
26-річна лучанка Віра 
Танчук уже сім 

місяців працює на одному 
з круїзних лайнерів 
іспанської компанії 
Pullmantur, яку 2006 року 
викупила компанія Royal 
Caribbean. Про круїзні 
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РОЗГАДАЙ

СКАНВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

СХІДНИЙ ГОРОСКОПЦИВІЛЬНІ 
ЗАЛИЦЯННЯ, 
А МОГЛО БИ БУТИ 
СИТЦЕВЕ ВЕСІЛЛЯ

ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ НА 
КРУЇЗНОМУ ЛАЙНЕРІ

лайнери Віра дізналася від 
друзів, з якими літала до 
США.  
«Половина моїх товаришів 
зараз за кордоном: хтось 
працює на лайнері, 
хтось в авіалініях ОАЕ, хтось 
у Польщі, а хтось в Іспанії. 

Вирішила поїхати, тому що 
дуже хотіла побачити 
світ. А ще це гарна 
можливість подорожувати 
й заробляти гроші», – каже 
дівчина. 

 читайте на стор. 17

2017 рік принесе багатьом 
знакам східного пантеону часи 
неспокійні, сповнені подій і 
вражень.

ХОРТИНГ НА ВОЛИНІ: 
МАЙБУТНЄ – 
ЗА СИЛЬНИМИ 
ТА СВІДОМИМИ

козацький дух
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ВІД КАТАСТРОФИ 
ДО БЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТА:
ЯКИМ БУДЕ МАЙБУТНЄ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

на власні очі
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БЕЗ ПІДЛОГИ 
І З РОЗВАЛЕНИМИ 
СТІНАМИ 
АМБУЛАТОРІЇ НА ВЕРЕСНЕВОМУ 
НЕГАЙНО ПОТРІБЕН РЕМОНТ

на поміч людям

 читайте на стор. 7

Рік, що минув, був 
успішним для волинської 

легкої атлетики. Цього 
вдалося досягти завдяки 
зусиллям Федерації 
легкої атлетики, тренерів, 
спортсменів і, звісно, 
спонсорській та благодійній 
допомозі, зокрема, Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 22
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США ВИДВОРИЛИ 
РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ 
Через кібератаки під час президент-
ської кампанії, за якими, як перекона-
ний Вашингтон, стоїть Москва, керівни-
цтво США ухвалило рішення вислати з 
країни російських дипломатів. Пізніше 
федеральна служба захисту конститу-
ції Німеччини повідомила, що російські 
структури були причетні не лише до 
кібервтручання у вибори в США, але та-
кож до атак на сервери ОБСЄ.

НОВИЙ РІК РОЗПОЧАВСЯ 
З ТЕРАКТІВ 
У Єрусалимі 8 січня стався теракт: напад-
ник в’їхав на вантажівці у групу солдатів, 
убивши чотирьох та поранивши щонай-
менше 15 людей.  У Багдаді внаслідок ви-
бухів з 2 до 8 січня загинуло мінімум 60 
осіб. 7 січня у Сирії в підконт рольному 
опозиції районі Аазаз провінції Алеп-
по загинули щонайменше 60 осіб, ще 
50 зазнали поранень. У новорічну ніч в 
одному з нічних клубів Стамбула сталася 
стрілянина, яку влаштував невідомий у 
костюмі Санта-Клауса. Загинуло 39 лю-
дей. Усі ці випадки кваліфікували як те-
ракти. 

КАНДИДАТКА НА ПОСТ 
ГЛАВИ ФРАНЦІЇ: АНЕКСІЯ 
КРИМУ «НЕ НЕЗАКОННА» 
Кандидатка у президенти Франції Ма-
рін Ле Пен зробила скандальну заяву 
щодо Криму. З її слів, анексія півострова 
Росією «не була незаконною», інформує 
«Тиждень». У Службі безпеки України за-
явили, що за таку заяву Ле Пен можуть 
заборонити в’їзд в Україну. 

У ПОЛЬЩІ ПРОЙШЛИ 
АНТИРАСИСТСЬКІ МІТИНГИ 
Загальнонаціональна акція на підтрим-
ку іноземців, які проживають у Польщі, 
відбулася у Варшаві. З гаслами «Варшава 
вільна від расизму» демонстранти при-
вернули увагу до подій 31 грудня, коли у 
містечку Елк зарізали чоловіка. За версі-
єю поліції, його вбив власник-іноземець 
місцевого закладу харчування за те, що 
клієнт не заплатив за випивку. Після 
цього випадку масово почали трощити 
заклади харчування по всій країні, де 
власниками є іноземці. Активісти запев-
нили, що влада ніяк не реагує на це. 

БІЛОРУСЬ ВВОДИТЬ БЕЗВІЗ 
Для громадян 80 держав, серед яких 
США та країни ЄС, візи не потрібні лише 
протягом 5 днів. Повідомляється, що 
встановлений порядок безвізового пе-
ресування не поширюється на осіб, які 
прибувають у Білорусь авіарейсами з 
Росії, а також мають намір здійснити ви-
літ в аеропорти Росії.

ГЛАВОЮ РОЗВІДКИ США 
СТАВ ДРУГ УКРАЇНИ
Обраний президент США Дональд 
Трамп вибрав колишнього сенатора від 
штату Індіана Деніела Коутса на пост ди-
ректора Національної розвідки. Під час 
анексії Криму Коутс одним з перших під-
няв питання санкцій для московських 
агресорів і закликав захистити сувере-
нітет України від зазіхань окупантів.

З КИТАЮ ДО АНГЛІЇ 
ПУСТЯТЬ ПРЯМИЙ ПОТЯГ 
Китай запустив перший вантажний потяг, 
який через усю Євразію курсуватиме до 
Великобританії. Вантажний потяг з’єднає 
Лондон з китайський містом Іу, що на схо-
ді країни. Відстань у 12 тисяч кілометрів 
долатиме приблизно за 18 днів.

НЕВДОВЗІ УТВОРИТЬСЯ 
НАЙБІЛЬШИЙ АЙСБЕРГ 
У СВІТІ 
Від Антарктиди невдовзі може віді-
рватися уламок льодовика, який стане 
одним з найбільших айсбергів у світі, і 
підніме рівень моря. Йдеться про при-
близно п’ять тисяч квадратних кіломет-
рів, повідомляє BBC. За площею це – як 
шість територій Києва або дві третіх 
Чернівецької області.

світова хроніка

перевірка 

гаманець 

забракло глюкози

нечистий на руку

НА ВЕТСАНЗАВОД ЇДЕ РЕВІЗОР 

шок

свято для малечі

ПІДЛІТКА ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗҐВАЛТУВАННІ 

ПОДАРУНКИ ВІД ДЕПУТАТА

Ковель 

Через розголос у ЗМІ щодо ймовірних 
порушень екологи планують 
провести перевірку на ковельському 
ветсанзаводі. Місцеві скаржаться, що 
підприємство скидає падаль просто у 
викопану яму. Директор Ковельської 
філії ДП «Укрветсанзавод» Вадим 
Сухонос каже: острахи марні, адже 
це було не захоронення, а тимчасове 
переміщення відходів.

«Коли до нас надходить сировина, вона 
зберігається певний час на спеціальних тери-
торіях, потім розробляється і вже тоді йде на 
утилізацію. Те, що зафіксували на фото, – це 
було тимчасове зберігання, найімовірніше, 
під час інвентаризації, коли ми кругом наво-
дили лад, переміщували сировину. Наголо-
шу, що в ями ми не закопуємо, – це я точно 
кажу. Ми маємо кілька методик утилізації: 
методом варіння, спалювання, методом 

компостування тощо. Підприємство ліцензо-
ване, має всі дозвільні документи», – пояснив 
Сухонос.

Окрім того, додав, що до них регулярно 
приїжджають екологи інспектувати ситуацію, 
востаннє були минулого місяця.

Питання безпеки роботи заводу та впли-

Луцький район 

П’ятнадцятирічного хлопця 
підозрюють у зґвалтуванні 
сімнадцятирічної дівчини. Керівництво 
над досудовим розслідуванням 
здійснює Луцька прокуратура.

Події відбувалися в новорічну ніч по-
близу будинку культури в селі Воютині. 
Затягнувши потерпілу за надвірну будів-
лю, підозрюваний повалив її на землю й, 

погрожуючи фізичною розправою, зґвал-
тував. 

Підлітку оголошено про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального 
кодексу України. Вирішується питання про 
обрання йому запобіжного заходу. 

Зауважимо, в разі доведення вини хлоп-
цеві загрожує покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк від 7 до 12 років.

Луцьк 

Вартість проїзду в 
громадському транспорті 
найближчим часом 

збільшиться. Це пов’язують 
зі здорожчанням плати за 
електроенергію та зростанням 
мінімальної зарплати.

Як інформує прес-центр ПАТ «Волиньобл-
енерго», подорожчання тарифів для місько-
го електричного транспорту вже відбулося 
з 1 січня 2017 року. Це пояснюють тим, що 
вийшла постанова Національної комісії, яка 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, згідно 
з якою відпуск електроенергії для міського 
транспорту здійснюватиметься за роздрібни-
ми тарифами відповідного класу напруги.

РЕЦИДИВІСТ 
ОБІКРАВ ХРАМ 

СПІЙМАЛИ 
СОЛОДКОГО КРАДІЯ 

Ковель 

Правоохоронці Ковеля викрили 
місцевого жителя, котрий минулоріч крав 
солодощі з продуктового магазину. У 
правопорушника також знайшли пакет із 
марихуаною.

У листопаді минулого року керівник міс-
цевого магазину звернулася до Ковельського 
відділу поліції. Вона заявила про крадіжку со-
лодощів. 

Злодія затримали на гарячому: зловмисник 
цупив шоколадки. Ним виявився 18-річний ко-
вельчанин. Як з’ясували поліцейські, молодий 
чоловік впродовж листопада та грудня з при-
лавків магазину викрав солодощів майже на 
тисячу гривень. Під час поверхневого огляду у 
правопорушника поліцейські виявили та вилу-
чили поліетиленовий пакет із речовиною рос-
линного походження зеленого кольору, зовні 
схожою на наркотичну. Згідно з висновком екс-
перта, це був канабіс завважки 44 грами. Відо-
мості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за статтями про крадіжку та 
незаконне зберігання наркотичних засобів. 

Ковель

Із собору 6 січня поцупили гроші. 
Поліцейські оперативно встановили 
особу злодія та вилучили у нього 
викрадену готівку.

Про крадіжку поліцейським повідомив 
55-річний житель Ковеля, інформують у прес-
службі поліції області. З’ясувалося, що близь-
ко 12:00 зловмисник викрав зі скриньки для 
пожертв 300 гривень.

Правопорушником виявився 39-річний 
місцевий житель, який уже притягувався до 
кримінальної відповідальності за скоєння 
крадіжок.

Нині вирішується питання про відкриття 
кримінального провадження за ст. 185 (кра-
діжка) Кримінального кодексу України. 

ТРОЛЕЙБУСИ СТАНУТЬ 
ДОРОЖЧИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ

дуть і в луцьких маршрутках. Перевізники ви-
магають підвищити вартість квитка до 5 гри-
вень. Тим часом міжміські перевезення вже 
подорожчали, подекуди на 50%.

ву його на довкілля вивчають і в Ковельській 
міській раді. 

«Там складна ситуація, адже неодноразо-
во йшлося про закриття заводу. Втім він по-
трібен для області. Тому зараз діє спеціальна 
комісія при міській раді, яка вивчає роботу 
підприємства та його негативний вплив на 
нав колишнє середовище. Щодо інформації 
журналістів про закопування відходів під 
землю, то я дуже сумніваюся в цьому, адже 
територія підприємства обмежена й не над-
то велика. По суті, там і немає де закопувати. 
А от неналежне зберігання – це вже інше пи-
тання», – вважає член тимчасової комісії, го-
лова фракції «УКРОП» у міськраді Ігор Пініс.

Екологи ж готують позапланову перевір-
ку щодо цього питання, яку обіцяють опри-
люднити. 

Зауважимо, відстань від Ковельської філії 
ДП «Укрветсанзавод» до річки Турія стано-
вить близько трьох кілометрів.

А це означає, що Луцькому підприємству 
електротранспорту доведеться сплачувати за 
рахунками в 1,8 раза більше.

«Однозначно, що підвищення плати за 
електроенергію призведе до подальшого пе-
рерахунку тарифів та здорожчання вартості 
квитка. Ми вже над цим працюємо. Потрібно 
врахувати багато факторів: вартість електро-
енергії, підвищення мінімальної зарплати, об-
слуговування, інвестиційну складову тощо», – 
прокоментував ситуацію керівник ЛПЕ Ігор 
Грицюк.

Утім, на скільки хочуть підняти вартість, 
поки що не говорять. Розрахунки мають нада-
ти вже до кінця січня.

Зауважимо, піднімати плату за проїзд бу-

youtube.com

kovelrada.gov.ua

Волинь 

Із книгою і піснею запропонувала 
відзначити новорічно-різдвяні свята 
народний депутат Ірина Констанкевич 
маленькими жителям Ківерцівського, 
Любешівського, Камінь-Каширського 
та Маневицького районів.

У чотирьох районних центрах 23-го 
округу депутат Верховної Ради з помічника-
ми організували концерти, на які запросили 
майже півтори тисячі переможців предмет-

них олімпіад, наукових і творчих конкурсів, 
спортивних змагань, а також дітей учасни-
ків АТО, із малозабезпечених родин, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

У мистецькій частині заходів – різдвяні 
віншування фольклорно-вокального ди-
тячого колективу під керівництвом Тетяни 
Ціхоцької «Жайворонки», танцювальний 
шоу-балет «Вегас», вокаліст Віктор Кухарик, 
майстриня мильно-бульбашкового дива 
Юлія Стасюк. Ведучий концертів – Сергій 
Скулинець.

У подарунок на пам’ять про зустріч – 
книги. Тут і казки, і оповідання, і енцикло-
педичні екскурси. «Книгу вважаю чи не 
найціннішим подарунком, – зауважує Ірина 
Констанкевич. – Гори солодощів швидко 
розтануть, а згадка про те, як було приєм-
но у такій компанії на свята, залишиться. А 
ще поруч завжди буде добрий і надійний 
друг».

Не лишилися без подарунків і дорослі. 
Директор Ківерцівського будинку культу-
ри Олександр Бовканюк радіє, що напере-
додні нового року за сприяння народно-
го депутата та «Українського об’єднання 
патріо тів – УКРОП» заклад отримав власний 
автобус для гастролей. А ще чекають із Дніп-
ра нове танцювальне взуття для артистів. 
У Любешові районна бібліотека отримала 
довгоочікуваний принтер.

прес-служ
ба УКРО

П
у

Квиток вартістю 2 гривні 
залишиться спогадом

Екологи перевірять, 
чи захоронення законні

Ірина Констанкевич вважає 
найліпшим дарунком книгу



Хто суворіший від закону, той – тиран. Люк де Вонвенарг
www.volynnews.com
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ЯНУКОВИЧА Й 
ЗАХАРЧЕНКА ДОЗВОЛИЛИ 
АРЕШТУВАТИ
Печерський суд Києва дав дозвіл на 
затримання екс-президента Віктора 
Януковича, колишнього міністра вну-
трішніх справ Віталія Захарченка та 
екс-керівника київської міліції Валерія 
Коряка. Їх підозрюють у незаконному 
позбавленні волі Олександра Драбин-
ка – особистого помічника нині покійно-
го Предстоятеля Української православ-
ної церкви Митрополита Київського і 
всієї України Володимира. Суд також 
арештував житловий будинок, кварти-
ру, два гаражі й корабель колишнього 
президента.

ГОНТАРЕВА, САВЧЕНКО, 
СААКАШВІЛІ ТА ЛЕЩЕНКО 
ОЧОЛИЛИ АНТИРЕЙТИНГИ 
Найбільшу недовіру українці вислов-
люють голові Нацбанку Валерії Гонтаре-
вій (баланс довіри-недовіри становить 
-80%), колишньому прем’єру Арсенію 
Яценюку (-72%), міністру МВС Арсену 
Авакову (-71%), секретарю РНБО Олек-
сандру Турчинову (-61%), нардепу від 
Опоблоку Юрію Бойку (-60%). Про це 
йдеться в дослідженні, проведено-
му фондом «Демократичні ініціативи» 
спільно з соціологічною службою Цен-
тру Разумкова. А за версією журналістів 
програми «Ранок у Великому Місті», На-
дія Савченко, Міхеіл Саакашвілі та Сер-
гій Лещенко очолили топ українських 
політиків, які стали найбільшим розча-
руванням 2016 року.

СОЛДАТАМ ЗБІЛЬШАТЬ 
ЗАРПЛАТУ 
З 2017 року доплата військовим за 
участь в АТО зросте. Солдати на першій 
лінії зіткнення будуть отримувати 6 тис. 
грн на місяць, на другій лінії – 2400. Та-
кож військовослужбовцям, особам на-
чальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ, які брали безпосеред-
ню участь в АТО, після досягнення чоло-
віками 55 років, жінками – 50-55 років 
призначатимуть пенсії. Але за умови на-
явності страхового стажу не менш як 25 
років для чоловіків і 20 років для жінок.

СКАСУВАЛИ ПЕНСІЙНИЙ 
ЗБІР ПРИ ОБМІНІ ВАЛЮТИ 
Під час купівлі валюти відтепер не бу-
дуть стягувати 2% пенсійного збору. 
Його ввели ще у 1998 році. Тоді це мав 
би бути тимчасовий захід.

ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ І 
ЛІКАРІВ ЗВІЛЬНИЛИ ВІД 
Е-ДЕКЛАРУВАННЯ 
Директорів загальноосвітніх середніх 
шкіл звільнено від зобов’язання запов-
нювати електронні декларації про дохо-
ди, пишуть «Українські новини». Також 
звільнили від е-декларування керів-
ників установ охорони здоров’я, крім 
керівників установ охорони здоров’я 
центрального, обласного, районного, 
міського рівнів.

«ПЛЮСАМ» ТАКИ ДАЛИ 
ЛІЦЕНЗІЮ
Телеканал «1+1» отримав бланк ліцензії 
на мовлення. Раніше представники ка-
налу заявили, що його хочуть позбави-
ти ліцензії, а АП намагається передати 
контроль над «плюсами» в інші руки.

НА РІВНЕНЩИНІ СПІЙМАЛИ 
ФУРИ З ЛЬВІВСЬКИМ 
НЕПОТРЕБОМ
Загалом зупинили три вантажівки зі 
сміттям. Заступник голови Рівненської 
облради Олексій Бучинський написав 
у Facebook, що з бюджету Львова ви-
діляється 27 тис. грн за одну фуру за 
маршрутом Львів-Дніпро. Однак, зі слів 
Бучинського, за домовленістю з рів-
ненською владою, непотріб викидають 
в області, за що недобросовісні люди 
отримують вигоду. 

українська хронікакохайтеся!

копійка гривню береже «покращення» 

напали на слід

НА РУШНИЧОК КОХАННЯ – ЗА ДОБУ 

трагедія УТОПИВ ТОВАРИША І СВІДКА 

Луцьк 

Міністерством юстиції України 
запроваджено пілотний 
проект із реєстрації шлюбів 

за 24 години. Така послуга вже 
працює в Одесі, Львові, Києві, а 
також у Донецькій і Луганській 
областях з урахуванням інтересів 
військовослужбовців, які беруть 
участь у антитерористичній 
операції, і в місті Херсоні з 
урахуванням інтересів жителів 
анексованого Росією Криму.

З 2017 року проект запроваджується і в 
місті Луцьку, інформують у прес-службі Луць-
кого міського відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територі-
ального управління юстиції у Волинській об-
ласті.

Окрім обласного центру Волині, побра-
тися на швидку руку можна у Вінниці, Дніпрі, 
Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Рівному, 
Житомирі та Харкові.

ДЕПУТАТІВ РОЗЧАРУВАЛИ 
НОВОРІЧНІ ШАТИ МІСТА 
Луцьк 

На святкову ілюмінацію центральної 
частини Луцька та прикрашання 
п’ятьох ялинок з казни міста виділили 
1,25 мільйона гривень.

Про це йшлося під час засідання постій-
ної комісії міської ради з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету 
та фінансів Луцької міської ради.

Зокрема, за прикрашання п’ятьох яли-
нок виклали 250 тисяч гривень. Ще близько 
мільйона вартували 14 конструкцій святкової 
ілюмінації.

Ця цифра обурила членів профільної ко-
місії. Зокрема, депутат Павло Данильчук («На-
родний контроль») зауважив, що порівняно з 
минулим роком, нічого не змінилось, але гро-
шей за це виклали ще більше.

«Поїдьте в Івано-Франківськ і подивіться, 
як там гарно. І за які гроші», – заявив Даниль-
чук та пригадав, що свого часу депутатів не 
запросили на засідання комісії, де обговорю-
вали майбутню ілюмінацію.

У відповідь перший заступник міського 
голови Тарас Яковлев запевнив, що процеду-
ру закупівлі послуги провели через систему 
ProZorro, проте виконати її зголосилася єдина 
компанія – «Люм’єр». Відтак із нею і підписали 
шість договорів.

«Шкода мільйона. Бо за ці ж гроші можна 
було б освітлити ті вулиці міста, де світла не-
має взагалі», – підсумували депутати.

Локачинський район

Покарання у вигляді 13 років 
позбавлення волі присудив 
Ковельський міськрайонний 
суд чоловікові, якого звинувачують 
у вбивстві двох знайомих, 
повідомляє прес-служба 
прокуратури області. 

19 липня 2013 року четверо жителів Тор-
чина, найстаршому з яких – нині обвинуваче-
ному у вбивствах – було 25 років, а наймен-
ший був іще неповнолітнім – поїхали в село 
Затурці відпочивати. Вони пили алкоголь у 
літньому наметі поряд з магазином. Випито 
було чимало, один із друзів дуже сп’янів та за-
снув просто за столом. 

Надвечір, коли компанія, повертаючись 
додому, проходила повз місцевий ставок, 

хтось із приятелів запропонував 22-річному 
хлопчині, який заледве прокинувся, скупа-
тись. Той погодився, хоча й сказав, що плава-
ти не вміє. 

Біля ставка до друзів приєднався ще один 
старший чоловік – знайомий обвинуваченого.

Хлопець, хоч і не вмів плавати, чомусь 
зайшов у воду аж по шию. Обвинувачений 
підійшов до нього та почав занурювати його 
голову у воду – «жартував». Коли ж жертва 
втомилась та намагалася відбитися і вийти з 
води, зловмисник кілька разів штовхнув її на 
глибину й домігся того, що хлопець пішов під 
воду. Допомоги йому убивця, який був поряд, 
не надав. 

При цьому найближче до нелюда та його 
жертви перебував чоловік, який приєднався 
до компанії біля ставка. Він і звинуватив зло-

вмисника в утопленні потерпілого, за що по-
платився власним життям. Схопивши чолові-
ка за шию, убивця кілька разів занурив його 
голову у воду та утримав там, аж поки теж не 
втопив.

Свідки усього, що відбулося, побоюючись 
уже за свої життя, втекли з місця події. Убивця 
довго обдумував, як видати скоєне за нещас-
ний випадок, оскільки про утоплення двох 
людей нікого відразу не повідомив, розмов-
ляючи по телефону з рідними потерпілого, 
замовчував факт смерті, очевидців перекону-
вав сказати, що стався нещасний випадок. На 
мету приховання злочину вказувало і те, що 
одяг одного з потерпілих було перенесено на 
інше місце, внаслідок чого водолази шукали 
трупи багато годин. Однак у суді чоловік своєї 
вини так і не визнав. 

«Загальна кількість міст, де діє наш пілот, 
зросла до 14. А з моменту запуску цією по-
слугою вже скористалося майже 3600 пар. Ми 
й надалі працюватимемо над розширенням 
проекту, аби кожен українець міг скористати-

ся нашими сервісами без черг, без бюрократії 
і з максимальним комфортом», – наголосив 
міністр юстиції Павло Петренко.

Для оформлення потрібно подати пас-
порт. Якщо весілля для члена пари не перше, 
треба додати й свідоцтво про розлучення. А 
свідоцтво про одруження можна отримати 
того ж дня.

Як розповідав раніше начальник головно-
го територіального управління юстиції Києва 
Станіслав Куценко, вартість нової для України 
послуги – оформлення та проведення шлюб-
ної церемонії за 24 години – коливається від 
150 гривень до 6 тисяч гривень, залежно від 
міста та обставин.

До слова, розлучатися з нового року ста-
ло дорожче, оскільки прожитковий мінімум з 
1 січня зріс до 1600 грн, а судові збори роз-
раховують залежно від його розміру. Торік 
подання заяви на розлучення коштувало 550 
грн. Тепер такий процес обійдеться в 640 грн. 
За заяву про розподіл майна подружжю тре-
ба заплатити від 640 грн до 4800 грн.

Луцьк 

Підприємці масово закривають 
статус фізичних осіб-підприємців, 
щоб не платити 700 гривень 
щомісячного податку. Раніше, якщо 
підприємці не вели діяльності, їм 
достатньо було подавати «нульові» 
декларації.

Але в кінці грудня 2016 року президент 
Петро Порошенко підписав закон про зміну 
системи оподаткування. Тож тепер ФОПи 
сплачуватимуть податки, навіть якщо не-
має прибутку. А це близько 700 гривень. 
Тож напередодні 2017 року підприємці ма-
сово попрямували до місцевих ЦНАПів, аби 
припинити діяльність і не платити податок. 
Зі слів начальника Луцької об’єднаної дер-
жавної податкової інспекції Світлани Сави, 

Володимир-Волинський район

Аби не потрапити до рук 
прикордонників, підозрювані в 
контрабанді цигарок підпалили своє 
авто та нелегальний товар, а самі 
втекли. У Держприкордонслужбі 
України розповідають, що під час 
патрулювання «зеленої» ділянки 
кордону на Волині прикордонники 
відділу «Амбуків» Львівського 
загону виявили на сніговому покрові 
доріжку слідів.

Простеживши, вони знайшли ще й сліди 
від транспортного засобу та повалений за-
городжувальний паркан. 

Наряд із військовослужбовцями інших 
підрозділів перевірив прилеглу місцевість, 
було організовано пошуки можливих по-

ЗА МІСЯЦЬ – ПОНАД 1300 ЕКС-ПІДПРИЄМЦІВ

КОНТРАБАНДИСТИ ПІДПАЛИЛИ 
МІКРОАВТОБУС З ЦИГАРКАМИ
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рушників. Невдовзі прикордонники поміти-
ли за півтора кілометра від кордону мікро-
автобус з невідомими. Особи, зауваживши 
наряд, облили невідомою речовиною та 
підпалили автомобіль і втекли. У спаленому 
«Фольксвагені» були залишки сигарет. Нині 
правоохоронці шукають утікачів.

лише за останній місяць більш як 1300 фі-
зичних осіб-підприємців обласного центру 
написали заяви на припинення діяльності. 
Причому є серед них і ті, хто раніше платив 
податки. З її слів, цієї тенденції податківці не 
врахували, прогнозуючи надходження до 
бюджету Луцька.

volynnew
s.com

w
edding.ua

Замітали сліди вогнем

Новорічний сюрприз застав зненацька

Прикраси для 
ялинок вартували 
250 тис. грн

3600 молодят 
вже одружилися 
нашвидкуруч
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думка погляд 

децентралізація

  Тетяна ГРІШИНА 
    Луцьк

ЦИВІЛЬНІ ЗАЛИЦЯННЯ, А МОГЛО 
БИ БУТИ СИТЦЕВЕ ВЕСІЛЛЯ

Площа Луцька, де 
проживає понад 
210 тисяч людей, 

становить усього 42 
квадратні кілометри. Якщо 
порівняти, то схожий за 
кількістю жителів Івано-
Франківськ має 83,7 
квадратного кілометра. 
А подібний за площею 
Ужгород населяє лише 114 
тисяч людей. При цьому з 
усіх боків обласний центр 
межує із селами. Ба навіть 
більший парадокс: посеред 
Луцька є ділянки землі, які 
належать селу. 

Наприклад, в районі проспек-
ту Відродження є кілька об’єктів, 
які насправді на сільській терито-
рії. Тож питання впорядкування 
земельних ділянок та наявності 
вільних площ під забудову для об-
ласного центру більш ніж важливе. 
Знайти ділянки для забудови мож-
на було би за рахунок об’єднання 
із приміськими селами. Тим паче, 
що селяни часто користуються за-
кладами міської інфраструктури, 
працюють тут. Натомість міська 
рада свого часу проґавила такий 
шанс, а нині намагається поліпшити 
ситуацію, укладаючи договори про 
співпрацю. Однак, судячи з їхнього 
змісту, місто витрачатиме гроші на 
реалізацію своїх зобов’язань, а ось 
села погоджуються лише поговори-
ти про можливість об’єднання і ви-
користання власних земель. 

ПРОҐАВИЛИ РЕЙС 
Шанс покращити ситуацію в міс-

та був у 2015 році, коли розпочався 
процес децентралізації. Тоді, відпо-
відно до перспективних планів, при-
міські села разом із містами мали 
би утворити єдині територіальні 
громади. Оскільки вони пов’язані 
інфраструктурою, комунальними, 
медичними, освітніми об’єктами, то 
таке укрупнення логічне. Процес 
агломерації міст – не новина в історії 
Луцька. Недарма деякі його райони 
мають назви колись приміських сіл. 

«У кінцевому етапі передбача-
ється саме об’єднання, а не співпра-
ця громад. Згідно з методикою, всі 
міста, районні центри, міста облас-
ного значення мали стати центрами 
ОТГ, і зона у 20 кілометрів навколо 

них мала бути доєднана. Тобто, в 
ідеалі, усе, що в радіусі 20 кіломет-
рів від Луцька, має стати частиною 
Луцької об’єднаної територіальної 
громади», – пояснює експерт із пра-
вових питань Асоціації міст України 
Валентин Малиновський. 

Це вигідно селам, які в іншому 
випадку мали би вкладати значні 
кошти в утримання власного штату 
ОТГ, створення бази для центрів на-
дання адміністративних послуг, ме-
дичних, освітніх закладів. Бо чому 
місто має оплачувати ці послуги для 
навколишніх сіл? Так само це вигід-
но і для міст, яким треба рости. 

Однак, коли процес децентра-
лізації стартував, Луцьк та інші міс-
та виявляли до нього інертність. 
Формальні запрошення були, але 
ширилося чимало міфів, які, попри 
можливості їх спростування, і досі 
живуть. Наприклад, можна почути 
тезу, буцімто є різниця між тарифа-
ми на газ для міського та сільського 
населення. Це, звісно, неправда, як і 
те, що у складі ОТГ населені пункти 
втратять статус села. 

Причин такої інертності з боку 
представників влади міст на той мо-
мент було кілька. По-перше, грома-
ди міст досить самодостатні, мають 
гарні бюджети, доступні адміністра-
тивні послуги. Тож для пересічного 

містянина процес децентралізації – 
досить віддалене поняття. 

Як пояснює Валентин Малинов-
ський, на відміну від ОТГ, які утво-
рюють внаслідок укрупнення сіл, 
міста й так мають фінансові важелі. 
Наприклад, якщо 60% ПДФО зали-
шаються в ОТГ після утворення, то 
у містах цей податок був і до цього. 
Окрім того, містам надали 5% ак-
цизного збору. Усі ці гроші вдалося 
пустити на ремонт прибудинкових 
територій, латання дір та інші по-
треби. 

Та найголовніше гальмо, яке 
відтягнуло процес укрупнення 
міст, – політичне. У 2015 році Луцьк 
щойно отримав старого нового 
міського голову Миколу Романюка 
та депутатський корпус. Якби тоді 
відбувся процес об’єднання, то це 
означало б неминучість нових ви-
борів. При цьому до складу нової 
ради увійшли б не лише представ-
ники міста, а й сіл, які вирішили б 
доєднатися. Отже, Романюку, який 
нелегко виграв вибори, доводило-
ся б знову входити у виборчий про-
цес і не факт, що їх виграти. 

До слова, якби процес об’єд-
нання розпочали уже в лютому 
2015 року, то у жовтні, можливо, і 
вдалося б провести вибори уже в 
Луцькій ОТГ.

ПРЕЗИДЕНТ СИМВОЛІЗУЄ 
ЗАКРИТІСТЬ ПОЛІТИКИ 

СПЕЦСЛУЖБИ МАЛИ БИ 
КОНТРОЛЮВАТИ ДІЇ САВЧЕНКО 
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Президент Петро 
Порошенко кидає тінь на 

проведення реформ в Україні 
та дискредитує себе як 
політика небажанням вивести 
свої статки з тіні й віддати 
або продати частину активів, 
пише для «Нового Часу» 
історик Ярослав Грицак.

«Мовою теорії: не можна пере-
йти до стабільного економічного 
розвитку без переходу до відкритого 
доступу в політиці. Рівень закритості 
буває різним, і Україна еволюціонує 
від більшої закритості до меншої. 
Але в цілому наша політична систе-
ма залишається закритою, і симво-
лом її закритості є сам президент. Не 
знаю, для чого він зосереджує владу 
в своїх руках: заради того, щоб про-
водити реформи «зверху», заради 
перемоги на наступних виборах або 
ж просто заради власного збагачен-
ня», – розмірковує аналітик.

Водночас, роздумує історик, 
президент через благодійність 

Екс-полонянка, нардеп 
Надія Савченко не вважає 

терористами ватажків 
так званих ЛДНР. Про 
це вона заявила в ефірі 
«Еспресо.TV». «Для мене 
Захарченко і Плотницький 
не є терористами. Треба 
відкрити військовий статут, 
правила ведення війни і 
почитати, що таке тероризм. 
Ні, терористами вони не є», – 
зазначила вона.

Заяви нардепа обурили україн-
ських політиків та експертів. Зокре-
ма, український дисидент, політик 
Левко Лук’яненко вважає, що пе-
ремовини з цими злочинцями має 
вести не депутат ВР, а слідчий. «Вони 
(терористи, – ВН) мають сидіти в 
кабінеті слідчого, арештовані, й да-
вати покази», – зазначив політик. 

Такої ж думки дотримується і ке-
рівник Центру військово-правових 

ЧОМУ УКРУПНЕННЯ МІСТ ЗАТЯГНУЛИ У ЧАСІ ТА ХТО ЧЕРЕЗ ЦЕ ПРОГРАЄ 

Петро Порошенко

Надія Савченко

ЗЛІПИЛИ З ТОГО, 
ЩО БУЛО 

У такій ситуації, коли міс-
та не надто горіли бажанням 
об’єднуватися, приміські села поча-
ли шукати вихід, ідучи на співпра-
цю між собою. При цьому сільські 
ради попрацювали інформаційно з 
місцевим населенням, тож нині пе-
реконати його йти іншим шляхом 
надзвичайно важко, а подекуди – 
неможливо. Наприклад, виникла 
Княгининівська ОТГ, яка включає 
прилеглий до Луцька Зміїнець.  

Нині Луцьк намагається до-
стукатися до сільських рад, пропо-
нуючи принаймні співпрацю. Така 
форма взаємодії передбачена за-
конодавством і має стати початко-
вим етапом фінального об’єднання. 
Утім щодо того, що воно відбудеть-
ся, – жодних гарантій. Нині Луцька 
міська рада підписала договір про 
співпрацю з Прилуцькою сільською 
радою. На черзі – Підгайцівська. 

Затверджені угоди про спів-
працю з Прилуцьким передбача-
ють виконання певних умов міс-
том та сільською радою у різних 
сферах. При цьому левова частка 
зобов’язань – саме з боку Луцька. На 
їх виконання у проекті бюджету на 
наступний рік передбачено 2,5 млн 
грн, які витратять на виготовлення 
проектно-кошторисної документа-
ції для проведення ремонту дороги 
на ділянці від вулиці Наливайка в 
Луцьку до вулиці Богуна у селі При-
луцькому. Серед наймасштабніших 
проектів – будівництво дитячого са-
дочка у Дачному, при цьому йдеться 
про спільне фінансування, однак у 
яких пропорціях – невідомо. І в кож-
ному з додатків до рішення міської 
ради про підписання договору за-
значено умову про те, що проект ре-
алізується «за умови спільного роз-
гляду Сторонами Договору питання 
спільного використання земель ко-
мунальної власності, що знаходять-
ся у власності територіальної гро-
мади Прилуцької сільської ради», 
а також за умови розгляду питання 
про об’єднану ОТГ. Тобто формаль-
но будь-яке публічне обговорення 
буде вже умовою виконання угоди 
з боку сіл. 

Саме тому частина депутатсько-
го корпусу й наполягала на проце-
дурі об’єднання, а не підписання 
угод, які продовжують і без того за-
тягнутий процес. 

Наприклад, депутат міськради 
Григорій Пустовіт під час розгляду 
питання на одній із комісій зауважив: 
коли в Польщі відбувалася реформа 
і громади підписували договори про 
співпрацю, то одним із пунктів цієї 
угоди було обов’язкове об’єднання. 
В договорах про співпрацю з Луць-
ком такого пункту немає. Тож є ве-
ликий ризик, що громади, отримав-
ши зиск від співпраці з обласним 
центром (в ситуації з Прилуцьким, 
із яким уже підписано договір, це – 
кошти на дорогу, філію ЦНАПу, ФАП, 
причому більш як мільйон гривень), 
«помахають ручкою» Луцьку.

«Ми йдемо на ризик, бо не ви-
ключено, що коли настане час 
об’єднання, вони (громади, – ВН) 
скажуть: в нас всі вулиці асфаль-
товані, освітлені, то нащо нам 
об’єднуватися, якщо окраїни Луць-
ка з ґрунтовими дорогами, без світ-
ла», – зазначив депутат.

До слова, щодо комунальної 
землі, про яку йдеться в угодах, та-
кож є питання. Річ у тім, що саме ко-
мунальних земель села мають або 
в невеликій кількості, або не мають 
узагалі. Часто у самих селах їх роз-
дано на паї. Інша річ, що є землі, 
розташовані між населеними пунк-
тами. Однак поки що вони держав-
ні. У парламенті вже зареєстровано 
проект, який передбачає, що таку 
землю буде передано в розпоря-
дження ОТГ, що було би справедли-
во. Однак, попри сподівання, закон 
поки що не ухвалили, адже він пе-
рекриє можливість корупційних дій 
на рівні земельних служб. 

*** 
Процес об’єднання міст із сусід-

німи селами – чи не найпроблемні-
ший у децентралізації. Відповідаль-
ність за це лежить на парламенті, 
який гальмує ухвалення законів, що 
нададуть козирі для конструктив-
ного діалогу та, звичайно, на місь-
ких радах, які проґавили свій потяг, 
не провели належної інформацій-
ної політики та допустили розпо-
всюдження міфів.

може довести свої благі наміри. «У 
нашого президента є можливість 
стати кимось на кшталт українсько-
го Сороса або діккенсівського Скру-
джа, якщо хочете, переродженого 
під впливом Різдвяного дива», – на-
вів приклад Грицак.

До слова, державний бюджет 
на 2017 рік передбачає збільшен-
ня витрат на Державне управління 
справами, яке опікується забезпе-
ченням центральних органів влади, 
порівняно з 2016 роком, на 53%.

досліджень Олександр Мусієнко. 
«Людина, яка їде кудись домовляти-
ся з кимось, має мати на це повно-
важення, має мати директиви або 

від Адміністрації Президента, 
або від Кабміну, але погоджені 
з Міністерством закордонних 
справ. Як на мене, немає сенсу 
говорити ні з Захарченком, ні з 
Плотницьким, тому що ці люди 
підконтрольні російській вла-
ді», – наголосив військовий екс-
перт.

Блогер Марина Данилюк на 
сторінках видання Politeka роз-
мірковує, що така ситуація може 
повернутися небажаними на-
слідками. «Спецслужби мають 
більше не жувати шмарклі та 
цікавитися, де бродять сумнівні 
особи з повноваженнями. Адже 
Надя раптом самостійно домо-
виться про автономію для так 
званих ЛДНР чи зіллє всі таємни-
ці Захарченку і Плотницькому, а 
СБУ потім буде ловити ворон і 
віддуватися по повній», – зазна-
чила блогер. 

колаж
 ВН
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ФРАКЦІЯ «УКРОП» 
В ОБЛРАДІ: ПЕРШІ 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

  Дарина СТЕПАНІВ
Луцьк

Найчисельніша 
фракція у Волинській 
обласній раді – 

від політичної партії 
«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП». До 
ї ї складу входить 17 
депутатів. Голова облради – 
член президії політради 
УКРОПу Ігор Палиця. 
Керівник фракції – голова 
волинського УКРОПу 
Вячеслав Рубльов.

2016-й – перший рік роботи для 
представників УКРОПу, адже пар-
тії трохи більш як рік. Попри це, на 
місцевих виборах у 2015-му загаль-
ний показник підтримки виборців 
по області становив майже 22%. І це 
був найвищий результат. Обранці 
громади від фракції «УКРОП» у Во-
линській облраді беруть активну 
участь у роботі депутатських комі-
сій. Комісію, що опікується питан-
нями освіти, науки, інформаційного 
простору, культури та мови, націо-
нального і духовного розвитку, 
сім’ї, молоді, спорту та туризму очо-
лює Петро Савчук. Голова постійної 
комісії з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства –  Олександр 
Зінчук.

Голова обласної ради Ігор Пали-
ця зініціював створення тимчасової 
контрольної комісії обласної ради з 
питань захисту територіальних гро-
мад Волині при проведенні демар-
каційних робіт державного кордону 
між Україною та Білоруссю в межах 
нашої області. Її  очолив Олександр 
Курилюк. За результатами робо-
ти комісії наразі готують офіційне 
звернення до спільної українсько-
білоруської демаркаційної комісії 
щодо перенесення прикордонних 
знаків. Комісія зібрала потрібні ма-
теріали щодо проведення робіт з 
делімітації та демаркації кордону 
між Україною і Білоруссю, триває 
підготовка обґрунтованих про-
позицій до Спільної українсько-
білоруської комісії з демаркації 
державного кордону щодо пере-
гляду розміщення окремих прикор-
донних знаків.

Ще одна тимчасова комісія, 
створення якої зініціювали укропів-
ці, –  з питань проведення перевір-
ки діяльності підприємств, установ 
та організацій, які перебувають у 
спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Волинської 
області. Її очолив голова фракції 
«УКРОП» у Волиньраді Вячеслав 
Рубльов. Головна мета роботи ко-
місії – перевірка комунальних під-
приємств, виявлення зловживань 
та корупції. 

БЮДЖЕТ
Вільні залишки бюджету депута-

ти розподіляли за двома напрямка-
ми: на фінансування регіональних 
програм та окремі соціальні об’єкти. 
Зауважимо, розробник програм ці-
льового характеру – облдержадмі-
ністрація. І до її проектів в УКРОПу 
було чимало зауважень. Наприклад, 
на реалізацію «Регіональної про-
грами підтримки демобілізованих 
учасників антитерористичної опе-
рації та членів їхніх сімей на 2016 
рік» чиновники передбачили трохи 
більш як 5,8 млн грн. Але, розроб-
ляючи цю програму, ніхто не поці-
кавився, а що ж насправді потрібно 
демобілізованим? Як вони сьогодні 
живуть? Чи є кому їм допомогти? Та 
й загалом незрозуміло, яким гро-
мадським організаціям планували 
виділяти кошти.

Зазначимо, що цього року з ініці-
ативи УКРОПу з обласного бюджету 

було виділено кошти на конкретні 
соціальні об’єкти, які запропонува-
ли депутати, а не чиновники.

ОСВІТА
На школу в селі Осівці Камінь-

Каширського району з ініціативи 
укропівців виділили перші кошти. 
З приводу будівництва нового за-
кладу освіти в Осівцях з громадою 
зустрічався керівник фракції Вяче-
слав Рубльов.

Питання щодо виділення кош-
тів на інші освітні об’єкти також 
піднімали депутати Ірина Вахович 
(капітальний ремонт дахів у школах 
сіл Заболотці та Риковичі Іваничів-
ського району), Сергій Леонтьєв 
(капітальний ремонт даху школи 
села Запілля Любомльського райо-
ну), Олександр Омельчук (облашту-
вання комп’ютерного класу в ківер-
цівській школі №1), Віктор Радчук 
(добудова школи у Шацьку), Петро 
Савчук (співфінансування облра-
дою інфраструктури при створенні 
військової кафедри на базі Луць-
кого національного технічного уні-
верситету), Надія Хвищун (ремонт 
НВК у селі Гута, добудова дитсадка у 
селі Річиця Ратнівського району).

Через зміну порядку подання 
документів про початок опалю-
вального сезону і непрозору про-
цедуру ухвалення рішень у ПАТ 
«Волиньгаз» в дитячих садочках 
міста Рожища  опалювальний сезон 
міг розпочатися невчасно. Аби ви-
рішити незрозумілу ситуацію, в неї 
втрутився Вячеслав Рубльов. Також 
з його ініціативи вдалося не допус-
тити закриття школи в селі Щитин-
ська Воля на Ратнівщині.

На основі депутатського запиту 
Вячеслава Рубльова  поліція внесла 
відомості щодо продажу приміщен-
ня дитсадка «Сонечко» у селі Забо-
лотці до ЄРДР, оскільки в діях служ-
бових осіб Заболотцівської сільради 
вбачаються ознаки вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 364 Кримі-
нального Кодексу України.

Окрім того, Вячеслав Рубльов 
підняв питання щодо придбання 
шкільних автобусів. Під час про-
ведення тендеру на закупівлю 
автобусів свої пропозиції нада-
ли лише дві компанії, причиною 
цього стала відмова від системи 
Prozorro. Компанія-переможець за-
пропонувала найдорожчу вартість 
транспортних засобів на теренах 
України, а тому було придбано мен-
ше автобусів. Згідно із договором, 
автобуси мали надійти у листопаді-
грудні 2016 року, та поставка у вка-
зані терміни в повному обсязі так і 
не відбулася.

системи водовідведення на вулиці 
Володимирській у селищі Стара Ви-
жівка (з обласного бюджету виділе-
но 253 тис. грн).

Депутат Олександр Омельчук 
підняв питання щодо виділення 
кош тів на розчищення п’яти во-
дойм Ківерцівського району, в тому 
числі двох, які розташовані у селі 
Прилуцьке.

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линьраді Вячеслав Рубльов виступає 
проти будівництва екологічно не-
безпечної сміттєспалювальної печі 
в селі Брище Луцького району. Під 
час робочого візиту на міський по-
лігон твердих побутових відходів, що 
у Брищі, депутат разом з громадою 
виявили численні порушення, які 
стосувалися будівництва сміттєспа-
лювальної печі. Зокрема, на місці 
майбутнього будівництва не було 
паспорта об’єкта, а будівельники 
працювали без дотримання норм 
безпеки та відмовлялися надавати 
будь-яку інформацію. Крім того, ви-
явлено порушення і в роботі пра-
цівників сміттєсортувальної лінії, а 
також  зафіксовано незаконне виру-
бування дерев.

Вячеслав Рубльов звернувся до 
начальника волинських поліцей-
ських Петра Шпиги, головного про-
курора області Максима Киричука 
та начальника обласного Управлін-
ня СБУ Юрія Фелонюка, аби право-
охоронці провели розслідування 
щодо законності будівництва поряд 
зі сміттєзвалищем. Депутат звернув 
увагу на порушення норм праці 
робітників, які обслуговують сміт-
тєсортувальну лінію. Люди були без 
відповідних засобів індивідуально-
го захисту, рукавиць, масок, тому 
Вячеслав Рубльов скерував звер-
нення до управління Держпраці у 
Волинській області.

КУЛЬТУРА 
Депутати від фракції «УКРОП» 

турбуються про збереження та від-
новлення історичних пам’яток. 

Зокрема, у Ковельському та 
Старовижівському районах депутат 
Олександр Зінчук разом з праців-
никами Волинського регіонального 
музею українського війська та вій-
ськової техніки організували архео-
логічну розвідку, аби виявити захо-
ронення солдатів, які загинули ще у 
40-х роках минулого століття.

Любов Ліпич у своєму депу-
татському запиті запропонувала  
включити кінотеатр в Берестечку 
Горохівського району до об’єктів, 
які фінансуватимуться з Державно-
го фонду регіонального розвитку. 
Це приміщення планують викорис-
товувати як Центр національної 
пам’яті, історії та культури.

Депутат Олександр Омельчук іні-
ціював відновлення замку Габріели 
Запольської, що у селі Прилуцькому 
Ківерцівського району. Для цього за-
ручилися підтримкою Генерального 
консульства Республіки Польща.

Ірина Констанкевич, яка з липня 
2016 року є народним депутатом, 
разом Вячеславом Рубльовим та 
Олександром Омельчуком провели 
робочу зустріч з Міхалом Лящков-
скі, президентом Фонду культурної 
спадщини Польщі, який опікується 
католицьким колегіальним косте-
лом Святої Трійці (селище Олика 
Ківерцівського району) останні три 
роки, директором департаменту 
культурної спадщини Міністерства 
культури і національної спадщини 
Польщі Яцеком Міллєром, началь-
ником відділу у справах польської 
культурної спадщини за кордоном 
Міхалом Міхалські, заступником ди-
ректора Королівського Замку на Ва-
велі доктором Єжи Петрусом, кон-
сулом Республіки Польща в Луцьку 
Кшиштофом Савіцкі  та польськими 
фахівцями з реставрації. Зазначимо, 
нині у костелі тривають реставра-
ційні роботи, однак замість сприян-
ня чиновники облдержадміністра-
ції почали чинити перешкоди.

МЕДИЦИНА
З ініціативи голови Волиньради 

Ігоря Палиці в області запровадили 
прозоре призначення керівників ко-
мунальних установ. Передовсім це 
стосується головних лікарів. Раніше 
кандидатури на ці посади погоджу-
вало управління охорони здоров’я 
ОДА. Цього року шляхом таємного 
голосування колектив Волинського 
обласного дитячого територіаль-
ного медичного об’єднання обрав 
генеральним директором Сергія Ля-
шенка, а працівники Волинського об-
ласного онкологічного диспансеру 
визначилися зі своїм головним ліка-
рем – Людмилою Бубеновою. Депута-
ти рішення колективів підтримали.

За сприяння укропівця Олексан-
дра Курилюка вдалося розв’язати 
питання з виділенням у 2016 році 
1,4 млн грн комунальному закладу 
«Волинський обласний центр екс-
треної медичної допомоги та меди-
цини катастроф» для проведення 
технічних робіт з облаштування цен-
тралізованої диспетчерської, яка 
значно покращила роботу медиків.

Керівник фракції «УКРОП» в 
облраді став ініціатором прийнят-
тя важливої для жителів Волині 
програми «Цукровий діабет» на 
2016-2017 роки. Основні напрямки 
реалізації програми спрямовані на 
профілактику, діагностику та ліку-
вання хворих на цукровий діабет і 
його ускладнення.

Депутат Олександр Зінчук під-
няв питання щодо перевірки пра-
воохоронцями діяльності фундації 
«Захист життя дитини» (у період з 
2012 до 2016 року члени трудово-
го колективу ВОДТМО здійснювали 
перерахунок коштів на фундацію зі 
своєї заробітної плати, також на ра-
хунок перераховували гроші бать-
ків хворих дітей).

ІНФРАСТРУКТУРА
Питання ремонту доріг також 

неодноразово піднімали укропівці. 
Зокрема, у своєму запиті Вячеслав 
Рубльов озвучив проблему ремон-
ту дороги Луцьк-Львів, Микола Бу-
щук – ремонту частини дороги, яка 
проходить через село Щитинь та 
з’єднує його з селом Залухів Ратнів-
ського району, протяжністю 7 км. 

Упродовж 
року депутати 
фракції «УКРОП» 
підготували 
146 депутатських 
запитів та звернень

До депутата Олександра Омель-
чука звернулися 2163 жителі Ківер-
цівського району, зокрема Суської, 
Сокиричівської, Дубищенської, 
Жи ди чинської, Карпилівської, По-
кащівської, Борохівської та При-
луцької сільських рад, з проханням 
посприяти у здійсненні капітально-
го ремонту кількох автошляхів. З 
цього приводу він підготував і озву-
чив депутатський запит. Омельчук 
також ініціював виділення 1,5 млн 
грн з обласного бюджету на умовах 
співфінансування на реконструк-
цію вулиці Радянської села При-
луцьке, підняв питання освітлення 
села Жабка Ківерцівського райо-
ну. У селі Жидичин Ківерцівського 
району за сприяння Олександра 
Омельчука створили Центр надан-
ня адміністративних послуг. 

А з ініціативи Віктора Радчука 
ковельську недобудовану багато-
поверхівку (вул. Ватутіна, 70Б), яку 
зводять у рамках програми забезпе-
чення молоді житлом на 2002-2012 
роки, передадуть відділу комуналь-
ного господарства виконавчого 
комітету Ковельської міськради, а 
незавершене будівниц тво – у влас-
ність територіальної громади міста.

НАДРА ТА ЕКОЛОГІЯ
З ініціативи голови облради Іго-

ря Палиці створено комунальне під-
приємство «Волиньприродресурс». 
Фракції «УКРОП» довелося трима-
ти справжній бій, аби переконати 
колег у його необхідності. Кошти з 
«Волиньприродресурсу» надходи-
тимуть по 25% у сільську та район-
ну ради, 50% – в обласний бюджет. 
Далі їх повертатимуть громадам, 
витрачатимуть на потреби волинян. 
КП «Волиньприродресурс» отриму-
ватиме дозволи на геологорозвідку, 
визначатиме ділянки з корисними 
копалинами, а потім уже залуча-
тиме інвесторів, які (або ж пред-
ставники КП) й домовлятимуться з 
власниками тих земель (громадою, 
власниками паїв) про подальшу 
розробку. Саме комунальне підпри-
ємство контролюватиме виконання 
зобов’язань інвесторами, слідку-
ватиме за дотриманням умов під-
писаних угод, але не провадитиме 
виробничої діяльності.

За сприяння депутата облради 
Олександра Курилюка розв’язано 
питання фінансування в рамках ре-
гіональної програми «Екологія 2016-
2020» з коштів обласного бюджету 
двох об’єктів у Старовижівському 
районі. Зокрема, будівництво ка-
налізації на вулиці Забілицькій (за-
гальна вартість робіт –  926 тис. грн, 
з обласного бюджету профінансо-
вано 636 тис. грн) та будівництво 
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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. 

«Чотири роки тому ми «придба-
ли» квартиру під розписку. Пер-
шим внеском була половина 
суми. А далі власниця квартири 

(бабуся, якій 70 років) поїхала жити в 
Німеччину. Повертатися вона й не ду-
має. Раз на півроку телефонує і каже, 
мовляв, то хвора, то в неї паспорт загу-
бився, то одне, то інше... Ми стомилися 
чекати її. Живемо і платимо квартплату 
вчасно, зробили ремонт. Чи можемо 
відсудити хоч якусь частину, щоб я з 
дитиною могла оформити субсидію, бо 
суми за комунальні послуги космічні?»

Для того щоб відсудити якусь части-
ну цієї квартири, вам слід у суді визнати 
дійсним,  по суті, усний договір купівлі-
продажу квартири. Це доволі складна і 
клопітка процедура.

«Я пенсіонер, усе життя пра-
цював та сплачував податки, 
зараз підприємець, також спла-
чую податки. Сталося так, що 

послизнувся на вулиці і зламав ногу. 
Операцію, яка коштує 10000 гривень, я 
зобов’язаний оплачувати самостійно чи 
її проведуть за державний рахунок?» 

Офіційно медицина в нас безплатна. 
Однак реально це не так. І вам скажуть у 
лікарні проплатити благодійний внесок, а 
тоді будуть робити операцію. Це на сьогод-
ні ситуація, у якій слід вибирати: чи отри-
мати потрібну медичну допомогу кваліфі-
ковано, чи відстоювати своє конституційне 
право на безоплатну медичну допомогу та 
дочекатися, коли нога зростеться непра-
вильно, що матиме складніші наслідки.

«Якщо я маю 1/2 частки земель-
ного паю, на яких умовах можу 
його продати?»

На умовах, які задовольнять і 
вас як продавця, і покупця, який платити-
ме вам за це кошти. При цьому передумо-
вою продажу такої частки є її пропозиція 
іншому співвласникові. І за умови, що він 
відмовиться, зможете запропонувати цю 
землю комусь іншому.

«Працюю в УПП Львова ДПП на 
посаді поліцейського із званням 
сержанта, також вчуся за дер-
жавним замовленням у Львів-

ському УВС на заочній формі навчання. 
У вересні на час сесії брав відпустку, за 
яку в листопаді із моєї зар плати зняли 
1600 грн, отримав на картку 6400 грн. 
Зважаючи на те, що наш оклад стано-
вить близько 4000 грн, а решту рахують 
як преміальні, то цікаво, чи правомір-
но мені нарахували саме цю суму, а не 
8000 грн, як це буває щомісяця». 

Преміювання здійснюється відповідно 
до встановленого Положення про премію-
вання за наявності достатньої суми коштів, 
закладених у кошторисі доходів і видатків 
та економії фонду заробітної плати. За-
звичай премії нараховують у відсотках до 
основної заробітної плати, вони залежать 
від посадового окладу працівника та вста-
новлених йому надбавок. Позиція робото-
давця зазвичай така: якщо у місяці, за який 
виплачують премію, працівник жодного 
дня не виконував своїх трудових обов’язків 
у зв’язку з перебуванням у відпустці, підста-
ви для його преміювання відсутні.

Тому формально пред’явити управлін-
ню патрульної поліції вимоги про сплату 
відпускних в розмірі фактично отримува-
них щомісячно коштів у разі, якщо поса-
довий оклад становить 4000 грн, а решта – 
премії та надбавки, підстав немає.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста новація

гаманець

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

У тролейбусах 
Луцька в січні 
2017-го почнуть 

встановлювати 
техобладнання для 
електронної оплати 
проїзду. Навесні новий 
принцип оплати вже 
діятиме. Утім окремі 
депутати міської 
ради називають 
такі зміни невдалим 
експериментом, мовляв, 
це марне витрачання 
бюджетних коштів.

Як відомо, ще рік тому ди-
ректор Луцького підприємства 
електротранспорту Ігор Грицюк 
пропонував програму розвитку 
підприємства. Згідно з нею, сис-
тема електронної оплати за квит-
ки мала вартувати 10-11 млн грн. 
Втім у міськраді ухвалили про-
граму розвитку підприємництва 
та транспорту, в якій передбаче-
но на це 3,5 млн грн.

На думку заступника місь-
кого голови Сергія Григоренка, 
встановлення такої системи має 
плюси.

«Тендер на закупівлю техніч-
ного обладнання уже відбувся. За 
січень-лютий його мають встано-
вити, а в березні воно розпочне 
функціонувати. Це дасть три нові 
позитивні моменти. Перший: тро-
лейбуси буде видно онлайн в ін-
тернеті, що дозволить слідкувати 
за графіками руху. Другий: авто-
матичне озвучення зупинок, адже 
водії часто нехтують цим. І тре-
тій: здійснюватимуться облік та 
контроль, зокрема, ми знатимемо, 
скільки їздить пільговиків, й стіль-
ки коштів будемо відшкодовувати 
ЛПЕ», – пояснює Григоренко.

ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК У 
ТРОЛЕЙБУСАХ: ПЕРЕВАГИ 
ЧИ МАРНОТРАТСТВО

МІЖМІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВДАРЯТЬ ПО КИШЕНІ

Вартість міжміських 
перевезень 

здорожчала у грудні 
на 15-20%. Утім не 
уникнути й подальшого 
збільшення вартості 
квитків. Перевізники 
кажуть, що це пов’язано, 
зокрема, зі зростанням 
мінімальної зарплати, що 
вплине на формування 
тарифу.

БІЛЬША ЗАРПЛАТА – 
ДОРОЖЧИЙ ПРОЇЗД

Начальник відділу пасажир-
ських перевезень департаменту 
інфраструктури і туризму Волин-
ської облдержадміністрації Ната-
лія Остапкович пояснює: здорож-
чання відбувається, бо Кабмін 
скасував систему регулювання 
цін. Як наслідок – перевізники 
можуть самовільно встановлю-
вати ціну, готуючи економічне 
обґрунтування.

«Постановою від травня 2015 
року уряд скасував регулювання 
тарифів на перевезення. Тепер 
підприємці самі встановлюють 
ціну, розробляючи та обґрунто-
вуючи економічний розрахунок. 
Головним обґрунтуванням збіль-
шення ціни за проїзд є мінімалка 
у 3200 гривень, яку планують за-

  Вадим ПАНАФІДІН
Волинь

провадити з 1 січня», – розповіла 
виданню «Конкурент» чиновниця.

Як відомо, у грудні Верхов-
на Рада ухвалила законопроект 
№5130, потрібний для затвер-
дження державного бюджету на 
2017 рік. Відповідно до нього, з 
1 січня мінімальна зарплата в кра-
їні не зможе бути нижчою за 3200 
гривень. Однак на ділі бюджетни-
ки отримуватимуть значно менше, 
ніж декларують владці, а підпри-
ємці платитимуть вищі податки.

Високопосадовці неодно-
разово наголошували, що під-
вищення мінімальної зарплати 
не потягне за собою збільшення 
цін, однак на практиці виходить 
зов сім інше. Вартість перевезень 
на міжміських маршрутах уже 
збільшилася. До слова, також 
піднімати ціну на квиток хочуть і 

міські маршрутники. Наприклад, 
у Луцьку перевізники вже став-
лять умову: або проїзд по п’ять 
гривень, або страйк.

ЩО КАЖУТЬ 
ПЕРЕВІЗНИКИ

Підвищення зарплати при-
зведе до збільшення видатків на 
зарплати у півтора раза, розпо-
відають перевізники. Зауважимо, 
старий тариф за проїзд (до здо-
рожчання) сформовано відповід-
но до розрахунку 35 копійок за 
один пасажиро-кілометр. У новій 
ціні на квитки закладають розра-
хунок 42-55 копійок. А з нового 
року тариф може базуватися на 
розрахунку 63 копійки за один 
пасажиро-кілометр.

«Із нового року зарплата 
збільшиться у півтора раза, а в 

нас працює понад 60 людей. Без-
перечно, це вплине на формуван-
ня тарифу. Окрім цього, підняли-
ся ціни на запчастини до машин, 
на шини – усе купуємо в євро. У 
нас старий розрахунок тарифу: 
35 копійок за один пасажиро-
кілометр, а ми зараз готуємо 
нові розрахунки – 63 копійки. 
Це з урахуванням прибутку 10%, 
аби мати кошти на інвестиційну 
складову», – пояснює пані Ірина, 
представник перевізника Олега 
Хайчевського.

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – 
ТІЛЬКИ ПОЧАТОК

На Волині вже понад 20 між-
міських перевізників здійснили 
перерахунок тарифу й беруть з 
клієнтів вищу плату за проїзд. Зі 
слів заступника голови правлін-
ня ПрАТ «Волинське обласне під-
приємство автобусних станцій» 
Раїси Модринської, вони спів-
працюють з двома сотнями пе-
ревізників, які починають брати 
приклад із колег.

«Перевізники поступово під-
німають тарифи у межах 15-20%. 
Тариф вільний, можуть самі під-
німати ціну, без узгодження з 
облдержадміністрацією, – каже 
пані Модринська. – Раніше, згід-
но з розрахунками тарифу, один 
пасажиро-кілометр був 42 копій-
ки, тепер же виставляють 47 копі-
йок чи ще більше, є навіть такі, які 
дають розрахунок на 55 копійок. 
Звісно, надто великі ціни не бу-
дуть встановлювати, бо хто ж тоді 
їздитиме?! Але подорожчання 
відбувається. Загалом, автостан-
ції співпрацюють з 230 перевіз-
никами».

Зі слів посадовця, аби не було 
корупції, квитки видаватимуть 
усім, навіть пільговикам, тільки 
останнім – безплатні. Також Сер-
гій Григоренко вважає, що новий 
принцип розрахунку не дасть 
кондукторам можливості класти 
гроші від продажу квитків собі в 
кишені. Більше того, додає поса-
довець, контроль на лініях здійс-
нюватимуть не працівники ЛПЕ, а 
незалежна від них організація.

Проте великого оптимізму 
щодо нововведень не має депу-
тат Луцької міської ради Григорій 
Пустовіт («Батьківщина»). Ба біль-
ше, обранець громади такі ініціа-
тиви оцінює як марне витрачан-
ня бюджетних коштів.

«Для того аби підприємство 
почало ефективно працювати, 

кожен має якісно виконувати 
роботу, починаючи від касирів 
та водіїв і закінчуючи керівни-
цтвом. Не варто себе дарма об-
надіювати тим, що електронний 
квиток значно покращить ситу-
ацію на ЛПЕ. Кажуть, касири не 
зможуть обманути валідатор, 
але, якщо керівники ЛПЕ досі не 
налагодили систему, аби касири 
не обманювали, то передавати 
квиток будуть і надалі. Звісно, 
валідатор – річ потрібна, але на 
рівні всієї держави. Та ми біжимо 
попереду потяга. У нас же експе-
риментальна версія, коли ж буде 
система загальнодержавна, то 
нашу доведеться теж змінювати 
на стандартну. А це – додаткові 
витрати з бюджету. Пригадаймо, 
як два тижні з Привокзального 

району не їздили тролейбуси, бо 
була пошкоджена лінія і її не мог-
ли вчасно відновити, але тепер в 
усіх тролейбусах будуть сучасні 
валідатори. Краще замість таких 
нововведень полагодити елек-
тромережі», – коментує ситуацію 
Пустовіт.

Також депутат наголошує, що 
розмови про чіткий облік пільго-
виків – показник непрофесійнос-
ті чиновників, мовляв, з міської 
казни щороку виділяють мільйо-
ни на ці потреби, утім постає пи-
тання – на що. 

Тим часом, коли гроші витра-
чають на новації, працівникам 
не вистачає на зарплати. І на ці 
потреби кошти знову беруть з 
кишень місцевих платників по-
датків.
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Здорожчання відбувається, бо Кабмін 
скасував систему регулювання цін

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

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Луцьк

БЕЗ ПІДЛОГИ І З 
РОЗВАЛЕНИМИ СТІНАМИ

Три роки тому 
жителі мікрорайону 
Вересневе в Луцьку 

вийшли на протест проти 
облаштування притулку 
для безхатченків у 
приміщенні місцевої 
амбулаторії. Міська 
влада пішла на поступки 
й зупинила створення 
соціального центру, 
та замість того, аби 
розширити медзаклад, 
перетворила частину 
будівлі на руїну.

НА ПРИЙОМ 
ДО ЛІКАРЯ – ДВОМА 
МАРШРУТКАМИ

Амбулаторію загальної практи-
ки – сімейної медицини №3, що роз-
ташована в мікрорайоні Вересневе, 
звели ще 1957 року. У двоповерхо-
вому приміщенні було обладнано 
кабінети для лікарів різних про-
філів, три палати стаціонару, мані-
пуляційну. Проте сьогодні працює 
лише одна частина амбулаторії, яка 
надає невеликий спектр медичних 
послуг.

83-річна Надія Іванівна Пуць 
прийшла до дільничного лікаря, бо 
дуже розболілося серце. Зазвичай, 
каже жінка, викликає дільничну 
додому. Лікар завжди приходить у 
будь-який час, ніколи не відмовляє 
старенькій у допомозі.

«Раніше було багато лікарів і на 
першому, і на другому поверхах. 
Зараз лише два сімейні. Вони нас 
скеровують до вузькопрофільних 
спеціалістів у поліклініку №1 або 
№3, – розповідає Надія Іванівна. 
– Дорога непроста, двома маршрут-
ками. Мені дуже важко їхати туди, 
та й затратно. На ліки витрачаю 
по 200-300 гривень, а до всього – 
більш як десять на дорогу. Та й у тих 
поліклініках не завжди приймають, 
можуть і перенаправити».

Повноцінним медичний заклад 
пам’ятає місцевий житель Микола 
Ільченко. Чоловік приїхав працю-
вати на цукровий завод після інсти-
туту. Тоді амбулаторія була прикріп-
лена саме до заводу. У медзакладі 
приймали хірург, офтальмолог, був 
рентген та працював масажист. По-
тім амбулаторія почала занепадати.

«Другу частину амбулаторії 
обов’язково треба відремонтувати. 
Це можливо, потрібно лише захоті-
ти міській владі, – наголошує Мико-
ла Іванович. – Тоді упродовж п’яти 
робочих днів  могли б приймати 
вузькопрофільні лікарі, один день – 
один лікар. Стаціонар зробили б».

Сьогодні в амбулаторії працю-
ють два дільничні лікарі, один раз 
на тиждень приймає невропатолог 
та два рази гінеколог. У середньому 
один  дільничний приймає 30 лю-
дей на день, працюють у дві зміни. 

АМБУЛАТОРІЇ НА ВЕРЕСНЕВОМУ НЕГАЙНО ПОТРІБЕН РЕМОНТ

Особливо важко, кажуть, у період 
відпусток. Один лікар має встигати 
і на прийом, і відвідати хворих удо-
ма. Викликів вистачає, адже у мік-
рорайоні живе багато  пенсіонерів 
та молодих сімей з немовлятами.

Окрім прийому, в медзкладі та-
кож роблять аналізи сечі й крові, 
щеплення та кардіограми. Окре-
мої кімнати для здорових дітей, які 
очікують на щеплення, немає, так 
само, як і нема кімнати для відпо-
чинку персоналу. 

РЕМОНТ В 
АМБУЛАТОРІЇ 
РОБИЛИ… 
КОСМЕТИЧНИЙ

У кабінеті лікаря – патьоки на 
стелі, тріснута стіна. Виконувач 
обов’язків завідувача амбулаторії, 
сімейний лікар Олена Свиновей 
каже, що робоча частина примі-
щення також потребує капітального 
ремонту. Дах під час сильних опадів 

протікає, електропроводка та во-
догін старі. Часом електроприлади 
вимикаються через замикання.

«Місця не вистачає, але бракує 
і ремонту приміщення, що функціо-
нує зараз, – наголошує пані Олена. 
– Коли зі стелі починає капати дощ, 
то вода заливає всю документацію. 
Був грибок на стінах, ми його самі 
вивели. Намагаємося власними 
силами латати, де найнеобхідніше, 
але самостійно багато не зробиш».

Заступник головного лікаря 
з медичного обслуговування на-
селення Володимир Лотвін зазна-
чає, що ремонт у цій частині при-
міщення робили ще 15 років тому, 
щоправда, косметичний. Міська 
влада допомагає у розв’язанні де-
яких дрібних ремонтних робіт, але 
будівлю потрібно ремонтувати ка-
пітально.

«Цьому приміщенню майже 
шістдесят років. Робоча частина 
дуже потребує ремонту, але іншу 
теж потрібно зробити. У 2013 році 

громадська організація, яка хотіла 
облаштувати тут притулок, роз-
почала ремонтні роботи. Зробили 
демонтаж усього приміщення, а 
потім просто залишили розвали-
ни. Як я знаю, управління охорони 
здоров’я Луцької міськради подало 
заявку на управління капітально-
го будівництва для виготовлення 
проектно-кошторисної документа-
ції на це приміщення. Але поки про-
екту наче немає, – розповідає пан 
Володимир. – У мікрорайоні Верес-
неве проживає близько п’яти тисяч 
людей. Також за заявками обслуго-
вуємо сотню жителів навколишніх 
сіл. Наш медзаклад приймає пацієн-
тів від народження, тому вдень, зви-
чайно, тут можна побачити черги 
відвідувачів. Роботи досить багато».

КІЛЬКІСТЬ 
ПАЦІЄНТІВ 
МОЖЕ ЗНАЧНО 
ЗБІЛЬШИТИСЯ

Володимир Лотвін застерігає, 
що незадовго до Луцька може доєд-
натися Гіркополонківська сільська 
рада, тоді амбулаторія буде просто 
не в змозі прийняти усіх хворих.

Жителі села Гірка Полонка від-
відують амбулаторію на Вереснево-

му і сьогодні. Сільська голова Ніна 
Симонович каже, що так люди еко-
номлять час і гроші.

«На території нашої сільради є 
амбулаторія, проте із села Полонка 
дорога туди коштує 12 гривень, а до 
луцького медзакладу пішки можна 
пройтися. Тому люди записуються 
на прийом в амбулаторію Верес-
невого, – пояснює сільська голова. 
– Там нашим жителям ніколи не від-
мовляють. Думаю, якби медичний 
заклад розширили і там приймали 
вузькопрофільні лікарі, то люди з 
інших сіл теж зверталися б туди. Ра-
йонна лікарня розташована в селі 
Липини. Для жителів нашої та сусід-
ніх сільрад то далека дорога».

Проблеми цієї амбулаторії доб-
ре знає житель мікрорайону Верес-
неве, депутат Луцької міської ради 
від фракції «УКРОП» Борис Смаль. 
Під час останньої сесії міськра-
ди депутат подав запит міському 
управлінню охорони здоров’я та 
департаменту фінансів щодо перед-
бачення в проекті бюджету на 2017 
рік витрат на проведення повного 
капітального ремонту амбулаторії.

«Частина цього медичного за-
кладу – в катастрофічному стані. 
Після призупинення робіт із облаш-
тування тут притулку для безхат-
ченків будь-яке виділення коштів 
просто зупинилося, – зазначає Бо-
рис Смаль. – Я звертався до місько-
го голови щодо включення у про-
ект бюджету 2017 року коштів на 
капітальний ремонт, отримав від-
повідь, що гроші передбачать лише 
на ремонт покрівлі. Проте ми розу-
міємо, що після цього амбулаторія 
повноцінно працювати не зможе, 
оскільки в половині внутрішніх 
приміщень відсутня підлога, а стіни 
перебувають у напівзруйнованому 
стані. Поданий запит – це лише по-
чатковий етап, залежно від відпо-
віді управлінь, будемо вирішувати, 
як діяти далі. Але ми не залишимо 
цю справу, оскільки відтягування 
ремонту цього приміщення ще на 
рік може закінчитися руйнуванням 
усієї будівлі».

Амбулаторія мікрорайону 
Вересневе обслуговує і лучан, 
і мешканців Гіркої Полонки

Депутат Борис Смаль ініціює 
виділення коштів з міського 
бюджету на ремонт амбулаторії 

Пацієнтам часто 
доводиться чекати у черзі

Ремонт робили, та не доробили
У таких умовах працюють 
і обслуговують пацієнтів лікарі



ПОРАДИ8 www.volynnews.com

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Людство, як з’ясувалося, не здатне залагодити жодної своєї проблеми, але здатне пережити їх усі. 

Девід Джеролд

№ 1 (49)  12 січня 2017 року

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

  Підготувала 
     Лілія БОНДАР

  Галина ТЕРНОВА

будьте здоровіварто знати

традиції

Зима – час свят та 
прогулянок на 
морозі. Однак, 

крім приємних емоцій, 
вони можуть принести 
проблеми. Тривале 
перебування на холоді 
може стати причиною 
обмороження.

ПОВЕРХНЕВЕ
Відбувається спазм кровонос-

них судин, через що уражена ділян-
ка шкіри стає блідою або, навпаки, 
червоніє. Це може супроводжува-
тися легким відчуттям оніміння, 
болю, поколювання або пощипу-
вання ураженої ділянки. Структура 
шкіри при цьому не змінюється, 
зберігається чутливість. Якщо віді-
гріти уражену шкіру, то всі пере-
раховані вище симптоми зникнуть. 
У дітей поверхневе обмороження 
настає швидше, ніж у дорослих. 
Найчастіше уражаються відкриті 
частини тіла: вуха, ніс, щоки, пальці 
рук та ніг.

ЛЕГКЕ
Відчуття при легкому ураженні 

шкіри неприємні, однак лякати-
ся не варто. Це легко піддається 
лікуванню. Шкіра втрачає чутли-
вість, стає білою або сіро-жовтою, 
вкривається червоними плямами, 
твердне, набрякає, болить та пуль-
сує. Протягом доби можуть утворю-
ватися пухирі, наповнені прозорою 
рідиною, але тканини при цьому не 
відмирають. 

ВАЖКЕ
Нескладно здогадатися, що це 

найбільш небезпечний ступінь об-
мороження. Шкіра блідне, твердне 
і навіть починає чимось нагадувати 
віск. Людина може відчувати втрату 
чутливості або оніміння ураженої 
ділянки. Іноді при важкому ступені 
обмороження на шкірі утворюють-
ся пухирі, наповнені кров’яною рі-
диною, або ж з’являються змертвілі 
ділянки сіро-чорного кольору. При 
найважчому обмороженні уража-
ються м’язи та кістки, шкіра і ткани-
ни відмирають. 

Проблема утилізації 
предметів, що 

спричиняють викиди 
токсичних відходів, 
лишається нерозв’язаною 
в обласному центрі. 
Довгоочікувані 
контейнери для збору 
ртутних термометрів та 
люмінесцентних ламп 
обіцяють встановити не 
раніше, ніж у лютому.

Нещодавно лучанка Катерина 
замислилася над питанням, куди ж 
віддати пошкоджений ртутний тер-
мометр. Із тріснутим градусником 
жінка звернулася в Держслужбу з 
надзвичайних ситуацій, одначе там 
їй не допомогли. У лікарні ж пора-
дили звертатися до надзвичайників, 
а в аптеці також повідомили, що не 
можуть прийняти пошкоджений 
термометр.

Про плани створити кілька пунк-
тів прийому ртутних термометрів 
начальник міського відділу екології 
Анатолій Гламазда повідомляв ще 
у липні. Тоді йшлося про виділення 
коштів з міського фонду охорони 
навколишнього середовища для 

За тиждень після Коляди, 
напередодні Нового 

року (за старим стилем), – 
Щедрий вечір. Це залишок 
стародавнього, імовірно, 
дохристиянського 
звичаю. За християнським 
календарем – це день 
преподобної Меланії. У 
народній традиції обидва 
свята об’єдналися, і тепер 
маємо Щедрий вечір, або 
свято Меланки.

Унаслідок розбіжності між Гри-
горіанським (світським) та Юліан-
ським (церковним православним) 
календарями, українці відзначають 
Новий рік двічі: офіційне святкуван-
ня припадає на 1 січня, а 14 січня, 
яке залишилося в народній традиції 
важливою складовою прадавнього 
календарного обрядового циклу 
українців, нині називається Старим 
Новим роком.

У надвечір’я Нового року (13 січ-
ня) в церквах відбуваються урочис-
ті богослужіння на закінчення ста-
рого року, щоб подякувати Богові 

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР: ЩЕДРІВКИ, ВЕЧЕРЯ ТА ВОРОЖІННЯ

ОБМОРОЖЕННЯ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ

ЛІКУВАННЯ 
Ніколи не розтирайте 
обморожені ділянки
Якщо помітили обморожен-

ня, відразу ж зайдіть у тепле при-
міщення та постарайтеся зігріти 
уражені ділянки тіла: сховайте 
обморожені руки під пахви або 
одягніть сухі рукавички. У жодно-
му разі не допускайте повторного 
ураження та не розтирайте шкіру.

Прийміть знеболювальне
Якщо у вас важке обморо-

ження, то процес відігрівання 
ураженої ділянки може виклика-
ти больові відчуття. Аби зменши-
ти біль, випийте знеболювальне. 
Фахівці не рекомендують при-
ймати аспірин, він може пере-
шкоджати відновленню ураже-
них тканин.

Не вживайте алкоголь
Спиртні напої значно знижу-

ють відчуття холоду і не дозво-
лять вчасно відчути, наскільки ви 
змерзли. До того ж, це може пере-
шкодити контролю над процесом 
загоєння: у міру зігрівання має 
з’явитися відчуття поколювання і 
печіння. 

Відігрійте обморожені 
ділянки у теплій воді
Оптимальна температура 

води має бути не вищою, ніж 40-
42° С, щоб запобігти опікам. По 
можливості додайте у воду анти-
бактеріальне мило, аби уникнути 
небезпечних інфекцій. Опустіть 

уражену ділянку тіла у воду на 
15-30 хвилин (при важкому обмо-
роженні – на годину). Не грійтеся 
біля вогнища або за допомогою 
спеціальних приладів, адже тоді 
не можна контролювати процес 
зігрівання уражених ділянок.

Зверніться до лікаря
Якщо уражені ділянки тіла 

не приходять в норму протягом 
доби, терміново зверніться по 
кваліфіковану медичну допомогу. 

Аби уникнути обмороження, 
одягайте багато шарів одягу (ба-
жано, щоб він був виготовлений 
з водонепроникних і теплоізо-
ляційних матеріалів), подвійні 
рукавиці, кілька светрів та шкар-
петок. Не забувайте про шапку та 
шарф. 

Перед виходом на вулицю 
доб ре поїжте. Недостатнє харчу-
вання і втома можуть стати при-
чиною обмороження та послаби-
ти захисні функції організму.

Не куріть на морозі
Під час куріння кровоносні 

судини звужуються, кров погано 
надходить до кінцівок. Тому саме 
курці ризикують обморозити 
шкіру. 

Не використовуйте креми 
Як відомо, мороз сушить 

шкіру. Однак перед виходом на 
вулицю не можна користуватися 
зволожувальним кремом. Краще 
замінити його на живильний і на-
нести не пізніше, ніж за годину до 
прогулянки. 

ЩО РОБИТИ З ПОШКОДЖЕНИМИ 
РТУТНИМИ ТЕРМОМЕТРАМИ?

закупівлі спеціальних контейнерів 
для збору ртутовмісних елементів. 
Також планували укласти договори 
з організаціями, які можуть забезпе-
чити утилізацію та переробку. Втім 
цей процес затягнувся.

Відповідно до коштів, які хо-
чуть закласти у бюджет 2017 року, 
придбати зможуть принаймні три 
контейнери, щоби встановити, на-
приклад, у центрі міста, у 33-му 
мік рорайоні та в мікрорайоні ЛПЗ. 
Якщо гроші таки передбачать, то в 
лучан з’явиться змога здавати і тер-
мометри, і люмінесцентні лампи.

А наразі, якщо термометр роз-
бився, його можна загорнути, поклас-
ти в наповнену водою скляну банку, 
закрити капроновою кришкою і збе-
рігати у такому вигляді доти, доки в 
місті не розв’яжуть питання збору 
пошкоджених термометрів. Співро-
бітники ДСНС у цій ситуації не змо-
жуть допомогти, адже йдеться про 
побутові, а не промислові прилади.

«Навіть якщо термометр 
розіб’ється у приміщенні, в цьому 
немає нічого страшного. Потрібно 
провітрити кімнату, щоб вийшли ви-
пари, зробити вологе прибирання, 
протерти содою. Якщо є ртутні куль-
ки, потрібно акуратно зібрати їх на 
папір та вкинути у воду», – пояснив 
Анатолій Гламазда.

Ртуть – речовина 1-го класу 
небезпеки, ї ї випари особливо 
шкідливі. У стандартному 
термометрі міститься до 
п’яти грамів цієї небезпечної 
речовини. Якщо градусник 
розбився в житловій 
кімнаті з середнім об’ємом 
приміщення 50 кубометрів, 
то при випаровуванні всієї 
ртуті (а випаровуватися вона 
починає за будь-якої плюсової 
температури) концентрація ї ї 
випарів досягає 100 міліграмів 
на кубометр, що в 30000 разів 
більше за гранично допустиму 
концентрацію в житловій зоні.

У різних районах України – свої 
ворожіння. Ось деякі з них: 
дівчата виходять на вулицю 
й виглядають, яка тварина 
зустрінеться першою, мовляв, 
таким і буде суджений: якщо 
пес, то лихим, а життя собачим, 
вівця – тихим і сумирним тощо; 
біля воріт насипають три купки 
зерна, а вранці перевіряють: 
якщо неторкане, то сімейне 
життя буде щасливим, і 
навпаки.

При гострому отруєнні ртуттю ознаки інтоксикації починають 
виявлятися через кілька годин. У людини з’являються слабкість, 
відсутність апетиту, головний біль, біль при ковтанні, металевий 
присмак у роті, нудота і блювота, сильні болі в животі, пронос (іноді 
з кров’ю). Часто розвивається запалення легенів. Окрім того, ртуть 
має нейротоксичну дію, тобто здатність руйнувати нервові клітини. 
У найважчих випадках через кілька днів настає смерть.

ЛЕГЕНДА ПРО МЕЛАНКУ
За стародавнім міфом, окрім сина, у всеєдиного 
Лада, вірного побратима бога Місяця, була 
донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була 
дуже мила й чарівна.
Якось, коли Місяць був на полюванні, лютий 
змій викрав зі срібного терема Миланку й 
запроторив у підземне царство. Визволив дівчину 
славний богатир Безпальчик-Васильчик і з нею 

одружився. Ось чому після Щедрого вечора 
святкують Василя, у жертву приносять свиню, яка 
вважається місячною твариною, а Васильчик став 
покровителем цих тварин. Тому, за народними 
звичаями, на Меланку готували свинячі нутрощі, 
по них ворожили, яким буде врожай, а зі свинячих 
ніжок варили «дриглю» (холодець), щоб у людей 
не боліли ноги. Вшановували Меланку-Миланку за 
якомога багатшими столами.

колаж
 ВН
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статках і спокої других свят дочека-
тися. 

Щодо страв Щедрого вечора, 
то вони не скрізь однакові: понад 
Дніп ром печуть пироги з м’ясом і 

смажать гречані млинці на свинячо-
му смальці, на півдні України фігуру-
ють бублики, а в гуцулів – вареники 
чи, як вони кажуть, «пироги».

Цього дня, за традицією, хлоп-

ці й дівчата ходять від хати до хати 
та щедрують. Бажають господарям 
щедрого вечора, доброго здоров’я 
та добробуту в новому році. Щедру-
вання супроводжується магічними 
діями, музикою, танцями, пантомі-
мою, обрядовими іграми з масками. 
Величальних обрядових новоріч-
них пісень – щедрівок – співають 
окремо господарю, господині, хлоп-
цю, дівчині, усій родині. Співають 
також щедрівки дитячі, жартівливі, 
пародійні. За давнім звичаєм, коли 
дівчата починали ворожити, паруб-
ки викрадали в них удома ворота 
або хвіртки, хай як стерегли їх гос-
подарі. Щоб повернути втрату, бать-
ко дівчини мусив ставити могорич.

m
atiyko.io.ua

за вже отримані ласки й попросити 
нових на наступний рік. Як і на Свя-
тий вечір, цього дня також готують 
святкову вечерю, яку в народі ве-
личають щедрою, тому що страви 
цього вечора не є пісними: тут на 
столі й кутя, і ковбаси, й холодець, 
і шинка...

Наддніпрянська Україна і Гу-
цульщина святкують Щедрий вечір 
як значне свято різдвяного циклу з 
добре розвиненою обрядовістю. Га-
лицьке Поділля не святкує, бо Щед-
рий вечір у галичан – напередодні 
Водохреща, тоді як на Наддніпрян-
щині це Голодна кутя, Богоявленне 
надвечір’я. 

На Щедрий вечір батько хова-
ється від дітей за пирогами – сим-
волом щедрості, багатства. Відтак 
голова родини запрошує всю сім’ю 
до столу, до щедрої куті – щоб у до-

Недостатнє харчування і втома можуть стати 
причиною обмороження та ослабити організм

Розбиті термометри радять 
закатувати в банки

Щедрівки співають окремо господарю, 
господині, хлопцю, дівчині, усій родині
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ТРАМП НАЗВАВ 
МЕРІЛ СТРІП 
ПІДЛАБУЗНИЦЕЮ 
КЛІНТОН 

Новообраний президент США 
Дональд Трамп назвав Меріл 

Стріп однією з найбільш переоцінених 
акторок Голлівуду. Так він відреагував 
у своєму Twitter на скандальну заяву 
кінозірки.

8 січня Меріл Стріп одержала спеціаль-
ну нагороду «Золотого глобуса» за видатні 
заслуги в кінематографі. Під час своєї про-
мови жінка звинуватила Трампа у принижу-
ванні людей. Тоді він прокоментував заяву 
Стріп в інтерв’ю, зазначивши, що вона зав-
жди була прихильницею Хілларі Клінтон.

ВІВТОРОК 17 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.30 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 
08.25 Смакота 07.25, 
23.35 На слуху 08.35 
Паспорт.Ua 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00, 21.30 
Новини. Спорт 09.15, 
20.20, 05.00 Про головне 
09.50 Україна на смак 
10.25 Х/ф «Ціна людини» 
12.30 Суспільний 
університет 13.15 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.30 
Театральні сезони 15.55 
Спогади 16.25 Мистецькі 
історії 16.40, 04.15 Т/с 
«Анна Піль» 17.25 Хто в 
домі хазяїн? 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф «Я 
там був не з власної 
волі». Ф.1 «Окупація» 
19.55 Наші гроші 21.50 
Т/с «Епоха честі» 22.40 З 
перших вуст 22.55 Вічне 
23.15 Підсумки 02.05 
Надвечір’я. Долі 03.00 
Віра. Надія. Любов

UA: ПЕРШИЙ

04.00, 02.40 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.05, 06.50 Kids Time

05.10 М/с «Турбо»

06.55 Т/с «Клініка»

08.10 Київ вдень та вночі

09.55 Серця трьох

12.45 Дешево і сердито

19.00 Любов на 

виживання

22.45 Т/с «Гра Престолів»

00.50 Х/ф «Сомнія»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.20 «Зіркове життя»

09.20 «Битва екстрасенсів 

15»

14.05 Х/ф «Я щаслива»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-7»

00.00 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Орел і Решка» 
19.00 «Розсміши коміка» 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний» 22.00 «КВН 
на БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.15 «Нічне життя» 

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20, 04.30 Реальна 

містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»
02.10 Х/ф «Смертельні 

перегони»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 19.50 
Паралельний світ 10.10 
Диво-винаходи 11.10, 
17.50 Мисливець та 
жертва 12.10 Довідник 
дикої природи 14.10 
Містична Україна 15.10, 
20.50 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 16.00, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 18.50 
Рідні домівки 21.40 
Мегазаводи 00.30 
Брама часу 

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 «Спеціальний 
випуск. Вечірній 
квартал»

12.20 «Вечірній квартал»
14.15 Х/ф «Міцний 

горішок- 2»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Міцний 

горішок - 3: Відплата»
22.40, 01.35 «Світ 

навиворіт - 8»
23.45, 02.25 Х/ф 

«Шерлок - 1: Сліпий 
банкір»

05.25 Служба розшуку 
дітей

05.30 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева»
03.00 Ризиковане життя
03.40 Х/ф «Все 

можливо»

ІНТЕР

05.30 Дивитись усім!
08.45, 12.45, 15.45, 04.30 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.15 Х/ф «Каратель»
13.25 Х/ф «Кров’ю і 

потом. Анаболіки»
16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
21.25 Х/ф «Смертельна 

зброя-2»
23.35 Х/ф «Смертельна 

зброя»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.00 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55, 21.00 Танька і 
Володька

14.55 Т/с «Домашній 
арешт»

15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
00.00 Х/ф «Паралельні 

світи»
01.50 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Музичний 
проспект»

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Волинська 

веселка»
08.20 Крок назустріч
08.40 Мультфільм
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 «Дитячий світ»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Варто знати»
13.25 Т/ф «Колядує 

Заліско»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.35 Т/ц «Роки і долі»
15.00 «Українська пісня». 

2 ч.
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 «Схід і Захід 

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

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни»
18.30 Т/ф «Колядує 

Заліско»
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»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Тільки разом!» 

(дайджест)
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 «Українська пісня». 

2 ч.

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 «Джентельмен»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 Життя в цифрі
13.00 Містерія Різдва
13.45 ЧП+
14.00 Т/с «Так мало часу»
14.30, 03.20 Сад. Город. 

Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Док. кінопоказ
00.35 У фокусі Європа
01.00 Док. фільм 

«Вільний Китай»
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Командир корабля» 1
05.30 У пошуках пригод
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 
15.00, 21.00, 05.30 
Новини

06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 

23.30, 00.15 Погода
06.25, 23.00 Золотий 

гусак
06.45, 07.45, 08.25 

Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
15.20 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20, 01.20 Новинний 

блок
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Т/с «Роксолана»
04.50 Світло

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.15 «ТСН»

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

09.30 «Спеціальний 
випуск. Вечірній 
квартал»

12.20 «Вечірній квартал»
14.05 Х/ф «Міцний 

горішок - 1»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Міцний 

горішок- 2»
22.30, 01.25 «Світ 

навиворіт - 8»
23.35, 02.45 Х/ф 

«Шерлок - 1: Етюд у 
рожевих тонах»

05.45 Служба розшуку 
дітей

05.50 Мультфільм
06.20, 13.35 «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 «Секта»
15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-

детективъ»
00.55 Т/с «Біла королева»
03.00 Ризиковане життя
03.40 Х/ф «Сім днів до 

весілля»

06.15 Служба розшуку 
дітей

06.20 Дивитись усім!
07.10, 04.15, 08.45, 

12.45, 15.45 Факти
07.50, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф 

«Дитсадковий 
поліцейський»

13.40, 16.20 Х/ф 
«Повернення 
Супермена»

16.55 Х/ф «Черепашки-
ніндзя»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф 

«Смертельна зброя»
22.35 Свобода слова
00.40 Х/ф «Селфлес. 

Ціна безсмертя»
02.35 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.15 Стоп-10
04.45 Провокатор

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55, 21.00 Танька і 
Володька

14.55 Т/с «Домашній 
арешт»

15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Музичний 
проспект»

07.30, 22.35 Час-Тіme
08.00 «Волинська 

веселка»
08.30 Мультфільм
09.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Такі красиві люди»

10.30 Т/ц «Хочу бути»
10.45 «Українська пісня». 

1 ч.
11.45 «Дитячий світ»
12.00 «Музична 

платформа»
15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

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

дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.35 Погода
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Українська пісня». 

1 ч.
23.15 «Спорт для всіх»

07.10, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.15 Х/ф «Розум і 
почуття»

12.20 Х/ф «Дівчата»
14.15 «Битва 

екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-7»
00.00 «Х-Фактор - 7»
03.00 «Найкраще на ТБ»

05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.10 Т/с «Ти 
- моє життя» 12.10, 01.50 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Ювілейний сезон» 
15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Орел і 
Решка» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 Х/ф «Дитина 
напрокат» 23.50 Х/ф «У 
коханні дозволено все» 
03.20 «Нічне життя» 

05.35, 06.10 М/с «Турбо»
06.09, 07.53 Kids Time
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.55 М/ф «Феї: Чарівний 

порятунок»
09.30 Х/ф «Леді яструб»
11.50 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Підкорювач зорі»
14.00 Х/ф «Темний світ»
16.00 Х/ф «Темний світ: 

Рівновага»
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
21.55 Страсті за ревізором
00.20 Х/ф 

«Перемагаючи час»
02.15 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Події

09.15, 03.20 Зірковий 
шлях

11.00, 04.30 Реальна 
містика

12.00, 21.00 Т/с 
«Громадянин Ніхто»

13.50, 15.30 Т/с «Буде 
світлий день»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони»
05.20 Т/с «Адвокат»

06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 19.50 
Паралельний світ 10.10 
Мегаяхти 11.10, 17.50 
Мисливець та жертва 
12.10 Око Атаками 14.10 
Містична Україна 15.10, 
20.50 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 16.00, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 18.50 
Рідні домівки 21.40 
Мегазаводи 00.30 
Скарб.ua 

ПОНЕДІЛОК 16 січняUA: 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 «Джентельмен»
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 Містерія Різдва
01.45 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Доля Марини» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Черепашки-ніндзя»

16:55

piter.tv

Фільм «Я щаслива»

14:05

kino-teatr.ru

Фільм «Смертельна зброя»

23:35

pnevm
atyka.com

В УКРАЇНІ ЗНІМУТЬ 
КОМЕДІЮ ПРО ГЕРОЯ 
НАШОГО ЧАСУ

Молода українська режисерка 
Тоня Ноябрьова, яка дебютувала 

у 2012 році з короткометражною 
стрічкою «День незалежності», 
зніматиме перший повнометражний 
фільм – комедію «Герой нашого часу». 

Фінансову під-
тримку проекту за-
безпечить Держкіно, 
з яким Тоня підписа-
ла контракт на зні-
мання стрічки.

«Жодні історичні 
події не впливають 
на здатність людини, 
наприклад, закоху-
ватися, – розповіла режисерка. – І хоч се-
редньостатистичний українець не змінився, 
наш герой, як мінімум, подорослішав».

Продюсерами проекту «Герой нашого 
часу» стали Анна Паленчук і Микола Коно-
пелько.

у світі кіно

Коли я 
роблю щось 
дурнувате, 
то одразу 

пригадую, що 
є люди, які 

беруть кредити 
на весілля. І 
мені відразу 
стає легше. 

***
Як пояснити 
чоловіку, що 
я вийшла за 

нього заміж, а 
не всиновила?

скандал

bestin.ua

Тоня Ноябрьова

focus.ua
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«СКАЙ» ЗАПИСАВ 
ПІСНЮ ДЛЯ 
«ЄВРОБАЧЕННЯ»

Гурт «СКАЙ» презентував пісню, з 
якою хоче представляти Україну на 

«Євробаченні-2017». Композиція має 
назву «Я тебе люблю». Автором слів і 
музики став лідер гурту Олег Собчук.

«Над цією піснею працювали майже 
рік. З самого початку знали, що композиція 
створена саме для «Євробачення», – розпо-
вів фронтмен гурту. – У роботі над піснею 
задіяли дуже велику кількість музикантів і 
саунд-продюсерів з різних країн. Ми вра-
хували різні світові музичні тенденції, тому 
сподіваємося бути почутими не тільки в 
Україні, але і у всьому світі».

СЕРЕДА 18 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.30 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.00 
На слуху 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00 Д/ф 
«Одного разу 60 років 
потому» 10.10 Д/ф «Василь 
Макух. Смолоскип» 11.00, 
12.01 Засідання Кабінету 
Міністрів України 12.00 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
Пам’яті тих, кого в роки 
Другої світової війни було 
примусово вивезено з 
України до Німеччини 
13.15 Наші гроші 14.05 
Д/ф «Київ. Початок війни» 
15.30 Світло 16.10 
Путівник прочанина 
16.20 На пам’ять 16.40, 
04.15 Т/с «Анна Піль» 
17.25 Хочу бути 17.50 
М/с «Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф «Я 
там був не з власної волі». 
Ф.2 «Остарбайтер» 19.55 
Слідство. Інфо 20.20 Про 
головне 21.30 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 22.55 
Вічне 23.15 Підсумки 
23.35 Від першої особи 
02.05 Надвечір’я. Долі 
03.00 Чоловічий клуб

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.33, 06.53 Kids Time
05.35 М/с «Турбо»
06.55 Х/ф 

«Перемагаючи час»
08.50 Київ вдень та вночі
11.25 Серця трьох
14.10 Любов на 

виживання
19.00 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
21.50 Х/ф «Виходу 

немає»
00.05 Т/с «Гра Престолів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Зіркове життя»

11.35 «Битва екстрасенсів 

15»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 «Україна має 

талант!-7»

19.15, 22.45 «Україна має 

талант! Діти»

00.00 «Х-Фактор - 7»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
11.10 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

11.20, 04.30 Реальна 
містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 05.10 Бандитський 
Київ 07.20, 13.10 
Правила життя 08.10 
Правда життя 09.10, 
19.50 Паралельний світ 
10.10 Мегазаводи 11.10, 
17.50 Мисливець та 
жертва 12.10 Королівська 
кобра: обличчям до 
обличчя 14.10 Містична 
Україна 15.10, 20.50 
НЛО з минулого (Давні 
прибульці) 16.00, 23.40 
Смертельний двобій 
16.50, 22.40 Загадки 
планети 18.50 Рідні 
домівки 21.40 Мегаяхти 
00.30 Теорія змови 

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 Досягти успіху в 
анімаційному фільмі 
«Турбо»

11.15, 12.20 «Міняю 
жінку - 2»

14.10 Х/ф «Міцний 
горішок - 3: Відплата»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.15 Х/ф «Міцний 
горішок - 4»

22.40, 01.30 «Світ 
навиворіт - 8»

23.40, 02.20 Х/ф 
«Шерлок - 1: Велика 
гра»

05.25 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева»
03.00 Ризиковане життя
03.40 Х/ф «Життя як 

цирк»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50 Громадянська 

оборона
11.40, 13.20 Х/ф «Стукач»
14.05 Х/ф «Каратель»
16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Очна ставка. 

Прем’єра
21.25 Х/ф «Смертельна 

зброя-3»
23.40 Х/ф «Смертельна 

зброя-2»
01.45 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.05 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Провокатор

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.45 Т/с «Снігова 

королева»
16.05, 22.05 Х/ф «Ромео 

та Джульєта»
18.10 Х/ф «Паралельні 

світи»
20.05 Х/ф «Ніколи не 

здавайся»
00.10 Т/с «Отже»
00.40 Т/с «Світлофор»
01.40 У ТЕТа тато!
02.05 Теорія зради
02.55 Країна У

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 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Дитячий світ»
10.20 «Кошик творчих 

ідей»
10.35 «Народна 

скарбниця»
11.00 Новини. Ранок
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.25 Т/ц «Роки і долі»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Концерт 

«Українська пісня». 3 ч.
15.15 «Новорічний 

калейдоскоп»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.25 «Історія без купюр»
17.45 Парад хітів «На Всі 

100»
18.05 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.50 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народна 

скарбниця» 
(Маневицькі вечорниці)

21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
22.45 Концерт 

«Українська пісня». 3 ч.

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 «Джентельмен»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Док. фільм 

«Вільний Китай»
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Настав час
14.45, 03.30 Сад. Город. 

АВЕРС Квітник
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Податковий вісник
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Музична 

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

«Кутузов» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 19 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.30 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30 
Від першої особи 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00, 
21.30 Новини. Спорт 
09.15, 20.20 Про головне 
09.50 Україна на смак 
10.25 Містерія Різдва 
11.05 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов» 
12.00 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом» 12.30 
Суспільний університет 
13.15 Слідство. Інфо 
14.00 Надвечір’я. Долі 
15.10, 02.05 Біатлон. 
Кубок світу. VІ етап. 
Індивідуальна гонка 
15км. (жінки) 17.05, 
04.15 Т/с «Анна Піль» 
17.50 Д/ф «Формула 
життя Олександра 
Палладіна» 18.20, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Я там був 
не з власної волі». Ф.3 
«Концтабори» 19.55 
«Схеми» 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.35 Обличчя 
війни 23.00 Золотий 
гусак 23.15 Підсумки 
03.50 Уряд на зв’язку

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Зона ночі

04.00, 18.00 Абзац

04.53, 06.38 Kids Time

04.55 М/с «Турбо»

06.40 Т/с «Клініка»

08.35 Київ вдень та вночі

11.20 Серця трьох

14.05 Хто зверху

19.00 Любов на 

виживання

23.05 Т/с «Гра Престолів»

01.15 Х/ф «Марс атакує»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.35 «Зіркове життя»

10.20 «Битва 

екстрасенсів»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 «Україна має 

талант! Діти»

00.15 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Ювілейний» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Орел і Решка» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 02.15 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

11.20, 04.30 Реальна 
містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.20, 13.10 
Правила життя 08.10 
Правда життя 09.10, 
19.50 Паралельний 
світ 10.10 Мегазаводи 
11.10, 17.50 Мисливець 
та жертва 12.10 Рідні 
домівки 14.10 Містична 
Україна 15.10, 20.50 
НЛО з минулого (Давні 
прибульці) 16.00, 23.40 
Смертельний двобій 
16.50, 22.40 Загадки 
планети 18.50 Смугасте 
життя 21.40 Грами та 
карати 00.30 Прихована 
реальність 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.15 «ТСН»

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

09.30 «Спеціальний 
випуск. Вечірній 
квартал»

12.20 «Вечірній квартал»
14.05 Х/ф «Міцний 

горішок - 4»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Вежа»
22.30, 01.25 «Світ 

навиворіт - 8»
23.35, 02.45 Х/ф 

«Шерлок - 2: Скандал у 
Белгравії»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева»
03.00 Ризиковане життя
03.40 Х/ф «Хочу дитину»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.30 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Очна ставка
10.50, 13.20 Х/ф «Сонце, 

що сходить»
13.35 Х/ф «Стукач»
16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Смертельна 

зброя-4»
23.50 Х/ф «Смертельна 

зброя-3»
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.15 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.55, 21.00 Танька і 

Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «Із перших 

уст»
08.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Новорічний 

калейдоскоп»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.10 Тема 

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Євровибір»
13.30 «Народна 

скарбниця» 
(Маневицькі вечорниці)

14.00 «Молодий балет 
Волині»

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 Парад хітів «На Всі 

100»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Йордан воду 

розливає»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

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

ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 Твій дім
13.00 Музична 

платформа
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Життя в цифрі
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Глобал 3000
01.00 Музична 

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

«Пирогов» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ХІЗЕР ЛОКЛЕР 
ПОТРАПИЛА ДО 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 
КЛІНІКИ 

Зірка популярного серіалу «Район 
Мерлоуз» Хізер Локлір потрапила 

до реабілітаційної клініки. Як 
повідомляє низка іноземних ЗМІ, 
акторка самостійно лягла до центру. 
Хізер помістили до відділення 
детоксикації.

 Коли вона увійшла до мед-
закладу, то була п’яною, пла-
кала і кричала. Зауважимо, 
що Локлір вже довгий час 
бореться із алкогольною та 
наркотичною залежністю. 

Уперше Хізер потрапляла 
до лікарні в 2008 році 
після невдалої спро-
би самогубства. Після 
цього вона ще кілька 
разів проходила реа-
білітацію, а 2012-го її 

екстрено госпіталі-
зували. 

зіркові негаразди

Фільм «Ніколи не здавайся»

Фільм «Крокодил Данді»

Фільм «Шерлок-2: Скандал у Белгравії»

Фільм «Втеча з Шоушенка»

20:05

13:35

23:35

19:00

kg-portal.ru
kinogb.net

kadu.ru
kino-na-xati.com

свіжачок

Хотіла 
схуднути за 
літо на п’ять 
кілограмів. 

Лишилося ще 
сім.

cultua.m
edia

 Коли вон
закладу, то 
кала і кри
що Локлір
бореться 
наркотичн

Уперше
до лік
після 
би с
цьог
раз
біл

ек

kinopoisk.ru
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

ЗІГРІЙ ДУШУ

ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НА ФРОНТІ
Війна калічить не лише 

тіло людини, а й душу, 
зводить нанівець мрії, руйнує 
долі. Особливо це стосується 
тих, хто безпосередньо брав 
участь у бойових діях, віч-
на-віч зустрівся з війною, 
пережив усі її жахіття. Та для 
військовослужбовців війна не 
закінчується там, на фронті. 
Посттравматичний синдром 
переслідує їх і в тилу. Втікаючи 
від спогадів, прагнучи забути 
пережите, хтось замикається 
у собі, хтось топить пережите 
в алкоголі. І якщо частина 
демобілізованих бійців з часом 
знаходить силу повернутися 
до життя, то більшості потрібна 
кваліфікована психологічна 
допомога.

«Зігрій душу» – проект, який 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
успішно реалізовує спільно з волон-
терами з 2015 року. Він покликаний 
допомогти військовослужбовцям, 
які захищали територіальну ці-
лісність України, адаптуватися до 
мирного життя. Проект включає 
психологічну реабілітацію, соці-
альну адаптацію, арт-терапію, реф-
лексотерапію, медичні процедури, 
юридичну консультацію та, власне, 
відпочинок. 

«Хлопці, які були мобілізовані 
під час першої та другої хвиль, по-
вернувшись додому, потребували 
психологічної допомоги. Тоді й було 
започатковано проект. Війна три-
ває вже майже три роки, але держа-
ва досі не «включилася», – конста-
тує менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Оксана Демчук.

У кінці грудня в санаторії «Про-
лісок», що у Грем’ячому Ківерців-
ського району, відбувся черговий 
заїзд військовослужбовців. 

33 ДНІ В ПОЛОНІ
Учасник реабілітації Віктор 

Климчук з Уховецька Ковельського 
району – ветеринар у третьому по-
колінні. До війни чоловік працював 
у рідному селі. 2013 року Вік тор 
одружився, а вже за півроку змуше-
ний був залишити молоду дружину 
та ставати на захист Батьківщи-
ни. 9 квітня 2014 року Віктору на-
дійшла повістка, а наступного дня 
призвали його рідного брата Богда-
на.  Так, пліч-о-пліч, два брати ста-
ли на захист територіальної ціліс-
ності України. Разом і потрапили в 
полон до бойовиків. 

– У Києві проходив парад до 
Дня Незалежності, а в нас був свій 
парад... – повертається спогада-
ми у ті страшні дні Віктор. – Були 
втрати, адже жодна війна не минає 

без смертей. 26 серпня близько 
100 солдатів потрапили в полон 
до російських незаконних форму-
вань. Три доби ми спали на землі 
в кукурудзяному полі. Тоді при-
їхали машини, нас, як ту худобу, 
повантажили й через російський 
кордон перекинули в Сніжне. По-
тому російські бойовики передали 
нас «деенерівцям». 

У полоні Віктор був місяць і два 
дні. Тоді його обміняли на двох бо-
йовиків. Вікторового брата обміня-
ли на два тижні раніше. 

Чоловік із власного досвіду 
знає, що з війни люди повертають-
ся з порушеною нервовою систе-
мою. Військовослужбовець каже: з 
боку держави йому не пропонували 
жодної психологічної підтримки та 
допомоги. Та й сам по таку допомо-
гу не звертався. Адже в селі без цьо-
го вистачає клопотів – чималеньке 
господарство, робота, сім’я. Віктор 
зауважує, що такі проекти потрібні, 
адже не всі учасники АТО можуть 
впоратися зі своїми проблемами 
самостійно.

«КОЛЬОРІВ, ЯКИМИ 
Я МАЛЮЮ, МЕНІ НЕ 
ВИСТАЧАЄ В ЖИТТІ»

Двадцятитрирічному Вадиму 
Гацю з села Ветлів, що на Любе-
шівщині, як на  свій вік, довелося 
пережити чимало. У 2013 році хло-
пець пішов служити за контрактом. 
2014-го хотів звільнитися, але мобі-
лізували його брата. Вадим вирішив 
залишитися на службі, адже коли 
поряд рідна людина, навіть воєнні 
будні стають світлішими. Так два 
брати й потрапили на схід.

– Це були найжахливіші 49 днів 
у моєму житті, – з тривогою у голосі 
каже хлопець. – Війна мене дуже змі-
нила. Раніше я був веселий, постійно 
жартував, тепер став більш замкну-
тим. Разом з тим, там мені було лег-
ше. Я почувався у своїй тарілці. 

Після демобілізації Вадим знову 
повернувся на схід, працював ін-
структором. Під час служби потра-
пив у ДТП. Надії на те, що хлопець 
колись стане на ноги, не було. У селі 
Вадима вже «поховали». Але на зло 
всім ворогам він вижив. Каже: спо-

чатку не хотілося жити, та коли нав-
круги стільки добрих людей, потріб-
но йти далі та допомагати іншим.

Вадим проходив курс реабі-
літації у Волинському обласному 
госпіталі для інвалідів війни. Там і 
дізнав ся про психологічну реабілі-
тацію в санаторії «Пролісок».  

Хлопець разом з іншими демо-
білізованими військовими малює 
картину на склі. Старанно виводить 
контури, підбирає яскраві тони: 

– Оцих кольорів, якими я ма-
люю, мені не вистачає в житті. Вони 
заховані глибоко в моїй душі. Я ста-
раюся їх вилити у цю картину.

Хлопець хоче жити та допо-
магати людям, побратимам. З його 
травмами в армію дорога закрита, 
тому планує вступити в універси-
тет та стати реабілітологом.

МИНУЛОРІЧ 
ПСИХОЛОГІЧНУ 
РЕАБІЛІТАЦІЮ ПРОЙШЛИ 
100 ВІЙСЬКОВИХ 

У 2016 році за підтримки Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» на 

базі санаторію «Пролісок» відбуло-
ся п’ять заїздів, у рамках яких пси-
хологічну реабілітацію пройшли 
100 волинських військовослуж-
бовців. 

– У нас є результат і ми бачимо 
ціль на майбутнє. Зустріли прекрас-
них хлопців, які нам дають постій-
ну моральну підтримку та бажання 
йти далі, – зазначає керівник про-
екту «Зігрій душу» Анна Лисакова. 
– Ми бачимо своє майбутнє не на 
рік чи два. Будемо працювати, доки 
в цьому буде потреба. 

Військовий психолог Олена 
Слісаревська зауважує, що загалом 
процес реабілітації бійців тривалий 
і має бути максимально корект-
ним. Тому психологи проекту на-
магаються не ворушити душевних 
травм, які під дією часу стали менш 
кровоточити, а навпаки, загладити 
їх, зробити менш чутливими. 

– Наша мета закладена в назві – 
«Зігрій душу», на більше ми не пре-
тендуємо, – резюмує Олена Сліса-
ревська.

Ірина ЮЗВА

20-й заїзд військовослужбовців 
у рамках проекту «Зігрій душу» Реабілітація за допомогою акватерапії

Душевну гармонію бійці знаходять у малюванніФізичні процедури



12

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

www.tilkyrazom.com.ua№ 1 (49) від 12 січня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

САМ СОБІ ГОСПОДАР СТВОРЕННЯ ОСББ – 
КРОК ДО ЕКОНОМІЇ

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

БРИЩЕНСЬКИЙ ФАП ПОБАГАТШАВ 
НА СУЧАСНІ МЕДИЧНІ АПАРАТИ
Село Брище розташоване 
за 15 кілометрів від Луцька. 
Сюди звозять весь непотріб 
з обласного центру та 
навколишніх населених пунктів. 
Сміттєзвалище на території села 
помітно погіршує екологічну 
ситуацію. Через це у людей 
виникають різноманітні 
захворювання. А в місцевому 
фельдшерсько-акушерському 
пункті не можуть надати 
первинну медичну допомогу 
через брак обладнання. 

СИЛА ГРОМАДИ

У селі Воротневі Луцького району – 822 
жителі. Місцеву дев’ятирічку відвідують 
78 діток. Учні навчаються у дві зміни, 
оскільки приміщення школи невелике.  
Однак громада старається підтримувати 
навчальний заклад у належному стані. 

Дізнавшись про діяльність Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом», ініціативна гру-
па звернулася у представництво Луцького 
району з проектною пропозицією «Збере-
жи тепло». Батьки та вчителі вирішили за-
мінити вхідні двері приміщення школи на 
енергозберігальні. 

– На старих дерев’яних дверях узимку 
намерзала крига, оскільки вони погано за-
чинялися. Внаслідок постійних протягів 
діти наражалися на небезпеку захворіти. 
Тому ініціативна група висловила намір 
облаштувати школу трьома дверима – 
зов нішніми і внутрішніми вхідними та до 
запасного виходу, – зазначила директор 
школи Ярослава Михайловська. 

У рамках проекту воротнівська школа 
також оновила спортивно-туристичний ін-

вентар для гуртка «Еколог», що діє не один 
рік. Учні займаються екологічним туриз-
мом, насаджують ліси, розчищають та об-
лаштовують джерела. Також беруть участь 
у різноманітних спортивних, туристичних, 
екологічних конкурсах та змаганнях різних 
рівнів: районних, обласних і всеукраїнських. 
Діти та керівник постійно й активно трену-
ються, а спорядження та інвентар швидко 
виходять з ладу, поновлюють їх найчастіше 
коштом батьків. Оскільки в школі відсутній 
спортивний зал, для покращення умов про-
ведення занять з фізкультури в зимовий пе-
ріод вирішили придбати мінімальний спор-
тивний інвентар – скакалки, обручі, шахи, 
шашки.

Директор школи Ярослава Михайлов-
ська висловила щиру подяку Фонду і за-
уважила, що «Тільки разом» – не просто 
слова, не передвиборчі обіцянки, а конкрет-
ні справи. Громада села сподівається реа-
лізувати ще не один проект за підтримки 
Фонду. Насамперед – облаштувати на літо 
спортивний майданчик. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ 
ВОРОТНІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Усе більше лучан відмовляється від 
послуг жеків, створюючи ОСББ. 

Тепер власники квартир самостійно 
вирішують, які проблеми в їхньому 
будинку потребують першочергового 
реагування. Сьогодні в країні заробітна 
плата громадян не встигає за стрімким 
зростанням тарифів на житлово-
комунальні послуги. Тому людей 
передусім цікавить економія. 

Будинок на вулиці 8 Березня, 12, що в 
Луцьку, зведено 1938 року для вищого офі-
церського складу радянської армії. Місцеві 
жителі розповідають, що в роки Другої сві-
тової війни тут був німецький штаб. Товсті 
стіни, висока стеля, просторі кімнати: ка-
жуть, будівлю звели поляки за німецькими 
технологіями. Тому й не дивно, що вісімде-
сятилітній будинок на вигляд кращий за су-
сідню новобудову.

У будинку 16 квартир. У деяких із них 
встановили індивідуальне опалення, а в 
реш ті температура повітря ледь сягає 18 
градусів. Попри те, що котельня, яка опалює 
будинок, розташована поряд, люди скар-
жаться, що у квартирах холодно. 

– На котельню, що на 8 Березня, усі 
скаржаться. Чому в одному місті за однако-
вого клімату одна котельня палить так, що 
люди змушені вікна відчиняти, а інша подає 
температуру, нижчу за норму? При тому всі 
платять за однаковими тарифами, – диву-
ється лучанка Ольга Фесенко. 

Люди навіть пластикові вікна постави-
ли, та ситуацію це не покращило. На загаль-
них зборах жителі вирішили встановити 
лічильник тепла. Адже тарифи постійно 
збільшуються, і платити за тепло, що на 
шляху до будинку обігріває теплотрасу, лу-
чанам не по кишені. 

– По консультацію жителі звернулися в 
Офіс розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», що на Генерала Шухевича, 6. 
Нам дали вичерпну відповідь на всі питан-

ня, розказали, які документи потрібно го-
тувати, – розповідає член правління ОСББ 
Ольга Фесенко, яка майже 20 років живе 
в цьому будинку. – Тоді у нас виникла ще 
одна проблема. Вартість лічильника – май-
же 70 тис. грн. Будинок маленький, в основ-
ному тут живуть пенсіонери, яким важко 
виділити на лічильник такі гроші. Тому ми 
знову звернулися в Офіс розвитку кварталу 
по допомогу. 

Працівники Офісу розповіли про міську 
програму  капітального ремонту житлового 
фонду міста Луцька на 2015-2019 роки. Згід-
но з нею, ремонтні роботи відбуваються на 
умовах співфінансування: 60% залучають 
з бюджету, решту докладають мешканці. 
Фонд Ігоря Палиці допоміг жителям про-
фінансувати їхню частку. Хоча людям було 
непросто виділити кошти з сімейного бю-
джету, але всі розуміли, що платити лише за 

реально спожите тепло набагато вигідніше. 
Ця економія становить від 10 до 30 відсот-
ків.

Жителі стараються тримати будинок 
у належному стані. Власними зусиллями 
зробили піддашок над під’їздом, щовес-
ни висаджують квіти. Найближчим часом 
планують замінити вісімдесятилітні вікна 
в під’їздах.

– У Фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» 
діє проект «Сприяння розвитку ОСББ». Ми 
намагаємося підтримати мешканців у їхніх 
починаннях, особливо, коли це стосується 
енергозбереження та економії коштів, – за-
значає Лілія Геніровська, працівник Офісу 
розвитку кварталу, що на Шухевича, 6. 

Сучасними методами енергозбережен-
ня цікавляться жителі п’ятиповерхівки, 
що на Володимирській, 114. ОСББ тут 
створили півроку тому, тоді й вирішили 

встановлювати тепловий лічильник. 
Лідія Заяць проживає у будинку з часу 

введення його в експлуатацію – 20 років. 
Жінка каже, що з теперішніми тарифами 
пересічному пенсіонеру важко погашати 
платіжки, які надходять за комунальні по-
слуги. Тому встановлення лічильника – 
крок до економії. Люди кажуть, що в їхніх 
помешканнях холодно, інколи доводиться 
сидіти у верхньому одязі. Вони неодноразо-
во зверталися з цим питанням у котельню. 
Там температуру підвищували, але лише 
на кілька днів. Якщо раніше люди змушені 
були платити згідно із нарахуваннями, то зі 
встановленням лічильника сплачуватимуть 
тільки за фактично використане тепло. 

– Аналізуючи раптове зростання тари-
фів, люди підняли питання встановлення 
лічильника. Хоча в будинку 23 субсидіянти, 
люди розуміють, що потрібно економити, – 
каже голова ОСББ Петро Курило. 

– До нас звернулася іціативна група лю-
дей, які теоретично були в курсі, що таке 
ОСББ, але самих етапів його заснування не 
знали, – пригадує керівник Офісу розвит-
ку кварталу, що на Ковельській, 47а, Олег 
Кочкін. – Ми провели збори з мешканцями, 
де розповіли про всі переваги ОСББ, допо-
могли зібрати потрібні документи, провели 
навчання. Люди прагнуть економити. Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» сприяє їм у 
цьому.

Проект Фонду «Сприяння розвитку 
ОСББ» передбачає пакет підтримки для 
новостворених об’єднань. Зокрема, повну 
інформаційну та юридичну підтримку і 
на етапі створення об’єднання, і в процесі 
господарювання, компенсацію витрат на 
реєстрацію, участь у школі лідера ОСББ 
(тренінги, круглі столи та зустрічі з експер-
тами в цій галузі), співфінансування питань 
ОСББ, які спрямовані на поліпшення стану 
житлових будинків та прибудинкових те-
риторій. Загалом на сьогодні у Луцьку вже 
зареєстровано та ефективно діє понад 300 
ОСББ, із них 105 – за підтримки Фонду. 

Ірина ЮЗВА

– Переважно люди мають гіпертонічну 
хворобу. По можливості надаємо долікар-
ську медичну допомогу. Також є хворі на 
діабет. Але не було глюкометра. Щоб ви-
міряти рівень цукру в крові, відправляли в 
рокинівську амбулаторію, – каже Анатолій 
Бойко, завідувач ФАПу в селі Брищі.

Однак більшість населення – пенсіонери 
та багатодітні сім’ї. Не всі мають власний 
транспорт та змогу долати п’ять кілометрів, 
щоб дістатися на медогляд до Рокинівської 
амбулаторії. 

– До Рокинів незручно доїжджати, тому 
що це можна зробити о 8:00 і о 17:00. Тобто 
двічі на день, – пояснює Ігор Піскар, голова 
ініціативної групи.

Первинну медичну допомогу в Брищі 
надають у сільському ФАПі. До минулого 
року він функціонував щодня. Оскільки за-
раз фельдшер обслуговує два села, по допо-
могу люди можуть звертатися лише тричі на 
тиждень.

– Коли двоє синів захворіли на ГРЗ, тер-
міново був потрібен інгалятор. Я побіг до 
сусідів, добре, що позичили. Тоді зрозумів, 
що це справді проблема, – каже Ігор Піскар.

Нагальна проблема стала поштовхом 
для громади написати проект «Сучасна ме-
дицина в село». Ініціативна група подала 
його у представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

– У Брищі дітки мають проблеми з ди-
хальною системою. Це найпоширеніша 
хвороба. А медицина, як відомо, зараз недо-
фінансовується. Це дуже страшно. Село по-
требує сучасних медичних апаратів, – каже 
керівник луцького районного представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Наталія Рубльова.

У підсумку спільно вдалося придбати у 
ФАП ваги для немовлят, глюкометр, інгаля-
тор компресорний і тонометр.

– Сьогодні у ФАПі ми можемо виміряти 
рівень глюкози в крові пацієнта, тому що 
маємо глюкометр. Також придбали чудовий 
інгалятор, тепер можна проводити фізпро-
цедури діткам з ГРВІ, – задоволений Анато-
лій Бойко, завідувач ФАПу в селі Брищі.

Нагальна проблема згуртувала жителів 
села. Люди відчули підтримку та допомогу. А 
втілений проект – стимул і далі працювати.

Людмила ПАСТУШОК

Лучанка Ольга Фесенко розповідає 
про переваги теплового лічильника

Тепер у школі тепло і затишно

Анатолій Бойко вимірює тиск пацієнтці
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

АМАТОРИ «МИСТЕЦТВО НАРОДНОГО «МИСТЕЦТВО НАРОДНОГО 
ТЕАТРУ МАЄ НАЛЕЖАТИ ЛЮДЯМ»ТЕАТРУ МАЄ НАЛЕЖАТИ ЛЮДЯМ»

ЩОБ ЗВУЧАЛА ПІСНЯ ЛУНКОЩОБ ЗВУЧАЛА ПІСНЯ ЛУНКО
НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

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

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

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

У НВК «Луківська ЗОШ I-III ступенів-
ліцей» навчаються 380 учнів. 70 
школярів підвозять на заняття з п’яти 
навколишніх сіл: Відутів, Сомина та 
Торговища Турійського району, із 
Біличів та Почапів – Любомльського. 

Усі ліцеїсти – активні учасники худож-
ньої самодіяльності, задіяні у вокальному 
та хореографічному гуртках. Постійно бе-
руть участь у районних оглядах художньої 
самодіяльності. Щороку в школі відбу-
ваються конкурси, де учні демонструють 
свої таланти. Та щоб повною мірою реалі-
зувати всі творчі задуми, школярам бра-
кувало сучасного потужного музичного 
обладнання. 

Активні батьки та вчителі НВК «Луків-
ська ЗОШ I-III ступенів-ліцей» вирішили 
звернутися в турійське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Ініці-
ативну групу «Імпульс» очолив директор 
НВК Роман Максимук. 

– На жаль, наша громада останні п’ять 
років була пасивною у проектній діяль-
ності. Та час вимагає змін і постійного 
розвитку. Оскільки ми часто проводи-
мо у школі патріотичні вечори, лінійки, 
концерти, вирішили придбати сучасну 
акустичну апаратуру. Адже вона допо-
може краще виявити здібності й талан-
ти дітей, впровадити новітні технології у 
навчально-виховний процес, – каже Ро-
ман Максимук. 

За словами голови ініціативної групи 
«Імпульс», на території Луківської селищ-
ної ради проживає 3005 осіб. Усі охоче до-
лучилися до співфінансування проекту з 

Козлівський будинок культури 
нічим не відрізняється від інших 

сільських українських клубів: мізерне 
фінансування, ремонту не робили 
десятки років, про опалення тут 
давно вже забули. Проте славиться він 
власним аматорським театром, який 
понад 30 років тішить мистецтвом 
земляків, несе людям радість, пізнання 
духовного життя та є своєрідною 
візитівкою Волині.

Козлівський аматорський сільський 
театр засновано 1983 року. Попри неста-
більність у країні, він успішно функціонує. 
Актори-аматори щороку ставлять одно-
сельчанам прем’єрні покази. Самі роблять 
декорації та костюми, розучують нові ролі, 
багато репетирують. Для них це справжні-
сіньке хобі, адже зарплату тут ніхто не пла-
тить. У театр сільські актори вкладають усю 
душу, віддають весь вільний час.  

Незмінним упродовж тридцяти років 
режисером театру є Ярослав Жулінський. 
Саме він навчив людей сценічного мисте-
цтва. Режисер каже: театр людям потрібен – 
і глядачам, і акторам.  

– Репертуар підшуковую сам. Він такий, 

щоб був до снаги колективу. Плануємо з 
сучасного репертуару перейти на класику. 
Хочу поставити «Кайдашеву сім’ю» Нечуя-
Левицького. Навіть декорації маємо, але 
п’єси такої нема. Потрібно самому робити 
інсценізацію, – ділиться планами Ярослав 
Жулінський. 

Директор Козлівського будинку культу-
ри Григорій Новосад грає у театрі з першої 
вистави:

– Я тоді був трактористом у місцевому 
колгоспі, ще парубком. Раніше було на-
багато простіше зібрати людей, бо молодь 
працювала на місцях, у колгоспі, – пригадує 
чоловік. – Режисер казав: «Наше завдання – 
залучити дівчат, а хлопці самі підтягнуть-
ся». Так воно було, так є і тепер.

Григорій Новосад працював бригадиром 
тракторної бригади. Коли колгосп розвалив-
ся, залишився без роботи. Тоді голова сіль-
ської ради запропонував чоловікові спробу-
вати себе у новій іпостасі. Відтак уже 14 років 
Григорій Новосад очолює будинок культури. Козлівський театр люблять і знають. 

Актори їздять з виставами селами не лише 
району, а й області. Оскільки театр не фі-
нансується, доводиться шукати спонсорів, 
які оплатили б дорогу. Якщо з транспортом 
питання залагодили швидко, то гірша ситу-
ація була з апаратурою. За всі роки актив-
ної діяльності театр аматорів її не мав. Усі 
вистави проходили з позиченим музичним 
обладнанням. 

– Ми писали різні проекти, але все мар-
но. Коли в Локачах відкрилося представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
ми звернулися до них по допомогу. Чесно 
скажу, я не вірив уже, що щось із того вийде, 
бо ж то великі гроші... А зараз, коли в нас є 
своя апаратура, у мене душа співає.

Проект «Мистецтво народного театру 
має належати людям», із яким громада звер-
нулася у представництво, реалізовували 
спільно. До співфінансування долучилися 
сільська рада, громада та Фонд.   

Черговий показ вистави «Криза» про-

ходив на найвищому рівні. Актори-аматори 
вперше за час існування театру виконували 
ролі не з позиченим обладнанням, а з влас-
ною сучасною технікою.

– Звичайно, це все праця. І я, можливо, 
когось здивую, коли скажу, що побачити 
проблему набагато важче, ніж розв’язати. 
Оскільки для її виявлення потрібно мати 
неабияку уяву. А щоб розв’язати – всього-
на-всього вміння. Ми сьогодні бачимо, що 
таке вміння жителі Козлова уже мають, як і 
чимало інших громад у нашому районі, – за-
уважила керівник локачинського представ-
ництва Фонду Оксана Дмитрук. 

Жінка зазначила, що за півроку діяль-
ності локачинського представництва на 
території району підтримано 12 проектів. 
Загальна їх вартість сягає півмільйона гри-
вень. Із них практично 50% – кошти гро-
мади. Усі гроші спрямовано на поліпшення 
матеріально-технічної бази у закладах осві-
ти, культури, охорони здоров’я.

Ірина ЮЗВА

Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом».
– Я – мама двох школярів. Доня дуже 

любить танцювати й співати. Але на кон-
цертах часто виникали проблеми зі зву-
ком, відповідно, свято зривалося. Тому 
батьки з розумінням поставилися до умов 
Фонду, коли громада має внести певну фі-
нансову частку. Інакше уся сума лягла б на 
плечі батьків. Ми задоволені. Будуть нові 
проекти – готові підключатися, адже це 
все для наших дітей, – переконана Наталія 
Рудинець. 

Педагог-організатор НВК Алла Мар-
чук уже чверть століття проводить у школі 
тематичні свята й урочисті лінійки. Каже, 
постійно використовують багато підси-
лювальної апаратури. Адже під час висту-
пів важливо передати емоції. Бувало, діти 
переходили на крик, щоб їхній виступ 

почули батьки. Алла Марчук входила до 
складу ініціативної групи й бачила актив-
ну участь батьків у проекті. Фінансово до-
лучалися навіть жителі навколишніх сіл.

Передноворічні ранки в Лукові уже 
відбувалися з новою акустичною апара-
турою. Лунко звучали пісні та вірші, гля-
дачів зачаровували енергійні танці. Адже 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» для школи придбали дві колонки з 
підсилювачем, два вокальні мікрофони зі 
стійками, дві стійки до колонок. 

Луківчани задоволені, що Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» допомагає 
розв’язувати нагальні проблеми громад 
малих містечок і селищ Волині. Бо тільки 
спільними зусиллями можна досягти ба-
жаного результату. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ 

Новорічний концерт – неймовірне свято

Спільними зусиллями громади та Фонду 
вдалося реалізувати черговий проект

«Криза» у виконанні акторів 
Козлівського театру
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СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ВЕТЕРАНИ ФУТБОЛУ  
ПРОТИ ЛЕГЕНД ФУТЗАЛУ

У ДИТСАДКУ «БАРВІНОК» – 
НОВЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ

СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР 
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

Справжній аншлаг вдалося 
спостерігати у переддень 

нового року на спортивному 
майданчику КРЦ «Адреналін 
Сіті». За підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
лучани та гості міста мали 
можливість спостерігати за 
новорічним товариським 
матчем з футзалу серед 
ветеранів між командами 
справжніх зірок. Суперниками 
з одного боку була збірна 
Федерації футболу України, 
а з іншого – футзальний 
бомонд недалекого минулого. 
Організаторами дійства 
виступили Федерація футболу 
України, Асоціація футзалу 
України та Асоціація міні-
футболу Волині.

Не щодня до Луцька однією 
компанією приїздять такі знані 
люди, як Анатолій Дем’яненко, Ми-
рон Маркевич, Віталій Косовський, 
Володимир Єзерський, Едуард Цих-
мейструк, В’ячеслав Свідерський, 
Андрій Оксинець, Сергій Нагорняк 
та Всеволод Романенко, які й пред-
ставляли імениту команду Федера-
ції футболу України.

Щоправда, збірній Федерації 
футболу України протистояла не 
менш зіркова компанія – люди, 
чиї імена не так давно гриміли не 
лише у вітчизняному, а й у євро-
пейському футзалі: Владислав Кор-
нєєв, Олександр Кабаненко, Рамис 
Мансуров, Олег Безуглий, Віталій 
Чернишов, Олег Шайтанов, Сергій 
Коридзе, Тарас Шпичка, Костятин 

Військовослужбовці луцької 
військової частини №1141 
Національної гвардії України 
виконували та виконують 
службово-бойові завдання 
в зоні АТО, охороняють 
громадський порядок в 
обласному центрі. Щоб 
підтримувати себе у належній 
фізичній формі, військовим 
треба систематично 
займатися спортом. 

У листопаді минулого року в 
Офіс розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», що 
на вулиці Шухевича, звернувся 
командир ВЧ №1141 Василь Гур-
товський. Військовий просив по-
сприяти у придбанні сучасного 
спортивного інвентарю. 

Перед новорічними святами 
військовослужбовці отримали 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» шведські драбини з по-

трібним обладнанням, тенісний 
стіл та тенісні ракетки.

– У непростий для нашої дер-
жави час на ваші плечі лягла не-
легка ноша. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» з величезною по-
вагою та шаною ставиться до тих 
людей, які стоять на захисті на-
шої держави, і щиро їм вдячний 
за це. Хотілося б, щоб цей інвен-
тар допомагав і надалі розвивати 
себе фізично, давав можливість 
активно відпочивати, – звернули-
ся до військовослужбовців мене-
джер Фонду Олексій Сорокун та 
керівник Офісу розвитку кварта-
лу, що на вулиці Шухевича, Орися 
Залевська.

Командир військової части-
ни Василь Гуртовський від імені 
особового складу висловив вдяч-
ність засновнику Фонду «Тільки 
разом» Ігорю Палиці за його вне-
сок у розвиток міста й області.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Власенко, Олексій Кудлай із настав-
ником національної збірної країни 
на тренерському містку Олексан-
дром Косенком.

– Я вдячний усім за органі-
зацію цього чудового турніру, – 
звернувся до присутніх президент 
асоціації футзалу України Сергій 
Владико, який також брав участь 
у грі. – Саме Луцьк сьогодні став 
центром футболу і футзалу, адже 
зібрав одних з найкращих гравців, 
тренерів футболу та футзалу. І при-
ємно, що такі заходи відбуваються 
за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», за що дозвольте 
висловити йому щиру вдячність.

З вітальним словом до присут-
ніх звернувся і координатор про-
грами «Волинь спортивна» Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сій Сорокун. 

– Сьогодні в Луцьку справжній 
«зорепад» футболістів та футзаліс-
тів. Саме ви свого часу прослав-
ляли нашу країну, виступаючи за 
свої клуби та національні збірні 
команди. Сьогодні вся Україна пи-
шається нашими тренерами, які 
тут присутні. Це Мирон Маркевич, 
Анатолій Дем’яненко та Олександр 
Косенко. Дозвольте від засновника 
Фонду «Тільки разом» Ігоря Палиці 
передати вам вітання, побажати й 
надалі залишатися в такій чудовій 
формі, а вам, глядачі, – насолодити-
ся незабутнім спортивним шоу.

Перший тайм відбувся за рівної 
та принципової гри, а ударна кін-
цівка у виконанні «Футзалу» виве-

ла під перерву цифри 2:1 на користь 
саме гравців «великого поля». 

У перерві ж настав час пода-
рунків: гравці дитячої команди 
«Юніор-Мідас» протистояли ко-
манді «Казка». У складі костюмо-
ваної команди були і Кенгуру, і вед-
мідь Михайло, і Посіпака з «Енгрі 
Бьордс», однак саме завдяки Коту-
голкіперу казкові герої пропусти-
ли гол від юних талантів лише раз. 
Тож судді святкового поєдинку – 
Дід Мороз та Снігуронька – зафік-
сували перемогу дітей та роздали 
їм подарунки, а глядачі отримали 
купу позитиву. 

Після перерви на поле повер-
нулися легенди спорту й розпо-
чався другий тайм головного про-
тистояння вечора. Утім, зокрема, 

й завдяки голкіперу Костянтину 
Власенку «Футзал» витримав стар-
товий штурм суперників, а далі 
Коридзе та компанія показали пе-
ревагу в своєму виді спорту. Під-
сумковий рахунок – 4:2 на користь 
футзалістів. 

Результатом залишилися за-
доволені всі, а особливо – глядачі, 
яким їхні кумири ще довго розда-
вали автографи та залюбки з ними 
фотографувалися. Особливо довго 
тримали Мирона Маркевича, який 
здивував шикарною фізичною фор-
мою. Він зізнався, що бігати значно 
легше на великому полі. Чи чекати 
реваншу від футболістів на смараг-
довому газоні, дізнаємося вже цьо-
горіч.

Сергій ГОЛОСКОКОВ

Проект «Ініціативні громади» 
підтримали у приміському 
селищі Рокині. На умовах 
співфінансування з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
вдалося обладнати дитячий 
спортзал потрібним 
інвентарем.

Місцевий ДНЗ «Барвінок» від-
відують більш як сто малюків. Гру-
пи, в яких перебувають діти, – ма-
ленькі. Тому проектом будівництва 
було передбачено окреме примі-
щення для спортзалу. Із часом об-
ладнання там застаріло. А оновити 
його батьки не в змозі.

– У групі нема місця, щоб діти 
мог ли бігати й розвиватися, навіть 
нема де провести заняття з фізкуль-
тури, – каже мама Олена Ничипо-
рук.

Коли у селі Брище, яке входить 
до Рокинівської селищної ради, хо-
тіли монтувати сміттєспалювальну 
піч, керівники фірми пообіцяли 
громаді повністю профінансувати 
проект оснащення спортивного 

залу. Однак, коли утилізація сміт-
тя викликала обурення громади, 
а депутати на сесії  селищної ради 
відмінили це рішення, людей зали-
шили наодинці з проблемою. Ви-
готовлені спортивні снаряди вони 
не могли забрати, оскільки фірма 
оплатила лише 50% суми. Таких 
коштів батьки не мали, тож по до-
помогу звернулися до Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

– Фонд передусім працює з про-
ектами, які передбачають розвиток 
діток, зміцнення їхнього здоров’я. 
Тим більше, що тут непроста еко-
логія, адже в сусідньому селі – 

сміттєзвалище, – зазначає Наталія 
Рубльова, керівник луцького ра-
йонного представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Тепер садочок «Барвінок» по-
справжньому розцвів. Діти ви-
пробовують новий спортивний ін-
вентар. Малеча нетерпеливо чекає 
занять з фізичної культури.

– Ми пишаємося, що маємо 
спортивний зал, який нарешті від-
новив роботу. Адже приміщення 
було в непридатному для роботи з 
дітьми стані. Дякуємо Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за те, що 
вони допомогли нам осучаснити 
обладнання, – каже Леся Морозюк, 
завідувачка ДНЗ «Барвінок».

– Займаючись на спортивній 
стінці, дітки рухаються, їхні спинки 
будуть рівненькі. А на матах стри-
бають, перекидаються, роблять 
«Берізку». Вдома у них таких умов 
нема, – зазначає мама Олена Ничи-
порук.

Навіть у ситуації, коли, здава-
лося б, немає виходу, ініціативна 
група селища Рокині не опустила 
рук. Реалізований проект – спільна 
перемога для громади. А попереду – 
нові старти. 

Людмила ПАСТУШОК

Легендарні футболісти Відзнаки від Фонду

Нацгвардійці дякують Фонду за подарунки

Дитсадок відвідують понад сто дітлахів

Діти випробовують новий спортивний інвентар



Що таке з жінками? Ідуть від тебе, виходять заміж і раптом стають прекрасними. 
Серіал «Два з половиною чоловіки» www.volynnews.com
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СУБОТА 21 січня
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.55 Х/ф «Повне 

беззаконня»
13.10 Фольк-music
14.25, 02.30 Біатлон. 

Кубок світу. VІ етап. Мас-
старт 12, 5км. (жінки)

15.20 Чоловічий клуб. 
Спорт

16.10, 03.25 Біатлон. 
Кубок світу. VІ етап. 
Естафета 4х7, 5км. 
(чоловіки)

17.45 Чоловічий клуб
18.20 Ольги Чубарєвої 

«Єднаймося!»
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Легіон»
22.20 Д/ф «Ми - українці. 

Символи нашої волі»
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Концерт Міли Нітіч. 

2 частина
01.20 Музичне турне
05.00 Про головне

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.45, 07.00 Kids Time
05.50 М/с «Турбо»
07.02, 14.45 Половинки
09.10 Ревізор
12.05 Страсті за 

ревізором
16.20 М/ф «Панда Кунг-

Фу»
18.05 Х/ф «Карате-

пацан»
21.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
23.00 Х/ф «Похмурі 

небеса»
00.55 Х/ф «Рейд 2»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Україна має 

талант!-7»
17.00 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
19.00 Х/ф «Поділись 

щастям своїм»
23.30 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.10 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Загублене 
цуценя»

12.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

13.25 Х/ф «Пенелопа»
15.25 «Орел і Решка. 

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

Лощина»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 

Події
07.10, 05.15 Зірковий 

шлях
09.15 Т/с «Нелюбимий»
13.00, 15.20 Т/с «Криве 

дзеркало душі»
17.15, 19.40 Т/с «Мати й 

мачуха»
22.00 Х/ф «Подаруй мені 

трохи тепла»
23.50 Реальна містика
02.30 Т/с «C.S.I.: Нью-

Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
10.10 Смертельний 

двобій
12.00, 21.40 Бойова 

залізниця
13.50 Загадки планети
15.50 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
16.40 Неймовірний риф
17.50 Паралельний світ
20.50, 23.30 Секретні 

історії
00.20 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.25, 01.45 «Неділя з 
Кварталом»

08.15 Х/ф «Гепард»
09.55, 19.30 «ТСН»
10.50, 23.10 «Світське 

життя»
11.50 Х/ф «Кардіограма 

любові»
13.40 «Новорічний 

вечірній квартал 2016»
17.30 Т/с «Недотуркані»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 Х/ф 

«Жертвоприношення»

1+1

06.10 «Мультфільм»

06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.30, 03.25 Х/ф 

«Принцеса цирку»
11.30 Т/с «Братські 

зв’язки»

15.30 Х/ф «Варенька»
17.30, 20.30 Т/с 

«Варенька. 

Випробування любові»

20.00, 01.35 «Подробиці»

21.40 Т/с «Шкідливі 

поради»

02.30 Док.проект 

«Потойбіччя. Сни»

ІНТЕР

05.40, 12.45 Факти
06.00 Великі авантюристи
07.45 Дивитись усім!
08.35 Краще не 

повторюй!
09.25 Я зняв! Прем’єра
11.15, 13.00 Дизель-шоу
13.25 Х/ф «Забійний 

футбол»
15.05 Х/ф «Вуличний 

боєць»
16.55 Х/ф «Біла імла»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Стар трек»
22.15 Х/ф «Скелелаз»
00.15 Х/ф «Швидше 

кулі»
02.05 Т/с «Код 

Костянтина»

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.45 М/ф «Ігорь»
12.10 Х/ф «Енні Клаус 

приїжджає»
13.50, 04.30 Віталька
16.10 Х/ф «100 

мільйонів євро»
18.00 М/ф «Як 

приборкати дракона 2»
19.50 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Ніколи не 

здавайся»
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Волинська 

веселка»
08.30 «Слово депутата»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Грані»
10.30 Дайджест «Тільки 

разом!»
11.00 Концерт «Новий рік 

з «Надією»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Дитяча вистава 

«Казки Оле Лукоє»
15.00 «Новорічний 

калейдоскоп»
16.00 Новини. День
16.30 Т/ф «Лелія для 

України»
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Абетка зору»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Т/ц «Воїни миру»
20.00 «Акценти»
20.20 Різдвяний концерт
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Абетка зору»
21.30 Т/ф «Українські 

універсали»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 Тема дня
23.15 «Грані»
23.40 «Музеї Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 20.00, 02.40 

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Т/с «Джентльмен»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Хіт парад
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб
18.00 Мозаїка 

батьківства

АВЕРС 18.45 Новини «На часі». 
Спецвипуск

18.55, 21.40 Погода
19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі». 

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

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

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Старий вершник» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 20 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.30 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Територія закону 
08.40 Паспорт.Ua 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00, 
21.30 Новини. Спорт 
09.15, 20.20 Про головне 
09.50 Україна на смак 
10.20 Х/ф «Останній 
подарунок» 12.30 
Суспільний університет 
13.15 Схеми 14.00 Віра. 
Надія. Любов 15.10, 03.15 
Біатлон. Кубок світу. VІ 
етап. Індивідуальна гонка 
20км. (чоловіки) 17.05 
Т/с «Анна Піль» 17.50 
Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ 
благочинних» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.25 Війна і 
мир 21.50 Д/ф «Іван Драч. 
Крізь час і слово» 22.55 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.05 Музичне турне 
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок 
днів свободи» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.30, 18.00 Абзац

05.28, 06.40 Kids Time

05.30 М/с «Турбо»

06.45 Т/с «Клініка»

08.35 Київ вдень та вночі

11.00 Серця трьох

13.50 Любов на 

виживання

19.00 Хто зверху

22.50 Т/с «Гра Престолів»

00.55 Х/ф «Рейд»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 «Зіркове життя»

08.50 Х/ф «Маша»

10.40 Х/ф «Особисте 

життя лікаря 

Селіванової»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант! Діти»

00.10 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Ювілейний» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Орел і Решка» 
19.00, 00.50 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «КВН» 02.00 
«Нічне життя» 

К1
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 05.10 Зірковий 
шлях

11.20, 03.40 Реальна 
містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 19.50 
Паралельний світ 10.10 
Грами та карати 11.10, 
17.50 Мисливець та 
жертва 12.10 Рідні 
домівки 14.10 Містична 
Україна 15.10, 20.50 
НЛО з минулого (Давні 
прибульці) 16.00, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 18.50 
Королева Півночі 21.40 
Диво-винаходи 00.30 
Ризиковане життя 04.40 
Бандитський Київ 

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 «Спеціальний 
випуск. Вечірній 
квартал»

12.20 «Вечірній квартал»
14.20 Х/ф «Вежа»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Новорічний 

вечірній квартал 2016»
00.00 Х/ф «Друзі друзів»
01.40 Х/ф «Кардіограма 

любові»
03.05 «Неділя з 

Кварталом»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25 Т/с «Анна-
детективъ»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Скринька 

Марії Медічі»
00.50 Т/с «Біла королева»
03.00 Ризиковане життя
03.40 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Х/ф «Кров’ю і 

потом. Анаболіки»
12.30, 13.20 Х/ф «Сонце, 

що сходить»
15.20, 16.20 Т/с «Місце 

зустрічі змінити не 
можна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Смертельна 

зброя-4»
01.50 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.15 Стоп-10

ICTV

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Потрійні 

неприємності»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 23.35 Країна У
17.50 Розсміши коміка
20.00 М/ф «Як 

приборкати дракона 2»
21.50 Х/ф «100 

мільйонів євро»
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

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 «Актуальний 

репортаж»
08.30 «Народна 

скарбниця»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Срібні дзвіночки» 

(мелодії дитинства)
10.45 «Дитячий світ»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Актуально»
13.20 «Волинська 

веселка»
13.55 Музична вистава 

«Снігова королева»
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»
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 Т/ц «Воїни миру»
21.30 «Слово депутата»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»

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 «Джентльмен»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 ЧП +
13.00 Музична 

платформа
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Життя в цифрі
00.50 Я тут живу
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Командир корабля» 1
05.50 Я тут живу
06.00 Мозаїка 

батьківства
06.30 Суперкнига

ВОЛИНСЬКІЙ 
ШКОЛІ – ГІТАРА ВІД 
ВІКТОРА ПАВЛІКА

За ініціативи головного спеціаліста за-
гального відділу Горохівської районної ради 
Андрія Лися голови райдержадміністрації 
Любов Матвєєва та районної ради Тарас 
Щерблюк передали для Горохівської музич-
ної школи іменну акустичну гітару «Трембі-
та» серії Eagle Dreadnought E-2. Інструмент 
подарував Народний артист України Віктор 
Павлік. Викладачі музичної школи вдячні 
співаку за подарунок. 

музичний подарунок

Фільм «Земля після нашої ери» Фільм «Стар трек»

Фільм «Друзі друзів»

Фільм «100 мільйонів євро»

21:00 20:05

00:00

21:50

kino-teatr.ua

kinom
ania.ru

planetakino.ua

kinopoisk.ru

УКРАЇНКА РЕКЛАМУЄ 
DOLCE&GABBANА 

Українська топ-модель Аліна 
Байкова знялася в рекламній 

кампанії капсульної колекції 
Dolce&Gabbana.

Дівчина стала однією з головних героїнь 
під час знімань, демонструючи барвисті квіт-
кові вбрання, легкі сукні з анімалістичним 
принтом, а також купальник. Крім того, фото-
графи зробили акцент у рекламній кампанії 
саме на Байковій, про що свідчать її індиві-
дуальні знімки.

Нова колекція присвячена французько-
му острову Сен-Бартелемі. Над стилем кам-
панії працювала Анна Делло Руссо.

знай наших!

Чоловік – 
унікальна 

істота. Для 
нього всі 

ваші плаття 
однакові, а 

всі викрутки 
різні.

gorohiv.rayon.in.ua
bykvu.com
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Це стає сімейною традицією. Ми забуваємо його на Різдво! Але от що смішно – 
валізи ми ніколи не забуваємо. Фільм «Сам удома»
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НЕДІЛЯ 22 січня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.20, 23.30 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Легіон»
09.55 Ольги Чубарєвої 

«Єднаймося!»
11.25 Спогади
11.55 Біатлон. Кубок світу. 

VІ етап. Мас-старт 15км. 
(чоловіки)

12.50 Театральні сезони
13.35 Мистецькі історії
13.50 Фольк-music
15.00 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Кубок світу. 

VІ етап. Естафета 4х6км 
17.20 Т/с «Епоха честі»
20.00 Д/ф «Сімдесятники. 

Юрій Іллєнко»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
22.35 Зірки на Першому
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.30 Чоловічий клуб. 

Спорт
03.15 Телевистава 

«Житейське море»

05.00, 12.45 Факти
05.25, 07.55 Великі 

авантюристи
08.50 Не дай себе 

обдурити
10.40 Стоп-5. Прем’єра
12.30, 13.00 Х/ф 

«Вуличний боєць»
14.25 Х/ф «Скелелаз»
16.20 Х/ф «Стар трек»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Стар трек. 

Відплата»
21.40 Х/ф «Куля в лоб»
23.10 Х/ф «Адреналін. 

Висока напруга»
00.50 Х/ф «Швидше 

кулі»
02.30 Т/с «Код 

Костянтина»

07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.45 Х/ф «Енні Клаус 

приїжджає»
12.25 Х/ф «Білосніжка»
13.35 Х/ф «Русалонька»
14.45, 04.30 Віталька
16.40, 18.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.45, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
20.55 Танька і Володька
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Актуальний 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.05 Т/ф «Обітниця»
11.55 Т/ф «Омаморі 

Марії-сан»
12.20 Т/ф «Зі щитом 

Соборності»
12.50 Т/ф «Під стягом 

України»
13.20 Т/ф «Терпка 

черлень Олександра 
Валенти»

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.25 Т/ц «Воїни миру»
15.05 Т/ф «За волю на 

Волі…»
15.50 «Дитячий світ»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Мультфільм
17.00 Художній фільм на 

«Новій Волині»: «Козак 
та смерть»

18.00 Парад хітів «На Всі 
100»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ф «Козацькі 

байки»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Він на землі - 

Людина»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

веселка»

05.55 «ВусоЛапоХвіст»

07.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.20 «Караоке на 

Майдані»

11.15 «Україна має 

талант! Діти»

14.20 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

19.00 «Битва 

екстрасенсів»

20.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.25 «Орел і Решка»
20.00 М/ф «Планета 51»
21.45 «Вечірній квартал»
23.40 «КВН»
01.30 «Нічне життя»

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Криве 

дзеркало душі»

13.10 Т/с «Матір й 

мачуха»

17.00, 20.00 Т/с «Жінки в 

коханні»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.40 Т/с «Нелюбимий»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

10.10 Смертельний 

двобій

12.00, 21.40 Бойова 

залізниця

13.50 Загадки планети

15.50 Неймовірний риф

17.50 Паралельний світ

20.50, 23.30 Секретні 

історії

00.20 Д/ф

05.30 Бандитська Одеса

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.25 Х/ф «Гепард»
08.05 «Неділя з 

Кварталом»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 8»
15.50 Х/ф «Друзі друзів»
17.40 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Х/ф «Влада вогню»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 Х/ф 

«Жертвоприношення»

05.45 «Подробиці»
06.15 Х/ф «Незнайко з 

нашого двору»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.10 Т/с «Шкідливі 
поради»

16.10 Т/с «Варенька. 
Наперекір долі»

20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Братські 

зв’язки»
01.25 Х/ф «Скринька 

Марії Медічі»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.25, 01.10 Зона ночі

06.28, 08.18 Kids Time

06.30 М/ф «Панда Кунг-

Фу»

08.20 Х/ф «Погоня»
10.20 Т/с «Якось в казці»

13.55 Х/ф «Карате-
пацан»

16.45 Х/ф «Земля після 
нашої ери»

18.45 Х/ф «Елізіум»
21.00 Х/ф «Район №9»
23.10 Х/ф «Марс атакує»

07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.20 Детонація
08.45, 09.45, 12.45, 

18.30 Телемагазин
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
09.15, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

09.30, 20.00 Феєрія 
мандрів

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.10 Дитячий Телеклуб
12.30 Життя в цифрі
13.00 Ірина Федишин 

«Україна колядує»
14.00 Рандеву

АВЕРС 14.30 Огляд світовий 
подій

17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
19.00 Джем
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Док. фільм 

«Вільний Китай»
22.00 Док. кінопоказ
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Ірина Федишин 

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

«Запорожець за 
Дунаєм» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 16 січня ВТ 17 січня СР 18 січня ЧТ 19 січня ПТ 20 січня СБ 21 січня НД 22 січня
06.00, 08.00, 18.40, 01.45, 
03.45 Топ-матч 06.10 
Лестер - Челсі. Чемпіонат 
Англії 08.10 Динамо (К) - 
Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Севілья - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Зоря - Фенербахче. Ліга 
Європи УЄФА 13.50 МЮ - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
15.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.50 
Гранада - Осасуна. Чемпіонат 
Іспанії 18.50 МЮ - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 20.40 Свонсі 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
22.45 «LaLiga Docs» 1 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 23.55 Сельта 
- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
01.55 ПСЖ - Арсенал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 18.40, 01.30, 
03.30, 05.30 Топ-матч 
06.10 Валенсія - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Бешикташ - Динамо (К). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Свонсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 12.05 МЮ - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 13.55 Барселона 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 15.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 16.50 Евертон 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
18.50 Барселона - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 
Севілья - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 22.45 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 23.40 МЮ 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
01.40 Барселона - Селтік. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 18.15, 01.30, 
03.30, 05.30 Топ-матч 06.10 
Евертон - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 08.10 Динамо (К) - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Гранада - 
Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Феєнорд - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 13.50 Лестер - 
Челсі. Чемпіонат Англії 15.55 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.25 
Барселона - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 18.20 
Шахтар - Динамо. Чемпіонат 
України 20.10 Тоттенгем 
- Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 22.00 «Сіткорізи» 
22.45 Ювентус - Мілан (Фінал 
2002/2003). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 01.40 Ман Сіті - Боруссія 
(М). Ліга Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 05.40 Топ-
матч 06.10 Сельта - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Бенфіка - Динамо (К). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
МЮ - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 12.05 Зоря - Феєнорд. 
Ліга Європи УЄФА 13.55 
Севілья - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 15.55 «LaLiga Docs» 1 
епізод. Чемпіонат Іспанії 17.00 
Тоттенгем - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 18.50 
Атлетіко - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 20.40 Барселона - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
22.45 «Сіткорізи» 23.15 Лестер 
- Челсі. Чемпіонат Англії 01.05 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
02.00 Реал - Спортінг. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 20.05 Топ-
матч 06.10 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 08.10 Наполі 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Атлетіко - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Фенербахче - 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 13.50 
Свонсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 15.55 Малага - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 17.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 18.15 
Арсенал - Челсі. Чемпіонат 
Англії 20.10 Евертон - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 22.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.45 Севілья - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 00.35 
Тоттенгем - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 02.25 Легія - 
Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів

06.00, 08.00, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
Свонсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 08.10 Динамо (К) - 
Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 16.30, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Лас-Пальмас - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 12.10 Зоря 
- МЮ. Ліга Європи УЄФА 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Ліверпуль - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 16.50 
LIVE. Сток Сіті - МЮ. Чемпіонат 
Англії 19.00 Світ Прем’єр-Ліги 
19.25 LIVE. Алавес - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 
LIVE. Вільярреал - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Реал 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
01.50 Ювентус - Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 16.20, 17.00, 
19.10, 21.25, 23.40, 01.40, 
03.40 Топ-матч 06.10 
Еспаньйол - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ліверпуль - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 10.00, 16.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Реал - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Сток Сіті - МЮ. 
Чемпіонат Англії 13.55 
LIVE. Саутгемптон - Лестер. 
Чемпіонат Англії 16.30 Світ 
Прем’єр-Ліги 17.10 LIVE. 
Атлетік - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 18.00, 20.15 Футбол Ta-
bles 19.25 LIVE. Бетіс - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Ейбар - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Арсенал - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 01.50 Монако 
- Баєр. Ліга Чемпіонів

НА «1+1» – 
НОВИЙ СЕРІАЛ

9 січня о 17:20 на телеканалі 
«1+1» стартував турецький 

мелодраматичний серіал «Кохання 
проти долі». В основі сюжету – історія 
бідної дівчини Еліф, яка погоджується 
стати сурогатною матір’ю, аби 
врятувати своїх близьких.

Закохані Кахраман та Дефне щасливі у 
шлюбі. Однак жінка не може подарувати чо-
ловікові сина. Свекруха, яка уже довгий час 
мріє про онуків, наважується на сміливий 
крок та знаходить для Дефне сурогатну матір.

прем’єра 

Фільм «Адреналін. Висока напруга»

23:10

kinoanons.ru

Фільм «Елізіум»

18:45

starbom
.com

усі на концерт

ДО ЛУЦЬКА ПРИЇДЕ «VIP ТЕРНОПІЛЬ»

27 січня до 
Луцька завітає 

одна з найкращих 
гумористичних 
команд України «VIP 
Тернопіль». Концерт 
відбудеться о 18:30 
у Волинському 
обласному драмтеатрі 
імені Тараса 
Шевченка. Учасники 
команди – неодноразові 
переможці шоу 
«Розсміши коміка», 
півфіналісти першого 
та срібні призери 
другого сезонів «Ліги 
сміху», переможці 
Літнього кубка «Ліги 
Сміху-2016» у Юрмалі, 
актори й автори 
скетчкому «Країна У» 
та ситкому «Одного 
разу під Полтавою».

hd720.com
.ua
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життя на кораблі 

 Лілія БОНДАР
   Фото з особистого архіву

ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ НА 
КРУЇЗНОМУ ЛАЙНЕРІ 

26-річна лучанка 
Віра Танчук уже 

сім місяців працює на 
одному з круїзних лайнерів 
іспанської компанії 
Pullmantur, яку 2006 року 
викупила компанія Royal 
Caribbean. Про круїзні 
лайнери Віра дізналася від 
друзів, з якими літала до 
США. Дівчина переконана: 
ті, хто спробував, яке на 
смак інше життя, та оцінив 
переваги зарплати в 
доларах, знають, що потім 
важко зупинитися, навіть 
якщо робота важка. 

«Половина моїх друзів зараз за 
кордоном: хтось працює на лайне-
рі, хтось в авіалініях ОАЕ, хтось у 
Польщі, а хтось в Іспанії. Вирішила 
поїхати, тому що дуже хотіла по-
бачити світ. А ще це гарна можли-
вість подорожувати й заробляти 
гроші», – каже дівчина. 

ПОДОРОЖІ – 
ПРИСТРАСТЬ 
З ДИТЯЧИХ ЛІТ 

На круїзному лайнері всі пра-
цюють за контрактом, який підпису-
ють на шість-вісім місяців. Лайнер, 
на якому працює Віра, ходить пере-
важно в Європу. А зараз екіпаж із 
персоналом пливе на Кариби. Краї-
ни їхнього маршруту – порти Іспанії, 
Італії, Мальти, Греції, Хорватії. Окрім 
портових міст, уже встигли побува-
ти також на кількох островах: Сици-
лії, Ібіці, Менорці та Мальорці.

«Любов до подорожей у мене з 
дитинства. В шкільні роки справж-
нім щастям було поїхати на екс-
курсію в Карпати, Берестечко, По-
чаїв, Київ. Завжди була готова їхати 
будь-куди, аби побачити щось нове 
та цікаве. Перша моя мандрівка за 
кордон була у студентські роки. 
Тоді я літала до США. А вже пізніше 
відкрила для себе Францію, Поль-
щу, Німеччину, Чехію, Люксембург, 
Литву», – розповідає мандрівниця.

За словами дівчини, відколи до-
лар добряче підріс, важко стало по-
дорожувати на українські зарплати. 
Віра мандрувала автостопом, бо так 
дешевше. Їздила на невеликі від-
стані й тільки Україною. Але подо-
рожувати самій було завжди трохи 
страшнувато. 

«Хотіла спробувати щось інше. 
Побувати в англомовному середо-
вищі, відкрити для себе інші країни, 
а також заробити грошей. Отож, 
ідеальним рішенням для мене ста-
ла робота продавця-консультанта 
на круїзному лайнері в магазинах 
Duty Free», – розповідає Віра.

Перевага такої роботи в тому, 
що у портах магазини не працюють. 
Навіть коли корабель близько від 
порту, відкривати крамницю забо-

ронено. У цей час працівники мо-
жуть насолоджуватися оглядинами 
місця, де зупинився лайнер.  Однак 
не весь персонал має таку можли-
вість. Адже у всіх різні графіки.

«Звичайно, бувають дні, коли не 
можна виходити в місто, усе-таки це 
робота, а не відпочинок. Але пере-
важно така можливість є. Я тут пра-
цюю з червня. І, чесно кажучи, ні се-
кунди ще не пошкодувала про своє 
рішення», – запевняє дівчина. 

За словами Віри, з іноземцями їй 
спілкуватись легко, адже має за пле-
чима факультет іноземних мов. 

«Я чомусь переконана, що най-
гарніша країна – Норвегія, хоч я там 
ще не була, – розмірковує. – Дуже 
гарні Франція та Іспанія. Остання не-
ймовірна влітку, особливо вразили 
острови Менорка та Ібіца. Дуже люб-
лю США. Коли була у Нью-Йорку, то 
здавалося, що куди не ступиш, куди 
не глянеш – упізнаєш навколо фраг-
менти з різних фільмів».

НА КОРАБЛІ – СВОЇ 
ЗАКОНИ І ПРАВИЛА

На запитання, чи важко було 
адаптуватися до життя в морі, Віра 
усміхається, а потім додає: «Так. Ще 
й як!». Розповідає, що на кораб лі зо-
всім інше життя. Тут свої закони й 
правила.

«Усі розмовляють англійською. 
Причому кожна національність – зі 
своїм акцентом, а на кораблі у нас де-
сятки різних національностей. Тому 
спочатку важко звикнути. Першого 
дня роботи на кораблі працівники 
завжди мають вихідний. Коли я вже 
була на борту, мені виділили кімнату. 
Її треба з кимось ділити. Наприклад, 
я жила з дівчинкою з Маврикію, по-
тім деякий час сама, а зараз – із дів-
чиною з Бразилії. Кімнатки здебіль-
шого дуже маленькі, як купе в поїзді. 
Ми тут часто жартуємо, що і живемо 
у потягу, і подорожуємо. Ліжка – одне 
над одним: хтось спить знизу, а хтось 
зверху», – розповідає дівчина. 

У перші дні перебування на ко-
раблі персоналу проводять тренінг 
з безпеки, на якому розповідають, 
що робити, скажімо, коли корабель 
тонутиме, а також тренінг з безпеки 
життя. Його проводять щоразу, не-
залежно від того, чи людина впер-
ше на лайнері, чи уже вдесяте. 

Для того щоб потрапити на ко-
рабель, треба отримати сертифі-
кат. Цей документ – такий собі до-
каз, що працівник ознайомлений з 
основними правилами безпеки на 
кораблі й знає, що робити у випад-
ку надзвичайної ситуації. В Україні 
ці сертифікати можна отримати в 
Одесі у спеціальному тренінговому 

центрі. Окрім того, влаштуватися на 
роботу на круїзний лайнер значно 
простіше, ніж просто поїхати, скажі-
мо, в іншу країну працювати.

Весь персонал на кораблі ді-
литься на crew, staff  і offi  cers. Crew – 
це офіціанти, бармени та прибираль-
ники. До речі, вони можуть жити аж 
по четверо в кімнаті, а не по двоє. 
Staff  – це всі решта: працівники Duty 
Free, Spa, танцівники, співаки, музи-
канти, рецепція та інші.

Ну і offi  cers – це голови депар-
таментів: менеджер ресторану, ма-
газину, начальник охорони, капітан. 
Offi  cers мають смужки на робочій 
формі: від однієї до трьох. Що біль-
ше смужок, то вища посада. Ці люди 
зазвичай живуть у кращих та окре-
мих кімнатах.

«На кораблі ієрархія відчуваєть-
ся. Та це не заважає потім усім разом 
піти в бар і випити», – жартує Віра. 

У працівників корабля забира-
ють паспорти й дають інші докумен-
ти з фото й паспортними даними. 
Називається такий документ crew 
pass. Дівчина каже, що дуже важко 
зрозуміти усі деталі корабельного 
життя. Однак тут завжди знайдуться 
або земляки, або, як це називається 
корабельною мовою, пайзано, які 
допоможуть адаптуватися й усе де-
тально розкажуть.

«У моєму випадку це була дів-
чина з Сербії. Зараз – моя хороша 
подруга. Вона й допомагала мені 
з усім. А зустрілися ми в порту, бо 
мали посадку на корабель в один 
день», – розповідає мандрівниця. 

ЛАЙНЕРИ – ГАРНИЙ 
СПОСІБ ЗАОЩАДИТИ 
КОШТИ

На думку Віри, найважче звикну-
ти до хитання корабля. Це трапля-
ється рідко, але коли погана погода 
і дуже вітряно, то буває, що навіть 
манекени в магазині падають. 

«Тоді справді не до сміху. Якось 
було таке, що пасажири за стіни 
трималися через гойдання кораб-
ля. З часом я перестала відчувати 
легке хитання. Після двох місяців 
роботи до цього звикаєш. Буває, 
що пасажири приходять і просять 
що-небудь проти нудоти через гой-
дання, а ти вже нічого не відчуваєш 
абсолютно», – каже дівчина.

Віра Танчук зізнається, що іноді 
сумує за домом. «Хочеться побачити 
рідних. Я за ними дуже сумую. А ще 
часом так хочеться наживо почути 
рідну мову. Але мені таке життя не 
набридає. Бо щодня щось інше: міс-
то, країна, острів», – ділиться вона. 

У дівчини контракт закінчуєть-
ся в лютому. Віра мала вирушити 
додому в грудні, але продовжила 
контракт. Після його закінчення, 
каже, зробить собі місяць або два 
канікул – і знову сюди.

«Лайнери – хороша можливість 
заощадити гроші, адже не треба 
витрачатися на проживання та хар-
чування, – переконана Віра. – Та й 
платять тут добре. Однак усе піз-
нається в порівнянні. Якщо порів-
нювати українські зарплати й ті, які 
тут, то, звісно, вони дуже відрізня-
тимуться. Але якщо порівняти, на-
приклад, із зарплатами моїх друзів, 
яким поталанило і вони працюють на 
п’ятизіркових круїзних лайнерах, як, 
скажімо, «Селебріті», то зарплата на 
такій же посаді, як у мене, буде кра-
щою. Зазвичай, що більший лайнер, 
то вища зарплата. Але тоді й роботи 
буде більше, не щодня собі дозволиш 
виходити в порти. А в мене золота 
середина: і зарплата достатньо хоро-
ша, і є можливість побачити світ».

Дівчина каже, що Іспанія – найгарніша 
країна з тих, які вона бачила

За словами мандрівниці, адаптуватися до життя на лайнері 
важко, але завжди знайдуться люди, які допоможуть

Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія – 
найбільше місто на Канарських островах

Кадіс – важливий порт 
та промисловий центр півдня Іспанії

Віра Танчук уже понад 
півроку працює на кораблі
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Людство більше ніколи 
не побачить об’єкта 

«Укриття». У 2017-му 
введуть в експлуатацію 
нову захисну споруду 
(конфайнмент) над 
зруйнованим четвертим 
енергоблоком ЧАЕС, 
а згодом розпочнуть 
демонтаж «Укриття». На 
території зони відчуження 
діятиме радіаційно-
біосферний заповідник.

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Фото автора
Київська область

на власні очі

ВІД КАТАСТРОФИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТА:

ЯКИМ БУДЕ МАЙБУТНЄ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Мальовничий 
куточок Полісся, 
що був домівкою 

для понад півтори сотні 
тисяч українців, уже 
протягом трьох десятиліть 
є зоною відчуження. 
Як живе територія, що 
найбільше постраждала 
внаслідок найжахливішої 
техногенної катастрофи XX 
століття – Чорнобильської 
трагедії – вдалося на 
власні очі побачити 
«Волинським Новинам».

На теренах, що прилягають до 
Чорнобильської АЕС, на час тра-
гедії, що трапилася 26 квітня 1986 
року, в понад сотні сіл та чотирьох 
містах проживало більш як 160 ти-
сяч людей. Із території площею у 
2,6 тис. км2 переселили 163 тисячі 
осіб, майже 500 тисяч людей стали 
ліквідаторами наслідків Чорно-
бильської трагедії.

Про сотню колись заселених 
сіл нині нагадують лише таблички з 
назвами та інформаційні стенди. За 
відсутності впливу людини приро-
да швидко відвойовує своє, про це 
свідчать численні зарослі кущами 
та деревами покинуті будинки. На 
деяких із них ще можна зауважи-
ти написи «Тут живе хазяїн». Дехто 
вирішив усе ж на власний страх і 
ризик повернутися на малу батьків-
щину, попри небезпеку ураження 
радіонуклідами та повну відсут-
ність ознак цивілізації: магазинів, 
лікарень, електропостачання тощо. 
Наразі на цій території налічують до 
200 самоселів.

Чорнобильська зона відчуження 
приваблює туристів з усіх куточків 
планети, хоча офіційно чорнобиль-
ського туризму не існує. Фактично 
туристи називаються відвідувачами 
зони відчуження. Лише з січня до 
серпня минулого року зону відвіда-

колесо історії СОБОР РІЗДВА ХРИСТОВОГО
У ДРЕВНЬОМУ ВОЛОДИМИРІ  Олександр КОБЕЦЬ

Хроніки Любарта 
hroniky.com

Храм перед Другою світовою війною Собор у наш час
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Своїм цікавим виглядом 
приваблює нинішній 

собор Різдва Христового у 
Володимирі-Волинському, 
пам’ятка архітектури 
національного значення. 

Храм завершили будувати у 
1770 році для ордену єзуїтів як кос-
тел Розіслання Апостолів. Проект 
костелу належить єзуїтському ар-
хітектору Міхалу Радзимінському. 
Припускають, що автором міг бути 
і відомий архітектор-єзуїт Павло 
Гіжицький, автор знаної церкви в 
Піддубцях біля Луцька та костелу 
бернардинів у Луцьку. 

Недовго єзуїти тішилися новень-
ким храмом у Володимирі. Папа 
Римський Климент XIV у 1773 році 
видав бреве Dominus ac Redemptor, 
яким скасував орден єзуїтів, а всі 
заклади ордену на території Речі 
Посполитої i Російської імперії за-
чинив. У 1782 році так звана Еду-
каційна комісія передала костел та 
монастир уніатському ордену ва-
силіан. У 1840 році внаслідок пере-

ведення ордену в православ’я мо-
настир став православним. Інтер’єр 
храму перебудовували під потреби 
православної церкви. З 1891 року 
храм був резиденцією володимир-
ських православних єпископів. 

У 1921 році після приєднання Во-

лині до відновленої Речі Посполитої 
храм передали римо-католицькій 
церкві. Костел став парафіяльним. 
У той період було зроблено ре-
монт, що мав на меті відновлення 
первісного вигляду храму. Зокре-
ма, відновлено круглі віконні отво-

ри південної бічної стіни костелу. 
Римо-католицька парафія тут діяла 
до 1945 року. Під час Другої світової 
війни вибухом бомби було пошко-
джено частину будівлі. 

Після війни парафію ліквідува-
ли, а костел узяли під охорону як 

пам’ятку архітектури. З 1983 року 
розпочали ремонтно-реставраційні 
роботи. У 1991 році храм передано 
православній громаді. Нині тут діє 
кафедральний собор Різдва Хрис-
тового Української православної 
церкви Київського патріархату.

w
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ли 20 тисяч людей у складі 1600 груп 
з 86 країн. Зона є відкритою також і 
для представників мас-медіа.

Уже на першому КПП на шляху 
до зони відчуження на інформацій-
них стендах можна побачити мапу 
забруднення ізотопами плутонію, 
стронцієм-90 та цезієм-137. Від-
відувачам забороняють вивозити 
за межі зони ягоди, гриби, фрукти, 
овочі, домашніх тварин.

У десятикілометровій зоні нав-
коло ЧАЕС здійснюють постійний су-
ворий радіаційно-дозиметричний 
контроль і планують вивести цю 
територію з господарського обо-
роту України. Вирішено, що вона 
слугуватиме для спеціального про-
мислового використання. Щодо 

двадцятикілометрової зони, на її 
теренах створюють біосферний за-
повідник, зважаючи на те, що впро-
довж останніх десятиліть тут поча-
ли відновлюватися популяції низки 
видів тварин (409 видів, 54 з яких 
належать до тих, що перебувають 
під загрозою зникнення).

Саме в межах десятикіломет-
рової зони розташоване найбіль-
ше місто-привид Прип’ять, де на 
час катастрофи проживало майже 
п’ятдесят тисяч осіб. Зарості дерев 
та чагарників на вулицях міста, ба-
гатоповерхівки, що їх назавжди за-
лишили мешканці, занедбаний парк 
атракціонів, готель та палац культу-
ри і безліч радянської символіки – 
час тут назавжди зупинився в 1986 

році. Німими свідками жахливого 
мародерства, що почалося вже з 
перших тижнів відселення, є по-
рожні трансформаторні будки, по-
нівечені нутрощі колись зразкових 
магазинів, спорожнілі помешкання, 
видерті шматки кольорового мета-
лу з усіх можливих пристроїв.

Проте не всі, хто потрапляв у 
мертве місто, чинили зло та руйна-
цію. Понурі стіни сумовитих радян-
ських будинків-коробок тепер по-
декуди вкриті яскравими об’єктами 
стріт-арту. На мурах оселилися вов-
ки, олені та ведмеді. Побачити ди-
ких лісових тварин, що розгулюють 
покинутим містом, наче домашні 
улюбленці оселею, тут не дивина.

У Прип’яті привертає увагу яви-
ще, що його можна було б назвати 
«природною декомунізацією». На 
іржу та порох перетворюються ме-
талеві п’ятикутні зірки, герби СРСР, 
ледь упізнаваною стає радянська 
символіка на вуличних стендах, ви-
цвіло на сонці привітання з 1 Трав-
ня, намальоване на склі магазину. 
Поволі руйнується і моторошне 
нині гасло на одній з багатоповер-
хівок: «Хай буде атом робітником, а 
не солдатом». 

За крок від мертвого металу 
та бетону росте шипшина – сим-
вол незнищенної природи, що 
обов’язково перетриває людські 
свавілля та безвідповідальність.

На території – близько 200 самоселів Чорнобильська зона приваблює туристів з усіх куточків планети

Час у Прип’яті ніби зупинився в 1986 році

Занедбаний готель «Полісся»
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Кожен п’яний шкіпер сподівається на провидіння. Але провидіння іноді скеровує кораблі 
п’яних шкіперів на скелі. Джордж Бернард Шоу
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ЩУР/МИША 
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) 

Щурам не варто розраховувати на 
заступництво господаря року. Надто вже 
багато у них розбіжностей на «ідейному 
рівні». На Щурів чекає рік насичений, не найпростіший, 
однак цікавий, ба навіть корисний. 

Потрібно подбати про здоров’я. Бажано не переїда-
ти й знати міру у випивці, інакше шлунок може нагадати 
про себе. Якщо є можливість, варто пройти повне обсте-
ження організму.

У плані фінансів рік обіцяє бути напруженим. Ті 
Щури, які увійшли в рік Півня з боргами, мають погасити 
їх якомога швидше. У кар’єрі особливих злетів не буде. 
Деяким представникам цього знаку вдасться піднятися 
хіба на одну сходинку. Зокрема, на успіх можуть розра-
ховувати люди, причетні до політики.

Одружені Щури ризикують зустріти в 2017 році нове 
кохання. Цьому потрібно намагатися чинити опір, при-
чому не тільки тому, що це загрожуватиме руйнуванням 
шлюбу, а й через несерйозність намірів нового партнера 
(партнерки). У неодружених Щурів можуть бути романи, 
інтрижки, але навряд чи вони зустрінуть «свою» людину. 

2017 рік принесе 2017 рік принесе 
багатьом знакам східного 
пантеону часи неспокійні, 
сповнені подій і вражень. 
Вогняний Півень нікому Вогняний Півень нікому 
не дасть нудьгувати.не дасть нудьгувати.
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БИК/ВІЛ 
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)  

У 2017 році Бикам вдасться виправи-
ти деякі з помилок, допущених раніше. І 
тому вони можуть сміливо очікувати вели-
ких подій, яскравих емоцій, нових вражень. 

У плані здоров’я Бики матимуть дві проблеми. 
Перша пов’язана з нервовою системою, друга – з ре-
жимом харчування. Тому варто дозволити собі релакс-
процедури й відмовитися від дієт для схуднення.

Фінансовий бік життя принесе більше приємних 
моментів, ніж негативних. У багатьох Биків, крім основ-
ного джерела доходів, буде ще й додаткове, тож гро-
шей в рік Півня їм вистачить і на заплановані покупки, 
і на розваги, і на капіталовкладення. Кар’єрні перспек-
тиви у Биків доволі оптимістичні. Їх буде супроводжу-
вати удача, особливо в тих видах діяльності, де потріб-
ні організаторські та ораторські таланти. 

Часу на особисте життя буде досить. Самотні Бики 
явно не будуть обділені любов’ю протилежної статі. 
Причому є ймовірність, що саме в 2017 році на них че-
кає доленосна зустріч.
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МАВПА 
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)  

До Мавп Півень ставиться дещо скеп-
тично. Їм у цій ситуації потрібно довести, що 
вони заслуговують його покровительства. 

Стан здоров’я Мавп протягом 2017 року потребу-
ватиме уваги. Розпочнеться все з того, що зустрічати 
рік Півня декому доведеться з порушеннями роботи 
печінки. У жодному разі не можна вдаватися до самолі-
кування. Протягом року бажано стежити за кістковою 
системою, особливо за хребтом. 

До фінансів Мавпи, як і раніше, будуть ставитися 
дещо легковажно, не роблячи заощаджень. Мало того, 
чимало з них вмудряться витратити все «до залізячки». 
Можливості в професійній сфері дуже навіть непогані. 
Правда, зовсім не факт, що скористатися ними зможуть 
усі представники цього знаку. 

Дуже вдало може скластися 2017 рік для самотніх 
Мавп. У них буде чимало шансів зустріти велику любов. 
Сімейним нема про що особливо переживати. Голов-
не – не концентруватися занадто на побутових турбо-
тах і приділити належну увагу романтиці.

ПІВЕНЬ 
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)  

Представники цього знаку, маючи в 
2017 році явні переваги перед усіма ін-
шими, можуть абсолютно неприпустимим 
чином не користуватися ними, а деякі навіть вмудрять-
ся нашкодити самі собі.

Можуть почати турбувати давні проблеми зі 
здоров’ям. Особливо насторожитися слід тим, хто має 
хронічні хвороби. І спробувати, наскільки це можливо, 
мінімізувати можливі наслідки загострень.

З фінансової точки зору на Півнів очікує не найпрос-
тіший період. У більшості з них будуть незаплановані 
витрати, які можуть «вимити» не тільки всі гроші з га-
манців, але й те, що було сховано «про всяк випадок». 
Кар’єрні перспективи у Півнів дуже навіть непогані. Ба-
гато з них можуть розраховувати на підвищення або на 
поліпшення умов праці, розширення повноважень.  

Півні, вже пов’язані путами Гіменея, проживуть цей 
рік досить спокійно і безпроблемно. У них буде бажан-
ня тішити близьких приємними речами, піклуватися 
про них. Самотні будуть в активному пошуку. Однак, 
здається, їхнього ентузіазму в цій справі стане тільки 
на зав’язування стосунків. 

СОБАКА  
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)  

У Собак знайдуться приводи бути не-
задоволеними господарем року. 

Щоб нормально почуватися, бажано 
уникати крайнощів. У рік Півня ці люди будуть схильні 
до сезонних застуд. Особливу увагу варто звернути на 
харчування. Собакам обов’язково потрібні фізичні на-
вантаження. Але це має бути щось цікаве, а не механіч-
ні вправи в тренажерному залі. 

У плані фінансів усе залежатиме від самих Собак і ні 
від кого більше. Їм не слід слухати чужих порад і реко-
мендацій. Загалом кількість грошей у більшості Собак 
буде пропорційною кількості зусиль, докладених для 
того, щоб їх заробити. Ті Собаки, які працюють у колек-
тиві, мають приготуватися до певної напруги у стосун-
ках з колегами. А от Собакам-бізнесменам пощастить.

У особистих справах господар року готовий допо-
магати Собакам щиро і від душі. Самотнім представни-
кам цього знаку він обіцяє успішний пошук половинки. 
Більшість Собак, що вже знайшли собі коханих, прожи-
вуть 2017 рік в ореолі романтики та взаємної турботи. 

СВИНЯ/КАБАН  
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)  

Свинки зуміють підлаштуватися під 
господаря року цілком успішно. 

Нічого критичного для здоров’я у 2017 
році їм не загрожує. Головних же джерел проб лем із 
самопочуттям у них буде два – зуби і небезпека трав-
матизму. Відповідно, бажано не пропускати планові ві-
зити до стоматолога і бути обережнішими на дорогах, 
під час занять спортом.

Нестачі в грошах у Свинок не передбачається. У ко-
гось дохід збільшиться завдяки підвищенню по службі, 
бізнесменам удасться знайти нових ділових партнерів, 
уклавши з ними нові договори. Кар’єрні перспективи 
також приємні. Керівництво шануватиме Свиней, висо-
ко оцінюючи їхні таланти і вміння.

Романтичний бік життя зажадає від Свиней чимало 
уваги і турбот. По-перше, перегляду потребують деякі з 
їхніх звичок і принципів. По-друге, на горизонті може за-
маячити нова любов, плутаючи їм усі карти й підштовху-
ючи до зради. Цього слід постаратися не допустити, тому 
що занадто велика ймовірність, що таємне стане явним.
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ТИГР 
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)  

Півень відверто не симпатизує Тиг-
рам. Утім за бажання вони таки зможуть 
порозумітися, але це коштуватиме Тиграм 
певних зусиль.

Суттєвих розладів у роботі організму побоюватися 
не варто. А от через  нерви Тигри можуть мати проб-
леми, причому годі спрогнозувати, де саме «осяде» 
стрес. Утім, якщо не нехтувати здоровим харчуванням 
та релакс-процедурами, великих проблем зі здоров’ям 
їм вдасться уникнути.

Заради матеріального благополуччя Тиграм слід 
ставити на чільне місце порядність і взаємовиручку, 
а не фінанси. У плані кар’єри ймовірні клопоти. Хоча 
можливості для професійного зростання у Тигрів чи-
малі. Проблеми можуть виникнути через надмірну ка-
тегоричність та через бажання охопити все й відразу. 
Щоб цього уникнути, бажано не дати себе дезорієн-
тувати. Особисте життя Тигрів у 2017 році обіцяє бути 
цікавим і насиченим. Самотні мають великі шанси зу-
стріти людину своєї мрії. Одружені ж мусять бути тер-
пеливими й притримувати особисті амбіції.
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ДРАКОН 
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)  

Півень симпатизує Драконам. 2017-й мине для 
них під негласним кураторством господаря року.

У плані самопочуття рік почнеться досить опти-
містично. І в такому ж ключі він може для них і закінчитися. Але 
це тільки теоретично. У реальності в Драконів джерело проблем 
все-таки буде. Це – їхні нерви. Організуйте власне життя так, щоб 
не доводити себе до стресу. 

Фінансовий бік життя буде в основному тішити. Загалом, біль-
шість Драконів навіть матимуть змогу вибирати, куди вкладати або 
як витрачати гроші. Навряд чи потрібно побоюватися, що хтось 
стане чинити їм серйозні перешкоди в професійній сфері. 

В особистому житті представники знаку мають навчитися пра-
вильно «подавати» себе протилежній статі. Чимало Драконів ви-
рішать розставити акценти у стосунках з коханими, уклавши шлюб. 
Хоча деякі, навпаки, захочуть поставити в них крапку, розлучившись.

КІНЬ 
 (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) 

У 2017 році Коні мусять іти по життю самостійно, 
без допомоги господаря року. Втім не варто турбу-
ватися з цього приводу. Представники знаку цілком 
спроможні самі впоратися з багатьма зі своїх проблем. 

Бажано приділяти пильну увагу здоров’ю. У першій половині 
цього року проблеми можуть виникнути в роботі сечостатевої 
системи і нирок. У рік Півня Коням не варто зловживати засоба-
ми нетрадиційної медицини. А ось пройти протягом року курс 
масажу дуже корисно. 

Фінансове питання в 2017 році буде стояти досить гостро. 
У них можуть скоротитися прибутки, а витрати збільшаться. 
Кар’єра, найімовірніше, цьогоріч для Коней буде не на першому 
місці. У більшості з них з’являться інші пріоритети. 

В особистому плані рік Півня обіцяє пройти для Коней під 
знаком пристрасті. Неодружені закохуватимуться і майже миттє-
во втрачатимуть інтерес до коханих. Одружені ж часто не давати-
муть ради емоціям.

КОЗА/ВІВЦЯ  
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Терпеливі й уважні Кози зуміють порозумітися 
з Півнем та змусять його ставитися до себе лояль-
но. А якщо не лінуватимуться, то зможуть досягти 
бажаного й уникнути багатьох проблем. 

У 2017 рік Кози вступлять з хорошим самопочуттям. Головне 
правило для них у цей період – увага до профілактики сезонних 
захворювань. Крім цього, їм рекомендовані помірна активність, 
щоб не «засидітися», і нормальний робочий графік. 

Фінансовий бік життя в основному тішитиме. На першому 
місці з успішності – Кози, які мають власний бізнес. Але й інші 
представники цього знаку теж не будуть ображені. У багатьох Кіз 
в 2017 році може з’явитися нове – і досить суттєве – джерело до-
ходу. У професійній сфері – час стабільний, що не супроводжуєть-
ся небезпекою втратити позиції, але, втім, без особливих злетів.

 У Кіз, які вже перебувають у шлюбі або остаточно вирішили 
узаконити стосунки, рік Півня мине спокійно. Неодружені ж ма-
тимуть справжній успіх у протилежної статі. 
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ЗМІЯ 
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)  

Господар року прихильний до Змій. Ці два зна-
ки – справжні астрологічні друзі. Рік обіцяє позитив-
ні зміни, які багато хто з них згодом назве початком 
нового етапу життя. 

Півень забезпечить Зміям чудове самопочуття на початку 
року. А ось улітку дехто може занедужати, втім несерйозно. Важ-
ливою темою має стати режим харчування. Варто їсти більше ово-
чів, молочних продуктів, нежирного м’яса.

З грошима особливих проблем не буде. Правда, збільшаться 
витрати, та не буде часу й бажання планувати бюджет. Але, по суті, 
Змії в цей період зможуть дозволити собі витрачати гроші, як за-
манеться, ба навіть допомагати фінансово близьким і друзям. На 
значний успіх можуть розраховувати Змії, що провадять власний 
бізнес. Для тих, хто трудиться у великому колективі, рік Півня ста-
не часом комфортних взаємин. 

Найбільш вдало в особистому плані рік Півня обіцяє скласти-
ся для самотніх Змій. А ті, хто вже має стосунки, мусять навчитися 
терпеливості й розуміння, що не завжди їхні інтереси мають бути 
на першому плані.
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КРОЛИК/КІТ 
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)  

Для Кроликів 2017 рік буде аж ніяк 
не безхмарним. Однак більшість із них 
стануть не жертвами, а борцями.

Найбільш проблемним у плані здоров’я обіцяє ста-
ти початок року. Узимку можливі часті застуди. А тим, 
хто страждає на різні форми хронічних хвороб, варто 
побоюватися їх загострення. Ще один важливий мо-
мент – схильність до зловживання шкідливою їжею та 
алкоголем. Кроликам слід обмежувати себе в цьому, 
тому що наслідки можуть бути серйозними. 

Великих фінансових проблем вдасться уникнути. 
Щоправда, будуть чималі витрати, пов’язані з сімейни-
ми потребами та капіталовкладеннями на перспективу, 
наприклад, на навчання. Професійна сфера – ще одна 
вдала царина 2017-го. Ймовірно, доведеться багато по-
дорожувати. Це подарує чимало приємних моментів.

Сім’я для народжених під цим знаком обіцяє стати 
чимось на зразок тихої гавані, в якій вони зможуть хо-
ватися від життєвих проблем. Самотні Кролики отри-
мають шанс зустріти потенційних супутників життя.
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Хортинг – український 
вид спортивних 

єдиноборств, що 
позиціонується не тільки 
як бойове мистецтво, а 
й система комплексної 
фізичної підготовки, 
самовдосконалення, 
морального, духовного та 
культурного виховання, 
наближення до українських 
традицій.
Слово «хортинг» походить 
від назви острова Хортиця, 
де розташовувалася 
Запорізька Січ.
21 серпня 2009 року 
Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
офіційно визнало хортинг 
видом спорту.

ХОРТИНГ НА ВОЛИНІ: МАЙБУТНЄ – 
ЗА СИЛЬНИМИ ТА СВІДОМИМИ

козацький дух

Ні для кого не 
секрет, що бути в 
гарній спортивній 

формі нині модно. Люди 
записуються у тренажерні 
зали, відвідують басейн 
і заняття з фітнесу, 
опановують різноманітні 
бойові мистецтва. Та 
з-поміж усього цього 
різноманіття дехто обирає 
не найпопулярніше, утім 
доволі цікаве спортивне 
захоплення – хортинг.

Президентом Волинської об-
ласної федерації хортингу (ВОФХ) 
є Сергій П’ятіков. Він же – і віце-
президент з регіонального розвит-
ку цього виду єдиноборств. Сергій 
кілька років поспіль очолював Чер-
каську обласну федерацію хортин-
гу. Переїхавши до Луцька, вирішив 
застосувати професійні вміння та 
навички, відродивши це бойове 
мистецтво й на Волині.

Хортинг ще з Козацької доби 
був потужною зброєю і справжні-
сіньким мистецтвом бою, яким во-
лоділи козаки. А розвинули цей вид 
бойових мистецтв самі ж українські 
лицарі. «Повертаючись із походів на 
Запорізьку Січ, що на острові Хорти-
ця, козаки завзято ділилися з побра-
тимами новими вміннями та навич-
ками, які вони здобули у боях. Для 
цього малювали на землі коло, що 
отримало назву хорт, у якому безпо-
середньо й відбувалися тренуван-
ня. Увесь свій досвід, усі нові вміння 
вільні люди відпрацьовували саме у 
такий спосіб», – розповідає Сергій.

Так хортинг і став уособленням 
глибокої філософії, оскільки ще тоді 
чоловіки розуміли, що лише само-
вдосконалення та самоосвіта є клю-
чем до перемоги.

СИСТЕМА 
ПІДГОТОВКИ 
ЮНОГО УКРАЇНЦЯ

«Хортинг – український націо-
нальний вид бойових мистецтв, 
який поєднує як ударно-кидкову 
техніку, техніку роботи в партері, пе-
реміщення, роботу руками, ногами 
в стійках і повний спектр кидкової 
бази, який може траплятися в усіх 
видах бойових мистецтв, спрямова-
них на кидкову техніку, починаючи 
від вільної боротьби й закінчуючи 
джиу-джитсу, дзюдо, бойовим сам-
бо», – пояснює тренер.

Мистецтво хортингу почали 
відновлювати сім років тому як 
комплексну систему бойового мис-
тецтва, що поєднує не лише вміння 
і навички у сфері боротьби, а й па-
тріотичне виховання, знайомство з 
історичною та культурною спадщи-

ною. Це комплексна система підго-
товки юного українця.

Загалом, ця система поєднує різ-
ні види хортингу: бойовий, козаць-
кий, гирьовий, сімейно-спортивний, 
медично-прикладний, військовий, 
поліцейський, ММА-хортинг, фіт, 
крос-хортинг тощо.

Педагогіка хортингу – один з 
кількох напрямів цілої системи, зав-
дяки чому цей вид спорту можна 
назвати мистецтвом. Також вона 
включає філософію і психологію, на-
голошує Сергій П’ятіков. 

«Комплекс містить національну 
програму патріотичного виховання, 
розвиток духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства. Хор-
тинг передбачає низку завдань: 
утвердження високих моральних 
цінностей, політичної культури та 

бажаннями, намірами і вчинками. 
Такого спортсмена можна розгля-
дати як воїна, наголошує тренер, він 
завжди несе відповідальність за свої 
рішення та дії. Нетерпеливість, по-
шук легких шляхів, досягнення мети 
за будь-яку ціну йому не властиві. 
Перша і найважча перемога, яку му-
сить одержати майбутній воїн, – пе-
ремога над самим собою.

Цікаво відзначити, що фізична 
сила не є основною характерис-
тикою воїна, вік і стан здоров’я не 
владні над його духовним світом. 
Йому не чуже почуття страху, однак 
він насолоджується своєю здатністю 
скеровувати це почуття в потрібне 
русло, мобілізовувати всі ресурси 
власного тіла для досягнення мети. 
Він передусім піклується про до-
цільність застосування грубої сили, 
а потім – про спосіб застосування 
цієї сили. Переможцем можна бути 
у будь-якому двобої, навіть у про-
грашних ситуаціях. Будь-яка пораз-
ка є ще одним кроком до досягнен-
ня мети – набуття досвіду.

Завдяки постійним тренуван-
ням і суворій дисципліні у спортзалі 
в спортсменів виховується відчуття 
контролю і філософського змісту 
бойового мистецтва. Але з накопи-
ченням тренувального та змагаль-
ного досвіду на тренерові лежить 
ще більша відповідальність за те, як 
буде застосовувати бойові знання і 
вміння кожен член секції хортингу. 
Тому тренер проводить з учнями 
виховні бесіди, інструктажі, пояс-
нює не лише техніку прийомів, а й 
психологічні та філософські аспекти 
бойового мистецтва.

ВОЛИНСЬКА 
ПРИЗМА ХОРТИНГУ

Волинську обласну федерацію 
хортингу зареєстрували 8 грудня 
2016 року. Та попри такий юний вік, 
вона вже може похизуватися пер-
шими досягненнями.

Чемпіонат України з хортингу в 
розділі «Боротьба» та Кубок Укра-
їни з хортингу в розділах «Двобій», 
«Форма» та «Показовий виступ» від-
булися 16-18 грудня 2016 року в міс-
ті Бровари на Київщині. На ці змаган-
ня ВОФХ делегувала двох учасників: 
Олександра Лахая та Валентину Тес-
ленко. І волиняни показали високий 
рівень – одне «золото», два «срібла» 
та одна «бронза» на двох.

Сергій П’ятіков вірить у пер-
спективу розвитку хортингу на Во-
лині й прагне, аби федерація дійшла 
до кожного району області. І підстав 
для скепсису немає. Надто з огляду 
на те, що завдяки авторитету Сергія 
П’ятікова Українська федерація хор-
тингу в 2017 році делегує Луцьку 
приймати міжнародні змагання.

трудової моралі, збереження пов-
ноцінного фізичного розвитку 
учнів, запобігання злочинності, по-
ширенню інформації, що містить 
асоціальні елементи, насильства, 
жорстокості, порнографії, пропа-
ганди наркогенних речовин», – роз-
повідає президент ВОФХ та додає, 
що це лише крапля в цілому океані 
напрямів, які охоплює хортинг.

«Ми виховуємо не лише фізично 
сильного спортсмена, а й гармо-
нійно розвинену, високоосвічену, 
націо нально свідому і соціально 
активну людину, яка наділена гли-
бокою громадянською відповідаль-
ністю, високими духовними рисами, 

родинними і патріотичними по-
чуттями, є носієм кращих надбань 
національної та світової культури, 
здатну на саморозвиток і самовдос-
коналення», – наголошує тренер.

КОЗАЦЬКИЙ БІЙ 
ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ

Сергій П’ятіков певен: хортинг – 
це спосіб життя, адже тільки через 
досягнення внутрішньої гармонії 
людина може скерувати свою жит-
тєву енергію на досягнення постав-
леної мети.

Хортингіст передусім вчиться 
керувати собою, своїми емоціями і 

Українське єдиноборство стає 
все популярнішим серед молоді

Сергій П’ятіков (у центрі) з вихованцями 
Олександром Лахаєм і Валентиною Тесленко, 
які тішать першими перемогами

Хортинг цікавий не лишень хлопцям, а й дівчатамХортингістів навчають передусім керувати собою
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У ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ 
ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙКРАЩИХ У 
2016 РОЦІ 

Найкращими легкоатлетами 2016-го 
стали стрибун у висоту Богдан Бондарен-
ко з Харкова та спринтерка з Рівного Ольга 
Земляк, повідомили у прес-службі ФЛАУ. 

На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жа-
нейро Земляк посіла сьоме місце з бігу 
на 400 метрів та п’яте в естафеті 4х400 м.

Наставник та батько Бондаренка – 
Вік тор – став найкращим тренером року.

Також Земляк разом з Юлією Олішев-
ською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік 
та Тетяною Мельник здобули перемогу 
в номінації «Команда року». Дівчата в 
естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на 
Олімпійських іграх та шостими на чем-
піонаті Європи в Амстердамі. Валентина 
Крепкіна та Іван Пушкін стали найкращи-
ми атлетами-ветеранами країни. А бага-
тоборку Аліну Шух назвали найкращою 
молодою атлеткою країни. У номінації 
«Найкращий молодий атлет року» пере-
могу здобув Михайло Гаврилюк.

УКРАЇНСЬКА 
ШАХІСТКА – ЧЕМПІОНКА 
ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ ТА 
БЛІЦУ

Львівський гросмейстер Анна Му-
зичук стала чемпіонкою світу з бліцу. 
Наприкінці року вона блискуче виграла 
турнір найсильніших у Катарі. Українка 
набрала 13 очок в сімнадцятити турах і 
впевнено посіла перше місце з-поміж 34 
учасниць. Наша землячка здобула 10 (!) 
перемог, 6 партій завершила внічию і за-
знала лише однієї поразки.

Срібна та бронзова медалі першості – 
у росіянок Валентини Гуніної та Катерини 
Лагно відповідно. Обидві набрали по 12,5 
очок (Гуніна піднялася вище завдяки кра-
щому додатковому показнику). А раніше 
у тому ж таки Катарі українські гросмей-
стери зробили «золотий дубль» – Анна 
Музичук та Василь Іванчук виграли чем-
піонати світу зі швидких шахів. 

Василь Іванчук набрав 11 очок із 15 
можливих і поділив І-ІІІ місця з норвежцем 
Магнусом Карлсеном та росіянином Олек-
сандром Грищуком. Проте львів’янин мав 
найкращий додатковий коефіцієнт, тож 
його проголосили найсильнішим.

Чемпіон світу з класичних шахів 
Карлсен залишився другим (до речі, Іван-
чук переміг його в особистій зустрічі), а 
Грищук став третім. 

До слова, відповідно до рейтингу, 
який оприлюднила Міжнародна федера-
ція шахів (FIDE), двадцятеро українських 
шахістів входять до сотні найкращих у 
світі в цьому виді спорту.

ЛИЦАРСЬКІ БОЇ 
ОФІЦІЙНО СТАЛИ 
СПОРТОМ В УКРАЇНІ 

Середньовічні бої, які можна спосте-
рігати під час реконструкцій історичних 
подій, офіційно визнали видом спорту в 
Україні. Правила передбачають повноцін-
ну битву в обладунках із застосуванням 
сталевої затупленої зброї. Міністерство 
спорту внесло до реєстру ще дві нові по-
зиції. Зокрема, фризбі – гру із летючим 
диском. Також в Україні офіційно визнали 
видом спорту бойове мистецтво кіоку-
шинкай карате Унія. Це один із найважчих 
та найжорсткіших різновидів карате. А от 
такі бойові мистецтва, як бразильський 
джиу-джитсу та комбат самозахисту чи-
новники відмовилися вносити до переліку 
видів спорту. Не потрапив туди і рафтинг – 
екстремальний сплав гірською річкою.

найпрудкіші 

cила розуму 

несподіванка 

королева спорту

  Юрій КОНКЕВИЧ
Фото: fla.volyn.ua

ДЕСЯТЬ ПОДІЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО 
2016 РОКУРік, що минув, був успішним для 

волинської легкої атлетики. 
Цього вдалося досягти 

завдяки зусиллям Федерації легкої 
атлетики, тренерів, спортсменів і, 
звісно, спонсорській та благодійній 
допомозі, зокрема, Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Прес-служба 
ФЛАВО підсумовує найважливіші 
етапи розвитку королеви спорту й 
виступи наших атлетів. 

НАЙКРАЩИЙ 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ – 
У ЛУЦЬКУ

16-19 червня на «Авангарді» відбувся від-
бірковий чемпіонат України з легкої атлетики 
серед дорослих і молоді. Він зібрав цвіт на-
ціональної атлетики, найкращі з найкращих 
вибороли ліцензії на Олімпійські ігри в Бра-
зилії. Чотири дні змагань дозволили легкоат-
летам показати результати світового рівня, а 
сам чемпіонат і спортсмени, і офіційні особи 
ФЛАУ назвали за організацією найкращим в 
історії вітчизняної легкої атлетики.

У Луцьку атлети встановили три рекорди 
України. Чемпіонат транслювали у прямому 
ефірі на ТБ, на «Авангарді» глядачі спостері-
гали за стартами на двох великих та чоти-
рьох менших моніторах. 

ПЕРЕМОГИ ЮРІЯ 
РУСЮКА

Цей рік був особливо вдалим для 
стаєра з Горохівщини. Юра став другим 
на Київському напівмарафоні-2016, 
виграв Ковельський півмарафон і 
кваліфікувався на чемпіонат Європи 
в Амстердамі. Крім того, Русюк був 
першим на 17th Gutenberg Marathon 
у німецькому Майнці, виграв перший 
космічний півмарафон у Житомирі, 
тріумфував на першому півмарафоні 
«Лучеськ», а також був п’ятим на Дуб-
лінському марафоні.

Русюк перемагав по всій Європі

МІЖНАРОДНИЙ ПРОРИВ
24 квітня на «Авангарді» вперше після 

початку україно-російської війни відбулися 
міжнародні легкоатлетичні змагання – Мат-
чева зустріч Україна-Білорусь-Туреччина 
U-18. На змагання завітав і Президент україн-
ського НОК та перший віце-президент МОК 
Сергій Бубка. 

Українські атлети на ній перемогли у 12 
дисциплінах, що забезпечило загальну пере-
могу нашої збірної. Для багатьох спортсменів 
це був перший міжнародний старт. 

ЧОТИРИ ОЛІМПІЙЦІ
Стільки волинських легкоатлетів ще ніколи 

не їздило на Літні Олімпійські ігри. Практично 
кожен другий волинський олімпієць у Ріо-де-
Жанейро представляв королеву спорту. Ірина 
Климець (метання молота) кваліфікувалася в 
Ріо ще у лютому на Чемпіонаті України. А от 
Іван Банзерук (спортивна ходьба, 50 км), Надія 
Боровська та Валентина Мирончук (спортивна 
ходьба, 20 км) виконали олімпійські нормативи 
на травневому чемпіонаті світу в Римі. До того 
ж, Банзерук у підсумку був шостим в індивіду-
альному розрізі та срібним медалістом ЧС у 
командному заліку.

У Ріо Іван Банзерук та Надія Боровська по-
казали найкращі результати серед українців.

ЗБОРИ ОЛІМПІЙЦІВ
У травні-липні «Авангард» став місцем 

проведення навчально-тренувальних 
зборів для членів збірної України з легкої 
атлетики, які готувалися до Олімпійських 
ігор у Ріо-де-Жанейро. У Луцьку вперше в 
історії тренувалися найкращі легкоатлети 
України. Зокрема, у травні на «Авангарді» 
бігали зіркові спринтери, а безпосеред-
ньо перед Ріо вправлялися стрибуни 
(довжина, висота та потрійний).

До послуг наших збірників були до-
ріжки та сектори головної спортивної 
арени області, тренажерна зала, про-
живання в найкращому готелі міста, 
трансфери від стадіону до готелю і щирі 
побажання найрезультативніше виступи-
ти на Олімпіаді.

«АВАНГАРД» – 
СЕРТИФІКОВАНА 
АРЕНА

У лютому 2016 року «Авангард» 
отримав сертифікат ІІ категорії від IAAF – 
Міжнародної асоціації легкоатлетичних 
федерацій. Відтак арена може приймати 
міжнародні змагання та всі внутрішні 
українські чемпіонати.

УСПІХИ ВОЛИНСЬКОЇ 
МОЛОДІ

Збірна Волинської області виборола 
високе шосте загальнокомандне місце на 
чемпіонаті України з легкої атлетики серед 
юнаків (1999 р. н. і молодші), який відбувся 
у червні в Кропивницькому.

А у вересні в Луцьку збірна Волині 
виборола четверте місце на Командному 

ЩЕ ОДИН 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ 
СТАДІОН

У вересні в Нововолинську урочисто від-
крили універсальний спортивний комплекс. 
Він діятиме при НВК «Нововолинська спеці-
алізована школа №1». Оновлення стадіону 
відбувалося за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» спільно із Нововолинською 
міською радою. Новий спорткомплекс 
включає легкоатлетичні доріжки із сучас-
ним покриттям, футбольне поле зі штучним 
покриттям найновішого покоління, а також 
волейбольний та баскетбольні майданчики із 
якісним нетравматичним покриттям.

ДАНИЛЕНКО – ШОСТИЙ 
НА ЧЄ В АМСТЕРДАМІ

Данило Даниленко торік увійшов до 
естафетної збірної України 4х400 метрів. На 
чемпіонаті Європи в Амстердамі наші хлоп-
ці пробилися до фіналу, й у вирішальному 
забігові в чоловіків біг Данило Даниленко. У 
фіналі Даниленко, Гуцол, Бураков та Бутрим 
показали час 3.04.45 та посіли шосте місце 
серед 16 команд, які змагалися в естафеті 
4х400 метрів.

ПРЕЗИДЕНТ ФЛАВО – 
ПЕРШИЙ ВІЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ФЛАУ

Уперше представник Волині став першим 
віце-президентом Федерації легкої атлетики 
України. На цю посаду під час звітно-виборчої 
конференції ФЛАУ, яка відбулася 8 жовтня у 
Запоріжжі, обрано Президента Федерації лег-
кої атлетики Волинської області Володимира 
Рудюка. Під час голосування за нових віце-
президентів ФЛАУ за Володимира Петровича 
віддав голос 21 делегат конференції.

чемпіонаті України з легкої атлетики серед 
юнаків 2001 р. н. Це найкращий виступ на-
шої команди в історії.

Рік став надуспішним для вихованців 
Любешівської ДЮСШ. Тричі любешівці під-
німалися на п’єдестали чемпіонатів України, 
причому у вересні було завойовано перше 
місце на Командному чемпіонаті України в 
Луцьку, а згодом – і першість на чемпіонаті 
України серед ДЮСШ у Кропивницькому.

Банзерук (№38) додав до 
китайської «бронзи» італійське 
«срібло» командного ЧС.

Даниленко увірвався до 
еліти у довгому спринті

15-річний Ерік Костриця (№50) – 
одна з надій волинського спринту

Кандидат у майстри спорту Дарина 
Касян виграла у спортивній ходьбі і 
в Луцьку, і в Кропивницькому

Ольга Земляк
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Випадково піймала букет нареченої. 
Жбурнула назад. До біса ці неприємності!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо сміттєвий пакет розкладаєть-
ся упродовж 145 років, а асфальт за одну 
зиму, то чому б не вкрити ці кляті дороги 
сміттєвими пакетами?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо ви сваритеся, а потім мирите-
ся і вже через півдня не пам’ятаєте, чому 
посварилися, це справжнє кохання. Хоча 
склероз починається так само.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якось подарував порожній конверт 
нареченим. І вони при мені його відкрили. 
Тепер мені вже нічого не страшно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Білоруські вчені знайшли ген, що від-
повідає за щастя. Це – шенген.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніщо так не гріє душу, як зустріч зі 
шкільними подругами, які на вигляд – наче 
твоя мама.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не ускладнюйте чоловікам життя. Не 
ставте запитань, на які не можна було би 
просто кивнути.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після двогодинної істерики вона вирі-
шила, що насправді їй байдуже.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У Росії, якщо фізрук і трудовик кида-
ють пити, школа відразу вважає себе гім-
назією.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо є олімпіада з математики, то чому 
нема паралімпіади з математики? У ній 
брали б участь гуманітарії, і всі захоплюва-
лися б їхньою сміливістю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кожен тиждень проживаю з відчуттям, 
що вихідні вкрали цигани.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не тішся даремно. Вона вбирається і 
фарбується не заради тебе, а проти інших 
жінок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мистецтво по-справжньому лаятися 
приходить із вмінням кермувати маши-
ною.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У будь-яких стосунках настає такий мо-
мент, коли один вирішує, що пора поводи-
тися, як зазвичай, а вона дивується, чому 
він став таким придурком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому сидите і нічого не робите?
– Усе, що не робиться, до кращого.

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

Шлюб – це стосунки, в яких один пра-
вий, а інший – чоловік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Досі не можу собі пробачити, що не 
любив спати в дитсадку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учора попрала пуховик. Тепер у мене 
є вітровка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти дивишся новини?
– Ні, я, здається, пропустив перші два 

сезони і тепер нічого не розумію.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Боюся спати. Після того як поспиш, на 
роботу треба йти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Десь у глибині душі я вже худну до 
літа.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо нічого не купувати, то ціни ціл-
ком нормальні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчинка кілька разів сідала на дієту. І 
щоразу – мимо.

Жартівливий гороскоп на 12 – 18 січня

купи-продай карикатура

Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк 
11 квітня 1961 р.
Голова апеляційного суду Волині
Бурхливий темперамент 
Овнів цього тижня виявить 
себе у всій красі. Зірки 
обіцяють представникам 

цього знаку справжню феєрію емоцій та 
активності, тому відчуття міри вони можуть 
зовсім утратити.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області 
Тельцям після свят будь-які 
плани треба ділити на два 
або навіть три: краще менше 
планувати та без надриву 
доводити все до кінця. Варто 

послухати приємну музику, сходити на 
плавання, йогу або масаж. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Степанцов 
27 травня 1973 р.
Перший заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Запорукою успіху будуть 
стриманість, делікатність і 
романтизм. Ні рішучість, ні 

упевненість в собі, ні, тим більше, натиск 
не зможуть забезпечити цьому знаку 
зодіаку успіху в справах. Не зарікайтеся від 
перспективи стати генералом.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Раки намагатимуться 
гармонійно поєднати 
роботу й особисте життя. 
Увесь тиждень їм треба 

буде підтримувати і зміцнювати свій 
організм, висипатися й готуватися до нових 
мандрівок. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волині
Що більш енергійно будете 
братися за справи, то гіршим 
може стати результат. Секрет  

успіху полягатиме в рівновазі, стриманості 
й командній роботі. Бігатимете тільки за 
удачею та новими проектами.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук 
22 вересня 1973 р. 
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Зорі наполегливо не 
рекомендують Дівам давати 
гроші в борг та робити 

великі покупки. Є імовірність того, що їм 
захочеться перейти на іншу роботу суто 
за власним бажанням, щоб змінити сферу 
діяльності або поліпшити рівень доходів.

Терези (24.09 – 23.10)
Галина Конах 
21 жовтня 1982 р.
Співачка
Варто змінити життєву 
тактику й почати діяти 
впевненіше – саме це 
принесе стратегічний успіх. 

Сумбурний період закінчиться й настане 
душевний підйом. Імовірно, заскочить 
закоханість, що має шанс перерости в довгі 
та серйозні стосунки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Михалик 
28 жовтня 1983 р.
Футболіст
Загостряться 
амбітність, рішучість і 
цілеспрямованість. Зірки 
радять не розмінюватися на 

дрібні сварки з колегами. Буде підвищений 
ризик отримати серйозні травми. На полі та 
в бізнесі – усе гаразд.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Сергій Цюриць 
17 грудня 1956 р.
Письменник, журналіст
На Стрільців чекає підйом 
у кар’єрі, якщо вони не 
лінуватимуться й доведуть 
життєвим обставинам, що гідні 

кращого. Цього тижня залагодите навіть 
найскладніші проблеми і легко впораєтеся з 
римами, музами та гіперболами. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Велика ймовірність того, що 
вам захочеться піти на штурм 
фортеці. І що неприступніша 
вона, то краще. Байдуже, 

якщо ви вже намагалися її штурмувати й вас 
облили зі стін чимось мастким та смердючим. 
Не розгубіть завзятості в досягненні мети – 
розгортайте бруднометні  знаряддя.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат
Варто зупинитися лише 
на кількох проектах, аби 
розвантажитися. Зумієте 
досягнути успіху. Посиляться 

дар переконання та здатність заражати 
оточення своїми ідеями. Від публічностості 
краще втекти ще далі.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Пилипюк
20 лютого 1971 р.
Власник групи компаній 
«Модерн-Експо»
Отримаєте кілька нагод 
розфарбувати своє життя у 
яскраві кольори й наповнити 

його новими пригодами. Чекайте на 
поїздки та подорожі, з’являться нові 
проекти. Риби знайдуть можливості, щоб 
їхні мрії здійснилися. 
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ГОРОСКОП 12 – 18 січня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 1 (

Телефон для оголошень 066-163-03-15

 Продаю Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідропідсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67, Валерій.

 Продам приватизовану земельну ділянку 
0,18 га у смт Демидівка Рівненської обл. 
(є стара хата, сад, криниця, поруч всі 
комунікації, 7 км від бази відпочинку 
«Хрінники»). Тел.: 095-155-46-03, 098-653-
26-40. 

 Куплю палас. Розмір 2х3 кв.м. Тел. 095-877-
70-16. 

 Куплю намисто (буси), речі старовини, 
годинники, радіодеталі СРСР, плати й іншу 
радянську апаратуру. Тел. 096-364-62-03.

 Куплю насіння багаторічних трав, конюшини. 
Тел.: 050-140-55-14, 068-636-40-36.

 Продам однокімнатну квартиру (40,3 кв.м) 
у м. Ківерці, вул.Шевченка (індивідуальне 
опалення). Тел. 066-533-34-63. 

 Продам хату в с. Острожець (13х7 м, 
дерев’яна, район лікарні, 15 соток землі, газ, 
вода, 4 кімнати, кухня, льох у хаті) або обміняю 
на квартиру в Луцьку. Тел. 050-750-72-32.

 Продам цегляний будинок у с. Пугачівка 
Рівненської обл. (28 км від Луцька, є 
всі надвірні споруди, хлів, підвал, газ, 
1 га приватизованої ділянки). Ціна за 
домовленістю. Тел. 097-045-42-87.

 Продам Т-25, картоплекомбайн «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, 
картоплекопачку, одно- та дворядну сівалку, 
привезені з Польщі. Тел.: 066-299-23-28, 097-
116-35-35.

 Продам  будинок у с. Брище, ковельський 
напрямок (73 кв.м, цегла, євровікна, усі 
вигоди, надвірні споруди, літня кухня, газ, 
0,10 га, залитий фундамент на ще одну 
кімнату і розширення кухні). Тел.: 098-875-
29-58, 063-823-91-22.

ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367
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В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле НАЙБІЛЬША ОФІСНА 
БУДІВЛЯ У СВІТІ

12 січня – Антон, Ірина, Лев, 
Макар, Тимон, Феодора, Феодосія, 
Анісія

13 січня – Меланія

14 січня – Василь, Григорій, Петро, 
Федот, Феодосій, Емілія

15 січня – Кузьма, Марк, 
Модест, Петро, Сергій, 
Сильвестр, Серафим

16 січня – 
Гордій, Ірина, 
Малахій, Павло

17 січня – 
Олександр, 
Денис, Зіна, Семен, 
Степан, Тимофій, 
Яків, Аристарх, 
Артем

18 січня – Григорій, 
Лук’ян, Роман, 
Тетяна, Фома

12 січня – Антон, Ірина, Лев, 
Макар Тимон Феодора Феодосія

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.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 29 700 прим. Замовлення: 23876
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 18 січня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
килимок туристичний.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

вітаємо!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
СКАНВОРДА ЗА ГРУДЕНЬ

№44 – Роман Мізернюк (Луцьк), виграшне 
слово – «вівторок», приз – фен для волосся;
№45 – Сергій Ткачук (Ківерці), виграшне 
слово – «креветка», приз – хлібниця;
№46 – Євгенія Лойко (Луцьк), виграшне 
слово – «сніжинка», приз – чайник;
№47 – Олена Костюк (Луцьк), виграшне 
слово – «ялиночка», приз – набір новорічних 
прикрас;
№48 – Юлія Бубела (с. Сарнівка, Луцький 
р-н), виграшне слово – «снігурка», приз – 
рамка-колаж для ф о т о -
графій.

1

2

3

4

5

6

7

8

h  g  f  e  d  c  b  a

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
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Завдання. Хід чорними. Мат у два ходи.
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1 місяць –  13,29 грн

3 місяці –  39,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

12 місяців – 152,08152,08 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

13,2913,29 ггррнн

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ «ВОЛИНСЬКІ 
НОВИНИ» НОВИНИ» 

98008
Передплатний індекс

Будівництво штаб-квартири 
Міністерства оборони США, 
що дістала назву Пентагон 

(з грецької – «п’ятикутник»), було 
завершено в Арлінгтоні 15 січня 
1943 року.

У будівлі поміщається 30 тисяч працівників. 
У Пентагоні – понад 17 миль коридорів. Він і досі 
залишається найбільшою офісною будівлею у 
світі та символом військової могутності США.

Уявити, наскільки великий Пентагон, дуже 
важко. Наприклад, будівля Конгресу, Капітолій, 
може розташуватися в одному з п’яти його ку-
тів. Коли Дуайт Ейзенхауер після Другої світо-
вої війни приїхав у Пентагон, то заблукав там і 
був змушений просити стенографістів показати 
дорогу до свого кабінету. Втім, незважаючи на 
такі розміри, з одного кута будинку до іншого 
можна дійти за десять хвилин. Однак для цього 
треба знати короткі шляхи. П’ятикутна форма 
Пентагону дозволяє скоротити дистанції, які 
доводиться долати співробітникам, на 30-50% 
порівняно з квадратними або прямокутними 
будинками.

Сумарна довжина коридорів Пентагону – 
28 км. Будівля має п’ять надземних і два 
підземні поверхи. У будинку – 7754 вікна.

ЧЕТВЕР
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моржування В ОПОЛОНКУ – ПО ЗДОРОВ’Я: 
ЯК НЕ НАШКОДИТИ? 

  Підготувала
    Тетяна ГРІШИНА

глибинка

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Ратнівський район

НАЙГАРНІШЕ СЕЛО
– У нас найгарніше село на Воли-

ні, – Ніна Тусюк із Краски не стримує 
емоцій. –  По один бік тягнеться ліс, 
по другий – піщані гори, де є пісок, 
з якого можна робити коштовний 
кришталь. Тут хотіли колись збуду-
вати завод з його виготовлення, але 
чомусь не спромог лися. Між хатами 
та лісом – залізниця «Ковель-Брест». 
Поряд – річка Прип’ять. А чого варте 
озеро Турично! У старі часи на його 
береги їхали відпочивати поляки із 
самої Варшави! Повітря в цих місцях 
неймовірно чисте, бо дов кола озера 
росте багато багнику.

– А яке джерело маємо! – до-
лучається до розмови Іван Тусюк. 
– Кинеш, бувало, в криницю камін-
чик на глибину метрів з чотири і ба-
чиш його на дні, ніби на відстані руки, 
така прозора вода. Жаль, коли роз-
бирали приміщення, що було поряд 
із джерелом, зруйнували потічок, та 
відновити його – справа нехитра.

Поважне подружжя так красно-
мовно описує рідне село, що аж до 
серця проймає. Нині у Красці трохи 
більш як 300 жителів, із них 80 пен-
сіонерів, 40 молодих людей та 60 ді-
тей. Є й школа (першу було збудова-
но 1934 року).

– У 1906 році в нас налічувалося 
130 дворів та 755 мешканців, а нині 
200 наших кращанських сімей живе 
у сусідній Білорусі, в Бресті, – до-
дає Іван Якович. – У 1870 році через 
Краску проклали залізницю. 1783-го 
освятили Успенський Богородичний 
храм. Було це в день святої Анни. 
Тоді ж біля церкви наші діди поса-
дили сім дубів. Згодом її хоч і розбу-
дували, але церква так і залишилася 
кладовищенською.

РОЛЬ ЛЕОНІДА 
КРАВЧУКА В ІСТОРІЇ 
УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Історія села та храму складна й 
багатогранна. І хоч перша писемна 
згадка про Краску датується 1556 
роком, у цих краях археологи зна-
йшли сліди давніх стоянок VI-VII сто-
літь. А коли у 1933-1939 роках церк-
ву захопили уніати, православним 
доводилося збиратися на службу 
Божу в одній із сільських хат. З 1961 
до 1987 року її було зачинено для 
богослужінь, а громаду знято з реє-
страції. І лише завдяки неймовірним 
зусиллям кращан справедливість 
вдалося відновити.

– Прихожани з великою пова-
гою згадують односельчанку Теклю 

ТАМ, ДЕ РОСТЕ БАГНИК…

Головійчук, – розповідає настоятель 
Свято-Успенського храму протоієрей 
Олександр Сандер. – Ця жінка зроби-
ла дуже багато для церковного життя 
в селі. Саме вона та Іван Тусюк їздили 
владними інстанціями та домагалися 
реєстрації громади, збирали кошти 
на розбудову церкви, керували й са-
мими ремонтними роботами.

– Радянська влада відмовляла у 
відновленні богослужінь нібито че-
рез те, що каплиця не підлягала рес-
таврації, – розповідає очевидець 
тих подій Іван Тусюк. 

Під час одного з таких візитів Іва-
нові Яковичу довелося спілкуватися 
з найголовнішим партійним ідеоло-
гом того часу Леонідом Кравчуком, 
який згодом став президентом на-
шої держави.

– Тоді він сказав: «Поки я біля 
керма, жодна церква в Україні бу-
дуватися не буде», – згадує Іван 
Тусюк. – «Якщо так, то доведеться 
їхати в Москву», – вирішили люди. Я 
навіть спробував додзвонитися до 
Михайла Горбачова, але де там. А 
коли зрозумів, що і в Ратному, де ми 
не одноразово залишали заяви на 
реєстрацію громади, вони кудись 
щезають, то вирішив зробити копію 
однієї з них. Аж тут і пан Мішенін, 

який курував Волинську область, 
навідався в Луцьк. «Яка громада? 
Немає навіть вашої заяви!» – хотів 
вставити палиці в колеса. Тоді я ви-
ймаю аркуш паперу з копією заяви 
і пред’являю чиновнику. Що він міг 
удіяти? Довелося і громаду зареє-
струвати, і церкву їй віддати.

Гроші для реставрації та ремон-
ту церкви збирали швидко та де 
тільки могли. І нарешті 26 серпня 
1989 року храм відчинився для бо-
гослужінь. Нині його настоятелем є 
протоієрей Олександр Сандер.

ЧОРНЕ КРИЛО 
ОКУПАЦІЇ

– А чому ваше село Краскою 
називають? – запитую в подружжя 
Тусюків.

– У старі часи наші предки жили 
з того, що фарбували кожухи, звідси 
й назва пішла, – пояснює пані Ніна. 
– А ще кажуть, що колись в урочищі 
Клебанщина навіть монастир був. 
І нібито є навіть якась старовинна 
книга, у якій про це написано.

Підтвердити або заперечити це 
припущення годі. Не підтвердив цієї 
версії і нинішній настоятель храму. 
А те, що під час Другої світової вій-
ни у школі та по хатах в селі стояли 

ПРО СЕЛО БЕЗ ЖОДНОГО БАРУ, АЛЕ З УНІКАЛЬНОЮ 
ПРИРОДОЮ ТА ДОБРИМИ ЛЮДЬМИ

німці, – факт неспростовний. Бо 35 
селян було тут розстріляно, а 41 ви-
везли на каторжні роботи, із 70 мо-
білізованих на фронті загинули 45 
кращан. Фашистська окупація села 
тривала із 1941-го до 20 липня 1944 
року. А в березні 1944-го тут точилися 
жорстокі бої за міст через Прип’ять. 
Поблизу залізничного полотна на-
віть цвинтар німецький був. Старіші 
люди згадують і березові хрести на 
могилках. Не так давно представни-
ки однієї з німецько-українських ор-
ганізацій, що опікується перепохо-
ванням жертв Другої світової війни, 
проводили в цьому місці розкопки і 
вивезли останки німецьких солдатів 
на перепоховання.

– А ось це від німців ще з війни 
залишилося, – Ніна Тусюк показує 
міцний дерев’яний раритетний 
стілець, на якому чіткий напис ні-
мецькою «Мазовія 1937». Оце так 
сюрприз!

ЛЮДИ ВІРЯТЬ, ЩО В 
НИХ БУДЕ МОНАСТИР

У дев’яностих роках уже мину-
лого століття взялися в Красці буду-
вати Свято-Іоанно-Предтеченський 
скит від Милецького Свято-Ми-
колаївського чоловічого монастиря. 
Уже й зроблено було чимало. Та ця 
добра справа у селі, де досі немає 
жодного розсадника алкоголізму, 
як вважають місцеві жителі, тобто 
бару, чомусь зупинилася, майно пе-
ревезли в інші обителі. А такі були 
перспективи: і хліб випікати в скиту, 
і олійницю встановити, і свічну апа-
ратуру налагодити, щоб можна було 
свої свічки робити. Та люди вірять, 
що колись монастир у них таки буде.

– Зате у вас така гарна церква, – 
намагаюся підбадьорити.

А храм тут і справді унікальний. 
Жаль лишень, що багато святинь із 
нього було перенесено до інших цер-
ков, деякі знищено. Зате зберег лося 
Євангеліє 1912 року й кілька інших 
цінних книг та ікон. Залишився і вели-
кий дерев’яний хрест, із яким право-
славні проводжають в останню путь 
односельчан. І все це  – завдяки тому, 
що у 1979 році церкву було зареє-
стровано як пам’ятку архітектури. 

Успенський Богородичний храм освятили 1783 року

Традиційно на Водохреще, 
19 січня, тисячі сміливців 

пірнають в ополонки. 
Незалежно від статі, віку чи 
досвіду моржування, охочі 
занурюються в крижану 
воду.

Для багатьох це й узагалі дебют 
купань за такої температури. Фізич-
но це особливі відчуття – ніби тисячі 
маленьких голок торкаються шкіри. 
Подих перехоплює, а опісля тіло ніби 
горить. У цей момент організм отри-
мує колосальний стрес, імунні кліти-
ни працюють на повну, відбувається 
потужний викид гормону адреналі-
ну в кров. Однак медики до таких дій 
непідготовлених для цього людей 
ставляться скептично. А ось посту-
пове і розумне загартування водою 
загалом оцінюють позитивно.

ХОЛОД – ТІЛУ ДРУГ 
Про те, що загартування водою 

посилює вироблення імунних клі-
тин, відомо з прадавніх часів. Ще у 
Стародавній Греції та Римі викорис-
товували вплив різних температур-
них режимів для зміцнення організ-
му. Наприклад, у літературі можна 
знайти описи підготовки спартанців. 
Хлопчаки з дитинства за будь-якої 
погоди ходили босоніж, одягали 
мінімум вбрання, теплий душ при-
ймали вкрай рідко. А в Стародав-
ньому Римі як оздоровчі комплекси 
використовували лазні, де для за-
гартування чергували холодну воду 

та гарячу пару. Ще Гіппократ, якого 
вважають батьком медицини, писав 
про цілющий вплив холоду на орга-
нізм: «Хто часто тримає себе у теплі, 
в того відбувається розніженість 
м’язів, слабкість нервів, розуму, 
кровообігу». Тож загартовуватися 
потрібно. Утім, як і в будь-якому тре-
нуванні, головними тут є принципи 
поступовості та регулярності на-
вантаження. Якщо порівняти, то пір-
нання в ополонку – це олімпіада, а 
їй завжди передує довгий шлях по-
стійних занять.

Бажано починати загартовува-
тися в теплу пору року. Почніть із 
лагідного обтирання шкіри рушни-
ком, змоченим у воді 33-35 градусів. 
Потім злегка розітріть шкіру сухим 
рушником до приємного тепла. Що-
чотири дні знижуйте температуру 
води на 1-2 градуси, доводячи до 
18-20. Уся процедура має займати 
5-7 хвилин. Але при цьому жодних 
неприємних відчуттів бути не має. 
Корисними будуть кількахвилинні 
прогулянки по ранковій росі. По-
тім можна додати душ, температура 
якого на початку буде 36-37 граду-
сів. Починати процедуру можна з 
30 секунд, поступово доводячи до 
хвилини. Наступним етапом стане 
контрастний душ. Під час такого за-
гартування людина обливається 30 
секунд теплою водою (36-37 граду-
сів) та 15-20 секунд – холодною (20 
градусів). Поступово цю різницю 
можна збільшити до 20 градусів, а 

всю процедуру розтягнути на 2-3 
хвилини. Якщо поряд є водойма – 
починайте ранок із занурювань. У 
міру зниження температури навко-
лишнього середовища ваш організм 
поступово пристосовуватиметься 
до нового режиму. При цім перебу-
вати у воді треба лише кілька хви-
лин. Однак перед виконанням про-
цедур варто проконсультуватися 
з лікарем, особливо це стосується 
тих, хто має проблеми з серцево-
судинними функціями чи дихаль-
ними шляхами. А ось зимове купан-
ня – це найекстремальніший вид 
загартування. Уникати таких проце-
дур варто вагітним жінкам, тим, хто 
має захворювання органів малого 
тазу, серця, легень, нирок, нервової 

системи. Варто обов’язково прокон-
сультуватися з лікарем, якщо маєте 
хронічну недугу. Під час зимового 
купання мочити голову не реко-
мендують, перебувати у воді варто 
не більш як 30-40 секунд, купатися 
радять не частіше, аніж через день. 
Перед зануренням тіло не має бути 
гарячим, водночас і ознобу бути не 
повинно. Одразу після цього треба 
витерти насухо шкіру, тепло вдяг-
нутися і випити гарячого напою, у 
жодному разі не алкоголю.  

ЩО КАЖУТЬ 
СВЯЩЕНИКИ? 

19 січня православна церква 
святкує Хрещення Господа Бога 
Ісу са Христа, або Богоявлення. Це 

велике свято, встановлення якого 
відносять ще до апостольських ча-
сів. Тридцять років Ісус Христос жив 
у Назареті із Пречистою Матір’ю і 
старцем Йосифом. Потому прийшов 
на Йордан, щоб охреститися. Після 
хрещення Ісус явив Себе світу як 
Христос, Син Божий. У пам’ять про 
те, що Спаситель хрещенням освя-
тив воду, напередодні Богоявлення 
воду освячують у храмах, а в сам 
день – у водоймах. 

Прес-секретар Волинської єпар-
хії Української православної церкви 
Київського патріархату архімандрит 
Константин Марченко пояснює, що 
найкраще, як і будь-яке свято, хрис-
тиянину провести цей день у храмі, 
в молитві. По тому взяти освячену 
воду до оселі. А ось традиція зану-
рюватися в ополонку – не церковна, 
а суто народна, люди себе гартують 
таким чином. Саме ж хрещення у 
християнській традиції відбуваєть-
ся один раз. 

Хоча й справді, можна почути, 
що після водохрещенських купань 
хворіти не будете. 

Вода у багатьох релігіях вважа-
ється символом очищення, онов-
лення. Освячена цього дня, вона 
вважається цілющою, оберігає від 
хвороб та злого духа, лікує тілесні та 
духовні недуги. Втім священнослу-
жителі наголошують, що головне в 
цей день – не наважитися на відчай-
душний вчинок, а провести його у 
молитві, подумати про власну душу 
та зрозуміти суть одного з найголов-
ніших християнських свят. 

zik.ua

Пірнання в ополонку – виклик самому собі

У місцевій церкві збереглося Євангеліє 
1912 року й кілька інших цінних книг та ікон
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