 
не закладено інвестиційну складову, тран-
спорт старіє. Машини за 10 років проходять 
до мільйона кілометрів. Зараз нові автобуси 
вартують 1,5-2 мільйони гривень. Аби мати 

рентабельність 10%, то вартість квитка має 
бути 4,5 гривні. У Києві ціна за проїзд 5-6 гри-
вень, а з нового року має зрости до 8 гривень. 
Зауважу, що собівартість однакова, а тарифи – 
в рази вищі. Тому нам треба робити граничну 
вартість 5 гривень, а ставити людям 4-4,5 грив-
ні й дивитися по ситуації», – пояснив директор 
ТОВ ВТП «Санрайз» ЛТД Юрій Девіцький.

У своєму зверненні перевізники наголо-
шують, що хочуть зростання ціни до 5 гри-

вень вже найближчим часом, а як ні, то готові 
зупинити рух машин.

Перевізники також додають, що 65% скла-
дової тарифу – вартість дизельного палива, 
ціна якого за 2016 рік збільшилася з 14,1 грн 
до 18,5 грн за літр.

У міській раді очікують економічних роз-
рахунків тарифу від усіх перевізників. Їхні 
пропозиції мають вивчити й надати відповідь 
вже у січні 2017 року.

О
ксана Тарнавська

горе-забудовники

кадрове питання

З ЕГОЇСТИЧНИМИ СУСІДАМИ 
БОРОТИМУТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ

КРІСЛО ГОЛОВНОГО ЛІСІВНИКА ШТОРМИТЬ

Луцьк  

Мешканці будинку на проспекті 
Соборності, 20 досі не домоглися 
підсилення своєї оселі, що руйнується, 
як і компенсації від незручного сусіда.

До депутатів обласної ради з прохан-
ням вплинути на ситуацію звернувся го-
лова ОСББ «Соборність» Василь Данилюк. 
Чоловік каже, що дім почав руйнуватися 
ще торік, оскільки забудовник сусіднього 
будинку, що зводиться, – ЖК «Егоїст» – не 
дотримувався технології. Споруду поча-
ли зводити ще в грудні 2015 року, а тіль-
ки 18 лютого 2016 року забудовник узяв 
декларацію на будівництво. Цікаво, що 
дев’ятиповерхівку будують на ділянці, що 
належить підприємству, до якого має сто-

сунок депутат міської ради Сергій Була 
(Радикальна партія). Втім у ЗМІ повідом-
ляли, що ця компанія передала право 
користування землею іншій фірмі.

Не допомогла у залагодженні конф-
лікту Луцька міська рада. Адже підписа-
ний тристоронній договір щодо укріп-
лення й підсилення будинку мав бути 
зреалізований у липні цього року, але 
цього не сталося. Не відшкодував забу-
довник і збитків.

Урешті члени комісії вирішили звер-
нутися до прокурора області та Держ-
архбудінспекції у Волинській області з 
проханням перевірити будівництво ба-
гатоповерхівки. 

zabudovnyk.com
.ua

Луцьк 

У дівчини посеред білого дня видурили 
гроші та золото. Пригода трапилася 
18 грудня в обласному центрі. До 
молодиці підійшла невідома жінка і 
поцікавилася дорогою до торгового 
центру. Згодом вказала: бачить вроки 
й може допомогти. Для цього потрібно 
віддати одну монету, найбільшу купюру з 
гаманця та всі речі з жовтого металу, які 
є на ній. Дівчина відмовилася, але потім 
сталося неймовірне. 

«Жінка, певно, вправно володіючи мето-
дами навіювання, «напустила туману», після 
чого я навіть не зрозуміла, як усе віддала! 
Оговтавшись, почала вимагати повернути ві-
дібране, проте жінка пригрозила, що вміє не 
тільки допомагати, але й шкодити, і не розу-
міє такої невдячності», – пояснює потерпіла, 
яка згодом звернулася до поліції. 

Правоохоронці закликають громадян 
не розмовляти з невідомими та підозрілими 

Ковель

Із потяга сполученням «Ковель-
Червоноград» випав 62-річний ко-
вельчанин. Чоловік загинув. Інцидент 
трапився 15 грудня близько 14 години. 
Поліцейські з’ясували, що це сталося 
біля залізничного переїзду, що на вулиці 
Брестській у Ковелі. За попередньою ін-
формацією, чоловік випав із тамбура че-
рез неспрацювання автоматики гідрав-
лічних дверей, унаслідок чого загинув 
на місці.

За цим фактом слідчі відкрили кри-
мінальне провадження за ч. 3 ст. 276 
(порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного транспорту) 
Кримінального кодексу України. Право-
охоронці встановлюють усі обставини тра-
гічної події.

Волинь

Депутати облради готові клопотати перед 
Держлісагентством про звільнення очільника 
обласного управління лісомисливського 
господарства Олександра Кватирка.

Про це стало відомо 15 грудня під час засідан-
ня постійної комісії обласної ради з питань депу-
татської діяльності, захисту прав людини, закон-
ності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Депутат обласної ради Анатолій Вітів («Свобо-
да») зауважив: щосесії депутати озвучують чимало 
запитів щодо крадіжок лісу та діяльності незакон-
них пилорам. Проте адекватного реагування ні 
правоохоронців, ні лісівників немає.

«Таке враження, що раніше крали ліс і садили за 
крадіжки, а зараз крадуть і не садять», – каже депутат.

Варто додати, що сам Олександр Кватирко на 
засідання комісії не прийшов, а делегував одного 
з підлеглих, якого депутати вирішили не заслухо-
вувати.

Натомість члени комісії проголосували за те, 
щоб заслухати звіт про роботу очільника госпо-
дарства. А також вирішили рекомендувати при-
йняти на сесії звернення до Держлісагентства з 
пропозицією звільнити Олександра Кватирка з 
посади головного лісівника Волині.

До слова, 12 грудня в Луцьку під стінами про-
куратури за участю працівників Маневицького 
лісгоспу та громадських діячів області відбувся мі-
тинг на підтримку маневицького лісничого, якого, 
зі слів протестувальників, намагається нечесними 
методами усунути з посади Кватирко. 

lis.volyn.ua

особами. Для них найголовнішим моментом 
є «зачепитися» за людину, зав’язати розмову, 
а далі є ціла напрацьована технологія, як ви-
дурити гроші.

Пам’ятайте, що розмови про пристріт, 
вроки – це вигадки. Чари, магія, прокляття 
тощо – лише фантазія. У реальності є тільки 
людська наївність, забобони та необачність. А 
якщо ви стали жертвою шахрайства, відразу 
звертайтеся у поліцію, адже час тут грає най-
більшу роль. 

aif.ua

Перевізники наголошують: лише ціна пального 
зросла з 14,1 грн до 18,5 грн за літр упродовж року

Сусіди довгобуду непокояться за свої оселі

Гіпнотизерка надурила молодицю

Олександр Кватирко
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На сервісі петицій офіційного інтернет-
представництва Президента України 
опублікували петицію, в якій главу держави 
Петра Порошенка просять націоналізувати 
корпорацію ROSHEN.

  Підготувала Дарина ГОГОДЗА 

  Підготував Борис ХВИЦЬ 

безглузда війна дали задню 

«ПОМСТА ЗА АЛЕППО»

Посла Росії в Анкарі Андрія 
Карлова 19 грудня застрелили 

на відкритті виставки «Росія очима 
турків». 22-річний турецький 
поліцейський Мевлют Мерт 
Алтинташ зробив одинадцять 
пострілів, але влучив дев’ять разів. 

Бурхан Озбілічі, фотограф видання 
Associated Press (AP), який був на відкритті 
й першим опублікував фото стрілка та його 
жертви, розповів, що там сталося, пише 
TJournal. Постріли відбулися раптово, Карло-
ва убили зі спини. Ще трьох людей – албанку 
та громадян Туреччини – було поранено, вони 
не є співробітниками посольства. Убивця був 
схвильований: він постійно ходив навколо 
тіла посла і розбив кілька вітрин з фотографі-
ями на стінах. Згодом із відео стало зрозуміло, 
що нападник кричав: «Це помста за Алеппо. 
Ми вмираємо там, ти помреш тут», додавши 
традиційний вигук «Аллах акбар». Згодом його 
убили місцеві поліцейські. У Кремлі вважають, 
що метою вбивства російського посла в Туреч-
чині Андрія Карлова було бажання зупинити 
нормалізацію відносин між двома країнами. 
Натомість російський опозиційний політик 
Костянтин Боровий вважає, що Андрій Кар-
лов став жертвою путінської авантюристич-
ної зовнішньої політики, пише «Главком». На-

опівнічний сюрприз 

  Підготувала 
    Алла САДЕЦЬКА

НЕПРИВАТНИЙ «ПРИВАТ». 
ЩО БУДЕ З ГРІШМИ? 

Пізно ввечері 18 грудня 
в уряді заявили про 
націоналізацію, 

тобто перехід у повну 
власність держави однієї 
з найбільший фінансових 
установ – «ПриватБанку». 
У Нацбанку пояснили, 
що банк визнано 
неплатоспроможним, а 
отже, ухвалене рішення є 
єдиною змогою захистити 
його вкладників та 
українську фінансову 
систему загалом, виконати 
вимоги Міжнародного 
валютного фонду, аби 
отримати черговий кредит. 

Натомість у «ПриватБанку» ка-
жуть, що така потреба виникла че-
рез сплановані інформаційні атаки 
на установу, внаслідок чого громадя-
ни лише за одну добу зняли близько 
двох мільярдів гривень. У медіа чут-
ки про нестабільність роботи банку 
ширилися упродовж року. Директор 
з інформаційних технологій «При-
ватБанку» Дмитро Дубілет зазначив, 
що банк пережив сім атак. 

«Остання атака, що розпочала-
ся тиждень тому, була найважчою. 
Щодня ми оновлювали рекорди за 
кількістю коштів, виданих клієнтам-
панікерам у банкоматах і відділен-

зичних і юридичних осіб, з вкладен-
нями в «Сервіс вигідних вкладень» 
нічого не станеться. Це було ключо-
вою умовою переговорів про зміну 
власності. Банк буде працювати далі 
в стандартному режимі», – зазначив 
заступник голови правління «При-
ватБанку» Олег Гороховський. 

У зв’язку з технічними про-
цедурами 19 грудня операції для 
юридичних осіб було зупинено, на-
ступного дня – відновлено. Однак, 
у банкоматах станом на 20 грудня 
проблеми з видачею готівки були. 

Рішення про націоналізацію 
вже має певні відчутні наслідки, 
як-то падіння курсу гривні щодо до-
лара. Колишній міністр економіки 
Володимир Лановий зауважив, що 
перехід банку в статус державно-
го тільки погіршить менеджмент і 
зменшить конкуренцію на ринку.

«Якщо держава буде володі-
ти цим і ще кількома банками, то, 
фактично, банківська система буде 
одержавлена. Цього допускати не 
можна. Держава не може працюва-
ти у комерційній сфері, вона тільки 
завдає шкоди, не діє відповідно до 
потреб ринку і суспільства. Це не-
добрий факт», – вважає експерт.

Новим головою правління бан-
ку, найімовірніше, стане екс-міністр 
фінансів Олександр Шлапак, який 
сформує нову команду менеджерів 
установи. А невдовзі після стабілі-
зації банку, як повідомив міністр фі-
нансів України Олександр Данилюк, 
держава виставить фінустанову на 
продаж.

атаку можемо не пережити, і що під 
загрозою можуть опинитися наші 
клієнти», – написав він.

Водночас вкладників «Прива-
ту» просять не панікувати. «Держа-
ва бере на себе відповідальність і 
гарантує клієнтам «ПриватБанку» 
недоторканість та цілісність їхніх 
грошей», – прокоментував рішення 

президент України Петро Порошен-
ко. Верховна Рада вже підтримала 
проект рішення, який відносить 
«Приват» до категорії банків, у яких 
в разі проб лем вкладникам відда-
ють повну суму, а не частину. Нині 
такі гарантії мав лише «Ощадбанк». 

«З вашими грошима на поточних, 
депозитних, карткових рахунках фі-

Білосердечні виключили з 
фракції свій перший номер 

у списку – льотчицю Надію 
Савченко. Офіційна позиція 
наступна: політичні погляди 
колишніх соратників не 
збігаються. 

«Партія виступає категорично проти 
будь-яких переговорів з терористами, ... 
легалізації бандугруповань на Донбасі», – 
йдеться у заяві політсили. Натомість полі-
тичний аналітик Павло Нусс стверджує, що 
таким чином лідерка «Батьківщини» Юлія 
Тимошенко прагне зняти з себе відпові-
дальність за дії Савченко і відсторонитися 
від її постаті. Хоча сама знала про зустріч 
нардепа з лідерами бандугрупувань, яка 
відбулася 7 грудня у Мінську. Зустріч була 
за участі російської сторони, Савченко та 
представників так званих ДНР та ЛНР. За-
ступник міністра у справах окупованих те-

гадаємо, що Алеппо – друге найбільше місто 
Сирії – практично знищено. У 2011 році через 
соціальну напругу, бідність та диктатуру чин-
ної влади у країні розпочалася громадянська 
війна, яку підтримували іноземні військові 
формування. Сторонами конфлікту є війська 
чинного президента Башара Асада, опозиція, 
яку представляє Вільна сирійська армія, заго-
ни народної самооборони (курдські регіона-
лісти) та низка інших ісламських організацій. 
Після нетривалого перемир’я 19 вересня бої 
в Алеппо продовжилися, а вже 15 грудня цьо-
го року оголошено, що місто зайняли війська 
Башара Асада – Сирійська арабська армія. 
За різними даними, у різні часи сили Башара 
Асада в конфлікті підтримували Росія, Іран, Ве-
несуела, КНДР, повстанців – США, Туреччина, 
Саудівська Аравія, Лівія, Катар. 

У день вбивства Карлова трагедія стала-
ся й у Берліні: дванадцятеро осіб загинули, 
близько 50 отримали різноманітні тілесні 
ушкодження внаслідок наїзду вантажівки на 
натовп людей на різдвяному ярмарку. Уряд 
Німеччини повідомив, що розслідують вбив-
ство як теракт.  Відповідальності за вчинене 
взяло на себе екстремістське угрупування 
ІДІЛ. У кабіні вантажівки перебувало двоє осіб, 
одна з яких загинула на місці. Поліція Берліна 
заявила, що нападник станом на 20 грудня 
був на свободі. Ймовірно, він викрав ванта-
жівку, застреливши водія. 

нях. До речі, в суботу, коли паніка 
почала потроху спадати, контроль-
ний постріл зробив «Інтер» у вечір-
ньому випуску новин: «У понеділок 
«ПриватБанк» призупинить всі пла-
тежі! Втім ми не отримали ні під-
твердження, ні спростування цієї 
інформації від прес-служби банку». 
Думаю, для журналістів «Інтера» 
уготовано окреме місце в пеклі (від 
прес-служби пекла я спростуван-
ня не отримав). Власне, рішення 
про добровільну й мирну переда-
чу банку у володіння державі було 
ухвалено рівно в той момент, коли 
ми зрозуміли, що цю інформаційну 

У «БАТЬКІВЩИНІ» НАМАГАЮТЬСЯ 
СПАЛИТИ МОСТИ З САВЧЕНКО

риторій Георгій Тука вважає, що Савченко 
таким чином хоче легалізувати представ-
ників терористів. Адже саме після цього 
вона піддала сумніву те, що ватажки так 
званих ДНР та ЛНР – терористи: «Є чітко 
визначений набір понять того, що є теро-
ризмом. Там (на Донбасі) є частина сепа-
ратистів і частина колаборантів. Є частина 
окупованого населення». Водночас відо-
ма волонтерка Гайде Різаєва стверджує, 
що коли Савченко їздила на судові засі-
дання стосовно українських політв’язнів, 
у Мос к  ві вона зустрічалася з Болотовим 
(Валерій Болотов – перший ватажок так 
званої ЛНР).

«Про що вони говорили? Чому Надія 
Савченко не повідомила про це СБУ? Буду-
чи депутатом, маючи доступ до державної 
таємниці, як людина може приїжджати на 
непідконтрольні Україні території та вести 
переговори з бойовиками, на які її в прин-
ципі ніхто не делегував?» − зауважила акти-
вістка.

tsn.ua

Упродовж 2016 року банк пережив 
сім потужних інформаційних атак
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Російського посла застрелив турецький полісмен
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ЮРІЙ ПАВЛЕНКО: 
«ПОРОШЕНКУ ЗДАВАЛОСЯ, 
ЩО Я СКОЇВ СВЯТОТАТСТВО» 

освіта гарячі вихідні 

СТУДЕНТИ ВОЛИНІ – 
ПРОТИ ЗМІН У СИСТЕМІ 
НАРАХУВАННЯ СТИПЕНДІЙ

  Лілія БОНДАР
Вінниця

Активіста Юрія 
Павленка, який 
два роки тому 

публічно розірвав портрет 
президента України 
Петра Порошенка, 
нещодавно звільнили зі 
слідчого ізолятора. Таке 
рішення ухвалили судді 
Апеляційного суду у 
Вінницькій області. 

Як відомо, 6 грудня 2014 року 
Юрій Павленко брав участь в акції 
протесту та штурмі Вінницької об-
ласної ради. Тоді він розірвав пере-
вернутий догори дриґом портрет 
Петра Порошенка, вигукуючи: «Це 
не мій президент! Я його не оби-
рав». Провадження проти нього 
було порушено за фактом хуліган-
ства. Також Павленка звинуватили 
в організації масових протестів з 
агресивною тематикою й засуди-
ли до чотирьох з половиною років 
позбавлення волі. Виходить, що чо-
ловік втратив два роки життя, пере-
буваючи у слідчому ізоляторі, доки 
правосуддя з’ясовувало, злочинець 
він чи ні. 

Юрій Павленко каже, що вину-
ватцем себе не вважає й далі про-
вадить громадську діяльність. 

– Як провели перший тиж-
день на волі? 

– Кілька днів присвятив бать-
кам та дівчині. Вони мене дуже під-
тримували. Потім намагався зрозу-

міти нові реалії України. Адже, коли 
був на свободі, майданівські спога-
ди були ще свіжі, не настільки все 
було забуто. Зараз бачимо свавілля 
правлячого класу, кричущу реак-
ційність влади та повний відхід від 
будь-яких декларованих ідеалів 
Майдану. 

За цей тиждень також озна-
йомився з діяльністю різних 

громадсько-політичних організа-
цій. Наразі намагаюся знайти од-
нодумців, відшукати точки дотику 
з різними рухами, відомими та ма-
ловідомими андеграундами україн-
ського політикуму.  

– Як вважаєте, переслідуван-
ня патріотів – це випадковість, 
інерція старої системи чи ціле-
спрямована політика?

З Нового року українські сту-
денти можуть лишитися без сти-
пендій. Кабінет Міністрів ініціював 
законопроект, який вносить зміни 
у систему нарахування стипендій 
студентам. Натомість народний де-
путат Ірина Констанкевич («Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП») 
ініціювала обговорення проекту 
закону на студентському форумі в 
обласному центрі Волині. Народна 
обраниця поспілкувалася з акти-
вістами Луцького національного 
технічного університету та Східно-
європейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки.

До кінця цього року діє норма 
закону «Про вищу освіту», яка пе-
редбачає нарахування стипендій 
не більше як 75% з усіх студентів, 
які навчаються на державній формі. 
А в разі, якщо президент підпише 
новий законопроект, кількість тих, 
хто отримуватиме нарахування, ви-
значатимуть у «ручному режимі» – 
урядом.

– Студенти не знають, що на них 
чекає після цьогорічної зимової се-
сії. Бо якщо президент підпише цей 

ЗА РОЗІРВАНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА – ДВА РОКИ В ІЗОЛЯТОРІ
– Випадковість теж, але на пер-

шому місці – цілеспрямована полі-
тика, яка винищує патріотів. Адже 
вони – потенційна загроза системі. 
Ці люди здатні повести за собою 
різні прошарки суспільства на бо-
ротьбу за очищення влади, за по-
будову нових громадянських інсти-
туцій, яких і досі нема, які зможуть 
контролювати владу. 

– Яким бачите майбутнє Укра-
їни? Як можна домогтися змін?

– Коли очолював народний три-
бунал у Вінниці, мої методи довели 
свою дієвість. Той, хто готовий діяти 
і персонально відповідати за свої 
вчинки, впроваджувати люстрацію 
в життя, незалежно від того, хоче 
цього псевдоеліта чи ні, заслуговує 
на довіру та любов народу. Зараз я 
на боці тих, хто дотримується ради-
кального оновлення влади, заміни 
правлячої псевдоеліти на націо-
нальну. На жаль, нині національна 
еліта затиснута і перебуває там, 
звідки мене нещодавно звільнили. 
Наша мета – мобілізувати молодь, 
навчитися самим бути владою, ви-
тягнути решту людей, які перебува-

ють у застінках системи. Таких осіб 
блокує нинішня влада, аби вони не 
становили загрози. 

– Що ви маєте на увазі під ра-
дикалізмом? 

– Насильство, яке породжує на-
сильство, ніколи не було виправда-
ним. Такий радикалізм допомагає 
лише виділитися. Це щось юнацьке 
і неприйнятне. Треба вдаватися до 
інших методів. Наприклад, словом. 
Насильство – це крайній засіб. Але, 
коли тебе б’ють, не треба підставля-
ти щоки. Якщо до нас так ставити-
муться, то й ми будемо змушені цим 
же відповідати. Якщо ж відповідь 
буде нормальною, то треба також 
відповідати адекватно. Словом або 
пером. 

– Вважаєте себе злочинцем?
– Ні, і ті, хто мене репресував, 

теж не вважали злочинцем. Крім 
верхівки та президента. Порошен-
ку, мабуть, здавалося, що я скоїв 
святотатство, злочин. Не знаю, яки-
ми треба керуватися міркуваннями, 
аби дати вказівку кинути когось за 
ґрати через свій розірваний пор-
трет. Це вже маніакальний психоз.

закон, то вже після складання сесії 
за перший семестр стипендіатів ста-
не рівно наполовину менше, ніж є 
зараз. Якщо нині стипендію отриму-
ють 75% студентів державної форми 
навчання, то вже наступного року 
це може бути 40%. Це буде зовсім ін-
ший обсяг коштів, – розповідає Іри-
на Мирославівна. – Цей законопро-
ект стосується не лише студентів, 
але й пенсіонерів і пільговиків. Його 
вже назвали антисоціальним і анти-
гуманним, адже він заморожує ви-
плати пенсій, стипендій. Уся соціалка 
схована в цьому законопроекті.

Тож під час обговорення разом 
зі студентами народний депутат на-
працювала зміни до законопроекту. 
Студенти за те, аби контрактники, в 
яких високі оцінки, мали право пре-
тендувати на стипендію. Крім того, 
хочуть, аби в законі було чітко ви-
значено суму стипендії, яка ґрунту-
валася б на прожитковому мінімумі, 
та не було змінено кількість тих, хто 
має право на отримання стипендії. І 
найголовніше: студенти проти того, 
аби такий закон було введено по-
серед навчального року. Якщо ж 
до думки студентів держава не до-
слухається, обіцяють вдаватися до 
найрадикальніших дій.

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА

ПОЛЬЩА НЕ 
СТРИМАЛА 
МОВЧАНКУ

Політична криза у Польщі, 
що розпочалася в 

грудні 2015 року, вилилася 
у масові акції протестів. 
Невдоволення поляків 
викликане політикою 
правлячої партії «Право 
і справедливість», яка 
контролює парламент, 
уряд, посаду президента. 

Рішення про зміну законодав-
ства про аборти, діяльність медіа, 
антитерористичне законодавство 
викликало несприйняття у частини 
суспільства. Каталізатором стали по-
дії у Сеймі 16 грудня. Напередодні 
оприлюднили проект інструкції,  яка 
в тому числі обмежує з 1 січня 2017 
року присутність журналістів у залі 
парламентських засідань та кулуа-
рах. Кожна редакція зможе делегу-
вати до Сейму лише двох постійних 
представників, які слідкуватимуть за 
роботою парламенту із сусіднього 
приміщення. Таких новацій ані сус-
пільство, ані опозиція не витримали. 
Один з опозиційних депутатів ви-
словив солідарність із представни-
ками медіа, які якраз протестували 
під стінами парламенту. За це його 
позбавили можливості для голо-
сування. Обурені цим рішенням 
парламентарі заблокували трибуни. 
Тоді правляча партія запропонувала 

просто перейти для голосування 
в інше приміщення та розглянути 
без опозиції проект бюджету кра-
їни. Новина швидко розійшлася 
через соціальні мережі. Тисячі 
людей із гаслами «Свобода, рів-
ність, демократія!» та «Захистимо 
демократію!» вийшли під стіни 
парламенту. Тим часом депутати 
ПіСу ухвалили проект бюджету, 
оминаючи поправки опозиції та 
голосуючи звичайним піднят-
тям рук. Тож в опозиційних силах 
Польщі вважають, що такі дії руй-
нують демократичний устрій кра-
їни. А в неділю на вулиці вийшли 
й прихильники ПіСу. Тоді ж відбу-

лася зустріч президента Анджея 
Дуди з представниками опозиції. 
Тиск дав певні плоди: 19 грудня у 
парламенті заявили, що до 6 січ-
ня представлять нові пропозиції 
щодо засад роботи журналістів у 
сеймі та сенаті, попередній закон 
відкликали. Експерти зазначають, 
що ситуація далека до подій укра-
їнського Майдану. Втім засвідчує, 
що градус напруги у Польщі ді-
йшов до верхньої межі. 

«Місцеві жителі відчули всі пе-
реваги життя в ЄС і більше не по-
терплять трьох явищ, які можна 
спостерігати в більшості країн ко-
лишнього СРСР і Радянського бло-
ку – корупції, порушення свободи 
слова й обмеження свободи пере-
сування. Сейму це варто взяти до 
уваги, в іншому випадку Варшаву 
чекають масові заворушення», – 
цитує європейського експерта в 
сфері міжнародного права Клауса 
Хоффа видання «ГолосUA». Доки 
у ПіС події називають спробою 
перевороту та провокацією, опо-
зиційні сили Польщі намагаються 
об’єднатися, аби йти проти біль-
шості єдиним фронтом. 

nv.ua

ukranew
s.com

Анна Волощ
ук

youtube.com

Активіст певен: влада боїться патріотів

Нардеп Ірина Констанкевич вважає 
наміри уряду антисоціальними
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Не право породжує обов’язок, але обов’язок – право. Франсуа Рене де Шатобріан

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. 

«Чи має право жек, до якого 
я звернулася по довідку про 
склад сім’ї (форма №2), вима-
гати від мене домову книгу, а 

без її надання відмовити мені у видачі 
цієї довідки? Якщо так, то на підставі 
якого закону?»

Так, має. У жеку немає доступу до бази 
даних міграційної служби, яка відповідає 
за здійснення реєстрації місця проживан-
ня людей і в якої наявна інформація про 
прописки. Якщо не бажаєте надавати жеку 
домову книгу, можете замовити довідку 
такого змісту безпосередньо в міграційній 
службі (через ЦНАП).

«Чи може людина, яка має дві 
освіти – хіміка і юриста – пра-
цювати в школі, при цьому чи-
тати уроки хімії та правознав-

ства? Другу освіту здобула вже у роки 
роботи на посаді вчителя хімії». 

Може, якщо вона фахівець і задоволь-
нятиме вимоги роботодавця.

«Мамі виповнилося 80. Я знаю, 
що є закон про виплату так зва-
них «грошей СРСР» людям піс-
ля 80 років. Чи діє він наразі? 

Як можна отримати ці гроші? Чи всі їх 
можна зняти?»

Протягом 1997-2001 років постанова-
ми Кабінету Міністрів України визначали 
групи вкладників залежно від їхнього віку, 
інших обставин, а також обсяги бюджетних 
коштів, що їх спрямовували на виплати цим 
групам вкладників, у межах коштів, перед-
бачених у державному бюджеті України на 
відповідний рік.

До зазначених груп вкладників нале-
жали, зокрема, особи, яким на 1 січня від-
повідного бюджетного року виповнилося 
80 років і більше (1997-2000 роки), інвалі-
ди війни (2000 рік), дружини/чоловіки по-
мерлих інвалідів війни незалежно від року 
їхньої смерті, кавалери орденів Слави, осо-
би, нагороджені чотирма й більше медаля-
ми «За відвагу», Герої Соціалістичної Праці, 
удостоєні цього звання за працю в період 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 
(2001 рік).

Згідно з рішенням Конституційно-
го Суду України від 10 жовтня 2001 року 
№ 13-рп/2001 положення Закону України 
«Про державні гарантії відновлення за-
ощаджень громадян України» в частині 
щодо повернення заощаджень громадян 
України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства, відновлених та проіндек-
сованих згідно з цим Законом в установах 
Ощадбанку, залежно «від віку вкладника» 
та «інших обставин» визнані такими, що 
не відповідають Конституції України (є не-
конституційними). Ці положення втратили 
чинність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України цього рішення.

Починаючи з 2002 року, виплати гро-
мадянам України грошових заощаджень, 
вкладених до 2 січня 1992 року в установи 
колишнього Ощаднбанку СРСР, що діяли 
на території України, правонаступником 
якого є відкрите акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України», про-
водять незалежно від віку вкладника та 
інших обставин.

«Чи переривається трудовий 
стаж після декретної відпустки 
із догляду за дитиною до шес-
ти років і чи зберігається місце 

роботи?» 
Ні, не переривається, і місце роботи 

зберігається.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста сумні реалії

  Юлія МАЛЄЄВА
Волинь

АЛКОГОЛЬ ЗА КЕРМОМ 
ЦЬОГОРІЧ КОШТУВАВ ЖИТТЯ 13 ВОЛИНЯНАМ

Кількість дорожньо-
транспортних пригод на 
Волині, порівняно з 2015 

роком, цьогоріч зросла на 20%. 
Особливо побільшало аварій із 
травмованими особами. Стрімко 
зросла кількість потерпілих в 
аваріях, спричинених нетверезими 
водіями. Але вони не поспішають 
сплачувати штрафи за водіння в 
нетверезому стані: з призначених 
понад 2,5 мільйона гривень у 
Луцьку сплатили лише трохи більш 
як 700 тисяч.

ЗА ЦИФРАМИ – 
ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ

В управлінні превентивної діяльності Го-
ловного управління Національної поліції у 
Волинській області інформують: з 1 січня до 
30 листопада цього року трапилося 2525 ДТП, 
що на 20% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року (2093). Із них 837 ДТП – з по-
страждалими, в яких загинуло 105 осіб та 1071 
травмовано (торік в 646 ДТП загинуло 114 лю-
дей та травмовано 818).

А ось статистика так званих п’яних ДТП 
вражає. Усього з січня до листопада включно 
на Волині сталося 298 таких аварій, із них у 121 
були постраждалі (у 2015-му 201 і 67 відповід-
но). Тобто кількість аварій, які скоїли водії у не-
тверезому стані, порівняно з минулим роком, 
збільшилася на 48%, на 80% зросла кількість 
ДПТ з постраждалими.

У результаті аварій з вини нетверезих воді-
їв цього року загинуло 13 осіб (торік 9) і трав-
мовано 162 людини (96 у 2015-му).

Згідно з інформацією правоохоронців, 
причинами автопригод із постраждалими, які 
було скоєно протягом згаданого періоду, є ке-
рування транспортним засобом у нетверезому 
стані, перевищення безпечної швидкості руху, 
порушення правил проїзду перехресть, проїзд 
пішохідних переходів, перехід проїжджої час-
тини в невстановленому місці, порушення пра-
вил обгону та пішоходи в нетверезому стані.

ЩО КАЖЕ СВІТ?
В Україні водіння у нетверезому 

стані – друга причина всіх ДТП. 
Кожна десята жертва автомобільних 
аварій – внаслідок пияцтва за кермом. 
У загальноукраїнському «рейтингу» 
Волинь – у п’ятірці регіонів-лідерів за 
кількістю п’яних ДТП. І навіть суттєве 
підвищення штрафів їх не зменшило.

Видання «Експрес» навело приклад, 
як карають нетверезих водіїв у інших 
країнах. Виявляється, за це подекуди 
можна поплатитися навіть життям.

У Фінляндії популярні експрес-
перевірки водіїв. Потік машин 
зупиняють полісмени, кожному водієві 
треба дихати в алкотестер і їхати далі 
(якщо все добре). Допустима норма 
алкоголю у Фінляндії – 0,5 проміле. 
Якщо більше – водія відвозять у 
поліцейський відділок. Як покарання 

порушник може отримати штраф у 
360 євро і два роки в’язниці з позбавленням 
права керувати автомобілем.

Еквівалент 7200 євро – такий 
розмір штрафу за нетверезу їзду у 
Великобританії. Причому самі британці 
підтримують такі суворі норми. Адже за 
статистикою, лише за останні десять років 
це допомогло знизити кількість жертв 
п’яних ДТП на шість тисяч осіб.

У сусідній Білорусі з любителями випити 
і покататися напідпитку не церемоняться. 
Уже за перше порушення передбачено 
штраф в еквіваленті 12 500 доларів і 
позбавлення прав на три роки. Якщо ж 
водій ризикне повторити «подвиг», йому 
загрожує в’язниця на кілька років.

У США відносно лояльне 
«антиалкогольне» законодавство. Але 
лише на перший погляд. За нетверезе 
водіння – штраф 300 доларів і 
позбавлення прав на півроку. Але є нюанс: 

винуватець сплачує судові витрати, а вони 
можуть становити кілька десятків тисяч 
доларів. Також дуже суворо карають 
за рецидив – 10 000 доларів. Якщо ж 
із вини п’яного водія станеться ДТП зі 
смертельним результатом, йому загрожує 
10 років в’язниці.

Японія славиться дуже жорстким 
покаранням за п’яне водіння. Якщо 
алкотестер покаже більше за допустимі 0,5 
проміле після ДТП, винуватцю загрожує 
штраф від 8,7 тис. до 2,5 мільйона доларів. 
При цьому гігантський штраф сплачує не 
тільки водій, але і всі пасажири (навіть в 
автобусі) – як співучасники злочину.

У Таїланді та Китаї кара чекає на водіїв, 
які скоїли ДТП в нетверезому стані з 
постраждалими. У Таїланді таких горе-
драйверів розстрілюють, а в Китаї – 
роблять смертельну ін’єкцію. Звичайно, 
бувають винятки, але такі покарання 
справді передбачені законом.

10 загинуло. До слова, троє осіб загинуло в 
аваріях, спричинених п’яними водіями. З вини 
останніх трапилося 132 аварії, із них – 33 з по-
страждалими, у яких було травмовано 41 осо-
бу. Лише в листопаді патрульні упіймали 90 
п’яних водіїв.

Як інформують у патрульній поліції Луць-
ка, за керування в стані алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп’яніння з січня до жовтня 
патрульні склали 1026 протоколів, із них 45 
оскаржено в судовому порядку, а в 387 випад-
ках інформація про ухвалене судом рішення 
відсутня. Усього в Луцьку наклали штрафів 
за цими протоколами на суму 2 млн 469 тис. 
420 грн, з яких сплачено менш як третину: 
710,6 тис. грн.

Загалом луцькі патрульні за 10 місяців 2016-
го склали 13 тисяч 310 матеріалів у справах про 
адміністративні правопорушення у сфері без-
пеки дорожнього руху, з них 163 оскаржено в 
судовому порядку, у 388 випадках інформація 
про ухвалене судом рішення відсутня. Загаль-
на сума штрафів, накладених на водіїв за пору-
шення ПДР, призначених до сплати, становить 
5 млн 895 тис. 727 грн, із них сплачено 2 млн 
566 тис. 942 грн.

Тобто луцькі водії сплатили лише полови-
ну призначених штрафів. І найменше – якраз 
ті, кому виписали протоколи за водіння в не-
тверезому стані.

ПРОТОКОЛИ, СУДИ І СУДДІ
Прес-секретар патрульної поліції Луцька 

Ольга Бузулук розповідає, що найчастіше не-
тверезих водіїв виявляють, коли ті стають учас-
никами ДТП. Адже п’яний водій втрачає здат-
ність адекватно оцінити дорожню обстановку. 
Був випадок, коли патрульні оформляли одну 
ДТП і стали свідками іншої: автівка, що руха-
лася, зачепила припарковану поряд машину. 
Патрульні наздогнали цього водія і виявили у 
нього ознаки алкогольного сп’яніння.

«По-друге, приходять орієнтування на во-
діїв. Небайдужі громадяни телефонують на 
«102», якщо помічають нетверезого водія, або 

ж інформують самі патрульні, які перебувають 
не на зміні. Фактично, будь-хто має право по-
дзвонити і сказати, що в нього є підозра, що 
водій такої-то машини нетверезий. Тоді цих во-
діїв патрульні зупиняють», – пояснює речниця 
пат рульної поліції.

Відповідно до чинного законодавства, на 
п’яного водія патрульні складають протокол 
про адміністративне правопорушення за ст. 
130 КУпАП. Якщо ж водій, який перебував у 
стані алкогольного сп’яніння, скоїв ДТП з по-
страждалими, то його притягають до кримі-
нальної відповідальності. 

Ольга Бузулук зазначає: серед водіїв, на 
яких складали протоколи за згаданою статтею, 
були й такі, хто сідав за кермо в нетверезому 
стані не раз, і вже на них складали матеріали 
вдруге і втретє. Був один водій, на якого склали 
протокол учетверте і в якого вже давно вилу-
чили посвідчення водія.

В Україні кожну п’яту ДТП 
скоюють водії в нетверезому 
стані. Цьогоріч Верховна Рада 
значно збільшила штраф за 
керування автомобілем у 

стані алкогольного, наркотичного 
сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів.
Перший раз водій заплатить штраф 
10 200 гривень і буде позбавлений 
права керування на один рік. Повторне 
водіння в нетверезому стані (протягом 
двох років) каратиметься штрафом в 
20 400 гривень і позбавленням права 
керування на три роки.

Нерідко трапляються випадки, 
коли особи, на яких патрульні 
склали протоколи, виграють суди і 
скасовують ці матеріали. Особливо 
це стосується суддів і заможних 

людей зі зв’язками. Наприклад, 
голову Волинського окружного 
адміністративного суду Олександра 
Лозовського, на якого патрульні 
склали протокол за те, що той керував 
автомобілем, перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння, виправдали. 
Зокрема, пристрій Drager показав 1,23 
проміле, а коли через годину той прибув 
у наркодиспансер, лікар видав довідку, 
що суддя тверезий.

НАЙБІЛЬШЕ АВАРІЙ – 
У ЛУЦЬКУ

Більш як тисяча ДТП (1105) з січня до 
листопада сталися у Луцьку, інформують в 
патрульній поліції міста. З них 254 ДТП з по-
страждалими, в яких 331 особа зазнала травм, 

«Ми з юристами аналізували рішення су-
дів, якими скасовують протоколи. Причини 
різні. Наприклад, суд скасував протокол, що 
його виписали на священика, який був у не-
тверезому стані, бо «відсутній склад право-
порушення», адже на суді він довів, що не був 
за кермом. На жаль, коли складають протокол 
за 130-ю статтею, то патрульних не завжди ви-
кликають у суд, суддя не завжди витребовує 
відеодокази з бодікамер. Коли водій відмовля-
ється проходити освідування на місці й диха-
ти в Drager, тоді лікар наркодиспансеру пише 
довідку, що той має ознаки сп’яніння. Було 
кілька випадків, коли медики ставили в довід-
ках прочерки, нам не давали копій висновків і 
казали, що зроблять це лише за рішенням суду, 
але невідомо, чи захоче суд. Трапляється, що 
протоколи скасовують через малозначність: 
приміром, якщо у водія виявили 0,23 проміле 
за норми 0,20. На жаль, якщо суд ухвалює рі-
шення і скасовує протокол, ми не можемо по-
дати апеляцію. Це можливо лише тоді, якщо є 
потерпілі, але в таких випадках, як правило, 
суд не скасовує протокол. Але дуже часто па-
трульні навіть не знають про суд, а потім через 
півроку дізнаються, що водія, якого вони упій-
мали «мертвецьки» п’яним, суд виправдав», – 
пояснює Ольга Бузулук.

До слова, нещодавно був випадок, коли 
лучанин, на якого патрульні склали протокол 
за водіння в нетверезому стані, у суді довів, 
що не перебував за кермом. А його, п’яного, 
серед ночі підвозила до нічного клубу донь-
ка. Докази ж патрульних суддя повважав 
необ’єктивними.

колаж
 ВН

Волинь – у п’ятірці 
регіонів-лідерів за 
кількістю п’яних ДТП
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Головне в людині – це не розум, а те, що нею керує: характер, серце, добрі почуття, передові ідеї. 
Федір Достоєвський

інтерв’ю

  Розмовляла Юлія МАЛЄЄВА
Луцьк

ОЛЕКСАНДР ВОВЧЕНКО: «СУСПІЛЬСТВО НЕ 
ГОТОВЕ ПОВНІСТЮ ДОВІРИТИСЯ ПОЛІЦІЇ»

Це зараз автівки поліції з 
синіми проблисковими 
маячками на вулицях 

міста – звична картина. З’явившись 
в обласному центрі рік тому, одних 
вони тішили, інших дратували. 
Хтось робив із копами селфі, хтось 
не приховував скепсису.

Патрульна поліція Луцька розпочала робо-
ту 19 грудня 2015 року. Тоді на Театральному 
майдані полісмени урочисто склали присягу 
на вірність українському народові. 20 квітня 
луцьке управління патрульної поліції очолив 
25-річний лейтенант Олександр Вовченко, уро-
дженець Київської області.

ЗА ВІДМОВУ ВІД ХАБАРА – 
ПРЕМІЯ

– Рік тому в Луцьку почала діяти кар-
динально нова структура правоохоронних 
органів – патрульна поліція, яка дала старт 
реформі системи МВС. Чи виправдала ця 
реформа себе?

– Я прийшов у цю реформу від самого по-
чатку, раніше, аніж луцькі патрульні. Адже в 
Луцьку патрульна поліція працює рік, а в Укра-
їні загалом трохи довше. Тож можу сказати, що 
люди чекали цих змін. Однак зараз ми бачимо, 
що багатьом реформа стала невигідна: якщо 
раніше з даівцями можна було домовитися, то з 
патрульними так не вийде. Раніше можна було 
залагодити все за 50 гривень, а тепер доводить-
ся платити штраф – усі 250 гривень. Та все ж, пе-
вен, більшість людей задоволені реформою.

Якщо говорити про ситуацію в місті, то, на 
мій погляд, люди стали ввічливішими на доро-
гах. Ми показали, що патрульним неважливо, 
хто став порушником: чи суддя, чи прокурор, 
чи наш колега.

– Днями патрульним дісталося від ко-
лишнього губернатора Одещини Міхеіла Са-
акашвілі, який заявив, що патрульній полі-
ції залишилося максимум півроку. Мовляв, 
із системи пішли професіонали, хоч вони й 
були корупціонерами, а нинішня молодь, 
певен він, скоро теж «скурвиться».

– Професіонали – це він і його команда? Ні-
чого не маю проти Саакашвілі, але у нас вже усі 
знаються на реформі, на роботі патрульної по-
ліції. Так, можливо, це було сказано у зв’язку з 
відставкою Хатії Деканоїдзе. Можливо, в цьому 
випадку йшлося про корупцію на вищих щаблях 
системи. Та хай хто там зверху прийде, на місці 
залишаються керівники. Я даю слово, можу дати 
руки навідріз: поки я сиджу в цьому кріслі – ко-
рупції в патрульній поліції Луцька не буде. І є ще 
27 таких же моїх колег, начальників інших управ-
лінь по всій країні, які налаштовані так само. За 
всіх не ручаюся, але це чудові люди, з якими ми 
починали працювати. Нам повірили люди, і цю 
довіру ми не можемо розтоптати.

Кажуть, нас приєднають до Головного 
управління Нацполіції. Ну і що? Казатимуть 
брати хабарі? А якщо відмовлюся – посадять в 
тюрму? Гаразд, звільнять – піду робити те, що 
робив раніше.

Якщо почати нарізати плани – піде поло-
вина працівників. Реформа закінчиться тоді, 
коли рядові патрульні знімуть форму і скажуть: 
«Кінець реформі». А поки в них горять очі, поки 
вони хочуть наводити порядок у місті, то хай 
хто що каже, але все буде добре. Наприклад, 
днями нашим інспекторам намагалися дати ха-
бара. Ті відмовилися. Ми цим хлопцям випише-
мо премії. І це не останні їхні премії.

– Часто дзвонять, щоби «порішати» чи 
когось зі знайомих, як кажуть, «відмазати»?

– Люди до мене не наважуються дзвонити. 
Можливо, тому, що, ще будучи командиром 
батальйону, я показав свою кардинальну по-
зицію. А може, тому, що я немісцевий. Були ви-
падки, коли на патрульних намагалися тиснути, 
маніпулюючи тим, що начебто мене знають. 
Але всім патрульним відома моя позиція: ніко-
му не зателефоную і не накажу відпустити, бо 
це мій гарний знайомий. А загалом, якщо Олек-
сандра Фацевича, одного з «батьків» реформи, 
наші патрульні тримали майже годину на цу-
манському посту й перевіряли автомобіль, то 
це про щось свідчить. Патрульні виконували 
свою роботу, потім побачили, що це Фацевич, 
але продовжили.

– І оштрафували?
– Там не було за що штрафувати, обійшлося 

попередженням. Але ще раз наголошу: я ніко-
му жодного разу не подзвонив, щоби патруль-
ний заплющив очі на якесь порушення. Хай хто 
це буде.

– А полісмени можуть порушувати пра-
вила дорожнього руху?

– Законодавство чітко визначає, коли пра-
цівник поліції може порушувати ПДР. Уявіть: 
дзвоню до патрульного, щоби повідомити про 
надзвичайну подію, а він каже, мовляв, не можу 
говорити, бо мене оштрафують, і кидає трубку. 
А я ж не дзвоню, аби запитати, як у нього спра-
ви. Якщо телефоную під час патрулювання, то 
значить, щось дуже важливе. Або ж потрібно 
терміново вирушати на підмогу іншому екіпа-
жу і вони мусять перевищити швидкість. Зви-
чайно, є випадки безпідставного порушення 
ПДР, у такому разі патрульний недоотримує до 
зарплати суму, еквівалентну штрафу.

– Часто трапляється перевищення пов-
новажень?

– Випадки перевищення повноважень у 
судовому порядку доводить прокуратура. І та-
ких доведених фактів не було. Звичайно, люди 
писали скарги, що їх незаконно зупинили чи 
одягли кайданки. Але щодо всіх таких фактів 
було проведено службові розслідування. На-
разі не було підтверджено фактів перевищення 
повноважень, поки наші інспектори працюють 
на відмінно.

ЛУЦЬК – БЕЗПЕЧНЕ МІСТО
– В Україні триває дискусія про те, чи вар-

то впроваджувати презумпцію правоти полі-
цейського. Як вважаєте, потрібна вона зараз?

– Ця тема дискусійна, особисто в мене відчут-
тя суперечливі. Бо я, хоч і практик, але водночас 
громадянин. З позиції громадянина скажу, що 
суспільство не готове повністю довіритися по-
ліції. Адже презумпція правоти стосуватиметься 
не лише патрульних, а й усіх правоохоронців. А 
неприязнь до правоохоронних органів у людей 
досі не минула, треба дуже багато працювати, 
щоби люди стали більше довіряти поліції. На 
жаль, погане рідко забувається. Тому вважаю, що 
не готова поліція як система до презумпції пра-
воти. Але як представник цієї ж системи водно-
час скажу, що дуже багато питань було би знято. 
Наприклад, у США доказом є навіть запис в блок-
ноті поліцейського, де виставлено дату, і цей до-
каз в суді може зіграти вирішальну роль. Або ж 
у Польщі, приміром, немає вимоги присутності 
свідків: свідком є напарник, і цього достатньо.

Часто є випадки, коли патрульним трапля-
ються агресивні, аморальні люди. І повірте, по-
лісмени дуже болісно сприймають, коли таких 
людей закон виправдовує. А уявіть, що згодом 
та ж виправдана особа вчиняє тяжчий злочин. 
На жаль, так трапляється.

– Часто буває, що упіймані порушники, 
особливо судді чи небідні люди, успішно 
оскаржують у судах протоколи. Чи є в цьому 
вина патрульних?

– Судді також бувають різні: є принципові, 
які дотримуються букви закону, є такі, які при-
слухаються до серця і букви закону, а є й такі, 

що прислухаються лише до цифр. Так-от, основ-
на маса скасованих матеріалів – «заслуга» якраз 
останніх. Справді, спочатку патрульні псува-
ли багато матеріалів: вони вчилися, дечого не 
розуміли, іноді відігравав свою роль поганий 
почерк. Потім ми запровадили наступну прак-
тику: якщо інспектор псує протокол, він його 
переписує доти, доки не напише правильно, а 
зіпсовані прикладає до рапорту. І ось уже чоти-
ри місяці з вини патрульних матеріалів не ска-
совували. А з приводу судових засідань, то од-
ному судді досить запису з бодікамери, іншому 
достатньо грамотно оформлених матеріалів, а 
третьому треба, щоб на засіданні був присутній 
інспектор. І така ситуація не тільки в нас, вона 
по всій Україні. Дочекаємося судової реформи і 
реформи прокуратури, тоді ці органи запрацю-
ють у тандемі, і порушників уже не виправдову-
ватимуть. Що цікаво: із тими адмінматеріалами, 
які проходять через нашу практику, проблем 
немає. А от з тими, які йдуть до суду, навпаки.

– Повернімося до реалій. Про що свід-
чить збільшення кількості злочинів?

– Попередньою статистикою не володію, але 
навіть не хотів би її розглядати, бо ці дані брех-
ливі й не відображають реальної ситуації. Спіл-
кувався з людьми, які раніше працювали на лінії 
«102», і вони кажуть, що колись на такі злочини, 
які з самого початку були безнадійними, навіть 
уваги не звертали. Під кінець року цифри виво-
дили такі, як треба, Київ поплескав у долоні – і 
всім добре. Ми ж вирішили підходити чесно. Є 
злочин – реєструємо, немає – не реєструємо. 
Тобто просто змінилася реєстрація злочинів, а 
коли порівняли з попередньою статистикою, то 
виходить, що з приходом патрульних ледь не з 
кожної квартири винесли по телевізору.

Але ж на збільшення рівня злочинності 
впливають економіка, війна, нестабільність, 
мітинги, тільки цим ніхто не займається. Краще 
сказати, що з’явилися патрульні – і злочинів по-
більшало. Тому попереднім цифрам я не вірю. 
У мене є інтерактивна карта з інформацією про 
те, де стається найбільше грабежів, крадіжок. У 
ці райони ми почали виставляти піші патрулі, і 
там ситуація покращилася. Я не сказав би, що 
в Луцьку кричуща ситуація щодо грабежів. Ні, 
насправді в нас більше адмінправопорушень. 
І я маю з чим порівнювати: працював у Києві, 
Харкові, частково у Львові. Тож можу сказати, 
що Луцьк – це нормальне безпечне місто.

– Які в Луцьку найпроблемніші райони?
– Якщо аналізувати статистику ДТП, пору-

шень правил дорожнього руху, то це централь-
ні райони, де інтенсивніший рух автомобілів. 
Злочини у сфері майна здебільшого скоюють 
у спальних районах. Що більше заселений ра-
йон, то більше там крадіжок і грабежів, що біль-
ше темних двориків, то більша небезпека. Де 
більше кафе – більше нетверезих порушників 
громадського порядку. Це 33-й, 40-й квартали. 
Сам з напарниками двічі там ловив хлопців з 
наркотиками. Машини обкрадають зазвичай у 
спальних районах.

– Чи достатньо патрульних для Луцька? 
– На жаль, півтори сотні недостатньо. Для 

повноцінного забезпечення міста та доріг ін-
спекторів не вистачає.

– Коли буде новий набір? 
– Конкретики поки немає. Нам пообіцяли 

додатковий набір, це близько 300 людей. Але 
це буде і дорожня поліція, і відділення в Ковелі, 
і люди безпосередньо на Луцьк.

– Чи відправляють працівників патруль-
ної поліції Луцька у відрядження до інших 
міст області?

– Так, наші працівники нещодавно були в 
Ковелі, куди поїхали на тиждень на прохання 
Петра Шпиги (очільник ГУ НП в області, – ВН) за 
згодою Києва. Працювали також у Шацьку. Ін-
спектори виконували ті ж функції, що й у Луць-
ку: дотримання ПДР і охорона громадського 
порядку. Нас можуть залучати на всій території 
області. Колись на патрульних як тільки не ка-
зали: і «пластмасові», і «недоучки». А сьогодні 
начальник Ковельського райвідділу дзвонить і 
дякує за хлопців, бо за цей тиждень реєстрація 
злочинів у Ковелі знизилася.

– Але ж у Луцьку людей бракує... 
– Так, бракує. Та ми залучаємо тих інспекто-

рів, які мають вихідні, для відряджень за межі 
обласного центру.

В АВТОПАРКУ – ЛИШЕ 
ОДНА ПОБИТА МАШИНА

– Свого часу йшлося про велопатрулі. Чи 
будуть вони у Луцьку?

– Остаточно сказати не можу, але є плани, 
щоб велопатрулі працювали в парках, у місцях 
масового скупчення людей. Треба продума-
ти, щоб це було ще й результативно, а не для 
картинки. Бо мало купити велосипеди й одяг-
ти відповідну форму. Якщо робити, то якісно. 
Добре, велопатруль ми спорядимо, а далі що? 
Треба, щоб інспектори пройшли курс велопат-
рулювання. Як затримати порушника? Примі-
ром, покинув велосипед, побіг затримувати, 
приходиш – а велосипеда вже нема. Я й радий 
певною мірою, що, коли просили обласну раду 
виділити кошти, нам відмовили. Бо отримав 
час, аби правильно все продумати. Посадили б 
ми людей на велосипеди – класно, не палимо 
бензин. Але ж треба, щоб був результат.

– Скільки автомобілів побили луцькі 
пат рульні за рік?

– Побита в нас тільки одна машина. І це ста-
лося буквально днями. Особливо для «диван-
них зрадофілів», які на кожному кроці кричать, 
що патрульні б’ють машини, скажу: запрошую 
всіх на екскурсію. В автопарку у нас 23 справні 
автівки, всі на ходу, в кожній можу прокатати. 
Так, дрібні подряпини є, але наші патрульні бе-
режно ставляться до техніки.

– Як себе зарекомендували автомобілі, 
якими користуєтеся?

– Toyota Prius не вважаю хорошим патруль-
ним автомобілем. Економний – так. Він підхо-
дить для маневрування, компактний, коробка-
автомат зручна. Добре набирає швидкість. 
Але патрульна машина має бути міцніша, мати 
вищий кліренс, щоб можна було і на бордюр 
заїхати. Мені в цьому плані більше подобаєть-
ся ISUZU, але для міста він надто габаритний. 
Якщо порівнювати з колишнім автопарком ДАІ, 
то взагалі нема чого скаржитися.

– Раніше правоохоронці часто скаржи-
лися на відсутність бензину, нестачу коштів 
на обслуговування. Як тепер?

– У нас всі автівки Prius після тендеру про-
йшли ремонт, резина нова, а не з минулого се-
зону. Колишні працівники ДАІ часто питають, 
чи є бензин. Чомусь усі чекають, що в патруль-
них закінчиться пальне. Та й раніше його було 
достатньо, просто не треба було красти.

– Наближаються свята, як працювати-
мете? 

– У найбільш насичені дні працюватимемо 
в посиленому режимі, за потреби викликати-
мемо ще одну роту, яка в основному працюва-
тиме пішки. Досвід минулого року показав, що 
Новий рік, Різдво тут минають відносно спокій-
но. Я побачив, що на Волині в пошані сімейні 
цінності. Хоча, ніде правди діти, найбільше ви-
кликів – це сімейні розбірки й дебоширство.

– Ви відгукуєтеся про Волинь як про спо-
кійний регіон. Плануєте тут залишатися?

– 11 грудня минув рік, як я приїхав до Луць-
ка. Зараз, коли їду з Києва і бачу знак «Волин-
ська область», хочеться вийти і почати цілувати 
землю – такою вона мені стала близькою. Зви-
чайно, є бажання залишитися, але я – людина 
служби, буде наказ – поїду в інше місто. Але 
якщо вертатися з відряджень, то на Волинь. 
Луцьк – гарне спокійне місто. Хотів би, щоб мій 
син зростав саме тут.

Ю
лія М

алєєва

Начальник патрульної поліції Луцька
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Бути людиною – це відчувати свою відповідальність. Усвідомлювати, що, кладучи свою цеглинку, 
і ти допомагаєш будувати світ. Антуан де Сент-Екзюпері

підсумки

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Волинь

ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ: 
ТЕСТ НА ЧЕСНУ БОРОТЬБУ

У 143 об’єднаних 
територіальних 
громадах України 

18 грудня відбулися 
вибори голів та 
депутатів. На Волині 
представницьку владу 
обирали у Павлівській 
(Іваничівський р-н), 
Заболоттівській 
(Ратнівський р-н) 
та Дубівській 
(Ковельський р-н) ОТГ.

Ця виборча кампанія відзна-
чилася численними порушеннями, 
нечесною боротьбою політичних 
опонентів та навіть застосуванням 
методів залякування, аби «протяг-
нути» до влади свого кандидата. 
Однак практично всі випадки чо-
мусь і досі лишаються поза увагою 
правоохоронців.

Здивувало й те, що усіх трьох 
кандидатів-самовисуванців, які ста-
ли головами у цих трьох ОТГ, під-
тримував Блок Петра Порошенка 
«Солідарність». Голова волинського 
осередку президентської політсили 
Роман Романюк уже наступного дня 
поспішив привітати усіх з перекон-
ливою перемогою та порадіти за 
колег.

ПАВЛІВСЬКА 
ГРОМАДА: АГІТАЦІЯ 
У ДЕНЬ ТИШІ ТА 
ЗАЛЯКУВАННЯ 
ВИБОРЦІВ 

Павлівська ОТГ – територія на 
кордоні з Польщею, входить до 
виборчого округу народного де-
путата від «Народного фронту» (ко-
лишнього прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка) Ігоря Гузя. Загалом, пре-
тендентів на посаду голови тут було 
найбільше: Віктор Вілентко («Сво-
бода»), Алла Зінчук («Батьківщина»), 
Микола Михняк (УКРОП), Андрій 
Сапожник (самовисуванець, поміч-
ник Гузя), Микола Пасічник (само-
висуванець). 

Після перемоги УКРОПу в Поро-
мівській громаді 11 грудня (головою 
став Євген Недищук та 10 депутатів 
від УКРОПу з 14) Ігор Гузь активно 
включився у виборчий процес у 
Павлівці, постійно супроводжував 
свого помічника, кандидата на по-
саду голови ОТГ Андрія Сапожника 
під час зустрічей з громадою. 

У день тиші та в день голо-
сування кандидатам заборонено 
проводити агітацію. Однак у се-
лах Павлівка, Старий Порицьк на 
електроопорах було зафіксова-
но агітки на користь кандидата-
самовисуванця на посаду голови 
ОТГ Андрія Сапожника. У день тиші 
схожу агітку було розміщено на-
віть у приміщенні Павлівської діль-
ничної виборчої комісії. Члени ДВК 
зняти її відмовлялися і зробили це 
лише після виклику поліції.

З приводу порушення у Павлів-
ці кандидат на посаду голови ОТГ 
від УКРОПу Микола Михняк звер-
нувся до правоохоронних органів. 
Спершу зафіксувати цей факт ті від-
мовилися. Лише після повторного 
звернення поліцейські врешті скла-
ли протокол. 

У день тиші Павлівський вибор-
чий округ активно «прочісували» 
люди в балаклавах та одязі камуф-
ляжного типу з написами «Само-

оборона». У день виборів у компанії 
цих людей помітили нардепа Гузя та 
його помічника Андрія Бокоча. 

У місцях громадського скупчен-
ня (магазинах, кафе тощо) у не дуже 
тактовній формі вони вимагали від 
людей надати пояснення з приводу 
того, скільки тут платять за голоси і 
хто це робить. Поліція на ці факти 
не реагувала. 

По обіді цього ж дня по селах 
Павлівської ОТГ активно розносили 
з хати в хату інформаційні листівки-
газети про заслуги нардепа Гузя. 

Андрій Сапожник таки став го-
ловою Павлівської ОТГ, набравши 
1698 голосів (56,77%). Явка вибор-
ців становила 70,10% (проголосува-
ла 2991 особа).  Микола Михняк від 
УКРОПу зайняв друге місце – 1047 
голосів (35,01%). За Аллу Зінчук від 
«Батьківщини» проголосувала 101 
людина (3,38%), свободівець Віктор 
Вілентко отримав 73 голоси (2,44%), 
41 людина (1,37%) засвідчила свою 
прихильність самовисуванцю Ми-
колі Пасічнику.

Кандидатів у депутати в Павлів-
ській об’єднаній громаді теж було 
найбільше – за 22 депутатські ман-
дати боролося 116 осіб. 

За результатами виборів, депу-
татами стали 7 представників від 
УКРОПу, 6 самовисуванців, по 2 – 
від БПП «Солідарність», «Свободи», 
«Розумної сили», «Батьківщини» та 
1 – від Аграрної партії. 

ДУБІВСЬКА ГРОМАДА: 
КОНТРАГІТАЦІЯ 
ТА НЕВІДОМІ ЛЮДИ 
У ВІЙСЬКОВІЙ 
ФОРМІ НА ДВК 

У селі Дубове на ДВК №070370 
не було вивішено інформації про 
кандидатів у депутати та кандидатів 
на посаду сільського голови.

Голова волинського УКРОПу 
Вячеслав Рубльов та офіційний спо-
стерігач від кандидата на посаду го-
лови ОТГ Наталії Тхоржевської зро-
били зауваження щодо порушення 
закону «Про місцеві вибори», а 
саме – ч. 2 ст. 13, згідно із яким саме 
виборчі комісії «забезпечують відо-
мостями про кандидатів». 

Голова ДВК села Дубове Ната-

лія Філончук пояснити відсутність 
відомостей не змогла. «Інформація 
висіла до останнього часу, але в 
п’ятницю, коли закінчилася агітація, 
не знаю, як так вийшло, що її було 
знято», – пояснила пані Наталія. 

Аналогічна історія – на дільни-
цях у селах Красноволя, Облапи та 
Гредьки. 

Голова Дубівської сільської ви-
борчої комісії Галина Рябко, виявля-
ється, про ці факти поінформована 
була, однак жодних дій, аби випра-
вити ситуацію, не вчинила. Мовляв, 
колеги з ДВК не так її зрозуміли, 
коли вона сказала познімати агіта-
цію перед днем тиші. 

На ДВК в Дубовому ми також 
помітили й кандидата на посаду 
Княгининівського сільського голо-
ви Луцького району (вибори тут 
відбулися 11 грудня) Сергія Синька. 
Додамо, що у голови він балоту-
вався від руху Валентина Наливай-
ченка «Справедливість», а в його 
агітці вказано, що з 2016 року керує 
загальнонаціональною програмою 
«Армія Гідності». Понад дві години 
він у камуфляжі та з пристроєм, схо-
жим на рацію, перебував на вибор-
чій дільниці. Після наших прохань 
до голови ДВК пояснити, хто ця лю-
дина і що тут робить, Сергій Синько 
вийшов на вулицю. За кілька годин 
перед цим його також бачили у 
поліцейській машині поблизу ДВК 
села Вербка.

Того ж дня на сторінці «Спра-
ведливості» з’явився пост (подаємо 
без змін): «Знайомтесь, це Об’єдков 
Петро Олександрович. Подейку-
ють, що Петро здійснює підкуп ви-
борців. Сьогодні на Петра поліція 
склала протокол за те, що він агі-
тував біля виборчої дільниці села 
Вербка за кандидата від Укропу. 
Петро є громадянином Російської 
Федерації і працює агітатором у 
Укропі на виборах до Дубнівської 
ОТГ. ЗАДУМАЙТЕСЬ ЗВІДКИ ГРОШІ У 
УКРОПІ!!!». 

Днями на редакційну скриньку 
нашого видання надійшов лист від 
Петра Об’єдкова. До слова, він є 
головою правління громадської ор-
ганізації «Відродження культурної 
спадщини Волинського Полісся». 

«На цих виборчих перегонах 

мені запропонували стати агітато-
ром Н. Д. Тхоржевської, яка балоту-
валася від партії «УКРОП» на посаду 
голови Дубівської ОТГ. Погодився, 
бо бачу, що для населення Ковель-
щини і Волині «УКРОП» робить 
доб ру справу: допомагає школам і 
окремим громадянам», – пише Пет-
ро Об’єдков.  

«Протягом агітаційної кампанії 
йшли провокації шанувальників 
Троцюка Р. В. (кандидат-само ви су-
ванець на посаду голови Дубівської 
ОТГ, якого підтримували народний 
депутат Степан Івахів та БПП, – 
ВН) і Безеки П. В. (Дубівський сіль-
ський голова, який зняв свою кан-
дидатуру на посаду голови, – ВН) 
проти Тхоржевської Н. Д. У Бахові 
пан Безека заборонив відкрити 
клуб для зустрічі виборців із кан-
дидатом на Голову Дубівської ОТГ. 
Бахівці спілкувалися на вулиці при 
морозі. Показав, як він їх поважає, 
зате в інших селах розповідав, що 
бахівці вигнали її з клубу. В оголо-
шеннях про зустрічі з кандидатом 
на посаду голови об’єднаної грома-
ди Наталією Тхоржевською невідо-
мі виправляли години їх проведен-
ня та зазначали зовсім інші. У цій же 
громаді зіпсували білборд кандида-
та. У п’ятницю в с. Вербка дали ма-
лолітнім листівки і по 50 грн, наче 
це від Тхоржевської Н. Д., а через 
годину сам Троцюк Р. В. затримує 
підлітків і викликає поліцію! Запи-
сали це на мене, бо попався їм під 
руку мій пасинок. У населених пунк-
тах Дубівської ОТГ представники 
так званого Антикорупційного Руху 
Наливайченка, шантажуючи при-
хильників УКРОПу начебто якимись 
скаргами на них, намагалися «виби-
ти» з них пояснення щодо того, що 
нібито вони в когось брали кошти в 
обмін на обіцянку проголосувати за 
УКРОП. Представники Антикоруп-
ційного Руху були в одязі камуф-
ляжного типу, поводилися агресив-
но, погрожували у разі ненадання 
письмових пояснень застосувати 
до укропівців фізичну силу».

Петро Об’єдков зазначає, що 
представники цього так званого 
«руху» приїхали до нього додому на 
автомобілі «Мерседес» (держномер 

АС 83 23 ВВ) і заборонили йому ви-
ходити за межі двору. «Пригрозили 
мені фізичною розправою, а дру-
жину обіцяли вигнати з роботи!» – 
каже чоловік. 

У Дубівській ОТГ головою став 
таки Роман Троцюк, який набрав 
1735 голосів виборців (66,78%). На-
талія Тхоржевська від УКРОПу по-
сіла друге місце – за неї проголосу-
вали 752 людини (28,95%). За третю 
кандидатку (самовисуванка) Олену 
Калінчик проголосували 72 виборці 
(2,77%). 

Кандидатів у депутати тут було 
79. Серед 22 обранців, за результа-
тами виборів, до склад ради увійшли 
11 самовисуванців, 7 представників 
УКРОПу, 2 – від Радикальної партії 
Олега Ляшка та по 1 – від БПП «Со-
лідарність» і «Свободи». 

Під час аналізу цих даних вини-
кає питання: якщо УКРОП купував 
виборців, то чому ж не виграв ці ви-
бори? А можливо, таку «правдиву» 
інформацію поширювали зовсім 
інші кандидати, аби в такий спосіб 
відвести підозру від себе?.. 

ЗАБОЛОТТІВСЬКА 
ГРОМАДА: МАСОВІ 
ГОЛОСУВАННЯ 
БЕЗ ПАСПОРТІВ, 
АНОНІМКИ НА 
УКРОПІВЦІВ 

У Заболоттівській громаді Рат-
нівського району виборча кампанія 
відзначилася активним «протягу-
ванням» свого кандидата у голови 
ОТГ, офіційно самовисуванця Ва-
лерія Свіржевського депутатом 
облради від БПП «Солідарність» 
Володимиром Бондарем. Навіть 
на передвиборчі дебати вони 
з’явилися разом. А замість виступу 
Свіржевського його презентував 
Бондар. Другий кандидат на посаду 
голови – Сергій Данилевич – бало-
тувався від УКРОПу. 

Упродовж періоду агітації в міс-
цеву поліцію постійно надходили 
анонімки, що начебто УКРОП здій-
снює підкуп виборців. Активно ви-
користовували адмінресурс. 

Із Заболоття до ЦВК надісла-
ли скаргу про те, що кандидат 
від УКРОПу на посаду голови ОТГ 
Сергій Данилевич начебто не по-
дав своїх членів ДВК, «чим зриває 
виборчий процес». Хоча від Дани-
левича Ратнівською районною ви-
борчою комісією було зареєстрова-
но п’ять членів ДВК, а це по кожній 
дільниці. Також усі члени ДВК від 
цього кандидата отримали відпо-
відні посвідчення.

У селі Тур (Заболоттівська ОТГ) 
наші журналісти запобігли фактам 
масового голосування виборців 
без паспортів. Людям без докумен-
тів припинили видавати бюлетені 
лише після нашого втручання. У той 
же час місцеві на камеру розповіли, 
що голосувати без пред’явлення 
документів тут – норма. Протоколь-
но зафіксовано факт голосування 
сина за батька. 

Головою Заболоттівської ОТГ 
став ставленик порошенківців Ва-
лерій Свіржевський. За нього про-
голосувало 2803 виборці (56,98%). 
Сергія Данилевича підтримали 1997 
осіб (40,6%). 

100 кандидатів у депутати 
претендували на 26 місць у Забо-
лоттівській раді. За результатами 
голосування, обранцями стали 17 
самовисуванців, 6 представників 
УКРОПу та 3 – від «Батьківшини».

колаж
 ВН

Численні порушення та нечесна 
боротьба – смак виборчої кампанії
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Божевілля може стати ліками для нашого світу. Серіал «Ганнібал»

УКРАЇНКА ПОВЕЗЕ 
НА «МІС ВСЕСВІТ» 
25 -КІЛОГРА МОВИЙ 
КОСТЮМ

Понад 25 кілограмів «квітучої 
України» повезе Олена Сподинюк 

на конкурс «Міс Всесвіт-2016», який 
відбудеться 29 січня на Філіппінах.

Саме такий важ-
кий національний 
костюм дизайнери 
пошили для укра-
їнської конкурсант-
ки. Він складається 
з блузки-корсета, 
пишної спідниці та 
головного убору. Го-
ловним елементом є 
старовинний виши-
тий вручну килим, 
з якого зроблено 
спідницю. За різни-
ми оцінками, килиму вже близько 70 років. 
Його придбали у приватного колекціонера 
на одному з київських антикварних з’їздів. 
На створення костюма знадобилося чоти-
ри місяці клопіткої роботи, трудилася над 
ним команда з шести швачок.

ВІВТОРОК 27 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» 10.00, 
04.40 Уряд на зв’язку 
з громадянами 10.30, 
19.30 Про головне 
11.00 Д/ф «Радянське» із 
циклу «Декомунізація» 
11.25 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 15.55 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 19.25, 21.45 
З перших вуст 20.00 
Утеодин з Майклом 
Щуром 20.30 Наші гроші 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
23.00 Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.35 На слуху 
03.50 Надвечір’я. Долі 
05.35 Новини. Спорт 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Турбо»
08.05 Т/с «Щасливі 

разом»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Дешево і сердито 

- 2
20.20 Суперінтуїція - 2
22.00 Х/ф «Ред»
00.00 Х/ф «Сексі бойз, 

або Французький 
пиріг»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
11.50, 18.30 «За живе!»
13.05 «МастерШеф. Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «МастерШеф - 6. 

Фінал»
22.45 «МастерШеф - 6. 

Фінал. Оголошення 
переможця»

23.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

01.10 «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 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.25 «Нічне життя» 

К1
06.10, 11.00, 05.20 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.10 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Між любов’ю та 

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

злочину»
03.00 Х/ф «47 ронінов»

УКРАЇНА
07.00, 11.50 Правила 
життя 08.00 Правда 
життя 09.00, 16.40 
Мисливці на нацистів 
10.00 Океан «Вет» 10.50, 
21.40 Мегазаводи 12.50 
Їжа: Вибір жертви 13.50 
У пошуках істини 14.40, 
18.40 Містична Україна 
15.40 НЛО: розсекречені 
матеріали 17.40, 22.30 
Загадки планети 19.40 
Заборонені досліди 
Фрейда 20.40 НЛО 
з минулого (Давні 
прибульці) 23.30 
Фабрика погоди 00.20 
Підроблена історія 05.30 
Бандитська Одеса 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку»
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, 22.05 Т/с «Слуга 

народу»
23.30 Т/с «Теорія брехні»
00.25 Т/с «Байки Мітяя»
01.30 Х/ф «Полярний 

рейс»
05.40 Служба розшуку 

дітей

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 11.25, 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 «Анна-
детективъ»

14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
01.00 Місто
02.55 Док.проект 

«Зворотня сторона 
місяця»

03.35 Х/ф «Мій 
молодший брат»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 13.20 Великі 
авантюристи

14.00, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

16.30 Х/ф «План втечі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»
23.00 Х/ф «Беовульф»
01.10 Т/с «Лас-Вегас»
02.40, 04.45 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

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

09.45, 05.25 М/с «Лис 
Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.40 Х/ф «Раоне»
13.30 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 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
08.40 Мультфільм
09.00 Концерт «Фольк-

music»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.30 Тема дня
12.00 «Зелена планета»
12.30 «Варто знати»
13.25 Т/ц «Обрані часом»
14.00 Благодійний 

концерт «Сердечний 
уклін»

14.35 Т/ц «Хочу бути»
14.55 «Роки і долі» 

(П.Шафета)
15.15 «Молодий балет 

Волині»
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» 

(Г.Гуртовий)
18.20 Т/ц «4+1»
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 «Влада громади»
20.40 «Хроніка війни»
21.05 «Луцький депутат»
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 Т/ф «З Україною в 

серці»
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 «Мир 

заради дітей». 1 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Рандеву

АВЕРС 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 Концерт «Мир 

заради дітей». 2 ч.
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Богатир іде в Марто» 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 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.35 Паспортний сервіс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вічне 09.15 
Т/с «Травма» 09.55 Д/с 
«Смачні подорожі» 
11.40 Чоловічий клуб. 
Спорт 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.35 
М/с «Мандрівники в 
часі» 14.00 Суспільний 
університет 14.30 
Фольк-music 16.00 Твій 
дім-2 16.30 Д/с «Візит 
до Кореї» 17.00 Вікно в 
Америку 17.30 Мовами 
світу. Мистецький пульс 
Америки 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.20 
Обличчя війни 19.30 Про 
головне 20.00 Перша 
шпальта 20.30 Вересень 
21.45 З перших вуст 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
23.00 Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.35 На слуху 
02.00 Х/ф «Образи» 03.00 
Телевистава «Повія» 05.35 
Новини. Спорт 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.10 «ТСН»

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

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

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.30, 04.35 «Секретні 

матеріали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга 

народу»
23.30 Т/с «Теорія брехні 

- 3»
00.25 Т/с «Байки Мітяя»
01.30 Х/ф «Інша жінка»

06.20, 13.15, 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 «Диван 
для самотнього 
чоловіка»

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

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-

детективъ»
01.00 Місто
02.55 Док.проект «Великі 

українці»
03.20 Концерт 

«Ювілейний концерт 
Ігоря Крутого»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10, 00.30 Х/ф 

«Джуніор»
12.35, 13.20 Краще не 

повторюй!
14.05, 16.20 Х/ф 

«Контрабанда»
16.50 Х/ф «Захисник»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 21.40 Більше ніж 

правда
22.20 Свобода слова
02.30 Стоп-10
03.20, 04.45 Провокатор

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

09.45, 05.25 М/с «Лис 
Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.40 Х/ф «Крріш 3»
13.30 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 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, 21.05 Місто
17.30 «Зелена планета» 

(телефон у студії: (0332) 
77 02 42)

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»

06.35, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.35 «Все буде смачно!»
10.30, 18.30 «За живе!»
11.45 Х/ф «Любов 

приходить не одна»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35 «Хата на 

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

екстрасенси»

05.50 «Спеція» 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 Х/ф 
«Мишаче полювання» 
23.50 Т/с «Сонна Лощина» 
01.40 Х/ф «Цвинтар 
домашніх тварин-2» 03.20 
«Нічне життя» 

03.00, 02.15 Зона ночі
04.35 Дорослі як діти
05.30, 18.00 Абзац
06.23, 07.43 Kids Time
06.25 М/с «Турбо»
07.45 Х/ф «Вільні»
10.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
12.00 Х/ф «Нецілована»
14.00 Х/ф «Простачка»
16.00, 19.00 Ревізор
21.00 Страсті за 

ревізором
00.15 Місто
02.10 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.50 
Події

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

11.20 Х/ф «Кульбаба»
13.20, 15.30 Т/с «Мій 

коханий геній»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45, 02.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Між любов’ю та 

ненавистю»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «47 ронінов»
05.20 Реальна містика

07.00, 11.50 Правила 
життя 08.00 Правда 
життя 09.00, 16.40 
Мисливці на нацистів 
10.00 Океан «Вет» 10.50, 
21.40 Мегазаводи 12.50 
У пошуках істини 14.40, 
18.40 Містична Україна 
15.40 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 17.40, 
22.30 Загадки планети 
19.40 Нечисть 20.40 НЛО: 
розсекречені матеріали 
23.30 Покер 00.30 
Потойбіччя. Сни 01.30 
Запрограмовані долі 
02.20 Шосте відчуття. 
Дар чи прокляття? 03.10 
Полювання на НЛО

ПОНЕДІЛОК 26 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

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

16.10 Ломастер
16.30 Огляд світових 

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

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода

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

заради дітей». 1 ч.
02.00 Провінція
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Вітер зі Сходу» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Крріш 3» Фільм «Контрабанда»

10:40 14:05

uz-girls.ucoz.com

best-fi lm
.net

Фільм «Полярний рейс»

01:30

kinopoisk.ru

Фільм «Беовульф»

23:00

3dnew
s.ru

ONUKA ЗНЯЛА ФІЛЬМ 
У ЧОРНОБИЛІ

Проект Onuka презентував 
документальний фільм Mainland, 

що його було знято на Чорнобильській 
атомній електростанції.

Оператором і режисером став Євген Фі-
латов, а головною героїнею – лідерка музич-
ного гурту Onuka Ната Жижченко. 

Фільм створено цьогоріч улітку. Філатов 
та Жижченко провели в Чорнобилі тиждень, 
спілкувалися з працівниками станції та спо-
стерігали за їхньою роботою. Ната навіть 
відшукала в архівах особисту справу її бать-
ка, який ліквідовував наслідки аварії.

Музику, що звучить у відео, написав та-
кож Євген Філатов спеціально для фільму 
Mainland.

свіжачок

– Такої 
безсоромності 

я ще ніколи 
не бачив! А 
можна ще 

подивитися?

***
«Чоловік на 

годину» подав 
на розлучення 

через 39 
хвилин.

***
Оголошення: 
«Дівчина без 
освіти шукає 

роботу за 
спеціаль-

ністю».

тримаємо кулачки 

tabloid.pravda.com
.ua

global-ukraine-new
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«БАНДЕРШАТ» 
ПЕРЕЇЖДЖАЄ 

Фестиваль українського духу 
«Бандерштат-2017» залишиться 

в Луцьку, але переїде з території 
кінно-спортивної школи на інше місце.

«На нову територію відвідувачі зможуть 
потрапити просто з центральної алеї парку, – 
повідомляють організатори. – Відтак приїж-
джі гості фестивалю житимуть в умовах по-
заміської природи, стосовно лучан – то вони 
зможуть потрапити на «Бандерштат», не по-
лишаючи центральної частини Луцька».

За словами організаторів, першу партію 
квитків, які вартували по 300 гривень, уже 
розібрали. 

На фестивалі буде три повноцінні му-
зичні локації: головна сцена, важка сцена та 
тиха сцена. Уже відомо, що одним з учасни-
ків головної сцени стане гурт «Бумбокс».

СЕРЕДА 28 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 
Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.35 Паспорт.Ua 
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, 03.40 
Світло 15.20 Мистецькі 
історії 15.45 Д/ф «Марія 
Левитська. Театральний 
роман» 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, 21.45 З 
перших вуст 20.00 Д/ф 
«Бранці» 20.30 Слідство. 
Інфо 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 23.35 На 
слуху 04.20 Д/ф «Раїса 
Недашківська. Те, що не 
вмирає» 05.35 Новини

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Х/ф «Нецілована»
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Турбо»
08.05 Т/с «Щасливі 

разом»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Дешево і сердито 

- 2
20.20 Суперінтуїція - 2
22.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
00.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
11.10, 18.30 «За живе!»
12.35 Х/ф «Вечори 

на хуторі поблизу 
Диканьки (Ніч перед 
Різдвом)»

13.55 «МастерШеф. Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «МастерШеф - 6. 

Невідома версія»
22.35 «Хата на тата»
01.10 «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 Т/с 
«Лікар Хаус» 02.25 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 11.00, 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
13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45, 03.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Між любов’ю та 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.00, 11.50, 04.40 
Правила життя 08.00 
Правда життя 09.00, 
16.40 Мисливці на 
нацистів 10.00 Океан 
«Вет» 10.50, 21.40 
Мегазаводи 12.50 
Михайло Булгаков. 
Прокляття майстра 13.50 
Брама часу 14.40, 18.40 
Містична Україна 15.40, 
20.40 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 17.40, 
22.30 Загадки планети 
19.40 Їжа: Вибір жертви 
23.30 Фабрика погоди 
00.20 Ризиковане життя 
05.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга 

народу»
23.30, 03.15 Т/с «Теорія 

брехні - 3»
00.25, 04.05 Т/с «Байки 

Мітяя»
01.35 Х/ф «Любов з 

акцентом»
05.30 Служба розшуку 

дітей

06.00 Мультфільм
06.20, 11.25, 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 «Анна-
детективъ»

14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
01.00 Місто
02.55 Док.проект «Шукач 

ковчегу»
03.45 Х/ф «Формула 

кохання»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 13.20 Великі 
авантюристи

14.00, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

16.40 Х/ф «Беовульф»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
23.15 Х/ф «Я, 

Франкенштейн»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.30, 04.50 Провокатор
03.15 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

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

09.45, 05.25 М/с «Лис 
Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.40 Х/ф «Рам та Ліла»
13.30 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 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 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «Волинська 

веселка»
09.00 Концерт «Фольк-

music»
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 «Влада громади»
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 Балетна студія 

«Жизель»
15.45 Мультфільм
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 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 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Абетка зору»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «Чорний 

оксамит першого 
Богдана»

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 «Мир 

заради дітей». 2 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45, 03.30 Сад. Город. 

Квітник

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

«Улюблені хіти»
02.15 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Валерій Чкалов» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 29 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 «План 
на завтра» 10.30, 19.30, 
04.40 Про головне 11.00 
Чоловічий клуб 11.40 Д/ф 
«Головний військовий 
госпіталь. Війна в тилу» 
12.25 Слідство. Інфо 
13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.35 Як це? 
14.00 Суспільний 
університет 14.30, 
03.45 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, 21.45 З перших 
вуст 20.00 Д/ф «Бранці» 
20.30 «Схеми» 21.50 
Т/с «Епоха честі» 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.35 На слуху 
05.35 Новини. Спорт 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Х/ф «Простачка»
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Турбо»
08.05 Т/с «Щасливі 

разом»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Дешево і сердито 

- 2
20.20 Суперінтуїція - 2
22.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті 2»
00.00 Х/ф «Крадене 

побачення»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Лузер»
14.05 Х/ф «Лід у кавовій 

гущі»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Зважені та щасливі 

- 6. Фінал»
22.45 «Зважені та щасливі 

- 6. Фінал. Оголошення 
переможця»

02.20 «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 Т/с 
«Лікар Хаус» 02.25 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 11.00, 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
13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45, 03.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Між любов’ю та 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.00, 11.50 Правила 
життя 08.00 Правда 
життя 09.00, 16.40 
Мисливці на нацистів 
10.00 Океан «Вет» 
10.50, 21.40 Мегазаводи 
12.50 Нечисть 13.50 
Брама часу 14.40, 18.40 
Містична Україна 15.40, 
20.40 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 
17.40, 22.30 Загадки 
планети 19.40 Михайло 
Булгаков. Прокляття 
майстра 23.30 
Фабрика погоди 00.30 
Бандитська Одеса 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку»

14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.30, 05.10 «Секретні 

матеріали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга 

народу»
23.30 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»
03.30 Х/ф «Любов з 

акцентом»

06.00 Мультфільм
06.20, 11.25, 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 «Анна-
детективъ»

14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.05 «Подробиці»
01.00 Місто
02.55 Х/ф «Кухарка»
04.00 Х/ф «Біляночка та 

Розочка»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 13.20 Великі 
авантюристи

13.35, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

16.55 Х/ф «Я, 
Франкенштейн»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»
23.00 Х/ф «Константин»
01.20 Т/с «Лас-Вегас»
02.45, 04.50 Провокатор
03.30 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

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

08.00 МультМікс
09.45 М/с «Лис Микита»
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 Х/ф «Лють»
13.30 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 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, 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 
Концерт «Сто доріг 
любові» (гурт «Чорні 
черешні»), 1 ч.

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

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

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

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

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Т/ф «Мої сини - то 

мої крила!»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Історія без купюр»
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, 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
12.45 Концерт В.Павлік 

«Улюблені хіти»
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Життя в цифрі

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт 75 роківв 

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

«Біліє парус одинокий» 
1

05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

БАБУСЯ-ХІПСТЕР 
ЗАВОЙОВУЄ INSTAGRAM

58-річна лучанка Алла Рогозіна 
назвалася Степанидою Цвіт і 

завела профіль в Instagram. 

Кілька років тому вона переїхала до Киє-
ва. Тут працює та живе її дочка – відома жур-
налістка «Нового каналу» Надія Рогозіна.

«Довго думала, шукала героїню. І якось 
зрозуміла: ось же вона, живе поряд зі мною! 
Окрім цього, то було бажання допомогти 
мамі подолати якусь депресію, сум, що ви-
никає після виходу на пенсію. Адже після 
цього життя не завершується», – розповіла 
Надя. На фото – яскрава та позитивна пані 
з синім волоссям, яка 
ходить до спортзали, 
відвідує виставки, ве-
чірки й не втомлюється 
повторювати: «Будьте 
собою. Всі інші ролі уже 
зайняті». Сторінка Алли 
набуває дедалі більшої 
популярності в інтер-
неті. Її навіть запрошу-
ють читати мотиваційні 
лекції жінкам, які приза-
були, що життя – кольо-
рове і неповторне.

стильна і крута

Фільм «Рам та Ліла»

Фільм «Я, Франкенштейн»

Фільм «Кохання у великому місті 2»

Фільм «Дев’ять ярдів»

10:40

16:55

22:00

22:00

indiatv.ru
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.ru
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m
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це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змінКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ УСПІХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: 
ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

Проект Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 

«Фонд розвитку навчального 
закладу» стартував у 
2015 році. Його мета – 
сприяння ефективному 
використанню коштів в 
інтересах дітей, розвиток 
навчально-методичної 
бази освітнього закладу та 
залучення додаткових джерел 
фінансування. На сьогодні 
в Луцьку вже створено 
19 фондів розвитку. Це 
майже третина навчальних 
закладів міста. Для того щоб 
голови таких фондів могли 
обмінюватися думками й 
досвідом, як правильно 
керувати фондом, залучати 
додаткові кошти та сприяти 
розвитку дітей, було створено 
«Клуб найкращих батьків». 
Днями відбулося його чергове 
засідання, на якому учасники 
підбили підсумки роботи за 
рік та поділилися планами.

ЯКІСНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ

«Для того щоб батьки змогли у 
своїх навчальних закладах створи-
ти благодійні організації, потрібно 
було надати платформу для старту 
та інформаційну підтримку, що ми 
й зробили. Коли до нас почали звер-
татися батьки та вчителі зі своєю 
проблематикою, ми розповідали, як 
можна діяти, яку структуру можна 
зареєструвати і які це дає можливос-
ті. Так виник проект «Фонд розвитку 
навчального закладу», – розповіла 
перший заступник голови правлін-
ня Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Тарасюк. – Ми надаємо 
майданчик, фінансову та юридичну 
підтримку. Разом можемо багато 
змінити, просто потрібно не бути 
байдужими».

У залі були присутні керівники 
і тих фондів розвитку, що успішно 
функціонують у Луцьку (ДНЗ №3, 
8, 22, 23, 28, 32, ЗОШ №11, 12, 13, 16, 
17, 25), і тих, що зареєструвалися не-
щодавно (ДНЗ №1, 15, 21, 31, ЗОШ 
№3, 10, 15). Керівник проекту Борис 
Смаль зауважив, що незабаром до 
родини фондів розвитку приєдна-
ються й інші навчальні заклади, 
адже все більше батьків та керівни-
ків шкіл і дитячих садків цікавлять-
ся проектом.

«Тішить те, що батьки вже не 
запитують, чим ми можемо їм до-
помогти, а цікавляться, як цей фонд 
працює. Це вже зовсім інший рі-
вень. Лучани починають розуміти, 
що така форма роботи справді при-
носить користь навчальному закла-
ду», – каже Борис Смаль. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» не лише допомагає створити 
фонд розвитку навчального закладу, 
але й у подальшому підтримує  його 

функціонування. Упродовж 2016 
року спільно проводили різні заходи 
та акції: відкриття літнього оздоров-
чого періоду в ДНЗ, понад 40 різних 
навчальних майстер-класів. Школя-
рі навчальних закладів, де створено 
фонди розвитку, мали можливість 
відпочивати в Буковелі. Великий 
успіх мав конкурс «Учнівська об-
ласна рада». Школярі з Луцька про-
йшли всі етапи: від виборів у школі 
до участі в Міжнародному форумі 
демократії у Франції.

«Рік – невеликий термін. Ми 
сміливо можемо сказати: лише 12 
фондів розвитку навчального закла-
ду за короткий період залучили 750 
тисяч гривень додаткових коштів. 
Це солідна цифра і серйозний ре-
зультат. Давайте і далі йти до того, 
щоб зменшити фінансове наванта-
ження на батьків», – звернувся до 
присутніх Борис Смаль.

СПІВПРАЦЯ 
З КЕРІВНИЦТВОМ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – 
ЗАПОРУКА УСПІХУ

Рекордсмен із залучення бла-
годійних коштів – фонд розвитку 
«Ерудит», що працює в ЗОШ №11. 
Ця школа першою наважилися 
створити такий фонд. За рік роботи 
«Ерудиту» вдалося залучити понад 
98 тисяч гривень. Голова правління 
фонду розвитку ЗОШ №11 Наталія 
Гунько зазначила, що шлях до до-
сягнення успіху був складним, проте 
результат перевершив сподівання.

«Зараз, коли минув цілий рік, я 
хочу подякувати Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» за ініціативу та 
підтримку. Це справді дало резуль-
тат, який видно у школах та садочках 
Луцька», – каже голова правління 
фонду розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» 
Наталія Гунько. – За цей рік ми змог-
ли посприяти розв’язанню проблем 

нашого навчального закладу. Нам 
вдалося облаштувати комп’ютерний 
кабінет, встановити систему відео-
нагляду в школі, провести інтернет. 
Працюємо над оснащенням актової 
зали і кабінетів мультимедійним об-
ладнанням та іншими проектами».

Наталія Гунько зауважила, що 
пройдений шлях був непростим, 
розповіла також про невдачі та спо-
тикання, але запевнила, що готова 
поділитися досвідом роботи, аби 
інші навчальні заклади змогли пра-
цювати безпомилково та ефективно. 
Усі охочі можуть вільно ознайоми-
тися з роботою фонду «Ерудит».    

Фонд розвитку навчального за-
кладу в школі №25 створили за іні-
ціативи кількох батьків, попри спро-
тив голови піклувальної ради. Аби 
благодійна організація здобула пра-
во працювати, довелося зібрати під-
писи понад 800 членів батьківської 
громади школи. «Фонд працює всьо-
го кілька місяців, але за цей час вда-
лося не лише залучити у навчальний 
заклад кошти благодійників, а й по-
розумітися з директором», – каже го-
лова правління фонду Уляна Цьось. 

Серед дошкільних навчальних 
закладів лідером із залучення кош-
тів став дитсадок №8. Успіх фонду 
розвитку «Джерельце» в тому, що 
тут – взаєморозуміння та співпраця 
батьків з керівництвом дитсадка. 

«Завідувач знає всі проблеми та 
потреби садочка, тому в нас є по-
стійна співпраця. Ми телефонуємо 
одне до одного по кілька разів на 
день, обговорюємо кожну деталь», – 
каже голова правління фонду роз-
витку Ірина Дідух.

Напрямки роботи фонду роз-
витку дошкільного закладу «Дже-
рельце» прописані в семи основних 
програмах. Окрім додаткової фінан-
сової підтримки, батьки також дба-
ють про культурно-освітній розви-
ток дітей та їх оздоровлення. Фонд 

співпрацює з художніми колекти-
вами, організовує та підтримує різ-
номанітні майстер-класи, екскурсії 
визначними місцями Луцька. Уже 
вдалося придбати дитячі музичні 
інструменти, національні костюми, 
було організовано виставки та яр-
марки. Турбуються тут також і про 
безпеку дітлахів. За кошти, які залу-
чив фонд розвитку, вдалося заміни-
ти пожежно-небезпечну пластикову 
вагонку на декоративну штукатурку. 
Найближчим часом планують вста-
новити протипожежну сигналізацію 
та камери відеоспостереження. За 
період функціонування фонду роз-
витку вдалося зміцнити оздоровчу 
базу закладу: створили спортивну 
доріжку, придбали кварцову лам-
пу, щоб зменшити захворюваність 
дітей, постійно підтримують про-
ведення спортивних заходів. Пи-
шаються батьки також тим, що за 
допомогою благодійників у дворі 
дитсадка вдалося викласти бруків-
ку. Причому кошти на оплату ви-
конання робіт отримали з міського 
бюджету теж завдяки власній ініці-
ативі та наполегливості.

ЩАСЛИВА ДИТИНА – 
НАЙВИГІДНІША 
ІНВЕСТИЦІЯ У МАЙБУТНЄ

Голова правління фонду розвит-
ку ДНЗ №22 Андрій Костенко поді-
лився досвідом та методикою згур-
тування батьківського колективу для 
спільних справ. За півроку діяльнос-
ті фонду в дитсадку спільно провели 
екологічну акцію, організували бага-
то майстер-класів, тренінгів та інших 
заходів, спрямованих на розвиток не 
лише дітей, а й батьків. Фонд роз-
витку залучив у дитсадок 88 тисяч 
гривень. Із них 27 тисяч надав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Новостворені фонди розвитку 
«Турбота», що функціонує при ЗОШ 

№15, та «Чарівник» у ДНЗ №31 ще не 
мають напрацювань, якими могли б 
поділитися. Голови правлінь цих 
фондів розповіли про свої наміри 
та перешкоди, що стояли на шляху 
створення благодійної організації. 

Як зазначила голова правління 
фонду розвитку школи №15 Світ-
лана Павлова, особливістю їхньої 
роботи є проект «Ми рівні», в рам-
ках якого заплановано забезпечен-
ня комфортних умов навчання для 
особ ливих діток.   

«Ми маємо інвестувати в наших 
дітей, адже впевнений: саме вони 
здатні змінити ситуацію в нашій кра-
їні. Я багато читав про фонди роз-
витку навчальних закладів, які вже 
успішно функціонують у Луцьку, та 
вирішив спробувати створити таку 
організацію в дитсадку, який відвіду-
ють мої діти. Інші батьки, а також ке-
рівник ДНЗ, підтримали цей задум, – 
каже Сергій Бусько, голова правління 
фонду розвитку ДНЗ №31. 

Депутат і член постійної комісії 
з освіти Луцької міської ради Тетя-
на Янчук розповіла учасникам за-
сідання про те, як формується бю-
джет освітніх закладів на 2017 рік, 
а також вказала шляхи залучення 
коштів у навчальні заклади, навела 
приклади реалізації ініціатив фон-
дів розвитку. 

ДЛЯ ПОТРЕБ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ ЗАЛУЧЕНО 
750 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

«Засідання «Клубу найкращих 
батьків» – підсумок першого етапу 
роботи нашого проекту. Це найваж-
чий шлях. Багато людей не витриму-
ють цієї дистанції, тому я безмежно 
радий, що родина фондів розвитку 
навчальних закладів нашого міста 
така велика», – резюмував заступ-
ник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Ма-
ховський.  

Представникам новостворених 
фондів розвитку Орест Маховський 
вручив сертифікати на отримання 
стартового гранту для ведення бла-
годійної діяльності.

За період роботи фондам роз-
вит ку навчальних закладів вдалося 
залучити для потреб освітніх за-
кладів близько 750 тисяч гривень. Із 
них 250 тисяч отримали від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Проектом «Фонд розвитку на-
вчального закладу» зацікавилися 
і в сусідніх областях. Це свідчення 
того, що ми на правильному шляху 
і разом нам вдасться змінити спосо-
би фінансового забезпечення та на-
прямки розвитку освіти в інтересах 
наших дітей.

Ірина ЮЗВА

«Клуб найкращих батьків»
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

РУКА ДОПОМОГИ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 
ДОВЕДЕНО СПРАВУ ДО КІНЦЯ

Йти у ногу з часом, 
покладаючись лише 

на власні сили, навчилася 
громада села Колпитів 
Локачинського району. 
Активні жителі створили 
в 2008 році громадську 
організацію «Колпитівська», 
за посередництвом якої 
вдалося реалізувати до 
десятка проектів на умовах 
співфінансування. 

У місцевій ЗОШ I-III ступенів 
замінили 80 вікон і троє дверей, 
у дитсадочку – дах, підлогу, 13 ві-
кон і троє дверей, а також вікна у 
ФАПі. Зав дяки активній діяльнос-
ті громади облаштували шкільну 
теплицю, для хореографічного та 
вокального гуртків будинку куль-
тури пошили нові костюми, а в 
шкільному спортзалі відремонту-
вали освітлення й оновили спорт-
інвентар.   

Зауважимо, що Колпитівська 
школа – єдина на Волині, яка має 
технологічний профіль. Із 1991 
року тут готують трактористів 
другого розряду. У школі є спеці-
альний кабінет і лабораторія, а та-
кож трактор ЮМЗ. За цей час 169 
юнаків отримали відповідні свідо-
цтва. Оскільки професія тракто-
риста на селі доволі затребувана, 
ліцензію школі продовжили ще на 
10 років. 

Цьогоріч у Колпитові вирі-
шили оснастити новітніми техно-
логіями школу, а саме – підключи-
ти бездротовий інтернет.   

– Школа розрахована на 162 
учні. Зараз у ній навчається 74 ди-
тини. Село наше невеличке – 580 

жителів, але всі досить активні. 
Громадська організація розво-
рушила людей різними проек-
тами, – каже Анатолій Паляничка, 
директор Колпитівської ЗОШ I-III 
ступенів. – Оскільки ми живемо 
в ХХІ столітті, доводиться під-
лаштовуватися до рівня освітніх 
послуг. Вирішили встановити у 
школі безпровідний інтернет. Це 
дуже корисно, адже у підручниках 
міститься застаріла інформація. 
Сучасний урок має бути насиче-
ний інформацією, а без інтернету 
це неможливо. 

– Хочу відзначити, що колпи-
тівська громада має чудових лі-
дерів. Вони вирішили реалізувати 
проект, спрямований на розви-
ток дітей. Представництво Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Локачинському районі відкрилося 
30 травня. А вже наступного дня 
ми зареєстрували звернення від 
лідера ГО «Колпитівська» Вален-
тини Андрійчук, – пригадує ке-
рівник локачинської філії Фонду 
Оксана Дмитрук. 

Завдяки активній громаді на 
умовах співфінансування для 
школи придбали проектор, екран, 
штатив, ноутбук, колонки та вста-
новили безпровідний інтернет. 

Учитель іноземної мови Оль-
га Штунь відзначає: тепер дітям 
дуже цікаво вивчати англійську та 
польську мови. За допомогою про-
ектора школярам проводять вір-
туальні екскурсії та демонструють 
інформативні ролики. 

– Новітні технології – це дуже 
добре, вони підвищують ефектив-
ність подання навчального мате-
ріалу. Адже діти сприймають його 
ще й візуально, – доповнює коле-
гу Валентина Андрійчук, учитель 
іноземної мови початкових класів.

Колпитівські активісти наго-
лошують: співпраця з Фондом Іго-
ря Палиці збагатила їх позитив-
ним досвідом. Люди зрозуміли, 
що покращувати добробут треба 
спільними зусиллями місцевих 
жителів, влади і гранто давців. 

– Цей проект вдалося реалізу-
вати завдяки вашій наполегливос-
ті. Учителі та школярі отримали не 
лише доступ до сучасних техноло-
гій, а й повірили у силу громади, – 
зазначив керівник центральної фі-
лії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Сергій Костриченко. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Колпитівська школа – єдина на 
Волині має технологічний профіль

Покращувати добробут 
потрібно спільними зусиллями

Зустріч з депутатом

П’ятиповерховий будинок, що на вулиці 
1 травня, 25 у Камені-Каширському, – 
ровесник незалежності України, 
побудований 1991 року. Тут мешкає 
близько 200 людей. Проте останніми 
роками їхнє життя перетворилося на 
жахіття. Річ у тім, що в п’ятиповерхівці 
прогнила каналізаційна система, вода 
стікала стінами із верхніх поверхів й аж 
до підвалу, стіни у квартирах вкрилися 
грибком, сам будинок почав осідати.

Ніна Наулік живе у цьому будинку від 
його здачі в експлуатацію, з 1992 року. Кіль-
ка років тому жінка зробила капітальний 
ремонт, та, як виявилося, лише викинула 
гроші на вітер.

– Якось приходимо із чоловіком з ро-
боти, а у вбиральні стоїть вода. По плитці 
все зверху стікає до нас, – розповідає пані 
Ніна. – Стіна, що вкрита грибком, почала 
видуватися. А коли в домі тиша – чути, як 
тріщать стіни.

Сусідка пані Ніни Вікторія Богач, щоб 
захистити квартиру від грибка й вологи, 
звела ще одну стіну.

У таких умовах люди жили 9 років. У 
будинку протікали всі вісім стояків. Жителі 
п’ятиповерхівки роками оббивали пороги 
місцевих чиновників, проте ті лише розво-
дили руками, мовляв, нема грошей.

– Цього року змінився начальник жеку. 
Раніше комунальники не реагували на нашу 
проблему. А новий керівник усіма силами 
допомагає нам. У будинку поставили на-
сос високого тиску, облаштували смітники 
з накриттям. Новий начальник посприяв і 
в залагодженні питання з каналізаційною 
системою, – констатує Ніна Наулік.

У серпні цього року питання аварійно-
го будинку підняли на рівні міської ради. З 
бюджету міста виділили кошти. Проте для 
капітального ремонту всіх шахт їх не виста-
чало. Ініціативна група жителів будинку по 
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АНОНС

допомогу звернулася у камінь-каширське 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

– Люди готові були до співфінансуван-
ня, адже хотіли якнайшвидше розв’язати 
свою проблему. Фонд пішов їм назустріч, – 
зазначає керівник представництва Фонду в 
Камінь-Каширському районі Сергій Лях.

У результаті на умовах співфінансу-
вання з міського бюджету, Фонду та жи-
телів у п’ятиповерхівці було замінено всі 
стояки водопостачання та водовідведен-
ня. Мешканці двічі збиралися на субот-
ник, щоб навести лад у підвалі. Люди за-
доволені, адже тепер тут сухо та чисто. 
Кажуть: то перший капітальний ремонт 
за час існування будинку.

– Самостійно ми не могли б зробити ре-
монт. Фінансовий стан наших громадян на 
сьогодні лишає бажати кращого. Грошей не 

вистачає навіть на харчі та комунальні по-
слуги, – каже Ніна Наулік. – Ми довго сту-
кали, і нарешті нас почули. 

На зустріч із громадою приїхала народ-
ний депутат України, член правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина Кон-
станкевич. Ініціативні мешканці розповіли 
про те, скільки часу їм довелося оббивати 
пороги кабінетів місцевих  чиновників, щоб 
їх нарешті почули. 

– Це приклад того, як ефективно на 
платформі співфінансування можна реалі-
зовувати такі мікропроекти. Ми намагали-
ся переконати людей, що коли є лідер, який 
прагне активізувати громадське середо-
вище, то можна знайти кошти, ресурси, 
можливості й довести справу до кінця, не-
зважаючи на перешкоди та обмеження, – 
констатувала Ірина Констанкевич.

Ірина ЮЗВА
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

Оксана Ядчук-Мачинська народилася 23 серпня 1964 
року у Володимирі-Волинському. 1984 року закінчила 
Київський художньо-промисловий технікум (з 1999 року – 
Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М. Бойчука). З 1992 року – 
член Національної спілки художників України. Працює в 
жанрі станкового малярства, учасниця міжнародних, 
національних та обласних виставок. Її твори зберігаються 
в державних та приватних колекціях України, Фінляндії, 
Німеччини, Канади, США, Литви, Польщі та інших країн. 
Живе та творить у Луцьку.

ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПРИНІС СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПРИНІС 
«ЩЕДРИКУ» СУЧАСНУ АПАРАТУРУ «ЩЕДРИКУ» СУЧАСНУ АПАРАТУРУ 

СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОКСВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

КРІЗЬ ПРИЗМУ ДУШІКРІЗЬ ПРИЗМУ ДУШІ
ВИСТАВКА МИЛОСЕРДЯ

Двадцять років тому на свято Миколая 
горохівчанка Людмила Гетьманчук 

уперше повела в храм новостворений 
дитячий хор. Біля кіота з образом святого 
Миколая учні 1-2 класів творили молитву 
«Ой хто, хто Миколая любить». Сьогодні 
хор «Щедрик» – аматорський зразковий 
колектив, багаторазовий переможець 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 
улюбленець громади, візитівка Горохова. 

На 20-річчя «Щедрик» отримав по-
дарунок від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» – сучасне музичне обладнання для 
репетицій та виступів. 

– Гурт «Щедрик» починався із духовного 
співу, пізніше дітки стали виконувати ака-
демічні твори, ще згодом – естрадні. Учас-
ники хору – діти з усього району. Вони гідні 
такого подарунка, – наголосила директор 
Будинку дитячо-юнацької творчості Світла-
на Сов’як.

Керівник хору Людмила Гетьманчук за-
доволена, що відтепер виступи талановитої 
молоді Горохівщини матимуть відповідне 
озвучування. Адже в теплу пору року на 
арт-майданчику, що в міському скверику, 
влаштовують концерти просто неба. Спе-
ціально для таких імпрез міський голова 
придбав фортепіано і замовив криту ковану 
альтанку. 

– Ми були приємно здивовані, що в Го-
рохові є арт-майданчик, облаштований зу-
силлями місцевої влади та творчих особис-

Персональна виставка 
волинської художниці Оксани 
Ядчук-Мачинської відкрилася 
в Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що в 
центральному універмазі Луцька.

Творчий доробок Оксани 
Ядчук-Мачинської відзначається 
тематичною і жанровою різно-
манітністю. Її марини, пейзажі та 
натюрморти не прозаїчні – в них 
є настрій: і радість, і ніжність, і 
тривога, і хвилювання. Це саме 
те мистецтво, яке відкриває душу 
мисткині, піднімає рівень взаєм-
ної довіри через особисті контак-
ти кожного з тих, кому небайду-
жий світ кольору і мрії, всесвіт 
творчості та натхнення.

«Мистецтво – то є стиль жит-
тя, а не просто настрій. Свої ро-
боти я пишу через призму душі. 
І все, що є в мене найкраще в 
житті, – мандри, гарні друзі, гарна 
музика й література – на моїх по-
лотнах. Загалом я люблю творити 

Щедрим на подарунки видався 
день Святого Миколая для 
діток з особливими потребами 
з обласного центру, Луцького, 
Горохівського та Ківерцівського 
районів. На святкову зустріч 
в обласному музично-
драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка їх запросив 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Майже півтисячі дітлахів 
переглянули виставу «Аліса 
в Задзеркаллі» та отримали 
солодкі подарунки.

– Торік ми організовували свя-
то лише для особливих діток з об-
ласного центру. Оскільки цьогоріч 
Фонд розширив діяльність на всю 
Волинь, плануємо провести серію 
новорічно-різдвяних заходів, – за-
значає головний менеджер Фонду 
у соціальній сфері Оксана Демчук. 
– Святкові вистави 25 грудня пере-
глянуть ще понад 450 аутистів, ді-
ток з синдромом Дауна та дитячим 
церебральним паралічем у Ковелі 
й Нововолинську. Таким чином, 
подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» отримають понад 
900 діток з особливими потребами. 

Теплі слова подяки за підтрим-
ку висловив керівник громадської 
організації «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
Надії» Олександр Жаловага. Чле-
ни цієї громадської організації 
представили у холі виставку своїх 
робіт із глини. Вони подарували 
Фонду глиняний макет Луцького 
замку. 

– Ми вже три роки реалізо-

вуємо проект, який має на меті 
створити середовище, де дітки з 
особливими потребами могли б 
займатися творчістю. У рамках 
цього проекту ми підготували для 
них майстер-класи. У перспекти-
ві ці заняття можуть перерости 
у справу життя кожної дитини й 
навіть приносити прибутки. Хочу 
побажати, щоб надалі ваша твор-
чість реалізовувалася у нових, ще 
кращих проектах, – зазначив за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест 
Маховський. 

Дітки, яких запросили на свя-
то, щиро втішилися подарункам. 
Ангелінці Самарчук видалили 
грижу головного мозку. Дівчин-
ку і її братика виховує бабуся 
Ніна, бо мама дітей загинула в 
ДТП. Семирічний Назарчик Гар-
барук – другокласник Луцького 
навчально-реабілітаційного цен-
тру. У хлопчика – синдром Дауна. 
Назарчик особливо любить уроки 
трудового навчання, має багато 
друзів у НРЦ. Його однокласник 
Віталій Смук щодня бореться за 
повноцінне життя. Віталик має 
вроджену ваду серця. Після черго-
вої операції переніс ішемічний ін-
сульт, був повністю паралізований. 
Але завдяки мамі хлопчик став на 
ноги і здобуває шкільну освіту. 

– Радіють діти, радіємо й ми. 
Приємно, що Фонд Ігоря Палиці 
небайдужий до таких діток, розу-
міє і переймається їхніми проб-
лемами, – каже бабуся Ангелінки 
Ніна Матвіїшин. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

тостей міста. Задля розвитку дітей ви взяли 
участь у проекті «Ініціативні громади» й 
отримали результат. Нам приємно виступи-
ти у ролі святого Миколая і зробити такий 
гарний подарунок, – зазначив керівник цен-
тральної філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Сергій Костриченко. 

Особливо тішаться сучасному музич-
ному обладнанню солісти «Щедрика». На-

зар Лахтюк із Борочича в хорі вісім років. 
Змалку співає у церковному хорі. Ходить у 
музичну школу, грає на фортепіано і бан-
дурі. Мріє після школи вступати в училище 
культури і мистецтв. Андріана Янюк і Дари-
на Сцьольна прославили «Щедрик» на твор-
чих конкурсах всеукраїнського масштабу. 
Завдяки солісткам про аматорський хор із 
райцентру Волині дізналися у Львові, Мука-

чевому, Очакові, Києві. Буває, що протягом 
року Андріана і Даринка беруть участь у 
п’яти творчих змаганнях. 

– У «Щедрику» постійно співають 35-40 
дітей – це учні від 5 до 11 класу. Спочатку 
співали тільки духовні пісні. Поступово 
розширили репертуар. Майже всі хористи 
ходять у музичну школу, знають музичну 
грамоту. Хоча це не головне. Важливо, коли 
талант обдарованої дитини тримають три 
кити: вчитель, батьки і сам школяр. Випадає 
хтось один – процес розвитку призупиня-
ється, – ділиться професійними секретами 
Людмила Гетьманчук. 

Два десятиліття відданої праці керів-
ника хору дали щедрі плоди. Вихованці 
«Щедрика» прославляють Горохів далеко за 
межами Волині. Юлія Левюк робить музич-
ну кар’єру в Польщі. Священик Іван Сидор, 
який протягом чотирьох годин бив у дзвони 
Михайлівського Золотоверхого монастиря в 
ніч на 11 грудня 2013 року, теж свого часу 
співав у «Щедрику». Великі сподівання Люд-
мила Гетьманчук покладає на своїх хористів, 
які здобувають освіту в Луцькому училищі 
культури і мистецтв імені Стравінського. 
Каже, з них буде гідна зміна, адже випускни-
ки матимуть нові навики й напрацювання.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ 

путат відзначила, що Арт-галерея 
живе повноцінним мистецьким 
життям і активно популяризує 
творчість митців серед лучан. «Ця 
експозиція – жіночий погляд на 
мистецтво, а представлені карти-
ни додаватимуть нового змісту 
галереї», – резюмувала Ірина Кон-
станкевич. 

Менеджер програми «Куль-
тура і духовність» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Дмитро 
Зінько зазначив, що в її рамках 
реалізовується багато проектів, 
спрямованих на підтримку і по-
пуляризацію мистецтва в Луць-
ку. Одним з них є, власне, Арт-
галерея, яка діє вже протягом 
двох років і дає художникам мож-
ливість демонструвати свої тво-
ри, а мистецтвознавцям та усім 
небайдужими до мистецтва – на-
солоджуватися ними. «Процес 
формування культури важкий, 
і тільки разом ми можемо його 
впроваджувати на високому рів-
ні», – зазначив він. 

Привітати художницю з від-
криттям виставки завітали і мис-
тецтвознавці, серед яких – дирек-
торка Художнього музею міста 
Луцька Зоя Навроцька. Вона ви-
соко оцінила твори художниці, 
а про галерею відзначила, що це 
дуже гарна ініціатива Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» – під-
тримувати митців. 

Виставка діятиме впродовж 
двох місяців, а всі охочі зможуть 
переглянути полотна Оксани 
Ядчук-Мачинської в Арт-галереї 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у центральному універмазі 
Луцька.

Оксана ВАШКЕВИЧ

темами, деякі з них представлені 
на виставці. Зокрема, серія «Фі-
лософія моря», «Полісся», «Очи-
щення», квіткова серія... Для цієї 
експозиції ми вибирали роботи, 
які духовно пов’язані», – розпо-
віла мисткиня Оксана Ядчук-
Мачинська. Також вона подя-
кувала представникам Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
можливість представити роботи 
глядачам та організацію заходу. 

Виставку організовано за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках програ-
ми «Культура і духовність». 

У відкритті взяла участь і член 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», народний депу-
тат України від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Ірина Констанкевич. Вона висо-
ко оцінила творчість художниці: 
«Авторка цих робіт – неймовірно 
гармонійна людина. Її колорис-
тика, світло, образи, сюжети за-
хоплюють». Також народний де-

Хор «Щедрик» – візитівка Горохова

Урочисте відкриття виставки

Діти у передчутті свята
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ФУТБОЛ ЗМАГАННЯ

КІВЕРЦІВСЬКІЙ ДЮСШ – 50 РОКІВ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ТУРНІР ІЗ МІНІ-ФУТБОЛУ

ЮНІ ФУТБОЛІСТИ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ 
З НАГОДИ ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Ківерцівська дитячо-юнацька 
спортивна школа відсвяткувала 

50-річний ювілей. Якщо йдеться 
про людей, це період розквіту та 
сил. Водночас це вік, який дозволяє 
оглянутися та підбити певні підсумки. 
Ківерцівській спортивній школі є 
чим пишатися: за плечима – високі 
досягнення, попереду – нові перемоги.

За роки діяльності у школі змінювалися 
керівники, тренери, учні. Єдине, що лиша-
лося незмінним, – головна мета діяльності 
ДЮСШ. Спортивна підготовка дітей, під-
літків та молоді, гармонійний розвиток осо-
бистості, зміцнення здоров’я вихованців, 
розвиток їхніх здібностей – усе це вкладено в 
основу роботи спортивного закладу. 

У залі зібралися випускники школи, тре-
нери, меценати, всі ті, кому не байдуже здо-
ров’я, хто частину життя присвячує спорту. 

Привітати присутніх із ювілеєм приїхала 
народний депутат України, член правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина 
Констанкевич.

«Насправді це не просто ювілей, адже тут 
виховувалося не одне покоління дітей, які 
відвідували школу, гартували дух та силу, – 
звернулася до присутніх депутат. – Мимоволі 
згадалося гасло, яке є символом нашого Фон-
ду: «Тренуйся щодня – ставай сильнішим». 
Це гасло переможців. Тож бажаю, щоб ви 
ставали переможцями у випробуваннях, що 
зустрінуться на ваших життєвих дорогах, та 
досягали вершин».

Оскільки на день народження заведено 
приходити з подарунками, Ірина Констанке-
вич від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
вручила для ДЮСШ спортивний інвентар. 

На початках у Ківерцівській ДЮСШ пра-
цювало лише три секції: велоспорту, фехту-
вання, гандболу. У зв’язку з тим, що ситуація 
в державі змінювалася, зменшувалося фінан-
сування, школа змушена була реорганізува-
тися. Наразі тут розвиваються футбол, легка 

атлетика, настільний теніс, дзюдо та бокс.
«Спорт – це постійна увага, постійний 

розвиток», – зазначає  Олександр Левчук, 
який уже три роки очолює Ківерцівську 
ДЮСШ. 

Директор каже, що з кожним роком школа 
має все кращі результати. Вихованці ДЮСШ 
беруть участь у чемпіонатах України та по-
казують хороші результати. Найпотужніше 
працює відділення легкої атлетики. Старший 
тренер цього відділення Андрій Данилюк 

працює у Ківерцівській ДЮСШ 14 років. 
Власне, стільки ж існує й саме відділення. За 
цей період школа виховала трьох учасників 
чемпіонатів Європи з легкої атлетики, понад 
10 чемпіонів та призерів чемпіонатів України, 
трьох кандидатів у майстри спорту. У відді-
ленні легкої атлетики працюють чотири тре-
нери, які спільно ведуть дітей до перемог. 

Голова Ківерцівської райради Григорій 
Недопад, який також приїхав привітати із 
солідним ювілеєм працівників ДЮСШ, за-

значив: «Район дотаційний, тому й фінансу-
вання обмежене. Проте районна рада нама-
гається не оминати увагою спортивну школу 
та усіляко сприяє її розвитку». В найближчих 
планах – добудова у спортивному закладі 
зали для занять настільним тенісом. 

Наразі у спортивній школі тренуються 
447 вихованців. Це яскраве свідчення того, 
що заклад є популярним та має майбутнє.

Ірина ЮЗВА

17-18 грудня з нагоди Дня Святого Миколая 
у залі обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою змагалися  
юні футболісти 2006 року народження. 
Крім трьох луцьких команд, прибули 
спортсмени з Рівного, Нововолинська, 
Тернополя, Володимира-Волинського та 
смт Олики. Турнір було організовано ФК 
«Волинь» за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Вісім команд було поділено на дві групи. 
Матчі попереднього етапу визначили чоти-
рьох півфіналістів: дві команди з Луцька («Во-
линь-2», «Адреналін»), а також із Тернополя та 
Олики. Саме день поєдинків плей-оф став окра-
сою турніру. У першому півфіналі «Волинь-2» 
пе реконливо перемогла футболістів з Олики 
9:3, хоч і дозволила собі розслабитися в другому 
таймі, а у другому півфіналі з мінімальною пере-
вагою 2:1 над командою «Адреналін» (м. Луцьк) 
перемогли гості з Тернополя.

У втішному фіналі луцький «Адреналін» 
хоч і пропустив першим від наполегливих 
хлопчаків з Олики, але «бліцкригом» (два голи 
за хвилину) переміг суперників 2:1 і виборов 
третє місце.

До фіналу потрапили дві справді найсиль-

ніші команди змагань. Господарі й тернопо-
ляни забивали найбільше й показували ви-
довищний, зрілий футбол. Тим цікавіше було 
дивитися поєдинок. Лучани побігли вперед, але 
кілька «обрізок» закінчувалися контратаками 
на власні ворота, й тернополяни «вибачали» 
візаві. Утім везіння волинян таки скінчилося й 
гості повели 1:0. Надалі господарі просто «за-
крили» суперника на його половині. Особливо 
багато моментів було у «Волині-2» на початку 
другого тайму, але Тернопіль вистояв і напри-
кінці матчу забив удруге. Сил, аби вирівняти 
гру, в господарів уже не залишилося – 2:0. 

Привітати юних футболістів прийшли стар-
ший тренер ФК «Волинь» Володимир Дикий та 
менеджер Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Олексій Сорокун, які побажали юним футбо-
лістам досягнути найвищих вершин у спорті та 
через кілька років увійти до складу національ-
ної збірної України з футболу. Крім цього, вони 
вручили нагороди, кубки, грамоти та солодкі 
подарунки усім юним футболістам. 

Особисті нагороди повезли додому Сергій 
Жабський із смт Олика (кращий воротар), Олег 
Співак із Тернополя (кращий гравець), Кирило 
Іванов з Луцька (кращий бомбардир – 7 голів).

Юрій КОНКЕВИЧ

Напередодні 
Дня Святого 
Миколая в Луцьку 
відбулися змагання 
з міні-футболу 
серед юнаків. 
У спортивному 
залі НВК «ЗОШ І-ІІ 
ступенів №24 – 
технологічний ліцей» 
за звання найкращих 
футболістів 
змагалися шість 
команд спортивних 
клубів за місцем 
проживання. 

Спортивні клуби Луцького центру фі-
зичного здоров’я населення  «Спорт для 
всіх» розміщені у різних мікрорайонах 
Луцька. Як зауважує начальник управлін-
ня з питань фізичної культури і спорту 
Луцької міської ради Юрій Волинець, тут 
мають змогу займатися різні верстви на-
селення. Для когось це, можливо, перший 
старт у великий спорт.

«Метою заходу є популяризація здо-
рового способу життя, залучення дітей 
до активних занять фізичною культурою 
та спортом, – розповідає Юрій Волинець. 
– Ми шукаємо різні шляхи, щоб залучи-
ти якомога більше дітей. Адже фізичні 
вправи можуть замінити безліч ліків, та 
жодні ліки не можуть замінити фізичних 
вправ». 

На майданчику точилася запекла бо-
ротьба. Юнаки демонстрували бійцівську 
вдачу й волю до перемоги. У залі зібрало-
ся чимало глядачів, які підтримували ко-
манди.

За підсумками заходу, не зазнавши 
жодної поразки, перемогу святкувала ко-
манда «Стріла» з ДПЗ. Друге місце посіла 

«Олімпія» з 33-го кварталу. Третьою стала 
команда «Атлет» із центру міста.

Змагання відбулися за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Одним із пріоритетних напрямів 
роботи Фонду є підтримка спорту. Ми 
організовуємо та підтримуємо змагання, 
розвиваємо спортивну інфраструктуру 
області, підтримуємо юних спортсменів 
та заохочуємо їх до нових перемог. Саме з 
метою залучення молодого покоління до 
занять футболом уже 18 загальноосвітніх 
навчальних закладів Луцька мають міні-
футбольні поля з синтетичним покрит-
тям. Якщо ми зараз докладемо зусиль до 
розвитку спорту, то в подальшому буде-
мо мати здорову націю», – звернувся до 
присутніх менеджер Фонду Олексій Со-
рокун.

Усім командам було вручено фут-
больні м’ячі. По тому до юних футболіс-
тів завітав Святий Миколай та роздав 
солодкі подарунки кожному учасникові 
змагань.

Ірина ЮЗВА

Учасниці зразкової студії танцю «Мега Денс»  
привітали присутніх зі святом

Вихованці Волинської обласної 
федерації кіокушинкай карате

Захід розпочали з виконання Гімну

Без презента не залишився ніхто

Призери турніру

Подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
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СУБОТА 31 грудня
06.05 Шеф-кухар країни
06.35 Золотий гусак
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Підсумки року
07.50 Спорт. Підсумки 

року
08.15 Смакота
09.00 М/ф «Снігова 

королева»
10.05 М/с «Попелюшка»
10.35 Як це?
11.00 Хто в домі хазяїн?
11.25 Хочу бути
11.45 Школа Мері 

Поппінс
12.25 Х/ф «Собака на 

Різдво»
14.00 Х/ф «Дві собаки на 

Різдво»
16.00 Український корт
16.35 Чоловічий клуб
17.30 Фільм-

реконструкція «Ейфель. 
Правдива історія»

19.25 Музична премія 
«Європейський прорив-
2016»

20.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30, 01.20 Новий рік на 

Першому
22.45 Мегалот
23.00 Анекдот-клуб 

«Золотий гусак». 20 
років

03.50 «Мій світ». Павло 
Табаков

05.05 Клуб 38

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
06.08, 08.39 Kids Time
06.10 М/с «Губка Боб»
07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.40 Ревізор
12.30 Страсті за 

ревізором
15.50 Дешево і сердито 

- 2
17.00, 00.00 

Суперінтуїція - 2
20.15 Варьяти
23.55 Привітання 

Президента

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 «ВусоЛапоХвіст»
08.05 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Хата на тата»
12.55 «Зважені та щасливі»
18.20 Х/ф «40+ або 

Геометрія любові»
22.00, 00.01 «Новий Рік 

на СТБ»
23.50 «Новорічне 

привітання Президента 
України П.Порошенка»

00.00 З Новим Роком!
01.00 «Національне 

талант-шоу 
«Танцюють всі!-9». 
Фінал. Оголошення 
переможця»

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

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
09.00 М/ф «Таємна місія 

Санти»
10.20 Х/ф «Король - 

полярний ведмідь»
12.10 Х/ф «Хранитель 

часу»
14.50 «Файна Юкрайна»
16.00 Х/ф «Блеф»
18.15 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
20.10 Х/ф «Шалено 

закоханий»
22.10 «Розсміши коміка»
01.00 Х/ф «Муві 43»
02.50 «Нічне життя»

К1
07.10, 04.00 Зірковий 

шлях
10.00 Х/ф «Одного разу 

на Новий рік»
11.50 Т/с «Я кохаю свого 

чоловіка»
16.00, 01.30 Новорічний 

концерт
19.00 Події
19.55 Х/ф
21.50, 00.00 Говорить 

Україна. Новорічне шоу
23.55 Привітання 

Президента України 
Петра Порошенка з 
Новим роком!

УКРАЇНА
06.40 Юрій Нікулін
07.40 Два Миронових
08.40 Мерилін Монро
09.40 У пошуках істини
10.20 Останні племена
11.20 Таємниці 

Стоунхенджа
12.20 Метеоритна загроза
13.20 Загадки планети
15.20 Океан «Вет»
17.00, 01.00 Хижа 

Арктика
18.00 Паралельний світ
21.00 Рідні домівки
00.00 Королева Півночі
02.00 Жирафи: вартові 

савани
02.50 Смугасте життя
03.40 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла

МЕГА

06.00 Х/ф «Крута 
Джорджія»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00 «Світське життя»
11.00 «Юрмаліто з 

Кварталом 95»
14.00, 04.40 «Сказочная 

Русь. Президенты 
удачи»

15.30 «Вечірній Квартал»
17.40 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
19.30 «ТСН»
20.15 «Новорічний 

Вечірній Квартал »
23.55 «Новорічне 

привітання з новим 
2017 роком»

00.00, 00.50 «Новорічний 
Вечірній Квартал»

1+1

08.20 «Подорож у часі»
09.00 «Готуємо разом»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 «Навколо М»
13.00 Х/ф «Передбачення»
15.00 «Добрий вечір на 

«Інтері» З Новим роком!»
16.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

18.00 Х/ф «Бебі-бум»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Заміж у 

Новий рік»
22.30, 00.00 «Новорічний 

вогник. Залишаємось 
зимувати»

23.50 Новорічне привітання 
Президента України 
Петра Порошенка

02.15 «Новорічний 
вогник. Повір у мрію»

05.10 Х/ф «За двома 
зайцями»

ІНТЕР

06.10 М/ф «Баранчик 
Шон»

07.45 Х/ф «Золоте дитя»
09.40 Х/ф «Помінятися 

місцями»
11.50 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
14.05 М/ф «Як упіймати 

перо Жар-Птиці»
15.20 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»
16.55 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
18.40 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»
20.00, 00.00 Дизель-шоу. 

Новорічний концерт
23.55 Поздоровлення 

з Новим роком від 
Президента України

01.50 «Океан Ельзи». 
Концерт

03.25 Т/с «Путьова 
країна»

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

09.30 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.20 Х/ф «Повний дім»

13.10 Х/ф «Повний 

дім 2»

16.00 М/ф «Святкові 

історії від Шрека, 

Панди та друзів з 

Мадагаскару»

20.50, 00.00 Одного разу 

під Полтавою

23.50 Новорічне вітання

03.00 

#кращийконцертроку

04.40 Віталька. Один НЕ 

вдома

ТЕТ
07.00, 21.00 Молитва за 

Україну
07.30 Час-Тіme
07.55 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
08.25 «Людина духовна»
09.00 Концерт 

«Новорічна заметіль»
09.30 «Голос «Просвіти»
10.10 «Кошик творчих 

ідей»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
11.30 Т/с «Таксі»
12.40 «Протилежний 

погляд»
13.35 «Грані»
14.00 «Натхнення»
14.25 Вистава «…Та сама 

Аліса!»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.35 Концерт «Казки 

Оле Лукоє»
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Крок назустріч
18.50 «З Новим роком, 

Україно!»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Волинь -2016: 

факти, події». 1 ч.
21.35 «Волинь- 2016: 

факти, події». 2 ч.
22.00 «З Новим роком, 

Волинь!»
22.20 Новорічна 

передача «Від 
району - до 
району». 1 ч.

23.50 Новорічні 
привітання 
керівників 
держави

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 20.00 Феєрія 

мандрів
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.35, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.45, 12.45, 18.30 
Телемагазин

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 Програми 

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»

АВЕРС 14.30 Хіт парад
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Новорічні Забави
18.00 Сьогодні-завтра
18.55, 21.50 Погода
19.00 Гуморобачення
20.40 Вечірня казочка
21.00 Мегаполіс
22.00 «Новорічна 

музична платформа»
00.00 Новорічний 

вогник
02.00 Василь Попадюк та 

PAPA DUKE BAND
04.00 Благодійний 

концерт «Симфонія 
добра»

06.00 СмачнОГО!
06.30 М/ф «Велика 

книга»

П’ЯТНИЦЯ 30 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 
Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.30 Територія 
закону 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вічне 09.15 
Т/с «Травма» 09.55 Д/ф 
«Мерехтливі оздоби 
ялинкової ночі» 10.35 
Візитівка Карпат 11.25 
Візитівка Полтавщини 
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 
16.20 Д/с «Візит до 
Кореї» 16.45, 03.00 Д/ф 
«Кремнієва долина» 
18.25, 01.20 Новини. Світ 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 19.20 Обличчя 
війни 19.30, 04.50 Про 
головне 20.00 Д/ф 
«Бранці» 21.45 З перших 
вуст 21.50 Війна і мир 
22.30, 04.30 Класики 
світової літератури 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки року 23.50 
Спорт. Підсумки року 
02.00 Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Служба розшуку 
дітей

03.30 Дорослі як діти
04.15 Абзац
05.08, 07.00 Kids Time
05.10 М/с «Турбо»
07.02 Половинки - 2
08.50, 18.45 Дешево і 

сердито - 2
13.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
15.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
17.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті 2»
20.00 Суперінтуїція - 2
21.30 Хто зверху? - 5
23.20 Х/ф «Голі перці»
01.10 Місто

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 Х/ф «Три плюс два» 
09.10 Х/ф «Службовий 
роман» 12.20 Х/ф 
«Джентльмени удачі» 
14.05 Х/ф «Операція 
«И» та інші пригоди 
Шурика» 16.05 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію» 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 18.30, 
00.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Національне 
талант-шоу «Танцюють 
всі!-9». Фінал 22.45 
«Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-9». Фінал. 
Оголошення переможця 
02.00 «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, 02.15 «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, 01.20 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на БІС» 
23.00 «КВН» 03.00 «Нічне 
життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.20 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 04.10 Зірковий 
шлях

13.30, 15.30 Т/с «Все буде 
добре»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Я кохаю 
свого чоловіка»

23.00 Події дня
01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.00, 11.50 Правила 
життя 08.00 Правда 
життя 09.00, 16.40 
Мисливці на нацистів 
10.00 Океан «Вет» 10.50, 
21.40 Мегазаводи 12.50 
Заборонені досліди 
Фрейда 13.50 Брама 
часу 14.40, 18.40 
Містична Україна 15.40, 
20.40 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 17.40, 
22.30 Загадки планети 
19.40 У пошуках істини 
23.30 Фабрика погоди 
00.30 Скарб.ua 

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»
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»
00.20 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
02.05 «Ліга сміху»
03.35 «Міс Україна 2016»
05.15 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 11.25, 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 «Анна-
детективъ»

14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.20 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Счастливый 

маршрут»
22.50 Х/ф «Карнавальна 

ніч»
00.20 Х/ф «Вокзал для 

двох»
04.10 Х/ф «Кухарка»
05.15 Х/ф «Бережись 

автомобіля»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини
10.10, 13.20 Великі 

авантюристи
13.55, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.30 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
18.45, 04.50 Факти. 

Спецвипуск
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.20 «Що? Де? Коли?»
00.25 Х/ф «Константин»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
03.20 Провокатор
04.00 Стоп-10

ICTV

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

09.45 М/ф «Школа 
монстрів: Химерна суміш»

11.05 Х/ф «Неймовірне 
кохання»

13.30 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 М/ф «Святкові 

історії від Шрека, 
Панди та друзів з 
Мадагаскару»

00.10 Х/ф «Дуже 
страшне кіно»

01.40 Теорія зради
03.15 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 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Народна 

скарбниця»
09.00 Концерт «Сто доріг 

любові» (гурт «Чорні 
черешні»), 2 ч.

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

дня
12.00 «Скарби минулого»
12.30 «Євровибір»
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 «Музеї Волині»
15.30 «Музичний 

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни» 

(С.Курило-Шванс)
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 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
21.30 Прем’єра т/ф. «ВТ- 

очима телегероїв» (до 
25-річчя Волинського 
телебачення)

22.00 Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.15 Концерт 

«Новорічні мелодії»
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 Концерт 75 роківв 

філармонії 1 ч.
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 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
01.00 Концерт 75 років 

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

«Гарячі дні» 1
05.30 Грані музики
06.00 Мозаїка 

батьківства
06.30 Суперкнига

ТІНА КАРОЛЬ 
НАПИСАЛА КНИГУ 

Зірка написала дитячу книгу 
«Різдвяна історія». Видання 

побачило світ у день Святого 
Миколая. У ній зібрано українські 
щедрівки, колядки та ноти до них. 
Також Тіна розповідає історії про вічну 
боротьбу добра і зла, а ще – про силу 
слова та пісні.

Книгу співачка написала за мотивами 
музичного фільму «Різдвяна історія з Тіною 
Кароль». До речі, ілюстрації до видання без-

платно створила пост-продакшн 
студія Gloria FX, яка працювала 
над кліпами Coldplay і Джасті-
на Бібера. Вони ж створювали 

кліп співачки «Твої гріхи».

зі співачок – у письменниці 

Фільм «Хранитель часу»

Фільм «Голі перці»

Фільм «Константин»

12:10

23:20

00:25

kino-teatr.ua
planetakino.ua

inter.ua

АМЕРИКАНСЬКА 
УКРАЇНКА СПІВАТИМЕ 
ТРАМПУ

16-річна співачка Джекі Іванко, яка 
має українське коріння, заспіває 

гімн на інавгурації американського 
президента Дональда Трампа 
20 січня, пише Today.

Джекі стала відомою у десятирічному 
віці, коли взяла участь в одному з талант-шоу 
Америки. Сопрано дівчини вразило членів 
журі, її почали називати дивом.

Юна співачка народилася у Пітс-
бурзі в родині вихідців з України. Її 

батьки емігрували задовго до наро-
дження Джекі.

До речі, з Трампом Іванко 
знайома давно, про що свідчить 
спільне фото з ним у її Facebook. «Я 

у захваті! Це буде дивовижно», – 
сказала Джекі про свою місію.

У 2010-му Іванко співа-
ла для Барака Обами. Тоді 

вона виступала на цере-
монії запалення Націо-
нальної різдвяної ялин-

ки перед Білим домом.

знай наших!
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– Як ти дізнався? Як ти здогадався, що я погоджуся бути з тобою?
– У тобі я побачив себе. Фільм «Дев’ять з половиною тижнів»

НЕДІЛЯ 1 січня
06.00 Анекдот-клуб 

«Золотий гусак». 20 
років

08.25, 23.00 Світ on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/ф «Серце дуба»
10.05 М/с «Попелюшка»
12.00 Театральні сезони. 

Оперета - крок до свята
12.30 Мистецькі історії
13.05 Фольк-music. З 

Новим роком!
16.25 Х/ф «Сісі 

- непокірна 
імператриця»

18.20 Майбутнє нації
21.00, 05.35 Новини
21.30 Говоріть один з 

одним. Ада Роговцева
22.20 Клуб 38
23.15 Шлягер року
01.20 Музичне турне
02.30 Д/ф «Мерехтливі 

оздоби ялинкової ночі»
02.55 Віра. Надія. Любов
03.45 Х/ф «Наталка - 

Полтавка»
05.20 Класики світової 

літератури

05.50 М/ф «Баранчик 
Шон»

07.25 «Що? Де? Коли?»
08.30 М/ф «Як упіймати 

перо Жар-Птиці»
09.40 Х/ф «Золоте дитя»
11.35 Х/ф «Помінятися 

місцями»
13.45 Дизель-шоу
20.20 Х/ф «Джек- 

підкорювач велетнів»
22.25 Х/ф «Робін Гуд - 

принц злодіїв»
01.15 Х/ф «Легіон»
02.50 Х/ф «Капітан 

Немо»

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

09.35 М/с «Дора-
мандрівниця»

10.30 М/с «Лис Микита»
11.00 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
12.50 Віталька
15.20 Казки У
16.25 Країна У
16.50, 18.50, 20.55 

Танька і Володька
17.25, 18.25, 19.25, 20.30, 

21.30, 22.35 Одного 
разу під Полтавою

17.50, 19.50, 21.55 
Одного разу в Одесі

23.00 М/ф «Ну, 
постривай!»

02.10 Х/ф «Дуже 
страшне кіно»

03.30 М/с «Пригоди 
капітана Врунгеля»

00.00 «З Новим роком!» 
00.05 Новорічна передача 
«Від району - до району». 2 
ч. 01.45 «З Новим роком!» 
02.00 Новорічні вогники 
ВТ. «Як це було…». 1 ч. 
03.15 «З Новим роком!» 
03.25 Новорічні вогники 
ВТ. «Як це було...». 2 ч. 
04.25 «З Новим роком!»  
04.35 «ВТ - 25!» 04.45 «З 
Новим роком!»  04.55 
«З Новим роком!» 
(волинян вітає Київ) 
05.05 «З Новим роком, 
волиняни!» 05.30 «Новий 
рік з «Надією» 06.00 «З 
Новим роком!» 06.15 
«ВТ - 25!» (привітання 
глядачів) 06.25 «Зимова 
казка» 06.35 «З Новим 
роком!» (волинян вітає 
Полтава) 06.45 «З Новим 
роком!» (волинян вітає 
Рівне) 07.00, 21.00, 
23.55 Молитва за Україну 
07.05 «З Новим роком!» 
(волинян вітає Житомир) 
07.15 «З Новим роком! » 
(волинян вітають Черкаси) 
07.30 «Вікно в Америку» 
08.00 «Про головне з 
Володимиром Гунчиком» 
08.50 «З добром у серці» 
09.00 «З Новим роком!» 
(волинян вітає Львів) 
09.10 Співає Валерій 
Маренич 09.35 Т/ф 
«Між Бугом і Богом…» 
10.10 «З Новим роком, 
Волинь!» 10.25 «Урок 
для... батьків» 10.55 «ВТ - 
25!» (привітання глядачів) 
11.00 «Ранок «Нової 
Волині» (підсумковий 
випуск) 13.35 «Люди року 
-2016. Волинь» 16.00 
«Дзвони Волині» 16.45 «З 
Новим роком, Україно!» 
17.00 «Новорічний 
калейдоскоп» 19.00 Місто 
19.25 «Урок для... батьків» 
19.50 «З Новим роком, 
Волинь!» 20.00 «Солодкий 
вікенд» 20.35 «Зимова 
казка» 20.45 «Вечірня 
казка» 21.05 Прем’єра т/ф. 
«ВТ- очима телегероїв» 
22.30 «Час-Time» 22.45 
Новорічні вогники на ВТ. 
«Як це було...» 23.45 «З 
Новим роком, Україно!» 

09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на 

Майдані»
11.35 «Новий Рік на СТБ»
14.15 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

16.00 Х/ф «Службовий 
роман»

19.00 «Битва 
екстрасенсів»

20.35 Х/ф «Історія 
кохання, або 
Новорічний розіграш»

22.10 Х/ф «Моя мама - 
наречена»

23.35 Х/ф «Лузер»
01.40 Х/ф «Лід у кавовій 

гущі»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
09.00 Х/ф «Король - 

полярний ведмідь»
11.00 Х/ф «Хранитель 

часу»
13.20 «Орел і Решка»
20.00 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
21.50 «Вечірній квартал»
23.15 «КВН»
01.40 «Нічне життя»

06.30, 19.00, 01.00, 04.30 

Події

07.15, 05.00 Зірковий 

шлях

09.00 Х/ф
11.00 Х/ф «Сніговий 

янгол»
13.00, 19.30 Т/с «Між 

любов’ю та ненавистю»

21.30 Т/с «Все буде 

добре»

01.30 Говорить Україна. 

Новорічне шоу

06.00 Мандрівка у себе
06.50 Таємниці 

Стоунхенджа
07.40, 18.00 

Паралельний світ
08.40 Прихована 

реальність
09.30 Анатомія бою
11.10 Легендарні битви
12.40 Загадки планети
14.30 Дика Шри-Ланка
17.10 Останні племена
21.00 Ігри розуму
23.30 Сперма: секрет 

життя
00.20 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Юрмаліто з 
Кварталом 95»

09.00 «Лото-Забава»
09.40 «Світ навиворіт»
11.15 «Вечірній Київ 

2016»
13.10, 00.10 Х/ф «Один 

плюс один удома»
15.30 «Новорічний 

Вечірній Квартал »
19.30 «Телевізійна служба 

новин»
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.00 «Світське життя. 

Новорічний карнавал »
02.20 «Міс Україна 2016»
03.40 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

07.00 М/ф «Свято 
новорічної ялинки»

08.00 Х/ф 
«Передбачення»

09.50, 02.10 Х/ф «Це я»
11.30 Х/ф «Бебі-бум»
13.20 «Добрий вечір 

на «Інтері» З Новим 
роком!»

14.20 Х/ф «Заміж у 
Новий рік»

16.10 «Новорічний 
вогник. Залишаємось 
зимувати»

20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Все, що нам 

потрібно»
00.25 Х/ф «Сімейний 

каламбур, або Хто 
кому хто»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.15 Суперінтуїція
07.40, 09.43 Kids Time
07.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.45 Хто зверху? - 5
11.40 Т/с «Однажди в 

казці»
16.00 М/ф «Мадагаскар»
17.30 М/ф «Мадагаскар 2»
19.10 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «Хто в домі 

тато»
23.00 Х/ф «Пережити 

Різдво»
00.45 Х/ф «Голі перці»
02.20 Зона ночі

07.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Сьогодні-завтра
08.00, 09.00, 18.55, 

21.45, 00.00 Погода
08.05 Вечори на хуторі...
08.45, 12.45, 18.30 

Телемагазин
09.05, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.50 
Телебіржа. Ринок праці

09.10 Феєрія мандрів
09.30 М/ф «Велика 

книга»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Новорічні Забави
12.30 Життя в цифрі
13.00 «Новорічна 

АВЕРС музична платформа»
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-бенефіс 

Етелли Чуприк
02.30 Хіт парад
03.00 Сьогодні-завтра
03.30 Вечори на хуторі...
04.00 Ретроспектива: 

«Попелюшка»
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Велика 

книга»

ФУТБОЛ 1

ПН 26 грудня ВТ 27 грудня СР 28 грудня ЧТ 29 грудня ПТ 30 грудня СБ 31 грудня НД 1 січня
06.00 Чехія - Туреччина. УЄФА 
ЄВРО 2016 08.00 Півн. Ірландія 
- Німеччина. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.15, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Україна - Польща. 
УЄФА ЄВРО 2016 12.05 Хорватія 
- Іспанія. УЄФА ЄВРО 2016 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Вотфорд 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 16.30, 22.15, 00.35, 05.25 
Топ-матч 16.45 LIVE. Арсенал - 
Вест Бромвіч. Чемпіонат Англії 
19.00 «Найкраще за 2016 рік». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.55 Світ Прем’єр-Ліги 20.25 
Шахтар - Дніпро. Чемпіонат 
України 22.45 Челсі - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 00.50 Легія 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 02.40 «Найкраще за 2016 
рік». Чемпіонат Іспанії 03.35 
Халл Сіті - Ман Сіті

06.00 Ісландія - Австрія. УЄФА 
ЄВРО 2016 08.00 Швеція - 
Бельгія. УЄФА ЄВРО 2016 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Угорщина - 
Португалія. УЄФА ЄВРО 2016 
12.05 Італія - Ірландія. УЄФА 
ЄВРО 2016 13.55 Арсенал - 
Вест Бромвіч. Чемпіонат Англії 
15.55 Барселона - Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.45 
«Найкращі голи за 2016 рік». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
18.25 Вотфорд - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 20.15, 22.20, 
01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч 
20.30 Шальке - Зальцбург. Ліга 
Європи УЄФА 22.45 «Найкраще 
за 2016 рік». Чемпіонат Іспанії 
23.40 Ліверпуль - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 01.40 Олімпік 
- Зірка. Чемпіонат України 
03.40 Челсі - Борнмут

06.00 Вельс - Півн. Ірландія. 1/8 
фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 08.00 
Франція - Ірландія. 1/8 фіналу. 
УЄФА ЄВРО 2016 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.15 Швейцарія - Польща. 
1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
13.00, 18.40, 01.35, 03.30, 
05.30 Топ-матч 13.05 Хорватія 
- Португалія. 1/8 фіналу. УЄФА 
ЄВРО 2016 15.55 «Найкраще 
за 2016 рік». Чемпіонат Іспанії 
16.50 Боруссія (Д) - Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.00 Халл 
Сіті - Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
20.50 «Найкращі голи за 2016 
рік». Чемпіонат Іспанії 21.30 
LIVE. Саутгемптон - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 23.45 Севілья 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
01.40 Вотфорд - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 03.40 Рома - 
Вікторія Пльзень

06.00 Угорщина - Бельгія. 
1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
08.05, 10.20, 12.40, 17.25, 
19.30, 03.00, 05.10 Топ-матч 
08.15 Німеччина - Словаччина. 
1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
10.30 Італія - Іспанія. 1/8 
фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
12.50 Англія - Ісландія. 1/8 
фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
14.55, 00.15 «Найкращі 
голи за 2016 рік». Чемпіонат 
Іспанії 15.35 Ліверпуль - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 17.40 
Шахтар - Зірка. Чемпіонат 
України 19.40 Челсі - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 21.30 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
22.25 Наполі - Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.10 Халл 
Сіті - Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
03.20 Атлетіко - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Вельс - Бельгія. 1/4 
фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
08.15 Польща - Португалія. 
1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
11.15, 14.30, 00.00, 05.40 
Топ-матч 11.25 Німеччина - 
Італія. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО 
2016 14.35 Франція - Ісландія. 
1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
16.45, 02.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 17.40 Саутгемптон 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
19.30 Селтік - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
21.15 Світ Прем’єр-Ліги 21.45 
LIVE. Халл Сіті - Евертон. 
Чемпіонат Англії 00.10 Сельта 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
02.55 Арсенал - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 04.45 
«Найкращі голи за 2016 рік». 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 «Найкращі голи за 2016 
рік». Чемпіонат Іспанії 06.35, 
09.25, 11.50, 15.55, 05.25 
Топ-матч 06.45 Світ Прем’єр-
Ліги 07.15 Португалія - Вельс. 
1/2 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 
09.35 Німеччина - Франція. 1/2 
фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 12.00 
Португалія - Франція. Фінал. 
УЄФА ЄВРО 2016 15.00 Д/ф 
«Звуки літа» 16.15 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 16.45 
LIVE. Челсі - Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 19.00 Шахтар - Севілья. 
1/2 фіналу (2015/2016). Ліга 
Європи УЄФА 20.55 «Найкраще 
за 2016 рік» 21.45 Ліверпуль - 
Севілья. Фінал (2015/2016). Ліга 
Європи УЄФА 00.00 Футбольні 
зірки України 2016. Церемонія 
нагородження 01.30 Реал - 
Атлетіко. Фінал (2015/2016). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00 Реал - Севілья. 
Суперкубок УЄФА 08.55, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
22.15, 00.15, 02.15, 04.55 
Топ-матч 09.10 Ліверпуль 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
11.10 Шахтар - Динамо. 
Чемпіонат України 13.10 
МЮ - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 15.15 LIVE. Вотфорд - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
17.40 Динамо (К) - Бешикташ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.30 Д/ф 
«Звуки літа» 20.25 Челсі - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 22.25 
Атлетіко - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 00.25 Арсенал - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 
02.25 Ворскла - Олександрія. 
Чемпіонат України 04.15 
«Найкращі голи за 2016 рік». 
Чемпіонат Іспанії 05.15 Світ 
Прем’єр-Ліги

«СЛУГА НАРОДУ» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА «1+1»

Телеканал «1+1» знову показує 
серіал «Слуга народу» 

виробництва студії «Квартал 95» про 
те, як простий, чесний і принциповий 
вчитель історії Василь Голобородько 
волею долі став президентом.

За сюжетом серіалу, несподівано для всіх 
країна отримала гаранта, який живе в про-
фесорській квартирі батьків на Дарниці. Він 
позичає гроші до зарплати й користується 
громадським транспортом. Однак учитель 
не врахував одного: система, де всі звикли 
красти, буде проти турботи про народ. 

Перший сезон транслюється від поне-
ділка до четверга о 21:00. Крім того, «Квар-
тал 95» активно працює над другим сезоном 
серіалу. А вже 24 грудня у кінотеатрах Укра-
їни відбудеться прем’єра повнометражного 
фільму «Слуга народу 2».

кіно

Фільм «Робін Гуд - принц злодіїв»

22:25

yablokino.net

Фільм «Пережити Різдво»

23:00

cinem
ator.org

ITC.ua
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Май серце, май душу – і будеш людиною в будь-який час. Денис Фонвізін

гайда на закупи! 

  Лілія БОНДАР
Луцьк

Жодне новорічне 
свято не минає без 

яскравої лісової красуні. 
У магазинах та на ринках 
уже з’явилися різноманітні 
іграшки. Дерев’яні, скляні, 
пластикові – кожен може 
обрати на свій смак і 
гаманець. «Волинські 
Новини» вирішили 
з’ясувати, скільки коштує 
ялинка, що пропонують на 
ринках та в магазинах і як 
прикрасити деревце, аби 
гроші залишилися ще й на 
новорічний стіл.

Сезон продажу новорічних яли-
нок уже розпочався. Найдешевші 
можна придбати в лісництвах. Вар-
тість зеленого деревця заввишки 
1 метр зараз становить від 35 гри-
вень, від 1,5-2 метрів – від 45 гри-
вень, два метри – 65 гривень. Тен-
денція на ринку нині така: що вища 
ялинка, то й ціна вища. Проте вар-
тість дерев зростатиме і найвищою 
буде, як запевняють продавці, 29 та 
30 грудня.

На Новий рік можна поставити 
й штучну ялинку. От тільки заплати-
ти за неї доведеться більше. Однак 
позбавите себе клопоту вимітати 
обпалі гілочки, коли новорічні та 
різдвяні свята закінчаться. Такої 
ялинки вистачить на довгі роки, та 

й совість мучити не буде через зру-
бане деревце. Відтак штучні дерева 
на ринку можна придбати: 80 см – 
за 225 гривень, 1 метр – за 300 гри-
вень, 2 метри – за 600 гривень. А, 
наприклад, у магазині за двометро-
ву штучну ялинку доведеться ви-
класти аж 1600 гривень. 

Вибір ялинкових прикрас і на 
ринках, і в крамницях нині чима-
ленький. Продавці кажуть, що цьо-
горіч найпопулярнішими є іграшки 
із зображенням півня – символу 
наступного року. Не поступаються 
їм янголи, іграшки у вигляді всіля-
ких інших звіряток, різноманітні 

дерев’яні фігурки, ну і, звісно, вели-
кі кульки. 

Купити ялинкові прикраси мож-
на у спеціалізованих магазинах де-
кору, в супермаркетах, на ринках 
та замовити в інтернет-магазинах. 
Зазвичай це іграшки українських 
або китайських виробників. Варто 
зазначити, що українські за якістю 
не поступаються закордонним, та й 
на вигляд теж не гірші. Найдорожчі 
іграшки – скляні кульки. Вони вар-
тують від 20-100 й більше гривень. 
Усе залежить від розміру. Що менша 
іграшка – то дешевша.

«Сезон продажу іграшок ще не 

настав. Справжній ринковий бум 
буде в останні три дні перед Но-
вим роком. У цей час тут справжня 
метушня та гамір. Люди тоді розмі-
тають усе», – каже продавець ново-
річних прикрас.

Загалом ціна іграшок і на рин-
ку, і в супермаркетах у середньому 
коливається від 5 до 100 гривень 
за одну. Та, що за 5 гривень, суттєво 
відрізняється від тої, що, наприк-
лад, вартує 50 чи 100. Якість не та й 
вигляд не дуже.

Для прихильників ексклюзиву 
є магазини з дизайнерськими при-
красами ручної роботи. На відміну 
від великого виробництва, кожну 
деталь іграшки ретельно продуму-
ють. Робити їх простіше, ніж скляні, 
бо тканина, дерево і пластик більш 
придатні до надання форми. Втім 
ціна таких прикрас вища – від 50 до 
125 грн.

Найпростіше робити дерев’яні 
іграшки, кажуть консультанти, адже 
їх виробництво повністю механізова-
не. Тому вони є найдешевшими, але 
не найгіршими серед прикрас. Їхня 
ціна коливається від 14 до 100 грн.

Асортимент ліхтариків, різнома-
нітного намиста, дощиків та гірлянд 
не менший від іграшкового. Най-
дешевший – новорічний дощик, він 
коштує 10-15 гривень, хоча можна 
знайти і за 50,  від 13 до 120 гривень 

вартують гірлянди. А от шестимет-
рове намисто можна купити за 21 
гривню. Лампочки в новорічних 
гірляндах можна обрати будь-якої 
форми – від традиційних кульок до 
свічок, зірок і маленьких Сант. Ціна 
залежить від кількості лампочок та 
довжини гірлянди, електронні вог-
ники вартують від 100 до 500 гри-
вень.

Окрім кульок та фігурок, особ-
ливу роль відіграє верхівка. Її купу-
ють відповідно до тематичного та 
кольорового обрамлення ялинки. 
А вартує така прикраса від 20 гри-
вень.

Якщо у сім’ї є діти, то не слід за-
бувати й про смачні солодкі прикра-
си. Використати можна солодощі у 
вигляді куль чи просто гарно упако-
вані яблука, апельсини, мандарини, 
ба навіть імбирне печиво.

За словами продавців, останні-
ми роками популярності набула ще 
одна західна традиція – декоратив-
ні чобітки, аби в них ховати пода-
рунки для мешканців оселі. Вартує 
такий чобіток від 60 гривень.

Традиційні фігурки Святого Ми-
колая, Санта-Клауса теж актуальні. 
Ці вироби бувають порцелянови-
ми, плюшевими, пластиковими та 
шоколадними. За одного з таких 
персонажів доведеться викласти 
щонайменше сотню. 

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
ПРИКРАСИТИ НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ

lia.by

юний Ейнштейн 

  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцьк

Семирічний Владислав 
Кальчик із Луцька 
попросив у Святого 

Миколая дуже незвичний, 
як на свій вік, подарунок – 
трифазний лічильник, 
щиток до нього та дві 
лампочки. Хлопчик 
пообіцяв: якщо прохання 
виконають, то він більше 
ніколи не приноситиме зі 
школи зауважень і завжди 
слухатиметься батьків. 

На запитання, чи не хоче обмі-
няти лічильник на машинку, хлоп-
чик лише усміхнувся й похитав 
головою, а потім відповів, що його 
такі забави не цікавлять і лічильник 
йому потрібен на дачу, аби бачити, 
скільки використали електрики. 
А коли Миколай запитав, чи знає 
Владислав про нього пісеньку, той 
віджартувався: «Ні, тільки про лі-
чильник». 

Тато «малого Ейнштейна» роз-
повідає, що хлопчик цікавиться 
електрикою, відколи йому випов-
нився рік. За цей час він уже встиг 
спалити батькам телевізор. Хло-
пець проводив над ним досліди. 
Нині Владислав колекціонує різ-
номанітні лампочки. Має освітлю-
вальні прилади чи не з усіх країн 
Європи. Коли родичі чи знайомі 
родини їдуть за кордон, то завжди 
привозять Владиславу в подару-
нок лампочку. Мама хлопця каже, 
що він навіть спав із лампочками, 
а не з іграшками, як усі інші діти. 
Хлопець легко може розібрати чи 
полагодити вимикач, розетку, лам-
почку, а також самостійно зробити 
переноску. 

«Розбирає економну лампочку, 
щось там спаює, скручує – і вона 
працює, – запевняє тато Владисла-
ва Олег. – У нього таких забавлянок 
цілий ящик, десь п’ятдесят налі-
читься: від звичайної трьохсотки до 
світлодіодної». 

ДРУГОКЛАСНИК ПОПРОСИВ У 
CВЯТОГО МИКОЛАЯ ЛІЧИЛЬНИК, 
ЩИТОК І КІЛЬКА ЛАМПОЧОК  

Хлопець розповідає, що вдома 
він уже економить електроенергію. 
Разом із батьком придбав для цього 
спеціальний пристрій. 

«Він у нас не по гуманітарних 
науках, – каже мама Ірина. – Його 
більше цікавлять точні. Спочатку 
тягнувся до проводів та розеток, а 
вже потім навчився читати й писа-
ти. В усьому іншому він такий же, 
як і звичайні діти. Але має любов 
до електрики. Ще на горщику си-
дів, а вже міг підключити зарядний 
пристрій до телефона. Цікаво, що 
мобільний він називав Інь, а заряд-
не – Янь. Першим його завданням 
було гарно скрутити зарядку. А вже 
потім почав цвяшки пхати до розет-
ки. Він зовсім не має страху перед 
електрикою». 

Коли Владиславу було п’ять ро-
ків, батьки купили йому конструк-
тор «Юний електрик». Його хлопцю 
вистачило на рік, а далі розумнико-

ві стало нецікаво ним гратися. Адже 
12 вольт – це не для нього. 

«Знаю, що лічильники є одно- та 
трифазні, – каже Владислав. – Мені 
це дуже цікаво. Спочатку про елек-
трику розпитував батька, а потім 
став шукати в інтернеті сам. Адже 
мій тато не може знати все. Він лі-
кар, а не електрик». 

Хлопець каже, що після школи 
йому вкрай потрібно вступити в уні-
верситет. Малий розумник запевняє, 
що вже не може цього дочекатися. 
Адже дуже хоче вивчати фізику, а в 
другому класі її ще не викладають. 
У п’ять років батько записав Вла-
дислава в гурток «Радіоелектронік». 
Однак тепер хлопцеві це вже теж 
нецікаво. Там дітей вчать працюва-
ти лише із 12 вольтами, а Владислав 
хоче працювати з 220-ма. 

Батько каже, що вже готовий 
віддати малого до ПТУ навчатися 
на електрика, але у сім років його 

туди не візьмуть. 
«Кажу синові: «Що ж із тебе ви-

росте, коли ти вже маєш такий ін-
терес до електрики?». А він мені 
відповідає: «Татку, в сімнадцять я 
уже буду директором обленерго», – 
розповідає Олег Васильович. 

«Коли у школі вчителька запита-
ла, чий тато може полагодити розет-
ку, то я відповів, що не треба нікого 
кликати, бо сам це зроблю», – каже 
малий розумник. 

Звісно, учителька не повірила, 
що дитина знається на електриці не 
гірше за будь-якого дорослого, і ще 
раз перепитала: «Твій тато це зро-
бить?». «Ні, це можу зробити я», – 
відповів Владислав. 

На запитання, ким мріє стати, 
коли виросте, хлопець упевнено 
каже: директором електростанції. 
До речі, малий уже знайомий з на-
чальниками районних електроме-
реж. Добре знає інженера «Луцьк-

світла». Він навіть подарував йому 
прожектор. 

«Довелося знайомити. Адже у 
сина з ними спільні інтереси, – каже 
Олег Васильович. – Його вже зна-
ють в усіх магазинах нашого району, 
де продають електричні матеріали. 
Владислав у них постійний клієнт. 
Продавці йому роблять знижки й 
обслуговують, як дорослого». 

Нещодавно Владислав запропо-
нував батькові цікаву бізнес-ідею – 
робити переноски та продавати на 
ринку. Олег Васильович каже, що 
одну таку хлопчик навіть подарував 
своєму дядькові, а ще чотири відвіз 
на дачу. 

«Не знаю, у кого він такий вдав-
ся, – каже мама Владислава. – Бо у 
нас в сім’ї всі медики, а син елек-
трикою цікавиться. У садочку навіть 
був позаштатним завгоспом. Ходив 
за вихователькою і показував, де 
треба вкрутити лампочку».

Свято наближається! 

Святий Миколай приніс Владиславу омріяний подарунок Хлопець хоче стати директором електростанції
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Кожна людина – це світ, що з нею народжується і з нею помирає; 
під кожною могильною плитою лежить всесвітня історія. Генріх Гейне

Баєр Олена Іванівна, померла 1914 року. 
Невідома особа.

Бродович Ананій Петрович (1828-1903). 
Настоятель собору, протоієрей.

Гадон Сергій Станіславович (1824-1886). 
Флігель-адьютант, генерал-майор, 
командир 2-ї бригади Гренадерської 
дивізії, учасник битви під Плевною. 
Також командир 2-ї бригади у Російсько-
турецькій війні 1877-1878 років.

Гадон Софія Сергіївна (1830-1884). 
Дружина Сергія Гадона.

Десницький Іван Степанович (1838-
1888). Голова Луцького окружного суду, 
статський радник, батько Катерини 
Десницької, яка стала сіамською 
принцесою На Пхітсанулок.

Ільницький Ян. Працівник луцького 
окружного суду.

Каменоградський Павло Олександрович 
(1838-1902). Генерал-лейтенант, 
командир 2-ї бригади у складі 11-ї піхотної 
дивізії, яка базувалася в Луцьку.

Коленко Володимир Володимирович 
(1892-1919). Командир кінної батареї.

Панютін Всеволод Федорович (1833-
1895). Генерал-лейтенант, герой 
Російсько-турецької війни 1877-1878 

років, георгіївський кавалер. Командир 
11-ї піхотної дивізії, яка базувалася 
в Луцьку. Голова Луцького братства, 
ініціював виготовлення для Луцька копії 
чудотворної ікони Іверської Богородиці.

Панютіна Софія Олексіївна (1847-1890). 
Дружина Всеволода Панютіна.

Подчашинський Федір Федорович (1889-
1905). Вихованець луцької прогімназії.

Рижковський Григорій Миколайович 
(1886-1920). Член Луцького братства і 
священик собору.

Трегубова Лідія Костянтинівна. Невідома 
особа.

Трегубова Тася. Невідома особа.

Стародубцев Петро Іпполітович (1843-
1893). Командир 33-го драгунського 
Ізюмського полку, який базувався в 
Луцьку.

Фофанов Тимофій Олександрович (1814-
1886). Генерал-лейтенант, георгіївський 
кавалер, командир 1-ї бригади 12-ї 
піхотної дивізії, 11-ї піхотної дивізії, яка 
базувалася в Луцьку. За останньою 
посадою – колега Панютіна.

Яків (1931-2004). Митрополит Луцький і 
Волинський УПЦ КП.

ПОХОВАНІ ОСОБИ В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ

  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта
hroniky.com

крізь призму часу ДИЯВОЛИ І ЦІННОСТІ. 
ХТО ПОХОВАНИЙ У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА

Приблизно рік 
минув відтоді, як 
на кладовищі біля 

собору в центрі Луцька 
демонтували давні 
парканчики довкола 
могил кінця ХІХ – початку 
ХХ століть. Хоч це було 
неприємною новиною, але 
видавалося послідовним 
у процесі «творчого 
переосмислення» протягом 
останніх років історичної 
важливості самого собору 
й того, що навколо нього.

Клубок пов’язаних із цим проб-
лем може здатися ще більшим, коли 
ми подивимося на тих, хто там по-
хований, і скульпторів-творців са-
мих пам’ятників. 

НІМІ ГЛЯДАЧІ 
ДЕКОНСТРУКЦІЇ 
МИНУЛОГО

Ситуація з кладовищем біля 
собору нічим не відрізняється від 
подібних випадків у сфері спадщи-
ни минулого. Суспільство мовчки 
спостерігає за діями розпорядників 
(орендарів, власників, зберігачів...) 
об’єктів минулого. Це забудовник, 
який зводить високу споруду біля 
меморіалу і розбирає пам’ятник, бо 
той заважає влаштувати парковку, 
власник приватизованої історично 
цінної споруди, який утеплює її та 
фарбує в персиковий колір, орен-
дар культової будівлі, який зама-
льовує фрески XVII століття, бо це 
«від чужої конфесії». 

Що можна вдіяти? Безумовно, 
можна апелювати до того, що сво-
бода одного закінчується там, де 
починається свобода іншого. Мож-
на вказувати, що право на минуле 
Луцька і його матеріальне виражен-
ня в сучасності мають усі лучани, і 
це не може бути об’єктом необме-
женої свободи когось одного. Сво-
бода, як відомо, є джерелом зла. А 
тим більше, в присвоєному вигляді. 
Це все так, але у схемі ефективної 
дії є радше теорією. Практика поля-
гає в тому, що ви не можете просто 
так взяти і вплинути на спосіб по-
ведінки розпорядника. Не працює 
законодавчий механізм впливу, бо 
за дотриманням закону в цій сфері 
в Україні ніхто не стежить, тож тре-
ба вигадувати щось своє: шуміти у 
пресі, лягати під трактор, лобіювати 
в депутатів. Або далі спостерігати.

Є, звичайно, «рятівні» випад-
ки. Уявімо музей, який опікується 
старовинною книгою, що вже роз-
сипається. Це бідний музей. І ніко-
му більше до того немає діла. Або 
так: валиться дім, а користувач має 
щось робити негайно. Тоді «сво-
бода всіх» звужується до відпо-
відальності одного, і вже від його 
можливостей та рівня світогляду 
залежить, що і як буде врятовано. 
Суспільство, яке з якихось причин 
не оберігає артефакти минулого, 
задовольняється цим вимушеним 
механізмом. Ситуація в Луцьку 
давно переросла у суцільний «ря-
тівний» випадок. І тоді в деталях ви-
ринають три дияволи.

Диявол перший. МОЖЛИВІСТЬ. 
Залишені державою напризволяще 
національні пам’ятки ремонтують 
розпорядники. Кожен із них має 
різні фінансові можливості. «Роби-
мо, що можемо, відчепіться від нас». 
Перший диявол розводить руками.

Диявол другий. СВІТОГЛЯД. 
Нерідко користувачі саме націо-
нальної спадщини мають чималі 
ресурси, але не мають відповідної 
освіти й розуміння цінності рестав-
рації пам’яток. Те саме стосується 

пам’яток місцевого значення, які 
часто потребують менших вкла-
день. «Ми вважаємо, що має бути 
так, дайте спокій». Другий диявол 
показує усім дулю.

Диявол третій. СТАТУС 
ПАМ’ЯТКИ. Ціла низка фонової за-
будови, якій не пощастило потра-
пити в розряд офіційних пам’яток, 
страждає. Але це питання аж ніяк 
не з юридичної площини (все одно 
на ті статуси всім наплювати), а з 
моральної. Відсутність юридичного 
статусу пам’яток минулого жодною 
мірою не нівелює їхньої цінності, а 
радше вказує на хиби нашого часу – 
бо не вміємо цінувати, не знаємо. 
Документ нині можна купити. При-
мітно, правда, що ніхто не купує 
документів, які мали б охоронну 
функцію. Зазвичай ними прикрива-
ються, коли хочуть щось збудувати. 
Тому документи – ніщо. Значення 
має тільки моральність, совість, 
освіта і можливість. Третій диявол з 
усіх сміється.

Про це ще довго можна писа-
ти, але ми вже підійшли до най-
важливішого. Це покоління і їхні 

цінності. Якщо є дві групи людей 
із цінностями А і Б, які мало пере-
тинаються, то те, що група А пере-
конає групу Б у своїх цінностях і 
навпаки, є нереальним. Розробник 
теорії модернізації Рональд Інґле-
гарт пише, що для нашого часу про-
цес модернізації характеризуєть-
ся принциповим моментом зміни 
цінностей. Це глобальний світовий 
процес, дуже властивий Україні. 
Зміна відбувається від групи А, яку 
він назвав цінностями виживання 
(націоналізм, повага до влади, авто-
ритаризм, недовіра, фізична безпе-
ка, егоїзм, гендерний детермінізм, 
матеріальні блага), до групи Б, яку 
Інґлегарт і ко назвали цінностями 
самовираження (толерантність, до-
віра, громадська активність, освіта, 
особиста незалежність, екологія, 
творчість). Цілком зрозуміло, що 
цінність культурної спадщини – це 
випадок групи Б й аж ніяк не в фа-
ворі у першої групи.

Можна виправдовуватися опи-
са ни ми вище дияволами, але врешті-
решт усе буде залежати від базових 
цінностей.

ХТО ПОХОВАНИЙ 
У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА

Коли ми питаємо, хто похова-
ний у центрі Луцька, з огляду лише 
на наявні пам’ятники, то тим самим 
одразу звужуємо питання в разів 
десять, ніж воно заслуговує. Чому? 
По-перше, ми наближаємося до 
проблеми поховання коня Андрія 
Боголюбського ХІІ століття. Так, це 
щось одиничне, але значне, зважа-
ючи на легендарність самого факту 
і становище особи. 

По-друге, піднімаємо проблему 
зниклого кургану Романсівка, отже, 
поховань ще руського періоду іс-
торії. Уперше його розкопувала Ка-
терина Мельник-Антонович у 1898 
році. 

По-третє, зачіпаємо тему дав-
нього луцького католицького кла-
довища, частиною якого була бер-
нардинська ділянка з похованнями 
членів ордену. Саме вони і збудува-
ли костел, який у ході історії пере-
творився на православний собор. 

По-четверте, власне православ-
ні поховання – з другої половини 
ХІХ століття. Тож пам’ятники, які є 

зараз, – це лише маленька частина, 
яка навіть не завжди територіально 
збігається з усіма типами поховань, 
які відбувалися біля храму.

Зараз біля собору є 14 могил, 
у яких поховано 17 людей. Із них – 
три священики, шість військовиків, 
два чиновники, гімназист і п’ять ін-
ших (дві дружини генералів, три не-
відомі особи). Не про всіх вдалося 
знайти достатньо інформації. Най-
більше відомо саме про похованих 
військовиків. Вони свого часу обі-
ймали високі посади в різних луць-
ких військових частинах, тож ними 
в подальшому цікавилися російські 
історики, які складали спеціаль-
ні книги і списки генералів, пажів, 
офіцерів тощо. Так ця інформація 
й дійшла до нашого часу. Є кілька 
людей, про яких не вдалося знайти 
нічого. 

Окрему увагу хочеться звер-
нути на авторів самих пам’ятників. 
Не всі з них відомі. Проте уважне 
око на кількох надгробках знайде 
прізвище Генріха Олешкевича з 
Житомира. То був відомий майстер, 
який виготовляв також і громадські 
пам’ятники. Генріх був шляхтичем 
(тоді – дворянином), нащадком ли-
товського художника Юзефа Олеш-
кевича і Кароліни, сестри відомого 
ботаніка й мемуариста Антонія Ан-
джейовського. 

Олешкевич є автором пам’ят-
ника Пушкіну в Житомирі. Не див-
но, що майстру замовляли роботи 
багаті люди, які намагалися зроби-
ти щось більше, ніж просто черго-
вий надгробок. У Луцьку прізвище 
Олешкевича – на похованнях гене-
ралітету, духовенства, представни-
ків вищого чиновництва.

Пам’ятник подружжю Гадонів 
підписано прізвищем Долгін. Вка-
зано місто – Санкт-Петербург. Зда-
ється неймовірним, що пам’ятник 
везли звідти аж до Луцька, та, ма-
буть, така була воля родини. У той 
час в Пітері працювало два майстри 
з виготовлення пам’ятників із пріз-
вищем Долгін.

На похованні Трегубових сто-
їть підпис майстра Яросинського з 
Луцька. Про нього не вдалося знай-
ти інформацію. Як і про А. Прушин-
ську, яка, найімовірніше, також пра-
цювала у Житомирі.

Пам’ятники на цвинтарі не є 
типовими, вони мають історичну 
та скульптурну цінність. Вказані 
прі звища авторів пам’ятників – 
це тільки частина історії навколо 
самих витворів. Інший елемент – 
ковані огорожі. Такі парканчики 
виготовляли на замовлення у кож-
ному випадку. Не дивно, що їх при-
крашали цікавими елементами. 
Так, деякі парканчики виконано в 
готичному стилі. Інші мають гар-
ний кований візерунок. На одному 
з парканчиків, які дивом зберегли-
ся, знаходимо кований людський 
кулачок, який підтримує дверцята. 
На інших бачимо родові герби або 
інші символи, які з тих чи тих при-
чин помістили автори парканів. На 
жаль, їхні прізвища поки невідомі. 
На зниклій огорожі однієї з могил 
було зображення уробороса. На 
інших – ковані герби з ініціалами. 
Один із таких ще є. 

Усе це вказує на виняткову (не-
типову, рідкісну, нестандартну, ту, 
яку треба берегти) історичну й куль-
турну цінність цвинтаря біля собору 
і всіх його складових – від витворів 
ковальського мистецтва у вигляді 
мініатюрних кулачків-ґвинтів до 
ансамблетворчої цінності території 
поховань загалом.  

Цвинтар біля собору Святої Трійці в Луцьку

О
лександр Котис
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Хто твердо знає, що робити, той приручає долю. Микола Миклухо-Маклай

За східним календарем 2017 рік – час 
Вогняного Півня. Практично на кожного чекає 
низка позитивних змін у житті. Щоб рік був хорошим, 
усім треба буде як слід потрудитися. Тоді успіх 
наздожене і в соціальній сфері, і в діловій. 

Рік Півня якнайкраще підходить для опанування нових 
професій і зміни роботи. Люди просто не зможуть сидіти 
склавши руки і діятимуть. Більшість представників різних 
знаків Зодіаку захочуть розширити сферу діяльності або 
й замисляться про відкриття приватного бізнесу. 

У царині любові шанси несподівано зустріти щастя 
високі як ніколи! І не так важливо, наскільки ви чарівні, 
тому що в 2017 році пріоритетом буде не фізична краса, 
а духовна близькість.

Гороскоп на 2017 рік обіцяє, що період буде складним 
у плані здоров’я. Якщо у вас є хронічні хвороби, то 
чекайте загострень у найнеочікуваніший момент. Тому 
заздалегідь поклопочіться про регулярну профілактику.
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ОВЕН 
(21 березня – 20 квітня) 

Для Овнів 2017 рік обіцяє бути 
успішним у багатьох аспектах: він по-
дарує вам силу-силенну можливос-
тей і перспектив. Передусім це буде 

пов’язано зі змінами у вас самих: станете ініціативні-
шими, а певні події повністю перевернуть ваші погля-
ди на життя та вимоги до себе. На вас чекає чимало 
знайомств. Залагодите всі внутрішні конфлікти й на-
близитеся до досягнення заповітної мрії.

Навіть найнезвичайніші любовні бажання можуть 
здійснитися. Для багатьох Овнів особисте життя може 
набути першочергового значення, завдавши тим самим 
чимало клопотів. Імовірно, доведеться переосмислити 
взаємини з людьми, які зовсім недавно були вірними і 
надійними.

У 2017 році на Овнів чекає безумовний успіх у діло-
вій сфері. На початку року можливі несподівані зміни, 
що знаменуватимуть початок кар’єрного підйому. Будьте 
морально готові до непередбачуваних подій і потреби 
швидко адаптуватися в нових обставинах. Пам’ятайте: 
все, що зараз відбувається, – лише на краще.

СТРІЛЕЦЬ 
(23 листопада – 21 грудня) 

Рік Півня для Стрільців буде роком 
викликів і починань. Вони матимуть 
безліч можливостей, вхопившись за 

які, зуміють втілити давно заплановані ідеї в життя. 
Потрібно лише зосередитися на головних цілях і не 
розпорошуватися на дрібниці. 

Будьте уважні до своїх половинок. Глибина почут-
тів підштовхне Стрільців до серйозного кроку – зміни 
сімейного стану. Вогняний Півень сприятиме вашим 
прагненням. Спільний побут зміцнить взаємини з ко-
ханими. Самотнім Стрільцям на шляху до щастя може 
стати лише нерішучість.

У 2017 році не можна легковажно ставитися до 
грошей, інакше ризикуєте накликати на себе фінансо-
ві труднощі. 

Можливі проблеми зі здоров’ям: вегето-судинна 
дистонія, мігрені, гіпертонія. Стрільцям краще всер-
йоз узятися за здоров’я, щоб воно катастрофічно не 
погіршилося. 

КОЗОРІГ 
(22 грудня – 20 січня) 
На Козорогів у 2017 році че-

кає море активності, що допоможе 
їм завжди бути попереду. Спокій і 
впевненість у власному успіхові – 

ось те, що їм потрібно. 
Вогняний Півень спровокує розвиток незвичай-

них талантів у Козорогів. Ви претендуватимете на 
звання ідеального господаря або господині! Карди-
нальні зміни у вашому характері не залишаться не-
поміченими другою половинкою. Єдина проблема, з 
якою зіткнеться ваша сім’я в 2017 році, – заздрість з 
боку тих, хто вас оточує.

Якщо гарненько потрудитися на початку року, то 
ближче до його середини на Козорогів чекають суттє-
ві фінансові вливання.  Потрібно буде лише розсудли-
во використати ці кошти.

У плані здоров’я рік буде сприятливим. Не варто 
тільки залишати без уваги хронічні хвороби, щоб не 
мати їх загострення. 

ВОДОЛІЙ 
(21 січня – 19 лютого) 

Радість та удача будуть пересліду-
вати Водоліїв, щедро обдаровуючи за 
поступливість і працьовитість. Поча-

ток року стане досить значущим. 
Товариськість і чарівливість забезпечать Водо-

ліям великий список кандидатур на звання другої 
половинки. Але, на жаль, остаточний вибір до кін-
ця року удасться зробити одиницям. Водолії, яким 
пощастить приборкати свій егоїзм, до осені можуть 
впасти у депресію, вихід із якої один – серйозні сто-
сунки.

Прибутковим рік Півня стане для тих Водоліїв, які 
не будуть сидіти, а візьмуться за залучення до своїх 
ідей впливових людей. Серйозні кар’єрні плани здійс-
няться в галузі інформаційних технологій та у сфері 
послуг. 

Проблем зі здоров’ям Водоліям слід чекати у 
тому випадку, якщо представники цього знаку пе-
рестараються з алкоголем або забороненими пре-
паратами. 

РИБИ 
(20 лютого – 20 березня)  

2017 рік стане для Риб роком не-
бувалих змін. У їхніх думках будуть 
роїтися нові плани, ідеї, задуми та 

проекти. Приємні сюрпризи й несподівані знайом-
ства допоможуть Рибам у просуванні кар’єрними 
сходами. Єдине – ризикувати даремно категорично 
заборонено. 

Робота й інші клопоти стануть серйозною пере-
шкодою на шляху до сімейного щастя в першій по-
ловині року. Рішення є: на вихідні вирушайте з сім’єю 
на пікнік, у парк або кінотеатр. До самотніх представ-
ників знаку зірки будуть прихильнішими. Півень готує 
для вас багато цікавих перспективних знайомств.

З особливою обережністю у 2017 році потрібно 
ставитися до фінансової допомоги. В іншому випадку 
Риби ризикують залишитися без значної суми. Копітка 
праця та вміння цінувати партнерів і клієнтів принесе 
лише сприятливі плоди. 

Незважаючи на гарне самопочуття, Рибам варто 
подбати про органи травлення, особливо на самому 
початку 2017 року. 

ЛЕВ 
(24 липня – 23 серпня) 

Незважаючи на те, що Півень не шанує сімей-
ство котячих, до Левів він ставиться з повагою. У 
2017 році підвернеться не одна чудова можли-
вість для творчості. Усе, що потрібно для досяг-

нення задуманого, – це відкинути геть царські лінощі та, засукав-
ши рукава, взятися за роботу. 

Дефіциту уваги з боку протилежної статі цього року Леви не 
відчуватимуть. До осені на горизонті з’явиться людина, заради 
якої варто відмовитися від інтрижок. Одружені ж присвячувати-
муть себе родині. 

Імпульсивним Левам краще не хвалитися успіхами, адже будь-
якої миті Півень може повернутися до них «хвостом». 

Самопочуття турбуватиме лише тих Левів, які не контролюють 
своє здоров’я. Варто зміцнювати імунітет, стежити за харчуванням 
і не перепрацьовувати. 

ДІВА 
(24 серпня – 23 вересня) 

2017 рік гарантує всім Дівам міцні партнер-
ські стосунки. Крім ділової сфери, рік Півня впли-
не і на особисте життя. Варто відкинути всі сумні-
ви і з головою пірнути в нове та незвідане. 

Новий рік обіцяє розставити всі крапки над «і» в романтичній 
сфері. Якщо не сидіти склавши руки, занурившись у душевні муки, 
можна домогтися чималих успіхів на любовному фронті. Особливо 
сприятливі для досягнення особистого щастя кінець весни й літо. 

Ризиковані фінансові оборудки можуть принести досить від-
чутний прибуток. Настав час спробувати свої сили в бізнесі, тим 
більше, що в кар’єрі у Дів намітився величезний бар’єр. 

Проблем зі здоров’ям не буде, якщо самі Діви будуть уважни-
ми до свого організму. 

ТЕРЕЗИ 
 (24 вересня – 23 жовтня)  

У всіх планах чудовим рік Півня буде для Те-
резів. І в особистому житті, і на професійній ниві у 
них буде повна ідилія. Усе, що потрібно, – це склас-
ти чіткий план і неухильно рухатися до мети. 

Зірки не рекомендують гратися з почуттями протилежної ста-
ті. У першій половині року не намагайтеся розбити чиєсь серце. 
Ваш грайливий флірт багато хто може розцінити як серйозний 
крок. Не чекайте, поки проблеми в особистому житті залагодять-
ся самі собою, якщо дорожите стосунками – дійте.

Рік Півня мине для Терезів із чималими витратами. Однак на 
них буде чекати підвищення, і вкрай важливо «зачепитися» на но-
вій посаді й не втратити її. 

Якщо Терези знаходитимуть час на регулярний відпочинок, 
здоров’я не підведе. 

СКОРПІОН 
(24 жовтня – 22 листопада) 

Рік Півня обіцяє Скорпіонам час справжніх 
змін, які зроблять їх щасливими. З перших днів но-
вого року представники цього свавільного знаку 
складуть план дій і будуть неухильно йти за ним.  

Небувалий шарм, який випромінюватимуть Скорпіони, при-
голомшуватиме кожного. Це прекрасна можливість завести нові 
серйозні стосунки або укріпити ті, що вже є.

У рік Півня підвернеться прекрасна можливість почати власну 
справу. Скорпіонам потрібно лише бути пильними, щоб не обду-
рили. У кар’єрі очікується просування. 

Навесні всім Скорпіонам слід поберегтися, вживати більше ві-
тамінів і загартовуватися. Щоб не було проблем зі шлунком, варто 
переглянути режим і якість харчування.

ТЕЛЕЦЬ 
(21 квітня – 21 травня) 
Найважливішими для Тельців ста-

нуть саме перші місяці 2017 року. У цей 
період потрібно ставити конкретні цілі 
та досягати їх усіма можливими спосо-

бами. У середині року життя буде нагадувати гойдалку. 
Але Тельці швидко повернуться в колію, і решта часу 
мине доволі успішно.  

Рік ознаменований душевними переживаннями в 
романтичній сфері. Емоційний підйом відчують навіть 
ті представники знаку, які перебувають у тривалих сто-
сунках. Вам удасться поглянути на партнера під іншим 
кутом. 

Грошове питання в 2017 році постане гостро. Щоб 
не вийшло неприємної ситуації, Тельцям слід бути 
пильними із людьми, які хочуть допомогти. 

Щоби дрібні болячки не дошкуляли, потрібно 
уважніше ставитися до свого психічного та психоло-
гічного здоров’я. Тельцям, які потерпають через зайву 
вагу, пора взятися за фігуру. 

БЛИЗНЯТА 
(22 травня – 21 червня) 

Уже з перших днів 2017 року Близ-
нятам треба ретельно переглянути 
особисті стосунки і, якщо потрібно, 

відредагувати їх. Емоції керуватимуть цими людьми і 
на роботі, і в любові. 

Кар’єрне зростання на початку року опанує всі 
думки і бажання подвійної натури. Щоб стосунки не 
закінчилися прикрим розставанням, доведеться ви-
кроювати час зі свого щільного графіка для другої по-
ловинки. Самотнім Близнятам зірки радять придиви-
тися до друзів, можливо, любов усього вашого життя 
ближче, ніж ви думаєте?

У 2017 році Близнятам треба бути пильними, оскіль-
ки навколо них так і будуть витися шахраї та аферисти. 
Причому під удар можуть потрапити не тільки особис-
ті кошти. У кар’єрі на амбітних Близнят очікує значне 
просування. 

Щоб не було проблем із кістками й суглобами, що-
дня треба робити фіззарядку.  А ще Близнятам не зайве 
буде подбати про нервову систему. 

РАК 
(22 червня – 23 липня)  

2017 рік буде непростим, сповне-
ним і приємними, і не зовсім хорошими 
несподіванками. З перших днів нового 
року потрібно почати нове життя, по-

збувшись усього, що заважає. 
На початку року Раків складно буде назвати раціо-

нальними у виборі партнерів, ви швидко перемикати-
мете увагу з одного романтичного об’єкта на інший. 
Головне – вчасно відрізнити щирі почуття від швидко-
плинного захоплення. Саме час скоротити довгий спи-
сок вимог до людей, які поруч. Жінки-Раки в 2017 році 
буквально розквітнуть і будуть купатися в променях 
любові яскравого Півня. 

2017-й стане для войовничих Раків роком матері-
альних рішень. На роботі важливу інформацію потріб-
но тримати при собі й не ділитися ідеями та планами. 

Чужі проблеми не варто брати близько до серця. І 
тоді зі здоров’ям буде повний лад! 

м 2017 рік – час 
тично на кожного чекає 

і б і б

За східним календаре
Вогняного Півня. Практ

і

ГОРОСКОПГОРОСКОП  
НА 2017 РІКНА 2017 РІК
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Якщо вам треба зібрати команду, що виграла б стрибки у висоту, ви шукаєте одного хлопця, який 
може стрибнути на сім футів, а не сімох, які можуть стрибнути по футу кожен. Фредерик Терман

  Тетяна ГРІШИНА 
Фото автора
Луцьк

ВОЛИНСЬКІ 
РУКОПАШНИКИ 
ВИБОРОЛИ 
17 НАГОРОД
Житомир

Відкритий турнір з рукопашного 
бою серед дітей та юнаків відбувся 
у Житомирі 9-10 грудня. Змагання 
зібрали понад 150 спортсменів, 
хлопців та дівчат наймолодших 
вікових категорій, що представляли 
кращі школи рукопашного бою 
та інших змішаних єдиноборств із 
центрального та західного регіонів 
України.

Волинь представляла збірна двох 
клубів – ВОСК «Магістр» та ВРКРБ «Ін-
сайт». Незважаючи на потужну конку-
ренцію команд з інших областей, юні 
волиняни продемонстрували високий 
морально-бойовий дух, технічну підго-
товленість та вольові риси. У підсумку 
здобули 17 нагород різного ґатунку, що 
в неофіційному заліку дало змогу посіс-
ти друге командне місце.

Бронзовими призерами змагань у 
своїх віко-вагових категоріях стали Да-
ниїл Ярмолюк, Владислав Цицан, Віктор 
Кравчук,  Владислав Гуль, Андрій Костюк 
(ВОСК «Магістр»),  Назар Проць,  Стані-
слав Захарчук,  Артем Спященко (ВРКРБ 
«Інсайт»). «Срібло» здобули  Дмитро 
Оліферович,  Михайло Солонінка (ВОСК 
«Магістр»), Гліб Мартинюк, Дмитро 
Проць (ВРКРБ «Інсайт»). Перші місця по-
сіли Назар Олексюк,  Михайло Коваль-
чук (ВОСК «Магістр»), Максим Богуль-
ський, Данило Сліпчук (ВРКРБ «Інсайт»). 
Золоту медаль чемпіонату також вибо-
рола і єдина представниця прекрасної 
статі в складі збірної Волинської області 
Олександра Грисюк (ВОСК «Магістр»).

Окрім того, рішенням головної суд-
дівської колегії шістьох волинських 
спортсменів (найбільше серед усіх 
команд-учасниць турніру) відзначено 
окремими призами за волю до перемо-
ги та найкращу техніку: Владислава Ар-
тинюка, Дмитра Іванашка, Владислава 
Іовенка (ВОСК «Магістр»), Дмитра Ната-
ліча,  Максима Петренка,  Іллю Левесюка 
(ВРКРБ «Інсайт»).

УСІ ЗІРКИ «ВОЛИНІ» 
ЗБЕРУТЬСЯ РАЗОМ
Луцьк

Традиційний новорічний турнір із 
міні-футболу збере унікальний 
розсип зірок у своїй історії.

Організатор змагань Юрій Волошин 
розповів, що матчі відбуватимуться в 
залі обласної спортшколи 27-29 грудня 
й розпочинатимуться о 16:00. У завер-
шальний день відбудуться півфінали, 
матч за третє місце та фінал.

Традиційно на майданчик виходи-
тиме вісім команд, які розподілять на 
дві групи. Це – «Волиньтабак», «Волинь-
агротех», «Вотранс», «Вест», «Володи-
мирівка», «Ковель-Волинь», «Ісіда» та 
«ЛСТМ». 

У складах команд будуть зірки УПЛ 
та європейських клубів: Василь Сачко, 
Тарас Михалик, Сергій Сімінін, Артем 
Федецький, Олег Герасимюк, В’ячеслав 
Шарпар, Андрій Богданов, Редван  Ме-
мешев. Підтверджується участь ще 
одного колишнього капітана «Волині» 
«дніпрянина» Сергія Кравченка. Молодь 
«Волині» – Дудік, Чепелюк, Тетеренко і 
Романюк разом із Мемешевим – зігра-
ють за «Вест».

знай наших!

подія

Муай тай нерідко 
називають «боєм 
восьми кінцівок», 
оскільки учасники 
можуть наносити удари 
не тільки кулаками 
і ступнями, але й 
гомілками, ліктями або 
колінами. Поки що цей 
вид єдиноборств не 
входить до програми 
Олімпійських ігор, 
утім така перспектива 
є через збільшення 
популярності цього 
виду спорту. 

МИКОЛАЙЧИКИ 
БІГАЛИ ЗАРАДИ 
БЛАГОДІЙНОСТІ

ТУТ КУЮТЬ СТАЛЕВІ КУЛАКИ
єдиноборства 

добра справа

Луцьк

Благодійний забіг Святих 
Миколаїв відбувся 18 грудня у 

Луцьку. Дійство зібрало близько 
п’яти сотень любителів бігу – і 
дорослих, і дітей.

Витриваліші бігуни здолали дистанцію у 
7 км, решта ж пробігли 2 км. Забіг відбувався 
на проспекті Соборності до перетину з про-
спектом Молоді. Для діток від 6 до 13 років 
були свої дистанції у кількасот метрів. На фі-
ніші усім вручили пам’ятні медалі.

Учасники спортивно-благодійного свята 
змагалися у різноманітних конкурсах, для ді-
ток влаштували майстер-класи, діяла фотозо-

«Пітбулята» – саме так 
турботливо й лагідно 
називає головний 

тренер з тайського боксу Богдан 
Мороз своїх юних вихованців. 
Нині у Луцьку в його клубі Pitbull 
тренується понад сотня людей 
різного віку. Тут тендітні дівчата, 
амбітні юнаки, чоловіки у розквіті 
сил та геть малі хлопчаки, на 
чиїх руках боксерські рукавиці 
нагадують клешні омара.   

11 грудня клуб провів відкрите трену-
вання для всіх охочих, а 16 грудня нагородив 
найкращих спортсменів за підсумками року. 
Ними стали Сергій Снитюк, Роман Демчук, Ан-
тон Серветник та Микола Головатюк. Цю наго-
роду започаткував тренер, аби ще більше мо-
тивувати молодь, дати їй можливість пізнати 
інші країни та розкрити свій потенціал. 

Нагороду вручають найстараннішим 
учням, які регулярно тренуються, їздять на 
змагання, дотримуються правил клубу. Вони 
отримають путівку до Таїланду на навчання. 
Ця країна, як відомо, – серце тайського боксу. 
Свого часу Богдан і сам там тренувався. Сер-
гій Снитюк минулого року також удостоївся 
честі називатися кращим. Він, до слова, цьо-
горіч став срібним призером світу з тайського 
боксу. Тренується у клубі шість років. Нині він 
уже сам допомагає тренувати вихованців клу-
бу. Каже, що повністю присвятив себе спорту і 
жодного разу не пошкодував про це. 

Пригадує, прийшов у секцію з одноклас-
ником. Той з боксом не подружився, а Сергій 
захопився. 

Про поїздку до Сіаму відгукується дуже 
схвально: «У Таїланді все було інакше: почина-
ючи від клімату й закінчуючи тренуваннями. 
Якщо вдома я можу пробігти крос у 30 кіло-
метрів, то там після десятки ноги наступного 
дня наче ножем прорізало. Щодо тренувань, 
то велику увагу тайці приділяють роботі но-
гами. Тут можна багато чого повчитися, адже 
тренуються не для себе, не для підтримання 
фізичної форми, а для професійних виступів. 

У європейському боксі основний акцент роб-
лять на верхній частині тіла».

У планах Богдана Мороза – ще одна на-
города для «пітбулят». Вона даватиме шанс 
отримати суттєві можливості для здобування 
освіти у вищих навчальних закладах й тим, 
хто не надто вправний у боксі, втім старанний 
у навчанні. 

«Не всі мене розуміють. Серйозні люди 
кажуть: «Богдане, це тобі не Америка. Тут такі 
проекти не підуть». Але я доведу, що все ре-
ально. І всім раджу: не слухайте тих людей, 
які кажуть вам, що у вас щось не вийде, що 
ви чогось не зможете, не досягнете. Візьміть 
блокнот, напишіть план на десять років, чого 
хочете досягти, і крок за кроком йдіть до 
мети», – пояснює спортсмен. 

Так свого часу зробив і він. Розпочавши 
з тренувань у підвалі, де після дощу по лит-
ки вода стояла, виховав цілий клуб та тренує 
спортсменів за кордоном. Скільки загалом 
чоловіків та жінок, дітей та юнаків за роки 
існування Pitbull залишило в залі свого поту, 
енергії, перемог та поразок – годі порахувати. 
У 2016 році дітищу Богдана Мороза виповни-
лося п’ять років. Хоча як тренер із тайського 
боксу спортсмен працює куди довше. Він не 
тільки готує нових чемпіонів, а й сам бере 
участь у боях. 

Попри те, що зараз Мороз більше часу 
проживає у США, переконує, що всі питання, 

пов’язані з клубом, у нього на контролі. Тут 
залишив «за старших», окрім Сергія Снитюка, 
ще двох вихованців – як тренера зі змішаних 
бойових єдиноборств Миколу Головатюка та 
як тренера з тайського боксу Романа Демчука. 
Обидва спортсмени теж виступають на рингу. 

Під час відкритого тренування Богдан 
більше працював у рингу. Кілька хвилин ін-
тенсивних ударів руками, ногами та ліктями 
виснажують не гірше, аніж затяжний крос. 
Однак саме так тренується витривалість та 
вміння працювати, коли, здавалося б, уже не 
залишилося сил. 

У перервах між роботою з вихованцями 
тренер ділиться думками з батьками, закли-
каючи їх бути прикладом для власних чад: 
«Підтримуйте дітей незалежно від результату. 
Подавайте власний приклад. Відкупитися від 
дитини – це легкий шлях, але куди він при-
веде? Діти беруть приклад з батьків. Як може 
тато з мамою їсти пельмені, а дитину змушува-
ти снідати вівсянкою? Тільки власним прикла-
дом можна це зробити. Приємно бачити, що у 
нас тренується батько й син, знову – батько й 
син. Серед нас є ціла родина – батьки і троє 
дітей. Не списуйте себе, не кажіть, що ви ста-
рі, підіть у зал, у тренажерку. Забрати вартість 
спиртного зі святкового столу – і матимете 
гроші оплатити річні абонементи. Хтось ска-
же, що це жорстоко, мовляв, це ж свято. Для 
мене свято – прокинутися і бути здоровим». 

У секцію ходять і дівчата, і дорослі чоловіки

Майбутні чемпіони заняття 
поки що сприймають як гру

Кількахвилинну серію бойових 
прийомів на рингу можна 
прирівняти до виснажливого кросу 

Юні спортсмени із клубу «Магістр»

на. Подбали організатори і про розіграш цін-
них подарунків. Бігуни-«миколайчики» були 
вбрані у новорічні шапки, чимало учасників 
одягнули веселі святкові костюми.

Як розповіли організатори зі спортивного 
клубу «Лучеськ», реєстрація для участі в акції 
вартувала 50 гривень. Усе для того, аби зібра-

ти кошти для Волинського обласного спеціа-
лізованого будинку дитини.

«Такі дійства потрібні для святкового на-
строю і популяризації здорового способу 
життя. Та найважливіше те, що вони популя-
ризують благодійність, допомогу одне одно-
му», – кажуть у спортклубі «Лучеськ».

Андрій Ковальчук

ВО
СК «М

агістр»

Дітлахам дійство неабияк сподобалося
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а я роблю кращим його. Кріштіану Роналду

№ КОМАНДА І О
1 Баварія 15 36
2 РБ Лейпциг  15 36
3 Хоффенхайм 15 27
4 Герта 15 27
5 Боруссія Д 15 26
6 Айнтрахт Ф 15 26
7 Кельн 15 24
8 Байєр 15 20
9 Майнц 15 20

10 Фрайбург 15 19
11 Шальке 15 18
12 Аугсбург 15 17
11 Боруссія М 15 16
14 Вердер 15 15
15 Вольфсбург 15 13
16 Інгольштадт 15 12
16 Гамбур 15 10
18 Дармштадт 15 8

№ КОМАНДА І О
1 Челсі 17 43
2 Ліверпуль 17 37
3 Манчестер Сіті 17 36
2 Арсенал 17 34
5 Тоттенхем 17 33
6 Манчестер Юнайтед 17 30
7 Саутгемптон 17 24
8 Вест Бромвіч 17 23
9 Евертон 17 23

10 Борнмут 17 21
11 Сток Сіті 17 21
12 Уотфорд 17 21
13 Мідлсбро 17 18
14 Бернлі 17 17
15 Вест Хем 17 19
16 Лестер 17 16
17 Крістал Пелес 17 15
18 Сандерленд 17 14
19 Суонсі 17 12
20 Халл Сіті 17 12

№ КОМАНДА І О
1 Ювентус 17 42
2 Рома 17 35
3 Наполі 17 34
4 Лаціо 17 34
5 Мілан 17 33
6 Аталанта 17 29
7 Інтер 17 27
8 Фіорентина 17 26
9 Торіно 17 25

10 К’єво 17 25
11 Удінезе 17 24
12 Дженоа 17 23
13 Сампдорія 17 22
14 Болонья 17 20
15 Кальярі  17 20
16 Сассуоло 17 17
17 Емполі 17 14
18 Кротоне 17 9
19 Палермо 17 9
20 Пескара 17 8

№ КОМАНДА І О
1 Реал Мадрид 15 37
2 Барселона 16 34
3 Севілья 16 33
4 Вільярреал 16 29
5 Реал Сосьєдад 16 29
6 Атлетіко 16 28
7 Атлетік 16 26
8 Ейбар 16 23
9 Еспаньйол 16 22

10 Лас Пальмас 16 21
11 Малага 16 21
12 Алавес 16 21
13 Сельта 16 21
14 Бетіс 16 18
15 Депортіво 16 16
16 Леганес 16 16
17 Валенсія 15 12
18 Спортінг Х 16 12
19 Гранада 16 9
20 Осасуна 16 7

бундесліга

прем’єр-ліга

серія А

ла-ліга

слово – не горобець

  Підготував Юрій КОНКЕВИЧ
Фото: Facebook ФК «Дніпро», 
fla.volyn.ua, fcvolyn.net

ВОЛОДИМИР КОВАЛЮК, 
ЕКС-ГРАВЕЦЬ «ВОЛИНІ» 
ТА «ДИНАМО», ПРО ТЕ, 
ЧОМУ ОЛЕГ ГУСЄВ ІДЕ З 
«ДИНАМО»:

– Шкода, що Олег Гусєв іде з «Динамо». 
Він  – феноменальний футболіст. Особливо 
ціную його працелюбність. Він багато бігає 
полем, має неймовірну витривалість. При-
гадую, Гусєв зробив стрімку кар’єру в «Ди-
намо». В одному сезоні виступав у другій 
лізі, а вже у наступному – в елітному диві-
зіоні за «Динамо». І збірній дуже допоміг. 
Фактично, саме національна дружина його 
надламала. Навесні минулого року Михай-
ло Фоменко в останню мить відчепив Гусє-
ва і не взяв його на Євро-2016. А не треба 
було викреслювати, бо Гусєв заслужив на 
поїздку до Франції. Фоменко психологічно 
надламав свого земляка, і після цього його 
кар’єра пішла на спад. 

плебісцит ХТО КРАЩИЙ У «ВОЛИНІ»?
Луцьк

На офіційному сайті 
ФК «Волинь» 
розпочалося 

п’ятнадцяте традиційне 
передноворічне 
опитування 
вболівальників, яке 
визначить кращого 
гравця команди за 
підсумками 2016 року.

Нагадаємо, в попередні роки 
переможцями ставали такі грав-
ці: 2002 – Самір Алієв, 2003 – Ка-
мал Гулієв, 2004, 2005 – Василь 
Сачко, 2006 – Майкл Чиді Алозі, 
2007 – Жадер да Сільва, 2008, 
2009, 2010 – Олександр Пищур, 
2011 – Ванче Шиков, 2012, 2013 – 

Опитування триватиме до 31 
грудня 2016 року, а його резуль-

тати підсумують у перший день 
нового 2017 року. 

Сергій Сімінін, 2014 – Ерік Бікфал-
ві, 2015 – Сандро Кобахідзе.

Цього року включили до 
списку для голосування грав-
ців, які зіграли у 2016 році що-
найменше десять поєдинків 
у чемпіонаті України та Кубку 
України. Відтак у розділ для го-
лосування на сайті та на офіцій-
ній сторінці клубу в Facebook 
внесено таких футболістів: 
Артем Кичак, Артем Шабанов, 
Сергій Логінов, Владислав  Ша-
повал, Міха Горопевшек, Олег 
Герасимюк, Дмитро Задерець-
кий, Юрій Романюк, Олександр 
Чепелюк, Редван Мемешев, 
Сергій Петров, Артем Дудік, 
Анатолій Діденко.

ЩО ОБГОВОРЮВАЛИ У 
СПОРТІ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЮРІЙ РОМАНЮК, ЗАХИСНИК 
«ВОЛИНІ», ПРО ТЕ, КОЛИ 
ПЕРЕСТАВ БОЯТИСЯ 
ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ: 

– Було б добре, якби нам дозволили 
дозаявляти нових гравців. Зараз старші 
тягнуть нас, але не всі ми справляємося, 
ще трохи «зелені». Особливо важко було 
на початку чемпіонату. Я дуже мало що ро-
зумів на полі. Все ж УПЛ дуже відрізняється 
від усього, що раніше грав. Дубль хіба на-
гадує Прем’єр-лігу за швидкостями. Але 
втягнулися по ходу чемпіонату. У мене піс-
ля матчу з «Динамо» «тремор» минув. По-
годжуюся з Анатолієм Діденком, який ска-
зав у інтерв’ю, що це досвідчені футболісти 
мусили в молодь вливатися, а не навпаки. 
Утім «кістяк» нашої команди – це Анатолій 
Діденко, Редван Мемешев, два Артеми – 
Шабанов та Кичак, Олег Герасимюк. Це наш 
досвід, якби не вони, не знаю, що було б.

ДМИТРО МИХАЙЛЕНКО, 
В. О. ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА 
«ДНІПРА», ПРО ТЕ, ЩО НАШ 
ФУТБОЛ ВРЯТУЄ МОЛОДЬ:

– Чому так мало вболівальників на мат-
чах? Коли у твоїй державі йде війна, якось не 
до розваг. А ще від середини 2000-х наш на-
род розбестили великою кількістю класних 
легіонерів, люди звикли бачити закордонних 
майстрів і не хочуть чекати, поки такі ж май-
стри вийдуть із вітчизняних шкіл. Іще не забу-
ваймо, що чотири команди (33% всіх команд) 
грають не вдома. 

Але, що показово, мінімум половина із 
шести матчів кожного туру дуже цікаві, у них 
присутня захоплива ігрова інтрига. Просто ця 
інтрига йде від виконавців, нижчих за класом, 
порівняно з тими, які були ще навесні 2014-го.

Недавно я говорив із наставником «Шах-
таря» Паулу Фонсекою, прямо запитавши в 
нього враження про наш футбол. Він – нова 
в Україні людина, має незамилений погляд, і 
він сказав: «У вас майже немає тренерів, які 
вчили б команди грати у футбол, більшість 

учить грати від оборони».  Справді, так, по 
суті, було завжди в нашій історії – футбол був 
«обороноцентричний». Просто є два нюанси. 
Перший: раніше українцям не було з чим по-
рівнювати, зараз же є безліч відеотрансляцій, 
і люди роблять вибір. Сьогодні, на мою дум-
ку, переживаємо перехідний період: стають 
до праці молоді фахівці, які орієнтуються не 
на радянське минуле, а на європейське май-
бутнє футболу. Сподіваюся тільки, що ці люди 
молоді не лише за віком, що вони й думають 
інакше.

ВОЛОДИМИР РУДЮК, 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ПРО ПРОБЛЕМИ Й 
ПЕРСПЕКТИВИ:

ІГОР ГОЦУЛ, ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
УКРАЇНИ, ПРО ТЕ, ЩО 
СОЧІ ПОЗБАВИЛИ ПРАВА 
БУТИ ГОСПОДАРЕМ 
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З 
БОБСЛЕЮ ТА СКЕЛЕТОНУ:

– Під загрозою опинився футбольний 
чемпіонат світу, а також вісім важливих зма-
гань із зимових видів спорту, які раніше до-
вірили провести Росії. Ця країна плюнула в 
обличчя усьому світовому спорту. Вона по-
рушує усі міжнародні норми, у тому числі й 
у галузі спорту. Так, допінг є раковою пух-
линою сучасного світу. Проблеми мають усі 
країни. Усі активно з цим борються. Водно-
час Росія не тільки не бореться із цим злом, 
але й підтримує допінг на рівні державної 
політики і завдяки спецслужбам намагалася 
замовчати грубі порушення. Країна вдалася 
до підкупів і навіть до погроз, щоб досягти 
цілей. Світове співтовариство вже не тер-
пить такої нахабної і нецивілізованої пове-
дінки й застосовує санкції.

Спершу російських легкоатлетів від-
сторонили від участі в Олімпійських іграх, а 
тепер у цієї країни відбирають турніри. Усе 
логічно.

– Коли приймаємо чемпіонати на-
ціонального рівня, маємо дуже велику 
проблему з розміщенням спортсменів, 
тренерів, суддів. Ми хочемо бачити Луцьк 
туристичним, але умов для цього поки 
нема. Коли нам треба прийняти хоча б до 
тисячі людей, то місто зовсім не готове. Ще 
є питання аеропорту. Щодо ресторанів і 
кафе, то тут проблем немає, цих закладів у 
нас достатньо.

Змагання із легкої атлетики – це інвес-
тиції в Луцьк. Наприклад, один чемпіонат 
України зібрав у нас близько тисячі людей 
на чотири-п’ять днів, які тут жили, пили, їли. 
Ми привезли тисячу туристів, а що управ-
ління культури з ними зробило? Що нам 
запропонували? Ми хочемо співпраці. Ми 
хочемо, щоб ці люди потім сюди поверну-
лися вже не на змагання, а просто так, по-
дивитися ще раз на Луцьк. Сподіваємося, 
що наступного року будемо більш тісно 
контактувати.

fcvolyn.net
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Якщо ви дасте людині рибину, то ви дасте їй їжу на один день. Якщо ви навчите її ловити рибу, 
то забезпечите її їжею на все життя. Джон Каленч

– Доцю, ти п’ять ложок цукру поклала. 
Що, закохалася?

– Ні, мамо, я солодкий чай люблю.
– Ти п’ять столових ложок цукру по-

клала.
– Я дуже солодкий чай люблю.
– Доцю, ти їх у суп поклала.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ой, Розочко, я їздила до санаторію й 
познайомилася з цікавим чоловіком! У нас 
із ним таки дуже багато спільного – гастрит, 
гіпертонія й плоскостопість.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Це щось невидиме, що витає в повітрі 
й робить нас щасливими...

– Любов?
– Ні, безплатний Wi-Fi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

З трирічною дівчинкою розмовляють 
на тему прийдешнього Нового року.

Мама: 
– А хто приходить на Новий рік із по-

дарунками?
Дівчинка: 
– Дід Молоз!
Мама: 
– Чудово. А ще хто з ним приходить?
Дівчинка мовчить.
Мама: 
– Ну ти ж знаєш! Згадуй! Така з косою.
Дівчинка: 
– ...Шмелть?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шоколад виробляють із какао-бобів. 
Боби – овочі.

Цукор – з цукрових буряків. Буряки – 
овочі.

Отже, шоколадка – теж овоч, а овочі 
корисні для здоров’я!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А ви молитеся перед їдою?
– Ні, моя дружина нормально готує.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий Дідусю Морозе! На минулий 
Новий рік я просила в тебе хлопця. То 
ось: забери назад цього придурка і давай 
краще мандаринки!..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вона: 
– Знаєш, чого я хочу?
Він: 
– Усього!
Вона: 
– Це по-перше...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Неймовірно, але факт: наші громадяни 
стали значно сильніші фізично! Якщо 20 
років тому потрібно було не менш як двоє 
людей, щоб донести додому продуктів на 
сто гривень, то тепер це може зробити й 
п’ятирічна дитина!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що найскладніше в українських ре-
формах?

– Відірвати свиней від корита!

Жартівливо-політичний гороскоп на 22 – 28 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Михайло Гетьман 
8 квітня 1960 р.
Секретар Ковельради
Проведете тиждень у 
повсякденних турботах і 
роботі, можете розраховувати 
на високе заступництво, 

корисні зв’язки в держструктурах та 
органах влади, зміцнення ділових стосунків 
з іноземними партнерами та розширення 
горизонтів і можливостей.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Не робіть дочасних 
висновків та експертиз. 
Краще візьміться за буденні 
справи – правильно 
організуйте свій відпочинок. 

Час узятися за те, що вас вельми цікавить. 
Результати приємно здивують.

Близнята (22.05 – 21.06)
Василь Нагорний 
26 травня 1974 р.
Правозахисник
Будете  неймовірно 
харизматичними. На багатьох 
Близнят очікує успіх у 
сферах, де важливі ініціатива, 

зовнішні дані або фізична сила. Отримаєте 
допомогу завдяки оригінальності, 
винахідливості та приязності.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Голова Ківерцівської райради
Не поспішайте розповідати 
про важливі плани. 
Вони можуть кардинально 
змінитися. Варто допомогти 

тому, хто конче потребує ваших слів 
і вчинків. Не стримуйте емоцій – 
пірнайте в ополонку.

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха 
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Слід узятися за важливу 
роботу. Вона принесе вам 
успіх. Не довіряйте чужим 
словам та обіцянкам. Можете 

отримати бонуси там, де ви й уявити собі 
не могли. Не поспішайте. Так буде легше 
тримати справи під контролем.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Останній місяць року 
відзначиться для Дів 
неймовірно успішним 
соціальним злетом. Більшість 
представників цього 

знака зможе задовольнити свої амбіції 
та досягнути мети, завоювати авторитет і 
повагу.

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець 
4 жовтня 1994 р.
Легкоатлетка
Ваші товариськість і 
допитливість у цей період 
допоможуть розв’язати 
багато питань, організувати 

ділові заходи або укласти вигідні договори 
на наступний рік. Уміло скористайтеся 
знайомствами – і вам усміхнеться фортуна. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Іван Корчук 
11 листопада 1958 р.
Директор 
КП «Луцькводоканал»
Варто уникати підступних 
дій та обману, адже 
незабаром вас можуть 

вивести на чисту воду. Тож тільки вам 
вирішувати: залишиться грудень приємним 
спогадом чи стане часом неприємних 
відкриттів. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник голови 
Волиньради
Не довіряйте сумнівним 
особам, які в передноворічній 
метушні активізують 

шахрайські схеми. Для досягнення 
результатів доведеться докласти ще більше 
зусиль, а в деяких випадках навіть піти на 
конфронтацію. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Артем Дудік 
2 січня 1997 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Замість позитивного 
результату, на який ви 
розраховували, можна 
позбавитися прихильності 
керівництва, образити 

партнерів чи навіть зірвати усі плани, що 
матиме негативні наслідки для роботи та 
вдарить по самолюбству.

Водолій (21.01 – 19.02)
Дмитро Чайковський 
11 лютого 1982 р.
Головний тренер 
БК «Волиньбаскет»
Можете відійти від 
меркантильних питань і 
зануритися у творчість. 
Хвилюватимуть духовне 

зростання і вдосконалення, а не золота 
лихоманка. Час сприяє вивченню окультних 
наук. Усі інтриги буде розкрито.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Можете вийти за межі 
запланованого бюджету. 
В цьому немає нічого 

страшного, оскільки з часом нестачу фінансів 
удасться компенсувати. Намагайтеся не 
зникати у найвідповідальніший момент. Хто 
вас шукатиме – неодмінно знайде. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 22 – 28 грудня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги!
Ширше кишені!

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Мрія хороша й корисна, коли не забувати, що вона – мрія. Ренан Жозеф Ернест Ч И Т АЧ И Т Арисна, коли не забувати, що вона – мрія. Ренан Жозеф Ернест
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+3 оС +1 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ПЕРШИЙ КОЛЬОРОВИЙ МУЛЬТИК 22 грудня – Анна, Степан, 
Сафрон

23 грудня – Хома, Ангеліна, 
Іван

24 грудня – Данило, Никон, 
Лука

25 грудня – 
Олександр, 
Свирид

26 грудня – 
Арсеній, Євген, 
Аркадій

27 грудня – 
Филимон

28 грудня – 
Павло, Стефан, 
Трифон, Трохим

22 грудня – Анна, Степан, 
Сафрон

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 34 500 прим. Замовлення: 23803
Відділ реклами: (0332) 78-22-06, 
vn_reklama@outlook.com

  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 28 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
набір новорічних іграшок (40 шт.)
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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2626
грудня

н, 
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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 чорними. Мат у чотири 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.
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Над мультиком протягом трьох років працювало 750 художників

«Білосніжка та семеро гномів» – 
перший повнометражний 

анімаційний фільм, що його створила 
американська компанія Disney.

Крім того, він є першим кольоровим мульт-
фільмом, який було знято за відомою казкою 
братів Грімм. Прем’єра «Білосніжки» відбулася 
21 грудня 1937 року в Голлівуді. По усій країні 
стрічку показали 4 лютого 1938 року. «Білосніж-
ка» отримала безліч нагород, зокрема премію 
«Оскар», різні видання відносять її до списків 
найкращих мультфільмів усіх часів.

Студія Disney до «Білосніжки» переважно ви-
робляла короткометражні мультфільми. Волт Діс-
ней вважав: якщо зніме повнометражний фільм, 
то студії вдасться підняти рейтинг та збільшити 
прибутки. Він гадав, що 250 тисяч доларів виста-
чить для виробництва мультика. Однак бюджет 
стрічки постійно збільшувався. Дісней навіть за-
клав будинок, аби отримати гроші на закінчення 
проекту. 



Найкращий друг – той, хто допоможе нам виявити найкраще, що є в нашій душі. Генрі Форд
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Куратор проекту – 
Катерина Шкльода, 
співорганізатори – 
Олександра Гусар, 
Юлія Стасюк та Олена 
Сідімянцева. Фотограф – 
Андрій Васковець. 

Хлопці-спортсмени: Богдан 
Брик, Ігор Степанов, 
Іван Аноколов, Едуард 
Лісовецький, Олександр 
Черниш, Ярослав Вітер, 
Віталій Андрейчук, 
Антон Папежук, Андрій 
Віндюк, Дмитро Сидорчук, 
Тимофій Ляхович та Андрій 
Шулякевич. Приміщення 
для знімань надано 
Старопольською Вищою 
Школою (м. Луцьк).

  Тетяна ГРІШИНА  
Фото Андрія Васковця
Луцьк

друзі наші менші

колесо історії ІСТОРИЧНІ ВІХИ ВОЛОДИМИРА-ВОЛИНСЬКОГО  
  Олександр КОБЕЦЬ
Хроніки Любарта 
hroniky.com

МУЖНІ&ПУХНАСТІ: 
ЧУДЕРНАЦЬКА 
ФОТОСЕСІЯ 

stejka.com

Володимир-Волинський у 1918 році Вокзал у Володимирі-Волинському в наш час

lodom
eria.w

eebly.comВолодимир – місто 
обласного значення 
в Україні, центр 

Володимир-Волинського 
району Волинської області. 
Першу літописну згадку 
про місто знайдено в 
описі подій 988 року на 
сторінках «Повісті минулих 
літ». 

Починаючи з ХІІ століття, в часи 
феодальної роздробленості Русі, 
місто стає центром удільного Во-
линського князівства. А в першій 
половині ХІІІ століття – центром 
об’єднаного Галицько-Волинського 
князівства. Після його розпаду в се-
редині XIV століття Володимир вхо-
див до складу Великого князівства 
Литовського, а після Люблінської 
унії 1569 року – до складу Речі По-
сполитої.

Унаслідок третього поділу Поль-
щі в 1795 році місто стало частиною 
Російської імперії як один з пові-

тових центрів Волинської губер-
нії. Тоді ж його перейменували на 
Володимир-Волинський, щоб від-
різнити від російського Владимира 
на Клязьмі. У 1887 році з нагоди 
900-ліття хрещення Русі при церк-
ві Святого Василія було створено 

Православне Братство Святого Во-
лодимира – з метою збереження 
пам’яток старовини та сакрального 
мистецтва. Під час Першої світо-
вої війни був окупований австро-
угорськими військами.

За умовами Ризького мирного 

договору 1921 року, Володимир-
Волинський увійшов до складу Поль-
щі й став одним із повітових центрів 
Волинського воєводства. 19 вересня 
1939 року Володимир-Волинський 
зайняли частини Червоної Армії, а 
згідно з пактом Молотова-Ріббен-

тропа, його було включено до скла-
ду СРСР. У повоєнний період місто 
інтенсивно розвивалося завдяки 
близькості Львівсько-Волинського 
вугільного басейну. Сьогодні у 
Володимирі-Волинському проживає 
більш як 38 тисяч людей.

Соломон, Студєнт та Афіна 
емігрували в Україну з 
Білорусі. Там вусолапих 

засудили до страти лише за те, що 
вони не мали даху над головою. 
Хоча, хто дає право визначати, 
кому жити, а кому ні на цій Землі, 
якщо ми всі лише тимчасові гості, – 
філософське питання. 

На щастя пухнастиків, доля їм усміхнула-
ся, і з рук смерті їх видерли мінські волонте-
ри, які намагаються рятувати тварин із пунк-
тів відлову та евтаназії. Спільнота активістів 
має власну сторінку у Facebook, де надає ін-
формацію про друзів наших менших. Завдяки 
небайдужим вдалося зібрати кошти на ви-
готовлення документів та перевезти тварин 
спочатку до Рівного, а згодом і до Луцька. Так 
вони опинилися у сімейному міні-притулку 
«Веселий хвіст», де їх відгодували, провели 
реабілітацію та оточили любов’ю і турботою. 

Аби знайти гарних господарів для біло-
руської трійці, а також інших чотирилапих, 
місцеві волонтери вирішили вдатися до не-
стандартних дій: випустити настінний кален-
дар із зображеннями мешканців притулку. А 
для того, щоб календар завоював більше сим-
патиків та зруйнував стереотипи, у компанію 
пухнастикам додали кремезних чоловіків – 
спортсменів, фітнес-тренерів та бодібілдерів. 

Тож, припустімо, із березневої сторінки 
календаря дивитиметься шикарний чорний 
вгодований кіт Сінатра в обіймах члена Націо-
нальної збірної з важкої атлетики Яро слава 
Вітра. Або ж два пухнасті беззахисні цуценят-
ка контрастуватимуть на фоні кремезного 
фітнес-тренера Андрія Шулякевича. 

«Українські чоловіки соромляться бути 
доб рими і чуйними. Тому я дякую всім хлопцям-
спортсменам, які сміливіші за інших і погодили-
ся допомогти привернути увагу до наших вря-
тованих підопічних та знайти для них найкращі 
відповідальні сім’ї», – розповідає власниця при-
тулку Вероніка Федосова-Цибульська. 

Робота над календарем ще триває. У пла-
нах – провести презентацію, запросити на 
неї дітей і підлітків, яким буде цікаво не лише 
почути про тварин, а й дізнатися про досвід 
хлопців у спорті та їхні досягнення. 

«Діти зможуть не тільки отримати авто-
графи, а й почути багато корисного для себе 
про здоровий спосіб життя, силу духу і, зви-
чайно, про захист тих, хто слабший», – ділить-
ся Вероніка. 

Тираж календаря буде лімітованим, а всі 

кошти, виручені з його продажу, підуть на 
потреби тварин притулку – курс реабілітації, 
лікування, стерилізацію і щеплення, корм, ве-
теринарні та дезінфекційні препарати тощо. 
Але він обов’язково стане подарунком для 
кожної сім’ї, яка візьме тварину-модель до 
себе на постійне проживання. 

«Зауважу, що ми не віддаємо тварин «аби 
віддати» – інакше не було б сенсу вкладати у 

них час, гроші та душу. Кожен вихованець на-
шого сімейного міні-притулку має ветеринар-
ний паспорт і щеплення, а з новим власником 
підписуємо відповідний договір», – пояснює 
зоо захисниця.

Інші тварини, яких врятували у Луцьку, – це 
цуценя Шарлотка, рудий кіт Любисток і чор-
ний Сінатра, а також коти й цуценята, які пе-
ребувають під опікою волонтерів. Запроше-
ним до знімань був і великий білий пухнастий 
кіт Льова зі Львова, який уже третій рік живе 
в притулку, та охочих укотячити його поки не-
має.

Рудий Любисток – чемний та лагідний. Має 
ветдокументи та усі щеплення. Шукає тих, 
хто зможе дарувати йому турботу. А поки 
ніжиться на руках у Саші Черниша.

Чорний пухнастик підкорив своїми 
обіймами чемпіона України з жиму 
штанги лежачи Тимофія Ляховича.

Організатори кажуть, що ідея не нова. В Австралії, наприклад, її 
втілили за допомогою пожежників. А в Луцьку долучили спортсменів.
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