
У КІВЕРЦЯХ СТАЛО 
КОМФОРТНІШЕ 
НАРОДЖУВАТИ
А В ПАЛАТАХ ДЛЯ ПОРОДІЛЬ – 
РЕМОНТ ЩЕ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

Понад два роки в Україні 
триває антитерористична 
операція, в ході якої 

загинули сотні людей. Через 
горнило неоголошеної війни 

пройшли тисячі українців. 
А з поверненням додому в 
багатьох захисників Вітчизни 
часто розпочинається 
нова битва – паперова – за 

отримання статусу учасника 
бойових дій та гарантії 
соціального захисту.
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ВОЛИНСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ 
ОТРИМАЛИ «СПОРТИВНІ ОСКАРИ»
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ВИГРАЙВИГРАЙ

ЗА СКІЛЬКИ І ЯК ВОЛИНЯНИ 
ПЕРЕЙДУТЬ НА 
ID-ПАСПОРТИ

ЗА ШІСТНАДЦЯТЬ 
КІЛОМЕТРІВ 
ВІД ЛУГАНСЬКА

ЖИТТЯ В ТИЛУ
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ЯК З’ЯВИЛАСЯ НА 
ВОЛИНІ НАЙДАВНІША 
ІКОНА УКРАЇНИ?

Історія цього 
апостольського 
образа така ж 
неймовірна, як і 
зцілення, що їх вона 
дарує людям. За своє 
тисячолітнє (!) життя 
Холмська чудотворна 
ікона Богородиці 
допомогла одужати 
тисячам християн.

віра творить дива
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на поміч людям

У 77 БІГАЄ
ПО СНІГУ 
І ПРИЙМАЄ 
КРИЖАНУ 
КУПІЛЬ 
ЗМІЦНИТИ ІМУНІТЕТ 
УЧИТЕЛЬЦІ 
ДОПОМОГЛИ 
ЗАГАРТОВУВАННЯ, 
ТАНЦІ ТА ВМІННЯ 
РАДІТИ ЖИТТЮ

здорове тіло – здоровий дух

Красуні у вечірніх сукнях, 
красені у костюмах – 

важко одразу зорієнтуватися 
і зрозуміти, що перед 
вами – вершки української 
легкої атлетики та їхні імениті 
тренери. За постійними 
зборами, щоденними 
тренуваннями та виступами 
на змаганнях дівчата так 
рідко мають нагоду одягнути 
вишукані шати. А кому, як не 
їм, – струнким та довгоногим 
легкоатлеткам – так пасують 
витончені наряди.

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 22
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ВОЛИНЯНИ 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ХВИЛЮЮТЬ 
СТАРОВИЖІВСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ АТО  читайте на стор. 7
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УКРАЇНКА ЗА 
ПОХОДЖЕННЯМ ОЧОЛИЛА 
МІНІСТЕРСТВО КАНАДИ 
Христю Фріланд, українку за походжен-
ням, призначили на посаду міністра за-
кордонних справ Канади. Вона за профе-
сією журналістка. Міс Фріланд через свою 
політичну позицію втратила можливість 
відвідувати Росію. Міністр володіє англій-
ською, італійською, французькою, росій-
ською, а також українською мовами. 

ХОЛОД ЗАБРАВ ПОНАД 
ПІВСОТНІ ЖИТТІВ 
Через сильні морози у Європі загинуло 
більш як 60 осіб. Особливо потерпають 
від низьких температур мігранти, без-
хатченки та старші люди. Найбільше по-
мерлих – у сусідній Польщі. 

У КИРГИЗІЇ РОЗБИВСЯ 
ТУРЕЦЬКИЙ ЛІТАК 
За попередніми висновками, літак 
Boeing 747, що належав турецькій авіа-
компанії ACT Airlines, розбився у Кирги-
зії через помилку пілотів. Він упав на се-
лище. У результаті катастрофи загинуло 
щонайменше 37 осіб.

ЗАТРИМАЛИ НОВОРІЧНОГО 
ТЕРОРИСТА 
Турецька поліція затримала терориста, 
який влаштував стрілянину в нічному 
клубі Reina у Стамбулі в новорічну ніч. 
Уродженця Узбекистану Абдулгадіра Ма-
шаріпова було затримано під час полі-
цейської операції у передмісті Стамбула. 

ЛИТВА ВІДГОРОДИТЬСЯ 
ВІД РОСІЇ 
Литва запланувала в бюджеті на 2017 рік 
кошти на будівництво огорожі на кордо-
ні з Калінінградською областю, щоб не 
проникали контрабандисти, нелегали. 
Нині кордон означений лише спеціаль-
ними знаками і 13-метровою контроль-
ною смугою.

У ТУРЕЧЧИНІ ПОСИЛИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ВПЛИВ 
Турецькі законодавці схвалили зміни до 
конституції, які розширять повноважен-
ня президента Реджепа Таїпа Ердогана. 
Глава держави матиме право признача-
ти і звільняти міністрів, а пост прем’єр-
міністра уперше в історії Туреччини 
буде скасовано. Замість нього буде віце-
президент. Опозиційні партії стверджу-
ють, що ухвалені зміни призведуть до 
авторитаризму.

У РОСІЇ ЗАГОВОРИЛИ ПРО 
ПОЧАТОК ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 
МЗС Росії звинуватило США в нав’язуван-
ні конфронтаційної моделі відносин 
часів «холодної війни». Про це йдеться 
в заяві офіційного представника відом-
ства Марії Захарової щодо передисло-
кації американських військ у Європі. Так, 
до Польщі вже прибула майже тисяча 
американських солдатів, які дислокува-
тимуться у країні на ротаційній основі, а 
також техніка, повідомляє «ТСН.ua». 

НОРВЕЖЦІ 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ 
ВІД FM-РАДІО 
У Норвегії почалося закриття радіо-
станцій в FM-діапазоні: уже через кілька 
місяців великих радіостанцій, які можна 
зловити на звичайний приймач, у скан-
динавській країні не залишиться вза-
галі. Близько третини місцевих таким 
рішенням незадоволені. Однак країна 
переходить на цифрове радіо. Локальні 
станції зможуть користуватися аналого-
вим мовленням ще кілька років. 

СУПЕРБАКТЕРІЯ 
ВИЯВИЛАСЯ СТІЙКОЮ ДО 
26 АНТИБІОТИКІВ
У США 70-річна жінка померла від бакте-
рії, яка виявилася стійкою до 26 відомих 
американським лікарям антибіотиків. На 
думку фахівців, причиною виникнення 
стійких до антибіотиків мікроорганізмів 
є надмірне і неправильне використання 
антимікробних препаратів, завдяки чому 
в бактерій збільшується опір лікам.

світова хроніка поїхали 

не будьмо байдужими 

шок

трагедія

трагедія 

гаманець

ДВОЄ ПІДЛІТКІВ УТОПИЛИСЯ БІЛЯ ФЕРМИ

НІЧНА ПОЖЕЖА В ЛЮТИЙ МОРОЗ 
ЗАБРАЛА ЖИТТЯ ОХОРОНЦЯ 

ГАЗОВІ БОРГИ ЗРОСТАЮТЬ 

НОВИЙ МАРШРУТ З’ЄДНАЄ 
ЛУЦЬК І КНЯГИНИНОКЛуцьк, Луцький район

До села Княгининок 
курсуватиме новий 
маршрут №22а, який 

затвердили члени міськвиконкому.
Перевізникові пропонують виконува-

ти п’ять оборотних рейсів. Новий маршрут 
курсуватиме за напрямком: житловий ма-
сив Кам’янка села Княгининок, село Милуші, 
село Зміїнець, Ковельська, Глушець, Парко-
ва, (Словацького, Богдана Хмельницького), 
Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, 
Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева 
(місця міжзмінного відстою на вулиці Кар-
бишева та у житловому масиві Кам’янка села 
Княгининок). Тож нині очікують на проведен-
ня конкурсу для визначення перевізника. 
До слова, на трьох маршрутах – №№ 2, 12 та 
22 – проведуть обстеження пасажиропотоку. 
Саме ці перевізники просять підвищити вар-
тість квитка до максимальних п’яти гривень. 

О
ксана Тарнавська

Використовуватимуть табличний метод, під 
час якого рахуватимуть кількість пасажирів, 
що зайшли в автобус та вийшли з нього на 
зупинках.

А маршрут № 251 «Підгайці-Забороль» не-

забаром їздитиме вулицями Богдана Хмель-
ницького, Парковою та проспектом Волі. 
Відповідне рішення депутати міськради ухва-
лили під час засідання 17-ї позачергової сесії 
міської ради 12 січня. 

Волинь

Волиняни за минулий рік спожили на 30 
мільйонів метрів кубічних газу більше, 
ніж у 2015 році (а це зростання на 12,7%). 
Разом з тим, за використане блакитне 
паливо населення сплатило трохи більш як 
половину від потрібної суми.

Про це стало відомо під час засідання об-
ласного Антикризового енергетичного штабу у 
Волинській облдержадміністрації 12 січня.

«Ми нарахували населенню понад 645 міль-
йонів гривень, а сплатили люди трохи більш ніж 
429 мільйонів, що становить 66,5%. Це свідчить 
про те, що відбувається погіршення сплати від 
населення. Ми пов’язуємо це із підвищенням 
ціни та скороченням кількості пільгових кубо-
метрів», – доповів директор ТОВ «Волиньгаз 

zp.vgorode.ua

нарубали дров 

НЕ ДО СВЯТ ЛІСОВИМ БРАКОНЬЄРАМ
Маневицький район 

Лісова охорона 11 січня виявила 
порушників, які завдали шкоди лісу на 
понад 150 тисяч гривень, вирізавши 
34 вільхи, повідомляє прес-служба 
Волинського управління лісового та 
мисливського господарства. 

Затримали зловмисників під час рейду в 
Маневицькому лісовому господарстві, у Ка-
расинському лісництві. Загалом піймали шіс-
тьох осіб, жителів Маневицького та Камінь-
Каширського районів. Чоловіки мали з собою 
три бензопили, трактор із причепом, який уже 
встигли частково навантажити краденою де-
ревиною.

Луцький район 

У селі Мартинівка Луцького району 
неподалік тваринницької ферми в ямі 
виявлено тіла двох підлітків, 10 та 14 років. 
Поліція відкрила кримінальне провадження 
й проводить досудове розслідування. Тіла 
виявили 14 січня. 

Під час огляду місця події встановлено, що 
підлітки перебували на прогулянці. Близько 
18 години 10-річний хлопець упав у частково 

заповнену водою яму неподалік тваринниць-
кої ферми у селі. 14-річний підліток кинувся 
на його порятунок. Внаслідок нещасного ви-
падку обоє загинули. Попереднім висновком 
судово-медичної експертизи встановлено, 
що смерть дітей настала внаслідок утоплення. 
При поверхневому огляді трупів ознак насиль-
ницької смерті не виявлено. Одначе розсліду-
вання з метою з’ясування усіх обставин траге-
дії триває. 

У 27-річної Ірини Нагайчук із Луцька – 
хронічна ниркова недостатність (п’ята 
стадія). Їй нещодавно трансплан-
ту вали нирку. Мама Ірини 
розповідає, що минулого року ї ї 
доньці вже робили таку операцію. 
Донором був батько. Але, на жаль, 
трансплантований орган не прижився. 

Усі заощаджені кошти сім’я витра-
тила на дороговартісну операцію з пе-
ресадки нирки. Тепер батькам щодня 
потрібно витрачати чималенькі суми 
на ліки. Сім’я просить усіх небайдужих 
людей допомогти фінансово.

«Моїй донечці 27 років. На утриман-
ні в неї ще й п’ятирічний синочок Вла-
дислав. Ірина – інвалід першої групи й 
потребує постійного догляду, – каже 
Ганна Григорівна. – Зараз перебуває-
мо у Львові, де й було проведено опе-
рацію. Звертаюся до усіх небайдужих 
людей із проханням про допомогу. Нам 
дуже потрібні ці кошти».

Рахунок у «ПриватБанку»: 
5168 7572 0947 2051

Проць Ганна Григорівна
Тел. (098) 825 29 70

ЛУЧАНКА 
ПОТРЕБУЄ ГРОШЕЙ 
НА ЛІКУВАННЯ

Зважаючи на явні ознаки кримінального 
злочину, обставини справи з’ясовуватиме по-
ліція.

lis.volyn.ua

Луцьк 

47-річний лучанин, який дістав опіки 
70% тіла під час пожежі в службовому 
приміщенні для охорони Варшавського 
ринку, помер від отриманих травм.

Пожежа у приміщенні чергової охорони 
трапилася 8 січня близько першої години 
ночі. Причиною займання попередньо на-
зивають необережне поводження з елек-
троприладами. Унаслідок загоряння елек-
тричного обігрівача чоловік, який на той 
момент був у контейнері, дістав серйозні 

опіки та був госпіталізований у реаніма-
ційне відділення Луцької міської клінічної 
лікарні.

За словами головного лікаря закладу 
Лариси Духневич, медики боролися за його 
життя протягом двох днів, проте 11 січня по-
страждалий помер.

«Його доправили до нас у дуже тяжкому 
стані. Коли пацієнт приходив до тями, то роз-
повів лікарям, що зайшов до контейнера про-

сто погрітися біля електричного каміна. Коли 
електропристрій спалахнув, чоловік стояв до 
нього спиною, тому зайнявся верхній одяг. 
Замість того аби зняти охоплену полум’ям 
одежу, постраждалий натягнув куртку на 
голову, тому дістав особливо тяжкі опіки го-
лови та обличчя, а таке опікове ураження є 
вкрай небезпечним для життя. Ми зробили 
усе можливе, але, на жаль, чоловік помер», – 
резюмувала лікар.

Ківерцівський район 

На околиці села Сапогів 
Ківерцівського району поліцейські 
виявили мертвою 50-річну місцеву 
жительку, яка безвісти зникла 
5 січня цього року. 

Про зникнення нещасної ще 8 січня 
повідомила її 29-річна донька. 5 січня 
матір пішла з дому й не повернулася. Тож 
у поліції відкрили кримінальне прова-
дження. Тілесних ушкоджень, які свідчи-
ли б про насильницьку причину смерті 
жінки, не виявили. Імовірно, вона помер-
ла через переохолодження. Однак оста-
точну причину смерті встановлять після 
проведення відповідної судово-медичної 
експертизи. А в селі Острівок Камінь-
Каширського району знайшли померло-
го від переохолодження чоловіка. 

збут» Микола Тищук.
Тож газовики просять волинян реструктури-

зувати або погасити борги, аби вони не перетво-
рилися на непідйомний тягар.

ЗНИКЛУ ЖІНКУ 
ЗНАЙШЛИ 
МЕРТВОЮ

Перевізника визначать через конкурс



Люби істину, але будь поблажливим до помилок. Вольтер 
www.volynnews.com
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ОДЕЩИНА МАЄ 
НОВОГО ШЕФА 
Новим главою Одеської ОДА став Мак-
сим Степанов, який свого часу працю-
вав на посаді заступника губернатора 
Одещини. Донедавна Степанов обіймав 
посаду директора державного підпри-
ємства «Поліграфкомбінат «Україна», що 
виготовляє бланки офіційних докумен-
тів. Представляючи Степанова, прези-
дент Петро Порошенко розкритикував 
його попередника Міхеіла Саакашвілі 
та його команду, яка не впоралася із 
зав даннями та погіршила ситуацію в об-
ласті, хоча саме Порошенко й призначав 
Саакашвілі. Той відреагував на слова га-
ранта, назвавши критику брехнею.  

МІЖ СТАРАТЕЛЯМИ 
ТА «КРИШЕЮ» – 
МАСОВІ ПЕРЕСТРІЛКИ 
На Рівненщині та Житомирщині за два 
дні відбулося три випадки стрілянини 
між видобувачами бурштину, повідомив 
нардеп Андрій Лозовий. За його слова-
ми, остання перестрілка сталася між міс-
цевими бурштинокопачами і заїжджою 
«кришею». За попередньою інформаці-
єю, внаслідок цих подій більш як десяток 
людей отримали вогнепальні поранен-
ня, один внаслідок травми загинув. 

УКРАЇНА ПОДАЛА 
В СУД НА РОСІЮ 
Україна подала позов до Міжнародного 
суду ООН для притягнення Росії до від-
повідальності за вчинення актів теро-
ризму і дискримінації протягом її неза-
конної агресії проти України. 

«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 
МОЖЕ РОЗДВОЇТИСЯ
Як зазначає джерело видання «Інформа-
тор» із керівництва партії, вже ухвалено 
остаточне рішення про поділ політично-
го проекту між двома групами її голов-
них власників. З одного боку – це Сергій 
Льовочкін, Дмитро Фірташ і Юрій Бойко, 
а з іншого – Рінат Ахметов та його коман-
да. Натомість у прес-службі партії цю ін-
формацію спростовують. 

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ОБРАТИ 
СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
До 1 липня 2017 року українці мають 
знай ти свого сімейного лікаря та укласти 
з ним угоду, повідомила Міністр охорони 
здоров’я Уляна Супрун. «У січні буде за-
тверджено стандарт, де буде чітко про-
писано, що входить до стандарту допо-
моги, який забезпечується державними 
тарифами. Інформація буде доступна в 
інтернеті», – повідомила посадовець. 

ДАНІ ПРО БОРЖНИКІВ 
СТАНУТЬ ДОСТУПНИМИ 
Міністерство юстиції оголосило про за-
пуск відкритого онлайн-реєстру борж-
ників. У нього включено дані про грома-
дян України, а також українські компанії, 
які за рішенням суду визнані боржника-
ми і щодо яких відкрито виконавче про-
вадження. Це пов’язано із набуттям сили 
закону «Про виконавче провадження».

ЯНУКОВИЧА СУДИТИМУТЬ 
ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ 
Головний військовий прокурор Анатолій 
Матіос заявив, що у січні обвинувальний 
акт стосовно екс-президента Віктора 
Януковича у справі про держзраду пере-
дадуть до суду. Підозру йому вже оголо-
шено. 

ПРАВОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО 
ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ 
СЛОВА 
Міжнародна організація Human Rights 
Watch стурбована відсутністю результа-
тів у розслідуванні вбивства журналіста 
«Української правди» Павла Шеремета 
та обмеженням свободи ЗМІ в Україні. 
«Українська влада, на нашу думку, не-
достатньо добре реагувала на атаки, 
напади й агресію проти журналістів і 
особливо, коли було оприлюднено іме-
на або особисті дані сотень журналістів 
та інших людей, які були акредитовані в 
прес-центрі так званих ДНР-ЛНР», – за-
уважили в організації.

українська хронікадискусійне питання

на живця

фатальна зустріч 

ПАМ’ЯТНИК БАНДЕРІ НЕ МАЄ 
СТАТИ ПРОДОВЖЕННЯМ СОВКА

дорогі камінчики залишки приданого

ВІЗ У ЗАПАСЦІ БУРШТИНУ 
НА ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ 

МЕРІЯ ХОЧЕ 
ПОЗБУТИСЯ 
«УКРАЇНИ» 

ФОТОДЕТЕКТИВ: ЗАПЛУТАЛИСЯ, ХТО ЗЛОДІЙ

ВІСІМ РОКІВ ЗА ҐРАТАМИ – ЧЕРЕЗ П’ЯНЕ ВБИВСТВО 

Луцьк 

Депутати не 
проголосували 
за те, аби 

передбачити у 
бюджеті кошти на 
встановлення пам’ятника 
провіднику українських 
націоналістів Степану 
Бандері навпроти 
міського Палацу 
урочистих подій. 

Зі слів голови фракції 
«УКРОП» у міськраді Ігоря По-
ліщука, оскільки дискусія щодо 
місця встановлення пам’ятника, 
його вартості точиться рока-
ми, то потрібно раціонально 
підійти до розв’язання цього 
питання, організувати голосу-
вання або громадські слухання, 
щоб з’ясувати, чи хочуть цей 
пам’ятник бачити лучани, і де 
його встановлювати.

Депутат Микола Собуцький 
(фракція «Самопоміч») нагадав, 
що з казни міськради вже ви-
діляли сотні тисяч гривень на 
пам’ятник, окрім того, на це зби-
рали пожертви. Де вони нині – 
невідомо. Свободівець Микола 

Федік пояснив, що ці гроші не 
освоювали і повертали назад. А за 
кошти громади спорудили поста-
мент. «Закликаю довести до кінця 
те, що ми намагаємося зробити ві-

сім років», – зазначив Федік.
Укропівець і військово-

службовець Олександр Крав-
ченко зазначив, що він не проти 
пам’ятника, але закликав визна-

ти, що місце його встановлення – 
великий промах.

«Давайте не ставити 
пам’ятник, як Леніну – перед 
РАЦСом, заввишки більшим за 
будівлю. Хай це буде не поста-
мент, а як пам’ятник Скрябіну – 
на лавці. Я сів би на лавочку біля 
Бандери в сквері навпроти 
прокуратури й подивився б, як 
вона працює. Був би і натяк про-
куратурі», – зазначив депутат. З 
пропозицією не підтримувати 
совкові традиції погодився і де-
путат Павло Данильчук від «На-
родного контролю». 

Раніше під час бюджетної 
комісії міськради депутати ре-
комендували витратити 350 ти-
сяч гривень на оплату гіпсової 
скульптури для пам’ятника Сте-
пану Бандері. Адже, зі слів пер-
шого заступника міського го-
лови Тараса Яковлева, гіпсова 
скульптура вартує трохи менш 
як мільйон гривень, уже 200 ти-
сяч гривень оплатили авансом. 
Загальна вартість пам’ятника – 
3,5 млн грн.

О
ксана Тарнавська

Луцьк 

Лучанин купив на ринку фотоапарат. 
Покористувавшись трішки, надумав 
його продати. Та коли вирішив 
збути техніку, його затримала 
поліція та назвала «зловмисником». 
По захист своїх інтересів чоловік 
звернувся в прокуратуру, бо 
вважає оприлюднену інформацію 
наклепом.

4 січня прес-служба патрульної поліції 
на своїй сторінці у Facebook повідомила, що 
людина, у якої, ймовірно, вкрали фотоапарат, 

змогла знайти втрачене майно. Поліцейський 
екіпаж зупинив чоловік. Він повідомив, що 
побачив оголошення про продаж фотоапа-
рата, який у нього вкрали, і мав зустрітися із 
продавцем для нібито купівлі речі. 

«Патрульні непомітно наблизилися та пе-
рекрили зловмисникові шляхи до відступу й 
відразу затримали його. Згодом заявника та 
підозрюваного доправили в Луцький відділок 
поліції для з’ясування обставин справи», – 
йшлося у дописі. 

Натомість затриманий Роман просить 
спростувати інформацію. Він зазначив, що 

вже скерував відповідну заяву до прокура-
тури. Роман переконує, що купив техніку 
на ринку в приватного підприємця за 6000 
гривень без документів. Коли зрозумів, що 
фотоапарат йому не підходить, виставив в 
інтернеті інформацію про продаж. Щоправ-
да, за 8800 гривень. Переконує, коли під час 
зустрічі почув, що техніка крадена і зникла 
під час пограбування квартири, то поїхав у 
поліцію і добровільно дав фотоапарат для ви-
лучення. Чоловік вважає, що дії поліцейських 
протиправні, адже принижують його честь та 
гідність.

Володимир-Волинський 

Попри невизнання вини у скоєному 
та намагання уникнути покарання, 
винуватець смерті мобілізованого вісім 
років проведе за ґратами, повідомили у 
прес-службі прокуратури області.

Події, що фігурують у справі, сталися 
ще 7 квітня 2015 року поблизу районно-
го будинку культури. У княжому місті 33-
річний уродженець села Хмелів Володимир-
Волинського району, посварившись зі 
знайомим, з яким розпивав алкоголь, кілька 
разів ударив його кулаком, від чого той впав 
на асфальт та знепритомнів.

Від одержаної внаслідок побиття важкої 
черепно-мозкової травми потерпілий, так і не 

прийшовши до тями, помер за якийсь час у 
реанімаційному відділенні лікарні.

Познайомилися чоловіки напередодні. 
Один уже повернувся із зони АТО, іншого 
лише за два дні до того мобілізували. Старший 
товариш запросив молодшого в гості. Цілу ніч 
вони пиячили, зранку розійшлися, аби знову 
зустрітися післяобідньої пори й продовжити 
чаркування. Конфлікт, який виник під час пи-
ятики, завершився фатально.

Володимир-Волинський міський суд, ви-
знавши чоловіка винним у завданні тяжких 
тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 
потерпілого, призначив йому покарання у 
вигляді восьми років позбавлення волі. Не 
визнаючи своєї вини у скоєному й не по-

годившись із вироком, той оскаржив його в 
апеляційному порядку, втім Феміда залишила 
попереднє рішення у силі. Зловмисник також 
має сплатити потерпілій від злочину матері 
померлого 150 тис. грн моральної шкоди.

Луцьк

Міська рада володіє 7% акцій 
готелю «Україна», що в центрі 
міста. Проте в акціонерному 
товаристві планують випустити 
додаткові акції, що здешевить 
частку міськради. 

Тож і розглядають можливість про-
дажу їх на відкритих торгах до знеці-
нення. Остаточно це питання планують 
владнати під час найближчої сесії місь-
кої ради. Нині кінцевим власником готе-
лю є Володимир Румянцев, його також 
пов’язують із сином відомого бізнесме-
на В’ячеслава Алфьорова Максимом.  

Любомльський район 

Велику партію сонячного каміння 
затримали у пункті пропуску «Ягодин», 
що на кордоні з Польщею. Вилучення 
відбулося 10 січня пізно ввечері, 
повідомляє Держприкордонслужба 
України.

Бурштин заховали в колесі мікроавтобуса 
«Фольксваген». Ним керував громадянин Укра-
їни. У запасному колесі в багажнику автомобі-
ля спільна прикордонно-митна оглядова група 
знайшла 25 кілограмів 100 грамів необробле-
ного каміння бурштину.

Автомобіль з вантажем передано представ-
никам Державної фіскальної служби. Кілограм 
необробленого бурштину, подібного до розмі-

ру того, що на фото, на чорному ринку коштує 
від 180 доларів залежно від якості. А в сусідній 
Польщі він у півтора раза дорожчий.

dpsu.gov.ua

gk-press.if.ua

Увіковічнити у постаменті Бандеру 
Луцькрада вирішила ще 2008 року
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вісті з-за океану 

 Підготував Борис ХВИЦЬ 

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА

тактичний хід 

небезпечні подарунки 

ДОНАЛЬД ТРАМП – БЕЗ П’ЯТИ 
ХВИЛИН БІЛЯ КЕРМА 

СТВОЛИ ВІД 
АВАКОВА 
ОТРИМАЛИ 
Й ВОЛИНЯНИ 

ЯК КРЕМЛЬ СПРОБУЄ ВИКОРИСТАТИ 
ВІДКРИТІ СПИСКИ ПОЛОНЕНИХ 

ЯКИМИ БУЛИ ОСНОВНІ ТЕЗИ ПЕРШОЇ ВЕЛИКОЇ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ ГЛАВИ США

Новообраний президент США 
Дональд Трамп з моменту 
перемоги на виборах, тобто 

за два місяці, дав першу прес-
конференцію. Оскільки новий 
керівник Сполучених Штатів 
не скупиться на гучні заяви, то 
питань до Трампа, аби уточнити 
його позицію, назбиралося 
чимало. Подаємо найцікавіші 
моменти, які опублікував «Голос 
Америки».  

ПРО ПОЛІТИКУ ЩОДО РОСІЇ 
Новообраний президент згодився із виснов-

ками американської розвідки, яка констатува-
ла, що Росія втручалася через хакерські атаки 
у виборчий процес в США. «Так, я думаю, до 
цього причетна Росія, але нас також намагалися 
атакувати й інші країни, інші люди. Що ми зби-
раємося робити? У нас є шість найкращих у світі 
спеціалістів у сфері кібербезпеки, ми зберемо їх 
разом та побудуємо захист».

Разом із тим, Трамп категорично відкинув 
звинувачення у власних зв’язках із Росією та Пу-
тіним особисто. За словами нового американ-
ського президента, він змусить Росію поважати 
його країну «більше, ніж при будь-якому іншому 
президенті».

«Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, 
то знаєте що, друзі, це називається активи, а 
не відповідальність. Я не знаю, чи налагоджу 
контакт із Путіним, сподіваюся, що це зроблю. 
Але навіть якщо і ні, то чи ви справді вірите, 
що Гілларі Клінтон була б жорсткішою із Пу-
тіним, ніж я? Чи тут справді є ті, хто в це ві-
рить?». 

Він також згадав про стосунки з Мексикою, 
запевнивши, що виконає обіцянку збудувати 
стіну на кордоні з цією державою. Водночас 
Трамп добре відгукувався про мексиканців і 
державу-сусіда. 

ПРО БАЖАННЯ ПОВЕРНУТИ 
США ЕКОНОМІЧНУ СЛАВУ 

Трамп повідомив про бажання повернути 
виробництво на терени США. Він зауважив, що 

Народний депутат 
Надія Савченко 

10 січня опублікувала 
списки полонених українців, 
мотивуючи це бажанням 
прискорити процес обміну 
та повернення заручників, а 
також осіб, яких вимагають 
видати представники так 
званих ЛДНР. Однак у 
Службі безпеки України до 
такого кроку не поставилися 
схвально, оскільки списки 
є некоректними та можуть 
загрожувати переговорному 
процесу. Внаслідок цих дій 
нардепа вже ставлять питання 
про виключення ї ї з комітету 
нацбезпеки. Через тиждень 
після оприлюднення Савченко 
опублікувала оновлені списки, 
втім сам факт публікації 
викликав хвилю критики. 

«У цьому списку є безвісти зник-
лі хлопці. Навіть загиблі. Крім того, є 
ті, кого вже звільнено. Як публікація 
цих списків допоможе звільненню 
заручників?! Найефективніші пе-
реговори завжди відбувалися без 
публічності», – цитує  радника го-
лови СБУ Юрія Тандіта «Українська 
правда». 

Україна 

У соцмережі виклали 
список нагородної 

зброї, яку видав міністр 
внутрішніх справ Арсен 
Аваков, повідомляє ZІК. 
У списках зазначено 400 
прізвищ людей, яких було 
нагороджено зброєю у 2014-
2015 роках. 

Найчастіше глава МВС дарував 
пістолети «Форт-17» і його моди-
фікації. У списку є ім’я колишнього 
прем’єра Арсенія Яценюка, ниніш-
нього  Володимира Гройсмана, 
глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. 
Окрім цього, є ім’я нардепа Сергія 
Пашинського («Народний фронт»), 
який вистрелив у ногу нетверезо-
му чоловікові, що погрожував йому 
вбивством. Жертва стрілянини 
твердить, що нардеп не здійснював 
попереджувального пострілу й ці-
лився у груди. 

Також зброю подарували чоти-
рьом волинським нардепам: Степа-
ну Івахіву, Сергію Мартиняку, Ігорю 
Лапіну та нині покійному Ігорю Єре-
меєву, пише видання «Конкурент».

Депутата від Луцька, представ-
ника «Народного фронту» Ігоря Ла-
піна було нагороджено пістолетом 
«Форт 17» 2015 року. У червні 2016 
року під час спроби крадіжки з його 
авто Лапін почав стріляти у напад-
ників, стверджуючи, що вони були 
озброєні. Злодії ж наполягали, що 
зброї вони не мали. 

кілька компаній уже відновили виробництво у 
США, тим самим створюючи робочі місця. Се-
ред них Fiat, Chrysler та Ford.

«Ми збираємося створити робочі місця. 
Як я казав, буду наймасштабнішим творцем 
робочих місць серед тих, кого Господь ко-
лись створив. І я маю це на увазі, і буду тяж-
ко над цим працювати. Нам потрібно трохи 
удачі, і ми зробимо фантастичну роботу. Ми 
до цього ще не дійшли, проте я вже цим дуже 
пишаюся».

ПРО ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 
Дональд Трамп, передусім відомий як 

бізнесмен-мільярдер, запевнив, що передасть 
свій бізнес синам, попри те, що законодавчо не 
зобов’язаний це робити. Мовляв, міг би поєд-
нувати і бізнес, і керування країною, проте це 
неправильно. 

«Що я збираюся робити? Ось мої сини Ерік 
та Дон, вони будуть керувати компанією. Вони 
будуть робити це професійно та не обговорю-
ватимуть зі мною. Ось тільки частина тих па-
перів, які я підготував для передачі прав моїм 
синам».

ПРО КОНФЛІКТ ІЗ МЕДІА 
Цікаво, що під час спілкування з журналіста-

ми Трамп не дозволив кореспондентам видання 
Buzzfeed і телеканалу CNN поставити йому за-
питання, зазначивши, що вони продукують фей-
кові, тобто несправжні новини. Можливо, він 
мав на увазі публікацію доповіді, згідно з якою 
російські спецслужби зібрали на нього компро-
мат. Компромат на Трампа було нібито отримано 
в результаті кібератак РФ, які мали місце під час 
президентських виборів восени 2016 року.

***
Самі ж інавгураційні заходи розпочнуть-

ся з 19 січня та триватимуть три дні. Протягом 
цього періоду новий президент складе при-
сягу, покладе квіти воїнам на Національному 
військовому кладовищі в Арлінгтоні, з’явиться 
на вітальному концерті, який заплановано про-
вести біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, 
параді та звернеться до нації з інавгураційною 
промовою. Те, що скаже Трамп у вітальному 
слові, матиме значення не лише для американ-
ців, а й для міжнародної спільноти. Оскільки за-
звичай саме у вітальному слові простежується 
курс зовнішньої політики, якої дотримувати-
меться команда президента. 

euronew
s.com

Посадовець стверджує, що ін-
формація може загрожувати життю 
заручників. А рідні полонених ри-
зикують стати жертвами шахраїв, 
які можуть обіцяти інформацію чи 
допомогу у звільненні. Окрім цього, 
законодавство забороняє публіка-
цію такої інформації. Він також пові-
домив, що спілкувався із Савченко 
напередодні й намагався її переко-
нати не публікувати інформацію.

За фактом розголошення на-
родним депутатом прізвищ зниклих 
і полонених українських військо-
вослужбовців може бути порушене 

кримінальне провадження, заявив 
представник секретаріату Уповно-
важеного Верховної Ради з прав 
людини Михайло Чаплига.

«Якщо є люди, які вважають, що 
їхнє право на приватність поруше-
но, то вони можуть звертатися із 
заявою. Може бути відкрито кри-
мінальне провадження за ст. 182 
ККУ – незаконне збирання, збері-
гання, використання поширення 
інформації про особу без її згоди. 
Провадження може відкрити слід-
чий або прокурор лише на підставі 
заяви», – сказав Чаплига.

Які справжні мотиви вчинку де-
путата, аналізували й політологи. 
Російський опозиційний політик, 
організатор антивоєнного руху 
Ольга Курносова в коментарі ви-
данню «Обозреватель» зазначила, 
що ситуацію спробує використати 
Кремль. 

«Не здивуюся, якщо Кремль піде 
на якісь поступки Надії Савченко, 
як-от обмін полоненими, щоб пока-
зати слабкість української влади», – 
зазначила Курносова.

За її словами, в Росії зараз украй 
суперечливо ставляться до Савченко.

«Треба визнати, що тональність 
висвітлення Савченко в російських 
ЗМІ змінилася на 180 градусів», – 
підсумувала політик.

На думку політичного експерта 
Миколи Мельника, нардеп опублі-
кувала список для того, щоб пропі-
аритися й отримати додаткові голо-
си на півдні та сході України.

А певна частина експертів й уза-
галі вважає, що такий крок ішов від 
Кремля. Блогер Мирослав Олешко 
пише, що у списку є колишні бер-
кутівці, які причетні до подій на 
Майдані, однак жодним чином не 
до АТО, тож і не можуть вважати-

ся військовими полоненими. Тому 
він стверджує, що вкид інформації 
йде з Кремля, а її коректує Віктор 
Медведчук. Сама Савченко раніше 
зізнавалася, що співпрацює з Мед-
ведчуком задля визволення по-
лонених. Як відомо, Медведчука, 
який є кумом президента РФ Воло-
димира Путіна, включили у список 
переговорників на вимогу саме бо-
йовиків. 

У той же час терористи активізу-
вали спроби виключити з мінського 
процесу віце-спікера, представни-
ка України в гуманітарній підгрупі 
тристоронньої контактної групи 
Ірину Геращенко. 

«Вони заявили, що вестимуть 
переговори про звільнення заруч-
ників лише з Віктором Медведчу-
ком», – зазначило джерело «Україн-
ської правди». 

Тож достеменно невідомо, чи 
дії Савченко є наслідком її політич-
ної позиції, чи нардепа викорис-
товують задля військової гри. Утім 
в умовах пошуку нового формату 
врегулювання військових дій на 
сході самостійна гра одного політи-
ка може бути фатальною для цілої 
держави. 

podrobnosti.ua

70-річний республіканець Трамп днями офіційно 
замінить на посту демократа Барака Обаму 

Надія Савченко

Арсен Аваков
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у єдності – сила ЗА ШІСТНАДЦЯТЬ 
КІЛОМЕТРІВ ВІД ЛУГАНСЬКА

  Наталія ЛЕГКА
Фото Сергія Дмитрука
Старовижівський район

Щоб підтримати 
бойовий дух 
земляків з 14-ї 

окремої механізованої 
бригади та привітати бійців 
із Різдвяними святами, 
Старовижівська районна 
спілка ветеранів АТО уже 
вкотре ініціювала збір 
продуктів харчування 
та предметів першої 
необхідності для тих, 
хто виконує священний 
обов’язок захисту 
Батьківщини від ворога на 
східних рубежах держави. 

Завдяки зусиллям простих лю-
дей для потреб бійців вдалося при-
пасти близько двох тонн допомоги. 
Тож під час зимових свят ветеран 
АТО Сергій Дмитрук та водій Вале-
рій Зинюк на власному авто здола-
ли майже 2800 кілометрів нелегко-
го шляху заметами, обледенілою 
дорогою, у хурделицю, щоб допра-
вити гостинці в зону проведення 
антитерористичної операції. Для 
обох це не перша волонтерська по-
їздка, Сергій Васильович побував із 
цією метою в зоні АТО уже вшосте.

ВАРЕНИКИ, ЩО 
ПАХНУТЬ ДОМІВКОЮ

Як і в попередні рази, до хо-
рошої справи найактивніше до-
лучилися жителі Солов’ївської, 
Глухівської, Дубечненської, Мизів-
ської, Сереховичівської сільрад, де 
відчувається авторитет сільських 
голів. Учні та викладачі Старови-
жівського професійного ліцею за 
власні кошти приготували нашим 
солдатам майже 100 літрів варени-
ків із картоплею, приправивши їх 
по-українськи шкварками з цибу-
лею, та для зручності пофасували 
у п’ятилітрові відерця. Керувала 
всіма приготуваннями майстер ви-
робничого навчання ліцею Вален-
тина Беценко. А наші земляки на 
передовій, смакуючи варениками, 
жартома відзначали, що пахнуть 
вони Старою Вижівкою. Відгукну-
лася на прохання настоятеля хра-

герої не вмирають! антибюрократія 

НА КОЛІНАХ ЗУСТРІЛИ СОЛДАТІВ НА ЩИТІ
наздогнала ворожа куля. Осколок 
потрапив юнакові в голову, шансів 
на порятунок не було.

Чимало людей приїхали до 
луцького моргу, куди привезли 
тіло воїна. Звідти траурний кортеж 
з десятків автомобілів активістів 
«Автомайдану України», «Само-
оборони Волині», волонтерсько-
го центру «Серце патріота», по-
шукової місії «Чорний тюльпан», 
близьких та рідних Ігоря вирушив 
у село Гірка Полонка. Тіло захис-
ника односельчани зустріли на ко-
лінах, із лампадками та свічками. 
Прочитавши молитву, рушили до 
будинку Ігоря, куди прийшли від-
дати останню шану Герою близько 
сотні односельчан. 

Богдан Корнелюк пішов слу-
жити за контрактом 3 квітня 2016 
року, службу ніс у Станиці Луган-
ській, повідомили в мерії Новово-
линська. Смертельне поранення 
отримав від снайперської кулі. Як 
мовив волонтер, депутат обласної 
ради Валерій Курстак, який до-
правив додому тіло Героя, Богдан 
був надійним та сміливим солда-
том. Присутні нововолинці спіль-
но вголос прочитали «Отче наш». 
Авто з тілом Героя відправили в 

Луцьк 

Для учасників АТО відкрили 
центр обслуговування у форма-
ті «єдиного вікна». У мерії пере-
конують: тут можна буде ско-
ристатися усіма передбаченими 
пільгами, виплатами, путівками 
на оздоровлення, стати учасни-
ком житлової програми й навіть 
отримати водійські права.

Він працюватиме на проспекті 
Волі, 4 в приміщенні департаменту 
соціальної політики на першому по-
версі. Сюди можуть звернутися вій-
ськовослужбовці, призвані з Луцька 
за мобілізацією з 2014 року, демобі-
лізовані військові, які брали участь в 
АТО на сході України та зареєстровані 
в Луцьку, члени сімей військовослуж-
бовців або військових за контрактом, 
члени сімей загиблих або померлих, 
а також добровольці, які на період 
укладення контракту були зареє-
стровані в місті Луцьку. До слова, 
оголосили конкурс на три державні 
посади безпосередньо в новому цен-
трі соціальної підтримки воїнів АТО. 
Обов’язкові умови для кандидатів – 
участь в АТО, вища освіта та досвід 
роботи у соціальній сфері. Заяви на 
участь в конкурсі на вакансію при-
йматимуть у тому ж «єдиному вікні».

ДЛЯ АТОВЦІВ 
ВІДКРИЛИ 
«ЄДИНЕ ВІКНО» 

му села Залюття протоієрея Юрія 
Гринька вся церковна громада: 
зібрали і навіть зручно запакува-
ли приготовані воякам гостинці, а 
священик передав волонтерам ще 
й пакет просфор на знак того, що 
Українська православна церква не 
забуває про тих, хто на передовій, 
та молиться про їхнє щасливе по-
вернення додому. Внесок у добру 
справу зробили й колеги Сергія 
Дмитрука з Волиньрибоохорони. 
Старовижівська районна рада ви-
ділила на паливно-мастильні мате-
ріали для поїздки 10 тисяч гривень. 
Подарунок солдатам уже традицій-
но зробили й дубечненські рибал-
ки, виловивши 16-кілограмового 
товстолоба.

– На жаль, не обійшлося без 
ложки дьогтю в бочці меду, – каже 
волонтер Сергій Дмитрук. – Лю-
бохинівський сільський голова 
відмахнувся від проблем своїх же 
земляків, мовляв, сільчани нічим не 
можуть допомогти армії, а один із 
сільських депутатів наголосив, що 
про військових зобов’язана дба-
ти держава, а не громади. Тоді за 
справу взявся простий сільський 
чоловік Ярослав Мороз. Він поїхав 
по селу підводою, і за якийсь час 

Низкиницький Свято-Успенський 
монастир, звідки його провели в 
останню дорогу. 

Щирі співчуття та вдячність 
рідним, які виховали справжніх 
Захисників України. 

А ВОРОГ 
ЗОВСІМ ПОРЯД

Триста метрів відділяють пози-
ції Збройних сил України від сепа-
ратистів поблизу Старого Айдара, 
де служить Вадим Власюк із Мок-
рого і де побували старовижівські 
волонтери. Прямісінько за нашими 
окопами – мінні поля, а далі – воро-
жі найманці. За свідченням військо-
вослужбовців, там стоять буряти (це 
тоді, коли Росія стверджує, що їхніх 
військових на Донбасі немає). Во-
лонтери передали Вадимові іменну 
посилку від мами, а Сергій Дмитрук 
привіз йому ще й власний бронежи-
лет, якому завдячує життям і якого 
свого часу передав йому інший во-
лонтер – Михайло Шлапай, оскільки 
у Вадима він не найкращої якості. І 
яким же великим було здивування, 
коли гості зустріли тут, на передо-
вій, ще одного земляка – Олексан-
дра Юзепчука зі Старої Вижівки, 
його тільки напередодні перевели 
у цей військовий підрозділ.

Приємною була й зустріч із ко-
мандиром роти Романом Усовим на 
околиці міста Щастя. Вона відбулася 
перед тим, як Романові надали зван-
ня капітана й призначили заступни-

ком командира батальйону. Після за-
кінчення академії сухопутних військ 
хлопець став кадровим військовим. А 
тут, на східному фронті, командуван-
ня відзначає його виняткові коман-
дирські здібності. Як результат – його 
бойовий підрозділ зазнає мінімаль-
них втрат у бою. Таким земляком 
може по праву пишатися не тільки 
Старовижівщина, а й уся Волинь.

Попри те, що позиції, де воює 
Роман Усов, – за 500 метрів від се-
паратистів і за 16 кілометрів від 
окупованого Луганська, хлопець 
показав волонтерам, у яких умовах 
доводиться воювати, ба навіть при-
гостив солдатською кашею.

Третя зустріч очікувала волон-
терів у селі Верхнє Тепле, що побли-
зу Станиці Луганської, де служить 
однополчанин Сергія Дмитрука по 
44-й окремій артилерійській бри-
гаді – начальник медичної частини 
Олександр Тарасенко з Ківерців. 
Тепер саме він надає допомогу во-
линським військовослужбовцям, 
серед яких чимало хлопців з Ко-
вельського та Камінь-Каширського 
районів. На жаль, радість спілку-
вання затьмарила страшна звістка: 
у медчастину принесли пораненого 
кулею снайпера Богдана Корнелю-
ка з Нововолинська, і його рани ви-
явилися несумісними з життям.

БУС – У БОКС, 
ВОЛОНТЕРІВ – ДОДОМУ 

Не можна не згадати про ще 
один важливий епізод, який дове-
лося пережити волонтерам під час 
такої непростої і далекої поїздки. Він 
свідчить про патріотизм та єдність 
українського народу в час суворих 
випробувань. Дорогою в АТО у Бо-
рисполі вийшов з ладу бус, і місцеві 
жителі порадили їм звернутися на 
одну зі станцій технічного обслуго-
вування. Це було ввечері вихідного 
дня, 8 січня. Директор СТО, довідав-
шись про мету поїздки незнайомих 
людей, забрав волонтерів до себе 
додому на ночівлю, а наступного 
дня розпорядився відремонтувати 
машину за мінімальну плату.

люди вщерть наповнили її різдвя-
ними гостинцями для атовців. Цей 
приклад красномовно свідчить про 
ставлення різних людей до власної 
армії, про готовність одних підтри-
мати тих, хто ціною власного життя 
виборює кожен квадрат рідної зем-
лі, і байдужість інших до долі країни 
та її захисників. Та Бог усім суддя.

Для потреб бійців вдалося зібрати близько двох тонн допомоги

Подарунок солдатам – 16-кілограмовий товстолоб

Луцький район, Нововолинськ

Жителі села Гірка 
Полонка на колінах 

зустріли траурний кортеж 
із тілом Героя Ігоря 
Климюка, хороброго 
волинянина, який поклав 
життя далеко на сході, 
захищаючи рубежі 
Вітчизни від російського 
окупанта. 

На колінах перед траурним 
кортежем схилили голови й но-
воволинці, що прощалися із 22-
річним Богданом Корнелюком, 
який загинув у ніч з 11 на 12 січня в 

Станиці Луганській. 
Ігор Климюк був бійцем 24-ї 

бригади і загинув під час військо-
вої операції. Він помер молодим 
(народився лише у 1994 році). Ге-
рой пішов до війська в 2015 році. 
Не дослуживши строкової служби, 
юнак підписав контракт зі Зброй-
ними силами України. А вже за 
кілька місяців його відправили у 
гарячі точки на сході України.

Як розповідає молодший брат 
загиблого, востаннє Ігор вийшов на 
зв’язок за день до своєї загибелі – 
9 січня, а вже 10 січня під час ви-
конання бойового завдання його 

Богдан Корнелюк 

Ігор Климюк

з особистого архіву

з особистого архіву



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

АКТУАЛЬНО6 www.volynnews.com

Деякі неписані закони твердіші за всі писані. Сенека

№ 2 (50)  19 січня 2017 року

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. 

«Я працюю санітаром у пси-
хоневрологічному будинку-
інтернаті. Зміни – подобові. 
На нашому поверсі має бути 

шість санітарів, але так не завжди, 
часто ми чергуємо по троє-четверо на 
поверсі, тобто доводиться працювати 
за двох, і нам за це ніхто не доплачує. 
Писали заяву директору на розшире-
ну зону (хоч про це мало знаємо), але 
вона не підписала жодної заяви! Як 
нам бути? Які права ми маємо?»

Вам треба поскаржитись до відпо-
відного управління охорони здоров’я, у 
підпорядкуванні якого перебуває психо-
неврологічний будинок-інтернат, де пра-
цюєте. Також можна звернутись із зая-
вою про проведення перевірки за таким 
фактом до інспекції праці (у Луцьку така 
розташована на вулиці Прогресу, 7).

«Учасник бойових дій має 
пільги на оплату комунальних 
послуг за власну квартиру. Чи 
матиме він ці пільги, якщо за-

реєструється ФОП або буде засновни-
ком ТОВ?» 

Так, матиме.

«Моя теща – власниця чо-
тирикімнатної квартири, за 
опалення якої не має змоги 
платити (3500 грн). Вона хоче 

відмовитися від централізованого 
опалення й буде проживати в опа-
лювальний період із нами в іншому 
місті. Як правильно провести цю про-
цедуру відключення?»

Я думаю, що таку процедуру провес-
ти неможливо, оскільки зазвичай техніч-
но ізолювати можливість центрального 
опалення на якусь окрему квартиру бага-
токвартирного будинку є неприпустимо з 
огляду на технічні норми та умови в галузі 
теплопостачання. Утім можете уточнити 
це питання в теплопостачальній організа-
ції. Але тут краще оформити субсидію.

«Пенсіонер, якому 75 років, 
сам проживає в селі. Пересу-
вається обмежено, має роди-
чів. Чи може бути оформлено 

патронаж/піклування над таким пен-
сіонером сторонньою особою без ві-
дома родичів? Чи може сільська рада 
самостійно ухвалити рішення про 
направлення пенсіонера до будинку 
престарілих? Кому сплачують пенсію, 
коли пенсіонер перебуває в будинку 
престарілих і хто розпоряджається 
його майном?»

Піклування над таким пенсіонером 
самостійно оформлене не може бути. 
Для того щоб оформити піклування над 
особою, її має бути визнано обмежено 
дієздатною відповідно до статті 36 Ци-
вільного кодексу України. Це роблять у 
судовому порядку відповідно до статей 
236-241 Цивільного процесуального ко-
дексу України (при цьому обов’язково 
слід буде провести судово-психіатричну 
експертизу для встановлення психічно-
го стану). Без відома родичів стороння 
особа таке зробити не може. Сільська 
рада не має права самостійно ухвалити 
рішення про направлення пенсіонера 
до будинку престарілих. Коли пенсіонер 
перебуває в будинку престарілих, пен-
сію сплачують йому або довіреній особі.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Із закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи ї ї спеціальний статус»

Гранична вартість адмінпослуги за оформлення (у тому числі замість 
втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України 
у строк, не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-
анкети, становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року; не пізніше, ніж через 
10 робочих днів, – 0,2 розміру прожиткового мінімуму. За оформлення 
(у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон у строк, не пізніше, ніж через 
20 робочих днів, – 0,2 розміру прожиткового мінімуму; не пізніше, ніж 
через 7 робочих днів, – 0,4 розміру прожиткового мінімуму; не пізніше, ніж 
через 3 робочі дні, – 0,4 розміру прожиткового мінімуму. Вартість бланків 
документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених 
договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення 
бланків та їх персоналізацію. З 1 січня 2017 року прожитковий мінімум на 
одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні. 

зміни 

  Підготувала Тетяна ГРІШИНА

Заміна звичайних паперових на 
біометричні паспорти стала 
однією з норм виконання Угоди 

про асоціацію з Європейським 
Союзом. Такі документи більш 
зручні та довговічні, аніж звичайні 
паперові. Їх важче підробити, 
натомість вони можуть зберігати 
більше інформації про особу. 
Введення id-документів для 
виїзду за кордон в Україні почало 
працювати з початку минулого року. 
А з листопада 2016 року внутрішні 
паперові паспорти почали поступово 
замінювати на біометричні. 

ЯК ОФОРМИТИ ПАСПОРТ 
УКРАЇНЦЯ? 

Запровадження нових паспортів – трива-
лий процес, який в Україні за прикладом євро-
пейських держав буде відбуватися природним 
шляхом. Тобто обов’язкової заміни документів, 
так само, як встановлення граничних термінів 
дії раніше виданих документів, не передбача-
ється. Орієнтовний час, протягом якого мігра-
ційна служба зможе видати нові документи 
більшості громадян, – щонайменше 5-6 років.

Планується, що старі документи буде змі-
нено під час втрати паспорта, зміни прізвища, 
потреби вклеювання фотографій за досягнен-
ням 25- або 45-річного віку. 

Загалом же паспорт відтепер видають з 14 
років, оскільки вже у цьому віці особа набуває 
певних прав та обов’язків громадянина. Такий 
документ буде діяти чотири роки. А потім ви-
даватимуть новий на 10 років. Це пов’язано з 
тим, що з віком змінюються особливості зов-
нішності людини. Паспорт громадянина Укра-
їни для осіб, які досягли вісімнадцятирічного 
віку, видають на кожні 10 років.

У нових паспортах можна буде прочитати 
лише обмежену інформацію: ім’я, стать, грома-
дянство, номер паспорта, місце народження, 
ідентифікаційний код, оцифровані підпис та 
фото, дату видачі та термін дії документу. А ось 
відомості про місце проживання, укладений 
шлюб, дітей міститимуться на чипі. Зчитати ін-
формацію, яка записана на чип (окрім відбит-
ків пальців рук), можна за допомогою навіть 
сучасного смартфона, запевняють у Державній 
міграційній службі. Для цього треба лише мати 
відповідне програмне забезпечення. Причому 
всі сеанси доступу будь-якого чиновника до 
персональних даних особи фіксуються систе-
мою в автоматичному режимі й ці дані зберіга-
ються. У подальшому кожна особа зможе без-
платно отримати інформацію про те, хто, коли 
та на якій підставі переглядав відомості про 
неї в реєстрі. Одначе вже нині є певні скарги, 
що пов’язані з чипами, адже не всі нотаріуси 
мають можливість зчитувати інформацію. Тому 
для уникнення ускладнень із підтвердженням 
місця реєстрації, разом із новим паспортом-
карткою безплатно видається паперовий витяг 
з реєстру. Його рекомендують мати при собі, 
якщо необхідно підтвердити документально 
місце реєстрації та за умови, що установа, яка 
вимагає такого підтвердження, не має техніч-
ної можливості зчитати інформацію з чипа.

Цікаво, що законодавство України перед-
бачає можливість відмови від оформлення 

ЗА СКІЛЬКИ І ЯК ВОЛИНЯНИ 
ПЕРЕЙДУТЬ НА ID-ПАСПОРТИ 

паспорта з електронним безконтактним носі-
єм. Наприклад, якщо це пов’язано з релігійни-
ми переконаннями громадянина. У такому разі 
видають паспорт без електронного чипа, при 
цьому його оформлення обійдеться дешевше.

Первинна видача id-паспорта для тих, 
кому виповнилося 14 років, відбувається без-
платно. Його виготовляють протягом 20 днів. 
Як зазначено на сайті департаменту «Центр 
надання адміністративних послуг у Луцьку», 
при собі треба мати документ, що підтверджує 
реєстрацію (будинкову книгу або карту про-
писки), свідоцтво про народження (оригінал 
та копію), паспорти батьків (оригінал та копію), 
код платника податків (за наявності). 

У подальшому зміна документа коштує 279 
гривень. Вартість послуги залежить від розміру 
прожиткового мінімуму в Україні. Якщо зміню-
єте прізвище (вартість послуги – 279 грн), то 
треба подати заяву, старий паспорт (оригінал), 
ідентифікаційний код (оригінал), свідоцтво про 
шлюб чи розлучення (оригінал та копію), до-
кумент, що підтверджує реєстрацію, квитанцію 
про сплату послуги, свідоцтво про зміну прізви-
ща (оригінал та копію). Якщо змінюєте паспорт 
у зв’язку з тим, що він став непридатним, то 
варто ще сплатити держмито – 34 грн. У цьому 
випадку треба надати заяву, податковий код, 
свідоцтво про шлюб чи розлучення, документ, 
що підтверджує реєстрацію, та квитанцію про 
оплату. Документ видають протягом 30 днів. 

ЯК ОФОРМИТИ ID-ПАСПОРТ 
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН? 

Закордонний паспорт оформляють осо-
бам, які не досягли шістнадцятирічного віку, 
на чотири роки, а особам, які досягли шіст-
надцятирічного віку, – на 10 років. Його виго-
товляють у формі книжечки, правий форзац 
якої містить безконтактний електронний но-
сій. Паспорт складається з м’якої обкладинки, 
32 сторінок та сторінки даних.

До паспорта вносять інформацію про ім’я 
особи, її громадянство, дату народження, уні-
кальний номер запису в реєстрі, стать, місце 
народження, дату видачі документа, код дер-

жави та суб’єкта, що видавав документ, дату 
закінчення строку дії документа, відцифрова-
ний образ обличчя особи та її підпис.

Оформити такі документи можна у місце-
вих відділеннях міграційної служби. У Луцьку 
цю послугу передали місцевому Центру на-
дання адміністративних послуг, що на вулиці 
Лесі Українки. Тож для того, щоб оформити 
паспорт, потрібно подати наступний перелік 
документів: 

• копію внутрішнього паспорта (однак по-
трібно мати й оригінал при собі); 

• свідоцтво про народження (для осіб, що 
не досягли 16-річного віку та звертаються 
вперше); 

• квитанцію про сплату консульського 
збору; 

• дві кольорові фотокартки розміром 
3,5х4,5 см та одну фотокартку розміром 10х15 
см (якщо йдеться про осіб, яким немає 12 років, 
або осіб, які не можуть пересуватися самостій-
но у зв’язку із тривалим розладом здоров’я). 

Якщо документ подає дитина, якій немає 
16 років і яка проживає з одним із батьків, 
вона має подати оригінал або засвідчену ко-
пію свідоцтва про смерть другого з батьків, 
рішення суду про позбавлення батьківських 
прав другого з батьків, визнання другого з 
батьків безвісно відсутнім чи недієздатним 
та довідку про реєстрацію місця проживання 
дитини разом з одним із батьків, який подає 
заяву-анкету. 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, що не досягли 16-річного 
віку, також подають оригінал або засвідчену 
в установленому порядку копію одного з та-
ких документів: документ, що підтверджує 
повноваження директора дитячого закладу 
(контракт тощо), договір про влаштування 
дитини до прийомної сім’ї, про організацію 
діяльності дитячого будинку сімейного типу, 
рішення органів опіки та піклування про вста-
новлення опіки (піклування), рішення суду 
про встановлення опіки (піклування), договір 
про патронат.

Оплачується при цьому обов’язково лише 
адміністративний збір. Він включає суму вар-
тості бланка, вартості персоналізації та вар-
тості адміністративної послуги. Закон також 
визначає граничний розмір вартості послуг.

У Луцьку, аби оформити документ про-
тягом звичайного терміну, тобто 20 робочих 
днів, доведеться заплатити 510,32 грн, в тому 
числі 253 грн адмінпослуги (постанова Каб-
міну №770) та вартість бланка. Дострокове 
оформлення або обмін паперового паспорта 
обійдеться у 810,32 грн (вартість адмінпослу-
ги – 506 грн). Виготовлення документа займе 
7 робочих днів. 

Заяву про отримання паспорта можуть 
розглянути й швидше. Якщо поїздка пов’язана 
з терміновим лікуванням того, хто має виїха-
ти, або від’їздом особи, яка супроводжує тяж-
кохворого, чи смертю родича, який прожи-
вав за кордоном, – протягом 3 робочих днів. 
У разі виїзду на постійне місце проживання, 
тобто еміграції, законодавець збільшив тер-
мін до трьох місяців. Якщо ж ідеться про до-
кументи для дитини, яку усиновили іноземці, 
то паспорт оформляють до 10 робочих днів.

Цікаво, що є певні підстави, коли можуть 
тимчасово відмовити у видачі закордонного 
паспорта. Наприклад, якщо є кримінальне 
провадження, або ж особа володіє держав-
ною таємницею.

Державна міграційна служба 
протягом 2016 року оформила 
громадянам України близько 
240 тисяч id-паспортів. 
А закордонних – понад 
1,3 мільйона. 
Координати луцького ЦНАПу:  
(0332) 77 78 88 
ap.lutsk.ua

колаж
 ВН

Відтепер паспорт видають з 14 років
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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.

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Фото автора
Ківерцівський район

У КІВЕРЦЯХ СТАЛО 
КОМФОРТНІШЕ 
НАРОДЖУВАТИ

Народжувати, як у 
Європі, – так тепер 
можна сказати про 

пологове відділення 
Ківерцівської райлікарні. 
Пологові зали обладнали 
за останніми стандартами. 
Тут і шведська стінка, і 
фітнес-м’яч, і величезна 
ванна, і навіть магнітофон. 
Одне слово, усе, аби 
майбутня мама під час 
найвідповідальнішого 
процесу в житті могла 
максимально комфортно 
почуватися. Однак до ладу 
вдалося привести лише 
одну частину відділення. 
Інша ж, де, власне, 
розташовані палати 
для породіль, потребує 
капітального ремонту. 
Контраст – разючий.

ВАГІТНІ ЩИРО 
РАДІЮТЬ, ЩО 
ТЕПЕР ЗМОЖУТЬ 
НАРОДЖУВАТИ У 
КОМФОРТНІШИХ 
УМОВАХ

Не приховуючи здивування су-
часними пологовими залами, вагітні 
все ж переконують: умови – умова-
ми, але першу роль відіграють лікарі 
та акушери. З нагоди відкриття онов-
леного пологового відділення, яке 
відбулося цими днями, майбутнім 
мамам влаштували екскурсію. Ми 
йдемо з ними. Усі наші співрозмов-
ниці народжуватимуть не вперше. 
Незважаючи на попередній досвід, 
жінки все уважно оглядають. 

Анна Гордієнко з Ківерців в очі-
куванні вже третьої дитинки. Їй от-от 
народжувати. Попередні двоє діток 
з’явилися на світ також у цьому від-
діленні. Аня каже, що в неї і думки не 
було про те, аби їхати на пологи до 
Луцька, хоча багато знайомих і ради-
ли, мовляв, там значно краще. 

«Але своє є своє, – каже мама 
Аня. – Зараз у нас також створено 
хороші умови. І це тішить, адже жін-
ка має почуватися комфортно під 
час пологів». 

Для Руслани Чолик із села Вишнів 
пологи будуть другими. Розповідає, 
що п’ять років тому народжувала 
разом з мамою. Нині ж сподівається, 
що сина чи донечку зустрічатиме в 
цьому світі разом із коханим чоло-
віком. Руслана додає, що пологові 
зали обладнані з використанням тих 
же елементів, але після свіженького 
ремонту, звичайно ж, вони набагато 
привабливіші. 

Жителька Прилуцького Тетяна 
Рубан стати мамою готується вдруге.

«Першу свою дитинку народжу-
вала також у цьому пологовому від-
діленні, – пригадує Таня. – У мене 
був чудовий лікар – Лариса Глушко. 
Під час пологів дуже мене підтриму-
вала, наче я рідна для неї. Тоді, зви-
чайно ж, у палаті не було ванної, а 

А В ПАЛАТАХ ДЛЯ ПОРОДІЛЬ – 
РЕМОНТ ЩЕ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

як відомо, її використання зменшує 
больові відчуття. Зараз усе це ста-
ло доступно і в нас. Жінці має бути 
комфортно при пологах, вона на це 
заслуговує». 

Ківерчанка Оксана Михайлова 
також чекає на другу дитинку. Прига-
дує, що під час перших пологів у цій 
лікарні в душ для полегшення болю 
доводилося спускатися з другого на 
перший поверх у приймальне відді-
лення. Під час переймів робити це 
було украй важко. Побачивши ванну 
в пологовому залі, Оксана щиро ра-
діє, що нарешті і в їхньому районно-
му центрі створили належні умови 
для жінок, які народжують. Розпо-
відає, що на минулих пологах її під-
тримував чоловік.

«Мені спокійніше народжувати 
в Ківерцях. У цьому пологовому від-
діленні дуже хороший та дружний 
колектив. А від лікарів, їхнього про-
фесіоналізму та ставлення багато що 
залежить», – зазначає Оксана Ми-
хайлова. 

До нашої розмови з дівча-
тами приєднується завідувачка 
акушерсько-гінекологічного відді-
лення (до слова, і депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу) Людмила 
Тимощук. 

Зауважує, що повсякчас наголо-

шує своєму колективу про уважне та 
людяне ставлення до пацієнтів, що 
не менш важливо, ніж якість надан-
ня медичної допомоги. 

«Адже навіть якщо її буде нада-
но на належному рівні, але хтось із 
працівників поведеться нетактовно, 
запам’ятається якраз останнє», – по-
яснює Людмила Анатоліївна. 

Вона розповіла вагітним, як ра-
зом із підрядником – керівником ПП 
«Промбуд-5» Петром Семереєм – ви-
бирали плитку для підлоги в полого-
ві зали. 

«Підлога в нас тепер і глянцева, 
і блискуча, але не слизька, – про-
вадить Людмила Тимощук. – Жінки 
під час пологів дуже емоційні, тому 
ми шукали таке покриття, яке було 
б безпечним. Кольорова гама в за-
лах – тепла, чинить заспокійливий 
ефект». 

«Пологи – це фізіологічний про-
цес, – заспокоює лікар. – Якщо є 
страх і переляк, то здається, що й 
біль посилюється. Усе залежить від 
того, як себе налаштуєш. Ви не маєте 
забувати, що кожна перейма при-
швидшує вашу зустріч з малятком. 
А природні пологи – це краще, аніж 
народження дитини шляхом кесаре-
вого розтину. Під час пологів малюк 
повільно адаптовується до атмо-

медичну реформу, яка вже розпо-
чалася, наразі триває боротьба за 
пацієнта. З медичної субвенції гроші 
будуть «іти» за пацієнтом, тому за-
купівля у лікарню діагностичного 
обладнання, здійснення якісного 
ремонту й забезпечення обслугову-
вання пацієнтів на високому рівні 
буде першочерговим для нас». 

Підтримувати ківерцівську лі-
карню обіцяє і радник голови Во-
линьради, голова фракції «УКРОП» в 
облраді Вячеслав Рубльов. 

«Улітку ми побачили, в яких умо-
вах народжують жінки. Лікарні вже 
60 років. А в пологовому відділенні 
проходять перші миті життя малю-
ка. Тому вирішили передусім внести 
пропозицію зі спрямування коштів 
на ремонт саме цього відділення, – 
розповідає Вячеслав Рубльов. – На 
черзі – ремонт післяпологових палат 
та інших приміщень. За попередніми 
оцінками, аби завершити роботи, 
потрібно близько мільйона гривень. 
Ціни на будівельні матеріали зроста-
ють пропорційно до курсу долара, 
тому цього року на статті витрат по-
трібно буде більше коштів. Уже на 
найближчій сесії облради будемо 
вносити пропозицію щодо виділен-
ня грошей з обласного бюджету, які 
плануємо розбити на кілька траншів. 
Також знову звертатимемося до ра-
йонної ради, аби й вона виділила 
кошти. У Ківерцівському районі чи-
мало багатодітних сімей, показники 
народжуваності тут досить високі. А 
тому ми робитимемо все можливе, 
аби мами та новонароджені почува-
лися комфортно». 

У КІВЕРЦЯХ БУДУТЬ 
ПАЛАТИ-ЛЮКС ДЛЯ 
ПОРОДІЛЬ

Завідувачка акушерсько-гіне-
кологічного відділення Ківерців-
ського медичного територіального 
об’єднання Людмила Тимощук пра-
цює тут уже не один десяток років. 
Лікарня давно стала для неї рідною, 
а тому за її розвиток дуже вболіває. 
Людмила Анатоліївна розповідає, 
що ще фактично кілька місяців тому 
через зношеність каналізаційних 
труб постійно мали проблеми з під-
топленням. Тож труби замінили пер-
шочергово. Окрім того, за словами 
лікаря, часто виникали перебої в 
електромережі, зникало світло. Годі 
й пояснювати, якою це було пробле-
мою, коли йшлося про порятунок 
життів і мами, і малюка. А що вже 
було казати про естетичний вигляд 
пологових залів, старенької опера-
ційної, санвузлів? 

«Зараз лишилося зробити ка-
пітальний ремонт у ще одній поло-
говій залі, післяпологових палатах, 
гігієнічній, маніпуляційній кімнатах, 
приміщеннях для техперсоналу, 
зберігання техзасобів, здійснення 
щеплень, – розповідає Людмила 
Тимощук. – У нас немає ані ордина-
торської, ані сестринської, ані ду-
шової кабіни для лікарів. Усі примі-
щення задіяні під потреби вагітних. 
Наразі персонал може перепочити 
та випити чаю хіба що в буфеті. А ко-
лектив налічує 55 осіб, із яких 10 – це 
лікарі». 

А ще, каже Людмила Анатоліїв-
на, у планах – облаштування кількох 
палат-люксів на кшталт тих, які є в 
Луцькому клінічному пологовому 
будинку: з окремим санвузлом, хо-
лодильником і телевізором. 

НАСАМКІНЕЦЬ
...Маленька Римма уперше поба-

чила цей світ лише кілька днів тому. 
Мамі довелося зробити кесарів роз-
тин. Удома на дівчинку чекає триріч-
ний братик. Батьки малюків – Наталія 
та Андрій Невірці – ще мріють про ді-
ток. Переконують, що народжувати 
прийдуть саме у це відділення. Адже 
тепер тут не лише чудовий персо-
нал, а й створено належні умови, які, 
сподіваються, до чергового їхнього 
візиту сюди ще поліпшаться. 

сферного тиску, а під час операції 
відбувається різка зміна середови-
ща його перебування». 

ЛІКАРНІ ВЖЕ 
60 РОКІВ

Ківерці посідають четверте місце 
за рівнем народжуваності на Воли-
ні. Загалом щороку тут з’являються 
на світ близько 800 малюків, а це – 
троє-четверо пологів на день. Тому 
ремонт пологового відділення став 
справжнім новорічним подарунком. 
До оновлення відділення зусиль до-
клали чимало людей. 

Улітку напередодні Дня медика 
в районній лікарні з колективом зу-
стрівся голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця. А вже зовсім ско-
ро саме з його ініціативи з обласно-
го бюджету виділили перший транш 
на ремонт пологового у розмірі 470 
тисяч гривень. Не залишилася осто-
ронь і Ківерцівська районна рада: 
за пропозицією її голови, укропівця 
Григорія Недопада частину коштів 
знайшли і в районному бюджеті. З 
нього залучили ще 260 тисяч гри-
вень у вересні.

Оновлене відділення відкривали 
урочисто, з цієї нагоди навіть пере-
різали червону стрічку.

Генеральний директор кому-
нального закладу «Ківерцівське 
районне територіальне медичне 
об’єднання» Михайло Слижук за-
уважив, що у 2016 році для цього 
відділення закупили апарат для 
ультразвукових досліджень. Він та-
кож подякував голові обласної ради 
Ігорю Палиці, народному депутату 
від УКРОПу Ірині Констанкевич та 
місцевій райраді, які не залишилися 
осторонь проблем їхнього медза-
кладу. 

«Нині триває період реформу-
вання сфери охорони здоров’я, а 
тому статус нашої установи буде за-
лежати не від кількості ліжкомісць, 
а від належного обладнання, апара-
тури, умов перебування пацієнтів і 
кваліфікації медпрацівників. Ми й 
далі працюватимемо над тим, аби 
пацієнтам не лише надавали якісну 
допомогу, а й щоб вони почувалися 
тут комфортно та спокійно», – наго-
лосив Михайло Слижук. 

Голова Ківерцівської районної 
ради Григорій Недопад запевняє, 
що й надалі допомагатимуть ківер-
цівській лікарні, у пріоритеті – виді-
лення частини коштів з районного 
бюджету на завершення ремонту 
пологового відділення. Поза увагою 
не залишаться й інші. 

«Ківерці географічно близько 
від Луцька, тому наша лікарня має 
втримати свій статус, – переконаний 
Григорій Недопад. – Зважаючи на 

Оновлене пологове відділення відкривали урочисто

Мама Наталія Невірець сподівається, 
що третього малюка народжуватиме 
вже у повністю капітально 
відремонтованому відділенні Для породіль тепер –  комфорт не гірший, ніж у Європі
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ТЕПЛИЙ САЛАТ З ФЕТОЮ 
ТА КУРКОЮ

2 морквини,    1 цибулина, 
3 буряки,      150 г сочевиці, 
100 г сиру фети,   250 г курки,
 масло, сіль, оцет

Моркву, буряк та цибулю почистити, 
нарізати соломкою. Деко змастити маслом, 
викласти овочі. Пекти від 40 до 60 хвилин, 
поки вони не стануть м’якими. Закип’ятити 
воду з сіллю. Додати сочевицю й варити 20 
хвилин. Після цього її слід процідити. Курку 
запекти та нарізати смужками, фету – куби-
ками. Змішати сочевицю, печені овочі та сир 
з куркою, посолити і скропити оцтом. 

ВІДБИВНІ З ЯБЛУКАМИ 
ТА МЕДОМ

500 г свинини,   2 яблука, 
2 ст. ложки меду, 
олія, сіль та перець

М’ясо добре відбити, посолити, попер-
чити та обсмажити в олії. Яблука теж обсма-
жити. Після цього викласти усе на сковорід-
ку, залити медом та додати 1/3 скл. води. 
Тушкувати 20 хвилин.  

ЇЖА ДЛЯ 
БІДНЯКІВ

Перші 
історичні 

відомості 
про піцу 
трапляються 
в давніх 
латинських 
текстах, що 
належать до 
міст Гаета (997 рік) 
та Пенне (1195 рік). 
Версій походження 
піци є безліч. Вона як хліб з 
різними добавками, овочами, 
м’ясом, маслинами, молочними 
виробами, входила до раціону 
римських легіонерів та греків, а 
також була їжею простолюдинів 
і королів. 

Протягом століть коржики з си-
ром та овочами, цибулею і часником 
(їх і зараз продають в Італії та нази-
вають «сільською піцою») готували 
жителі Апеннінського півострова. 
Однак ця піца дуже відрізнялася від 
тієї, до якої ми звикли. У ній не було 
томатів. Помідори завезли до Європи 
з Нового Світу, а саме – з Південної 
Америки, лише у 1522 році. Спочатку 
всі вважали їх отруйними (імовірно, 
через яскравий червоний колір), на-
віть називали «диявольською яго-
дою». Але незабаром бідні селяни 
зрозуміли, що помідори їстівні. Бід-
нота, яка жила на околицях Неаполя, 
почала додавати їх до піци. 

До XVII століття ця страва стала 
дуже відомою і популярною. У 1738 
році в Неаполі відкрилася перша піце-
рія Port’Alba, а майстрів, які її випікали, 
почали називати піцайолами. Втім піца 
довго вважалася їжею для бідняків. 

Покуштував піцу і король Ферди-
нанд I, який 1772 року під час поїздки 
в Неаполь вирішив одягнути маску 
та інкогніто відвідати місцеву піцерію 
Антоніо Тести. Король був вражений 
не тільки піцою, але й різноманітністю 
смачних страв, які вживали прості іта-
лійці. Однак, хай як він потім старався, 
звичай споживання піци при королів-
ському дворі не приживався. Королева 
категорично не хотіла їсти її, казала, що 
це їжа для бідняків. 

І тільки Фердинанду II вдалося пе-
реконати панянок. Він схитрував. Таєм-
но викликав до себе найкращих пала-
цових кулінарів і наказав приготувати 
піцу так, аби вона мала королівський 
вигляд. Було змінено і технологію за-
мішування тіста. Якщо простолюдини в 
ті часи змішували тісто для піци ногами, 
то для королівської страви це було не-
припустимим. 

У день народження Маргарити 
Савойської палацовий кулінар разом 
з дружиною приготували величезну 
піцу та назвали її «Маргаритою» на 
честь королеви. Незабаром при дворі 
почали готувати ще два види піци – 
«Маринару» і «Чотири сезони», а «Мар-
гариту» стали робити не тільки для 
королівського двору, а й для моряків і 
рибалок.

Уже в XIX столітті завдяки пересе-
ленцям з Італії піца з’явилася і на те-
риторії США, але вона прижилася не 
відразу. І тільки в XX столітті шедевр 
неаполітанської кухні нарешті отримав 
світове визнання.  

смачний напій

варто знати смакота

ПРОСТІ СЕКРЕТИ 
ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ 

Насамперед треба очистити 
взуття від пилу, бруду i солі. 

Пил та пісок треба зчищати сухою 
щіткою. Для ретельного очищення 
гладкої шкіри підійде волога губка. 
А от замша води не любить: вона 
лише зажене бруд глибше в пори. 
Тут треба застосувати щітку з 
металевою чи гумовою щетиною, 
а глибокі плями відтирати 
спеціальною взуттєвою гумою. 

ЗАБУДЬТЕ ПРО ДЕШЕВІ 
КРЕМИ 

Не варто захоплюватися дешевими 
кремами, які продаються на ринках. 
Вони швиденько надають взуттю 
блиску, його не треба полірувати. 
Однак такі креми шкіра не вбирає, 
вони так і залишаються на поверх-
ні. Що довше користуєтеся ними, 
то товстішим стає цей шар. До того 
ж, їх виготовляють на спиртовій 
основі, від чого потім тріскає шкіра. 

НОВЕ ВЗУТТЯ
Новенькі туфлі чи чобітки завжди треба 

натирати спеціальними засобами чи кре-
мами, аби захистити їх від вологи та бруду. 
Крем треба наносити дуже тонким шаром 
на усю поверхню шкіри, дати йому висо-
хнути i повторити ще два рази. Краще об-
робляти шкіру кілька разів тонким шаром, 
ніж один раз товстим. 

ЛАКОВЕ
Такі туфлі не варто носити щодня, тим 

паче, в погану погоду. Від вологи та бруду 
блискуча лакова поверхня поступово тьмя-
ніє i вкривається дрібними тріщинами. 

Лакові туфлі не треба чистити, досить 
лише протерти їх фланелевою ганчіркою.

ЗАМШЕВЕ 
Туфлі зі замші можна чистити лише спе-

ціальною гумовою щіткою. Якщо помітите, 
що замша почала втрачати колір, придбайте 
спеціальну фарбу в аерозолі. Вона віднов-
лює колір та не дозволяє воді проникати.

Я 
ІВ

7 рік) 
5 рік). 
ження 
Вона як хліб з

страва з історією

Д
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  П’ЯТЬ 
 НАЙКРАЩИХ 
РЕЦЕПТІВ ГЛІНТВЕЙНУ РЕЦЕПТІВ ГЛІНТВЕЙНУ 

Під час приготування глінтвейну важливо 
дотримуватися кількох правил:
– глінтвейн не має закипати; нагрівати вино слід у 
вогнетривкому посуді доти, доки не зникне біла піна;

– ідеально підходять червоні, сухі й неміцні вина;

– вино, яке входить до складу напою, слід вживати 
відразу після нагрівання, щоб воно не втратило 
смакових властивостей.

Пляшка червоного 
напівсолодкого вина, 
20 мл коньяку, 
50 г меду, 
1 лимон, 
кориця, гвоздика за смаком

У посуд налити вино і роз-
чинити в ньому мед, довести до 
кипіння, але не кип’ятити. Гаря-
че вино зняти з плити, додати в 
нього спеції та лимон, нарізаний 
скибочками. Після цього додати 
коньяк і дати настоятися 10-15 
хв. Готовий гарячий глінтвейн 
розлити у горнятка.

З БІЛОГО ВИНА

Пляшка білого сухого вина, 
500 мл яблучного соку, 
2 ст. ложки меду, 
1 лимон, апельсин, яблуко, 
1 ч. ложка тертого імбиру, 
¼ ч. ложки мускатного горіха, 
кориця, гвоздика за смаком

У каструлі змішати гвоздику, 
мускатний горіх, корицю, імбир. 
Додати 100 мл води, довести до 
кипіння, а отриманий відвар про-
цідити. Апельсин, яблуко і лимон 
нарізати скибками. У посудину з 
відваром прянощів налити вино, 
сік та покласти нарізані фрукти. 
Довести до кипіння. 
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ПОРАДД

Глінтвейн – це 
незамінний 
зігрівальний 

коктейль узимку. Він 
може не тільки зігріти, 
але й підняти настрій 
і навіть врятувати від 
застуди. У глінтвейн іноді 
додають ром, коньяк, 
лікери, лимон, але в такій 
кількості, що смак напою 
ці добавки не змінюють, 
проте надають йому 
приємного аромату.

Назва напою походить з ні-
мецької і перекладається як 
«палюче вино». Перші рецепти 
глінтвейну були відомі в Старо-
давньому Римі. Тоді вино змішу-
вали із прянощами, але не на-
грівали. Гаряче вино з’явилося 
у середньовіччі в країнах Пів-
нічної Європи, Британії та Скан-
динавії. Напій виготовляли на 
основі бордо або кларету й при-
смачували травою галангал. Аби 
приготувати смачний глінтвейн, 
додають різні прянощі. Це кори-
ця, гвоздика, мускатний горіх, 
кардамон та духмяний перець. 
При нагріванні глінтвейну весь 
алкоголь із вина випаровуєть-
ся, залишається лише невелика 
його частина.

КЛАСИЧНИЙ

Пляшка червоного сухого 
вина, 
2 ст. ложки меду, 
1 апельсин, 
1 яблуко, 
1 ч. ложка тертого імбиру, 
¼ ч. ложки мускатного горіха, 
2 палички кориці, 
гвоздика за смаком

У каструлі змішати гвоздику, 
мускатний горіх, корицю, імбир. 
Додати 100 мл води, довести до 
кипіння. Отриманий відвар про-
цідити. Апельсин, яблуко і лимон 
нарізати скибками. У каструлю 
з відваром із прянощів налити 
вино та додати нарізані фрук-
ти. Довести до кипіння, але не 
кип’ятити.

ЗИМОВИЙ

Пляшка червоного вина, 
настій міцного чаю, 
кориця, гвоздика за смаком

У емальований посуд налити 
вино і настій міцного чаю. Довес-
ти до кипіння. Потім в посуд до-
дати корицю та гвоздику. Злегка 
підігріти, якщо глінтвейн охолов, 
і розлити у горнятка. 

ПО-КИЇВСЬКИ

Пляшка десертного 
червоного вина, 
50 мл вишневої наливки, 
1 лимон, 
кориця, гвоздика за смаком

У посуд налити вино й виш-
неву наливку, довести суміш до 
кипіння, але не кип’ятити. Потім у 
глінтвейн додати прянощі, лимон, 
нарізаний тонкими скибочками, і 
дати настоятися близько 10-15 хв. 
Гарячий глінтвейн розлити у гор-
нятка, за потреби підігріти.

З КОНЬЯКОМ
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«1+1» ЗНЯВ ВІДЕО 
ПРО ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК 
 У рамках проекту телеканалу «1+1» 
«Моя країна. Прекрасна і незалежна» 
зняли відео про замок Любарта. 

Ролик про неймовірну красу України 
презентують до Дня Незалежності телека-
нал «1+1» і «Перша Приватна Броварня». 
Автори проекту здолали 13 500 км у по-
шуках дивовижних куточків країни, зні-
мальна група побувала у 20 містах України. 
«Могутня пам’ятка архітектури та історії 
національного значення стала візитною 
карткою Волині та Західної України за-
галом», – йдеться в описі ролика. Відео 
допов нює коротка історія про пам’ятку. 

ВІВТОРОК 24 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
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, 08.30 Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.30 Ювілейний концерт 
Віктора Павлика 11.15 
Д/ф «Свята Софія. У фокусі 
драми та воскресіння» 
11.45 Орегонський 
путівник 12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30 
Спорт 13.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.30 
Театральні сезони 15.55 
Спогади 16.25 Мистецькі 
історії 16.40, 03.20 Т/с 
«Анна Піль» 17.30 Хто в 
домі хазяїн? 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини 
19.20 Утеодин з Майклом 
Щуром 19.55 Наші 
гроші 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.05 Т/с 
«Царівна» 03.55 Д/ф «Іван 
Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.00, 18.00 Абзац

05.00, 06.40 Kids Time

05.02 М/с «Турбо»

06.42 Т/с «Клініка»

08.50 Київ вдень та вночі

11.00 Серця трьох-3

14.00 Хто зверху-5

19.00 Любов на 

виживання

22.50 Т/с «Гра Престолів»

01.00 Х/ф «Район №9»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 15.50 «Все буде 

добре!»

09.15 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

11.10 «Битва екстрасенсів 

14»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-5»

23.55 «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» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«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, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«За законами воєнного 
часу»

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 2»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.10 Правила 

життя
08.10 Правда життя
09.10, 19.50 

Паралельний світ
10.10, 21.40 Диво-винаходи
11.10, 17.50 Мисливець 

та жертва
12.10 Неймовірний риф
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 Дивовижні миті 
життя

00.30 Гордість України

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, 05.20 
«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.20 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
22.30, 01.25 «Світ 

навиворіт - 8»
23.35, 02.20 Х/ф 

«Шерлок - 2: 
Рейхенбахський 
водоспад»

1+1

05.00, 20.00, 01.25 
«Подробиці»

06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «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»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка»

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

«Стосується кожного»
23.40 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»
02.15 Війна всередині нас
02.50 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф 

«Забійний футбол»
13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
17.45 Т/с «Життя і 

пригоди Мишка 
Япончика»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.20 Х/ф «Залізний 

лицар»
01.40 Х/ф «Еверлі»
03.05, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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 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 Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Рятівники
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 «Музичний 
проспект»

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
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 Парад хітів «На Всі 

100»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.35 Т/ц «Роки і 

долі» (хор ветеранів 
«Подвиг»)

15.00 Т/ф 
«Новопокликаний 
апостол»

16.00 Новини. День
16.30, 23.30 «Схід і Захід 

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

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни»
18.30 Мультсеріал 

«Школа нових казок» 
(«Зачарована зима»)

18.55 Служба розшуку 
дітей

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

вектор»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Час країни»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 «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 
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 «Карамазов». 1 ч.
13.45 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
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 «Карамазов». 2 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Сміливі люди» 1
05.30 У пошуках пригод
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 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 Паспортний 
сервіс 09.00 Біатлон. 
Кубок світу. VІ етап. 
Мас-старт 15км.(чол.) 
09.55 Біатлон. Кубок 
світу. VІ етап. Естафета 
4х6км.(жін.) 11.30 
Спорт. Тиждень 11.55 
Орегонський путівник 
12.25 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Іван Драч. 
Крізь час і слово» 15.30 
Фольк-music 16.40, 
03.20 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, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.35 Обличчя 
війни 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.05 Т/с 
«Царівна» 

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, 12.20, 05.10 
«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

13.00 Х/ф 
«Джентльмени удачі»

14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Обережно! 

Предки в хаті»
22.15, 01.10 «Світ 

навиворіт - 8»
23.20, 02.10 Х/ф 

«Шерлок - 2: Собаки 
Баскервіля»

06.00 Мультфільми
06.20, 13.30 «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 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Варенька»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські 

яблучка»
23.40 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»
02.15 Війна всередині нас
03.00 Х/ф 

«Топінамбури»

05.30 Служба розшуку 
дітей

05.35, 04.45 Провокатор
06.25 Дивитись усім!
07.20, 04.20, 08.45, 

12.45, 15.45 Факти
07.50, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.00 Антизомбі
10.55 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Біла 

імла»
14.00 Х/ф «Куля в лоб»
16.10 Х/ф «Стартрек. 

Відплата»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «На трьох»
22.20 Свобода слова
00.25 Х/ф «Адреналін. 

Висока напруга»
02.05 Т/с «Код 

Костянтина»

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 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
20.00 Рятівники
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»

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Видатні волиняни» 
(Ю.Покальчук)

14.55 «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
19.25 Погода
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.30 Т/ф «Мені 

тринадцятий минало…»
22.00 Новини. Підсумок 

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

06.40, 15.50 «Все буде 
добре!»

08.45 «Зіркове життя»
09.45 Х/ф «Маша»
11.40 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
13.25 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 «Україна має 

талант! Діти»
00.50 «Х-Фактор - 7»

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» 11.00 Т/с «Ти 
- моє життя» 12.00, 01.35 
«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 М/ф «Планета 
51» 23.50 Т/с «Сонна 
Лощина» 03.10 «Нічне 
життя» 

03.00, 02.25 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.33, 08.10 Kids Time
05.35 М/с «Турбо»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.15 Х/ф «Ямакасі або 

нові самураї»
10.00 Х/ф «Погоня»
12.05 Х/ф «Елізіум»
14.10 Х/ф «Явище»
16.00, 19.00 Ревізор
21.00 Страсті за 

ревізором
00.10 Х/ф «27 весіль»
02.20 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 Зірковий шлях
11.00, 04.30 Реальна 

містика
12.00 Х/ф «Подаруй мені 

трохи тепла»
13.50, 15.30 Т/с «Жінки в 

коханні»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «За законами 

воєнного часу»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони 2»
05.20 Т/с «Адвокат»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Правила життя
08.10 Правда життя
09.10, 19.50 

Паралельний світ
10.10, 21.40 Диво-

винаходи
11.10, 17.50 Мисливець 

та жертва
12.10, 18.50 

Неймовірний риф
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

00.30 Бандитський Київ

ПОНЕДІЛОК 23 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 «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15 Док. кінопоказ
00.35 Глобал 3000
01.00 «Карамазов». 1 ч.
01.45 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Пишка» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Біла імла»

11:50

m
oviem

ir.com

Фільм «Район №9»

01:00

kinopoisk.ru

Фільм «Еверлі»

01:40

fi lm
.ru

ЛУЧАНИН – ДИРЕКТОР 
ОДЕСЬКОЇ КІНОСТУДІЇ

Екс-депутат Луцької міської ради, 
адвокат Андрій Осіпов відтепер 

виконує обов’язки голови правління 
Одеської кіностудії. Попередній 
директор Андрій Звєрєв керував нею 
з 2012 року, повідомляє «Укрінформ».

Останні півтора року Осіпов працював 
у Києві, нині перебуває в Одесі. 

«У керівництві кіностудії відбулися змі-
ни. Андрій Звєрєв, який керував підпри-
ємством, 10 січня передав повноваження 
виконувачу обов’язків голови правління 
ПрАТ «Одеська кіностудія» Андрію Осіпо-
ву», – зазначила прес-секретар кіностудії 
Ольга Щербакова. За її словами, Звєрєв на-
писав заяву за власним бажанням.

кадри вирішують все

– Софійко, що 
показало УЗД?

– Показало, 
що таки буде 

весілля.

***
– Вийдеш за 
мене заміж? 

– Що ще за тебе 
зробити?

***
Контролер на 

ринку:
– У вас є 

документи на 
цю рибу?

– А що вам 
треба, 

свідоцтво про 
смерть?

у кадрі

www

06.00, 07.00, 08.0
13.00, 15.00, 21.0
05.10 Новини 06.
07.10, 08.10 Спор
06.15, 08.15 Агро
06.25, 23.00 Золо
гусак 06.45, 07.45
Смакота 07.20, 23
слуху 08.35 Паспо
сервіс 09.00 Біатл
Кубок світу. VІ ета
Мас-старт 15км.(ч
09.55 Біатлон. Куб
світу. VІ етап. Естаф
4х6км.(жін.) 11.30
Спорт. Тиждень 11
Орегонський путі
12.25 Суспільний
університет 13.15
14.00 Д/ф «Іван Др
Крізь час і слово» 
Фольк-music 16.4
03.20 Т/с «Анна П
17.30 Твій дім-2 1
Вікно в Америку 1
01.20 Новинний б
19.00, 01.50 Нови
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УКРАЇНСЬКІ 
СПІВАКИ – НА 
РОСІЙСЬКИХ 
КОРПОРАТИВАХ

Світлана Лобода, Ані Лорак та 
Аліна Гросу розважали гостей на 

новорічних корпоративах у Росії. На 
різдвяному фестивалі «Роза Хутор» 
у Сочі виступила й група «Время и 
стекло». 

Також того вечора на сцену вийшов і сам 
керівник продюсерського центру Mozgi По-
тап, який виступив у дуеті з Настею Камен-
ських. Слід зазначити, що в Сочі на творчому 
вечорі Костянтина Меладзе також співала 
українка Віра Брежнєва. 

СЕРЕДА 25 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 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 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Брехати, аби 
бути ідеальною» 11.00 
Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.15 
Наші гроші 14.00 Війна 
і мир 15.30, 04.00 
Світло 16.10 Путівник 
прочанина 16.25 На 
пам’ять 16.40, 03.20 
Т/с «Анна Піль» 17.30 
Хочу бути 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф 
«Воскові крила Ікара» 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.05 Т/с 
«Царівна» 

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.30, 07.03 Kids Time

05.32 М/с «Турбо»

07.05 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень та вночі

11.10 Серця трьох-3

14.00 Любов на 

виживання

19.00 Хто зверху-5

22.50 Т/с «Гра Престолів»

01.05 Х/ф «Мушкетер»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.50 «Все буде 

добре!»

09.10 «Зіркове життя»

11.10 «Битва екстрасенсів 

14»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-5»

00.00 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«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, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 02.10 Зірковий 

шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«За законами воєнного 
часу»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.40 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, 21.40 Диво-

винаходи
11.10, 17.50 Мисливець 

та жертва
12.10 Око Атаками
14.10 Містична Україна
15.10, 20.50 НЛО з 

минулого
16.00, 23.40 

Смертельний двобій
16.50, 22.40 Загадки 

планети
18.50 Дивовижні миті 

життя

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, 12.20, 05.10 
«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.45 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Диявол 

носить прада»
22.20, 01.15 «Світ 

навиворіт - 8»
23.25, 02.10 Х/ф 

«Шерлок - 3: Порожній 
катафалк»

05.00, 20.00, 01.30 
«Подробиці»

06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «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»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка»

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

«Стосується кожного»
23.40 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»
02.15 Війна всередині нас
03.00 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Громадянська 

оборона
11.05, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 
44»

13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
01.25 Х/ф «Залізний 

лицар»
03.20, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
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 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 Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Рятівники
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 «Із перших уст»
08.00, 22.45 «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 «Громадський 

вектор»
13.25 Т/ц «Роки і долі»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Мультсеріал 

«Школа нових казок»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Парад хітів «На Всі 

100»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
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»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Кримський 

фоліант»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»

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 «Карамазов». 2 ч.
13.50 ЧП+
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 «Карамазов». 3 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Музична історія» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 26 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 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, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 09.00 Україна на 
смак 09.30 Х/ф «Повне 
беззаконня» 11.30, 
16.25 На пам’ять 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15 Слідство. Інфо 
14.00 Д/ф «Рондо для 
лицаря. Віктор Гресь» 
15.30 Надвечір’я. Долі 
16.40, 03.20 Т/с «Анна 
Піль» 17.30 Школа 
Мері Поппінс 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Борхес. «Українські 
землі, чи ленінські 
подарунки» 19.55 
«Схеми» 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.35 Обличчя 
війни 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.05 Т/с 
«Царівна» 04.00 Світло 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Служба 
розшуку дітей

03.05 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.23, 07.00 Kids Time
05.25 М/с «Турбо»
07.02 Т/с «Клініка»
09.10 Київ вдень та вночі
11.10 Серця трьох-3
14.00 Хто зверху-5
19.00 Любов на 

виживання
22.40 Т/с «Гра Престолів»
00.50 Х/ф «27 весіль»

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 15.50 «Все буде 

добре!»

09.25 «Зіркове життя»

11.20 «Битва екстрасенсів 

14»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-5»

00.05 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«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, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 02.10 Зірковий 

шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«За законами воєнного 
часу»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.40 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, 21.40 Диво-винаходи
11.10, 17.50 Мисливець 

та жертва
12.10 Смугасте життя
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 Дивовижні миті життя
00.30 Війна всередині нас

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, 12.20, 04.50 
«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.45 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Знову ти»
22.15, 00.55 «Світ 

навиворіт - 8»
23.15, 01.50 Х/ф 

«Шерлок - 3: Ознаки 
третього»

05.00, 20.00, 01.30 
«Подробиці»

06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «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»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка»

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

«Стосується кожного»
23.40 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»
02.15 Війна всередині нас
03.00 Х/ф «Бережіть 

жінок»

1+1 ІНТЕР

05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»
13.30 Х/ф «Динотопія»
15.05, 16.20, 21.20 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Пункт 

призначення»
01.10 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
03.00, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
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 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
20.00 Рятівники
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Волинська 

веселка»
10.30 «Палітра» 

(Т.Галькун)
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.10 Тема 

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Євровибір»
13.30 «Народна 

скарбниця»
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 «Палітра» 

(Т.Галькун)
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

(Голокост)
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 ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 Твій дім
13.00 «Карамазов». 3 ч.
13.50 ЧП+
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 «Карамазов». 4 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Два бійці» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ДЕПП І ХЕРД ОФІЦІЙНО 
РОЗЛУЧИЛИСЯ

Шлюборозлучний процес між 
голлівудським подружжям 

Джонні Деппом та Ембер Херд добіг 
кінця. Пара офіційно розлучилася. 
Відтак Депп зобов’язаний виплатити 
екс-благовірній сім мільйонів доларів. 

Джонні вже виплатив 200 тисяч Ембер, а 
наступного місяця пообіцяв перевести на її 
рахунок ще мільйон доларів. Іншу ж частину 
суми актор зобов’язаний віддати колишній 

дружині до лютого 2018 року. 
Також екс-закохані поділили 
спільних тварин та нерухо-
мість. Ембер дісталися авто-
мобілі Range Rover 2015 року 

і Ford Mustang 1968 року. 
Акторка піклувати-

меться про собак 
Пістолета і Бу та 
коня Ерроу. Джон-
ні залишив собі 
всю нерухомість 

та 42 транспортні 
засоби.

зіркові пристрасті

Фільм «Динотопія»

Фільм «Бережіть жінок»

Фільм «Знову ти»

Фільм «Мушкетер»

13:35

03:00

20:15

01:05

kinopoisk.ru
interplus.ua

kinopoisk.ru
fi lm

ix.m
e

отакої!

дружині до л
Також екс-за
спільних тв
мість. Ембер
мобілі Range
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Акт
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н
вloonapix.com
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

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

ВІРА У ДИВО

«РІЗДВЯНА ЗІРКА», ЩО ДАЄ НАДІЮ

Відчути дух Різдва змогли 
глядачі благодійного 

концерту «Різдвяна зірка», 
що відбувся у Луцьку в 
рамках святкування 500-
річчя Реформації. «Різдвяна 
зірка» стала традицією,  яку 
започаткували християни-
баптисти Волині. Мета 
концерту – допомогти 
людям, які потрапили 
у пастку складних життєвих 
обставин.

Цьогоріч усі виручені за про-
даж квитків кошти й пожерт-
ви небайдужих людей підуть на 
лікування семирічної лучанки 
Мар’яни Коледюк. Відразу після 
народження дівчинки лікарі по-
мітили на її спинці фізіологічні 
зміни. Вроджений лівобічний ки-
фосколіоз четвертої стадії, пору-
шення грудо-поперекового відділу 
хребта – такий діагноз значиться у 
медичній картці дитини.

Перші кроки дівчинка зроби-
ла у два роки й відтоді, попри всі 
перешкоди, не зупиняється. Пере-
несла операцію. Торік влітку після 
загострення хвороби потрапила 

до лікарні у Львові, але оперативне 
втручання відтермінували через 
хронічну хворобу нирок. За пів-
року була друга невдала спроба. 
24 січня цього року на Мар’янку 
чекає третя поїздка в Київ до ін-
ституту на обстеження та опера-
ція, що триватиме 17 годин. 

Мар’янку виховують мама та 
бабуся з дідусем, для яких дів-
чинка стала змістом життя. Рідні 
сподіваються, що їхня кровиноч-
ка одужає. Та самотужки їм не 
до снаги поставити Мар’янку на 
ноги, адже вартість операції сягає 
понад 300 тисяч гривень.

Кожен присутній зміг долу-
читися до благодійністі, пожерт-
вувавши кошти на лікування 
Мар’янки. Серед партнерів цьо-
горічної «Різдвяної зірки» –  Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», який 
і в попередні роки надавав суттєву 
підтримку в організації таких за-
ходів.

Заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Ігор Поліщук зазначив, що 
такі заходи надзвичайно важливі, 
адже звертають увагу на людську 
біду. Вони спонукають бути не-

байдужими, дають можливість до-
помогти тим, хто цього потребує. 
Ігор Поліщук побажав присутнім 
міцного здоров’я, миру та благо-
получчя. Закликав усіх цінувати 
кожну мить і бути вдячними за 
кожен прожитий день.

«Кількість глядачів, які зібра-
лися в цьому залі, свідчить про те, 
що люди піклуються про інших. 
Я дуже щасливий, що наше місто 
має особливий характер благо-
дійності, – поділився враженнями 
керівник молодіжного служіння 
Союзу Євангельських християн-
баптистів Роман Кравчук. – Сьо-
годні «Різдвяна зірка» буде так 
званою зупинкою для багатьох 
людей, аби подумати, що вони 
можуть зробити для таких, як 
Мар’янка». 

Зі сцени звучали чудові компо-
зиції від білоруських музикантів з 
гурту SPASENIE та знаменитого 
камерного оркестру «Кантабіле» 
під керівництвом Товія Рівця. А 
український «Щедрик» додав свя-
ту ще більшої душевності та коло-
ритності. Родзинкою вечора став 
виступ переможниці музичної 
премії «Шлягер року-2016» у но-

мінації «Відкриття року» Rulada. 
«Люди, які проживають на 

Волині, вразили мене своєю доб-
ротою, любов’ю до української 
мови, – ділиться враженнями від 
нашого краю Rulada, яку в житті 
знають як Ірину Цуканову. – Такі 
заходи вкрай потрібні. Якщо буде 
багато благодійних концертів, ба-
гато добрих сердець, які жертву-
ють для людей, що цього потребу-
ють, Божа милість буде більшою 
на землі». 

Соліст гурту SPASENIE Ігор 
Муха зауважив, що вони не впер-
ше на сцені з оркестром «Кантабі-
ле», тому особливих труднощів не 
виникало. До речі, весь вечір біло-
рус Ігор Муха розмовляв україн-
ською мовою.

«Я люблю українську мову. 
Вона – як музика. До речі, україн-
ською мовою дуже легко співати. 
Вона така мелодійна... Ця мова 
для мене – як рідна. Я приїжджав 
у село, там люди розмовляли укра-
їнською. Мої батьки нею говори-
ли», – пригадує виконавець. 

Керівник творчого відділу 
Р-500 Юрій Слива, організатор 
«Різдвяної зірки», розповів: у рам-

ках проекту Р-500, що його 2017 
року відзначають в Україні, на Во-
лині заплановано низку заходів, 
які покликані через духовну ре-
формацію вести до відродження 
країни. Це концерти за участі іно-
земних виконавців і диригентів, 
вуличні виступи та інші творчі 
заходи.

«Різдвяна зірка» – це особли-
вий проект, який став щорічним. 
Я дуже радий, що ми за його раху-
нок можемо допомагати діткам та 
малозабезпеченим верствам насе-
лення. Наші музиканти не мають 
великих статків, але можуть до-
помагати своїм талантом», – каже 
Юрій Слива. 

Присутні разом з пастором 
церкви «Фіміам» спільно помоли-
лися за одужання Мар’янки.

У залі з бабусею, дідусем та 
сестричкою-близнючкою була і 
сама дівчинка. Дорослі не стри-
мували сліз, адже вони розумі-
ють, який ризик несе операція. А 
Мар’янка просто вірить, що всі її 
страждання скінчаться і вона змо-
же безтурботно бігати разом із од-
нолітками.

Ірина ЮЗВА

Білорус Ігор Муха весь 
вечір розмовляв українською

Родзинкою вечора 
став виступ Rulada

Мар’яна Коледюк з дідусем 
Заступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ігор Поліщук

Поєднання класики від «Кантабіле» 
та поп-рокової музики гурту SPASENIE

Музиканти об’єдналися заради благодійності
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ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ ВІКТОРІЯ КАШУБА: «ЯКЩО ЛЮДИ 
ЗАЦІКАВЛЕНІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, 
ТО В НИХ УСЕ ВИХОДИТЬ»

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ РОКИНІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

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
НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

Володимир-волинське 
представництво Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом» 
розпочало роботу в травні 
2016 року. За невеликий 
проміжок часу спільними 
зусиллями громади та Фонду 
вже вдалося реалізувати 15 
проектів. 

Вікторія Кашуба, керівник 
представництва у Володимир-
Волинському районі, розповідає: 
до них щодня приходять люди з 
найрізноманітнішими звернен-
нями. Жителі району готові до-
лучатися до співфінансування 
проектів (адже це основна умова 
співпраці Фонду з громадою) задля 
розв’язання проблем, які роками 
їх хвилювали. Серед реалізованих 
справ – забезпечення обладнан-
ням навчальних закладів, рекон-
струкція шкільних убиралень, 
встановлення ліхтарів вуличного 
освітлення та інші проекти, ініціа-
торами яких стали місцеві жителі. 

Однією з найактивніших у 
Володимир-Волинському районі є 
Зимнівська ОТГ. На території цієї 
громади з допомогою Фонду вже 
реалізовано три проекти. Проб-
леми у місцевих різні. Ще влітку 
жителі села Поничів за підтрим-
ки Фонду встановили огорожі на 
сільському кладовищі. А нещо-
давно мешканці багатоквартир-
них будинків, що в селі Льотничо-
му, спільно з Фондом розв’язали 
проблему, яка не давала спокійно 
жити впродовж десяти років. 

Льотниче розташоване в пе-
редмісті Володимира-Во линсь ко-
го. У селі – п’ять багатоквартир-
них будинків, у яких проживає 
242 мешканці. Вулиця, на якій роз-
ташовані будинки, практично по-
топала в смітті. Місцева житель-

ка, староста Зимнівської громади 
Таїсія Подзізей пригадує: раніше 
контейнери стояли біля кожного 
будинку. Проте вони були старі, 
без кришок, сміття розносилося 
навкруги. Пізніше люди обладна-
ли спеціальне місце, куди викида-
ли побутові відходи. Раз на місяць 
володимир-волинське комунальне 
підприємство «Полігон», яке об-
слуговує село, вивозило сміття.

– Ця проблема в нас років з 
десять. Контейнери вже стояли в 
різних місцях, і всюди була анти-
санітарія, влітку в під’їздах повно 
мух, – бідкається мешканка одного 
з будинків Валентина Миронюк.

По допомогу люди звернули-
ся у володимир-волинське пред-
ставництво Фонду. Адже вартість 

Одинадцятикласниця Рокинівського 
навчально-виховного комплексу 
Діана Качмарик уже три роки 
займається науковою роботою. 
Дівчина досліджує фітосанітарний 
стан сортів ярого тритикале. Обрала 
таку тему не випадково, адже 
навчається в агроекологічному ліцеї.

Інформацію для своїх досліджень дівчи-
на шукає в довідниках, часто використовує 
інтернет. Зі своїми напрацюваннями Діана 
виборює призові місця на всеукраїнських 
конкурсах. Щоправда, про її досягнення 
мало знали у стінах рідної школи, адже до-
недавна тут не мали потрібної техніки, щоб 
продемонструвати результати досліджень. 

– Коли я їздила на різні конкурси, мені 
надавали проектори, телевізори, на яких 

я мала змогу показувати свої презентації, 
але у школі цього не можна було зробити, – 
каже Діана.

На крок ближче до сучасних технологій 
учні та вчителі НВК стали завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». У кабінеті 
хімії на умовах співфінансування вдалося 
встановити комп’ютер та телевізор, про-
вести інтернет. 

– Сьогодні дітей дуже важко зацікави-
ти навчанням, тому на допомогу приходять 
сучасні технології. Тепер ми за урок вивча-
ємо стільки, скільки раніше не встигали за 
два й більше, – каже Наталія Галалюк, учи-
тель географії.

Директор Рокинівського НВК Іван 
Галалюк переконаний: використовуючи 
комп’ютер навіть фрагментарно, діти ма-
ють можливість більш реально уявити 

історичні події, різні явища або побачи-
ти карти, яких нема у виробництві. Так 
виник ла ідея спільного проекту із Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Обговорюючи проект звернення, ми 
запропонували збільшити фінансову частку 
Фонду. Для чого? Щоб, крім придбання теле-
візора, розширити проект і підвести інтер-
нет, щоб дати ноутбук, який дозволить керу-
вати зображеннями, показувати презентації. 
У результаті в нас вийшов мультимедійний 
комплекс, – каже Наталія Рубльова, керів-
ник луцького районного представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Сила громади – у її амбіціях. А ідей у 
рокинівців не бракує. Вони переконані, що 
попереду – плідна праця над новими про-
ектами. 

Людмила ПАСТУШОК

контейнерів перевищує 30 тисяч 
гривень. Така сума непідйомна на-
віть для територіальної громади, 
не кажучи вже про те, щоб люди 
платили з сімейного бюджету. 

Вікторія Кашуба зазначає, що 
на зборах, де були присутні пред-
ставники усіх квартир, люди одно-
голосно вирішили, що проблема 
зі сміттям – найнагальніша. Фонд 
підтримав ініціативну громаду. На 
умовах співфінансування було за-
куплено чотири нові контейнери з 
кришками.

– Є різні ініціативні групи. 
Якщо люди зацікавлені в реаліза-
ції проекту, то у них все виходить. 
Льотничани доклали усіх зусиль, 
щоб зібрати кошти та підготува-
ти документи, – зауважує Вікто-
рія Кашуба. – Вони побачили, що 
їхню ініціативу підтримали, і ду-
мають над новими проектами: хо-
чуть замінити старі двері в під’їзді, 
зробити освітлення, замінити ка-
налізаційну систему. 

Голова Зимнівської ОТГ 
В’ячеслав Католик каже: те, що 
громада порівняно невелика, до-
зволяє активно та ефективно 
працювати й реалізовувати бага-
то різних проектів, спрямованих 
на покращення благоустрою села. 
Основну проблему Льотничого 
залагоджено. Тепер нові сміттєві 
контейнери з кришками будуть 
стояти біля кожного багатоквар-
тирного будинку. А ініціативні 
мешканці планують продовжити 
співпрацю з Фондом. Адже на часі 
ще чимало проблем, які потребу-
ють термінового розв’язання.

Ірина ЮЗВА

Люди готові на умовах співфінансування 
реалізовувати нові проекти

Голова ініціативної громади 
Валентина Миронюк

Діана Качмарик презентує свій проект
На уроках хімії старшокласникам 
тепер ще цікавіше
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ДОБРА НОВИНА

РІЗДВЯНІ ВІНШУВАННЯ ВІД КОЛЯДНИКІВРІЗДВЯНІ ВІНШУВАННЯ ВІД КОЛЯДНИКІВ

ОЙ РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ, ОЙ РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ, 
СИН БОЖИЙ НАРОДИВСЯ!СИН БОЖИЙ НАРОДИВСЯ!

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Післясвятковий робочий тиждень 
для Фонду Ігоря Палиці «Тільки 

разом» розпочався із приємних подій. 
В офіс Фонду завітали колядники, 
щоб сповістити Добру Новину про 
народження Ісуса Христа. У їхніх 
піснеспівах звучали не лише вітання 
з Різдвом Христовим, а й побажання 
миру, добра і благополуччя.

Хористи з ветеранського клубу «Не-
спокійні серця» прийшли із вертепом та... 
справжнісіньким живим півнем – симво-
лом 2017 року. Неповторні колядки ветера-
ни виконували під супровід баяна та дзві-
ночків.

Цілий віночок народних колядок пода-
рував працівникам Фонду вокальний ан-

Лункими колядками та 
щедрівками повнилися у 
ці святкові дні вулиці села 
Щурина Рожищенського 
району. Під супровід 
новенького баяна вихованці 
місцевого дитсадка разом 
із батьками віншували 
односельчан з Різдвом 
Христовим.

ДНЗ «Казка» діє в Щурині з 
2003 року. Нині його відвідують 20 
діток від двох до шести років. За 
словами завідувачки дитсадка Ва-
лентини Коровіцької, всі вихован-
ці надзвичайно обдаровані й тала-
новиті. На кожне свято у садочок 
поспішають не тільки батьки, а й 
інші жителі села і навіть району, 
щоб подивитися на виступи юних 
артистів. 

– Скільки діє наш дитсадок, 
стільки ми разом із дітками коля-
дуємо та щедруємо. Односельчани 
переконалися: скільки на Різдвя-
ні свята у хату зайде колядників, 
стільки щастя прибуде. Тому нас 
усі чекають в гості, щоб насоло-
дитися дзвінкими дитячими піс-
неспівами, – відзначає Валентина 
Коровіцька.

Завідувачка ДНЗ «Казка» пе-
реконана: що посієш у дитячі 
душі змалку, те проросте і дасть 
плоди у зрілому віці. Саме тому 
в дитсадку роблять акцент на па-
тріотичному вихованні. Діток на-
вчають національних традицій, 

самбль «Джерела Волині». Слідом за цими 
віншувальниками завітали й колядники з 
церкви Святої Марії-Магдалини. Жіночий 
квартет «Оксамит» професійно виконав 
кілька колядок, а потім разом із працівни-
ками Фонду заспівали «Нова радість стала». 
Настоятель храму отець Олександр побажав 
усім здоров’я, миру та Божої благодаті. 

Гарного настрою працівникам Фонду 
додали виступи дитячого вокального хоро-

вого гурту «Перлинка», колективу Луцької 
музичної школи №1, народної аматорської 
хорової капели «Посвіт». Згідно з багатоліт-
німи традиціями, усі бажали миру, злагоди, 
щастя, радості, усіляких гараздів. 

Наступного дня на позитивну хвилю 
усіх налаштували особливі колядники. Із 
Різдвяними святами віншувала делегація 
обласної організації батьків дітей із синдро-
мом Дауна. 

Зауважимо, що із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» організація співпрацює вже 
не один рік. За цей час було втілено багато 
різних спільних проектів. 

У Фонді завжди готові підтримати та 
співпрацювати із батьками особливих діток, 
які для них – найкращі. Зокрема, за сприян-
ня Фонду сонячні дітки мали можливість 
оздоровитися у Буковелі.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

запланувала придбати сучасний 
баян. 

Зауважимо, що до Щуринської 
сільської ради належать три на-
селені пункти: Щурин, Квітневе 
і Тристень. Загалом на терито-
рії сільської ради проживає 1500 
осіб. 

– Наші дітки дуже хочуть спі-
вати, танцювати, майструвати. 
Звісно, в них нема такого вибору 
гуртків, як у жителів міста. Тому 
дякуємо Фонду, що не ігнорує по-
треби сільських закладів освіти. 
Це дуже мудро: допомагати на 
умовах співфінансування, залуча-
ючи кошти громади, – наголосила 
Валентина Коровіцька. 

Частку громади вдалося до-
класти завдяки батькам і мецена-
там, які долучилися до співфінан-
сування. Голова ініціативної групи 
Інна Панасюк висловила надію, 
що цей проект – лише успішний 
початок співпраці, адже задумів 
громада має чимало. 

Керівник Рожищенського 
представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Олена Верем-
чук підкреслила, що лише завдяки 
згуртованій громаді можна досяг-
ти поставленої мети.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

звичаїв. Високий рівень дошкіль-
ної підготовки випускників ДНЗ 
«Казка» відзначають у місцевій 
школі.  

Однак у садочку є багато акту-

альних проблем, які потребують 
розв’язання. Донедавна однією з 
них була відсутність музичного 
інструмента. Ініціативна група 
ДНЗ звернулася у представни-

цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» в Рожищенському районі 
з проектною пропозицією «Ди-
тина – найкраща інвестиція». На 
умовах співфінансування громада 

Колядки від дитячого 
колективу

Квартет «Оксамит» Ветеранський клуб «Неспокійні серця»

Різдвяна зірка від сонячних діток

Щуринські колядники

Ансамбль «Джерела Волині»
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ПІДТРИМКА СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР 

ДЛЯ ДЮСШ ОБЛАСТІ
Кожна дитина – це особистість, яка має 

потребу в самореалізації. Дитячо-
юнацькі спортивні школи, що діють у 
районах Волині, – чи не єдине місце, де 
юні волиняни мають змогу реалізувати 
себе у спортивному напрямку. Тут вони 
переживають перші поразки та невдачі, 
відчувають солодкі миті тріумфу. По-
різному складається доля вихованців 
ДЮСШ. Хтось на цьому залишає заняття 
спортом, та все-таки багато з них стають 
відомими спортсменами не лише області 
та країни, а й світу.

Основна проблема ДЮСШ – мале фінан-
сування від держави. Для того щоб підтри-
мати  роботу спортивних шкіл області, Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» втілив у життя 
проект «Оснащення спортивним обладнан-
ням та інвентарем». У рамках проекту перед-
бачено забезпечення інвентарем усіх ДЮСШ 
області.

У Голобській ДЮСШ  працює сім трене-
рів із чотирьох видів спорту: легкої атлети-
ки, футболу, вільної боротьби та волейболу. 
Школа має філіали у шести селах району. За-
галом у групах займаються 235 учнів. Серед 
них – призери чемпіонатів області та учасни-
ки чемпіонатів України. 

Тренер Голобської ДЮСШ з легкої ат-
летики Тетяна Даценко працює 18 років. Її 
вихованці беруть участь в районних та об-
ласних змаганнях. Тренер зазначає, що через 
відсутність відповідного обладнання, легко-
атлетичних доріжок, стадіону доводиться ви-
ходити з того, що є. Аби взяти участь у зма-
ганнях, тренери змушені  шукати спонсорів, 
які покрили б фінансові витрати на проїзд. 
Ідуть назустріч і батьки. Як свідчать резуль-
тати, роботу проводять недаремно. 

Після навчання в ДЮСШ перспективні 
юні спортсмени продовжують тренуватися в 
інших закладах зі спортивним нахилом. 

– Проблема нестачі спортивного інвен-
тарю є не лише в нас, а й по всій Україні, – 
констатує директор Голобської ДЮСШ Воло-
димир Чубара. – Те, що робить Фонд, – дуже 
великий вклад у розвиток спорту в районах. 
Завдяки Фонду ми отримали хороші фут-
больні та волейбольні м’ячі й сітки. Саме це 
було найпотрібніше для нашої роботи.

Люблинецька ДЮСШ працює з 1990 року. 
Її незмінним директором є Олександр Кли-
мовець.

– Треба відірвати дітей від комп’ютерів, 
щоб вони займалися спортом. Не всі стануть 
видатними спортсменами. Але будуть хоро-
шими людьми, – ділиться основною метою 
роботи школи Олександр Климовець.

У школі функціонує чотири відділення: 
легкої атлетики, футболу, волейболу і вес-
лування на байдарках та каное. Щорічно 
Люблинецька спортивна школа проводить 
традиційні турніри, участь у яких беруть не 
лише спортсмени з Волині, а й учасники з 
Польщі та Білорусі. Попри неналежне фінан-
сування, вихованці ДЮСШ не поступають-
ся на змаганнях закордонним друзям. Юні 
спортсмени демонструють високі результати 
та рівняються на випускників спортшколи, 
які досягли висот у спорті. 

Гордість ДЮСШ – майстер спорту Украї-
ни міжнародного класу з веслування Андрій 
Рибачок, який нині є чемпіоном України, 
чемпіоном Європи, бронзовим призером 

Чемпіонату світу з веслування на байдарках і 
каное, Олександр Мацук – переможець кубка 
України з важкої атлетики, майстер спорту 
України, футболіст Артем Козак, який грає за 
грецький ПАОК, та інші спортсмени.

Можна впевнено сказати, що школа три-
мається на ентузіастах, які люблять свою 
справу. Одним з таких є 70-річний тренер 
з легкої атлетики Віктор Козлов. Директор 
ДЮСШ справедливо зауважує: не було б 
цього тренера – не стало б легкої атлетики у 
школі. Адже молода людина не буде сповна 
віддаватися роботі за таку зарплату. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» при-
дбав для Люблинецької ДЮСШ футбольні та 
волейбольні м’ячі й футбольну форму.

Провідними видами спорту в Локачин-
ському районі є баскетбол і футбол. Саме їх 
розвивають у місцевій ДЮСШ.

Майя Веселовська, директорка Локачин-
ської ДЮСШ, зазначає, що вихованці школи 
демонструють високі результати не лише на 
обласному, а й на всеукраїнському рівнях. 10 
спортсменок грають у футбол в чемпіонаті 
України. Сімнадцятирічна Юлія Струк – член 
збірної команди України з жіночого футболу 
відповідної вікової категорії. Школа має ваго-
мі здобутки в цьому виді спорту.

Майя Веселовська каже, що для ефектив-
ної роботи вихованцям бракувало м’ячів та 
форми. Саме з такими подарунками завітали 
працівники Фонду в Локачинську ДЮСШ.

Окрім матеріальної допомоги ДЮСШ 
області, Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
надає і фінансову підтримку юним спортсме-
нам. У 2016 році стипендії Фонду отримали 
74 вихованці ДЮСШ. 

Ірина ЮЗВА 

НАДІЙНА ЗМІНА

НА ВОЛИНІ ПОБІЛЬШАЛО 
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
Наприкінці 2016 року в обласній 
дитячо-юнацькій спортивній 
школі відбулося щорічне 
спортивне свято – «Посвята в 
юні спортсмени».

 У заході взяли участь близь-
ко двохсот вихованців відділень 
з видів спорту ОДЮСШ: баскет-
болу, гандболу, волейболу, легкої 
атлетики та спортивної акроба-
тики. Усі вони отримали почесні 
посвідчення учнів спортивної 
школи та урочисто присягнули на 
вірність спортивним принципам. 

У святі також узяли участь 
провідні спортсмени ОДЮСШ, які 
неодноразово ставали чемпіона-
ми та призерами всеукраїнських і 
міжнародних змагань. 

Юних спортсменів привітали 
заслужений працівник фізичної 
культури та спорту України, заслу-
жений тренер України, директор 
обласної дитячо-юнацької спор-
тивної школи Богуслав Галицький, 
заступник голови правління Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Орест Маховський та інші поважні 
гості. 

– Для Фонду 2016 рік був наси-
чений спортивними подіями. Ми 
організували та підтримали багато 
заходів, реалізували чимало планів 
розбудови спортивної інфраструк-
тури в області. Сьогодні привітали 
юних спортсменів із правильним 
вибором. Хочемо побажати, щоб 
цей день став визначальним у їх-
ньому житті. А ще – позитивних 
емоцій від занять фізкультурою, – 
зазначив Орест Маховський. 

Разом із почесним посвідчен-

ням учня спортивної школи кожен 
юний спортсмен отримав солодкий 
подарунок від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Гості та співорганізатори 
звернулися до юних спортсменів 
з привітаннями та настановчи-
ми словами, поділилися власним 
спортивним досвідом і побажали, 
щоб нове покоління шанувало й 
підтримувало славні традиції ор-
ганізації, залучаючи однолітків 
до занять фізичною культурою та 
спортом.

Після урочистого відкриття 
юні спортсмени взяли участь у 
змаганнях – естафеті «Спортивні 
забави-2016».

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ЗМАГАННЯ

НЕДИТЯЧІ ПРИСТРАСТІ 
НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ
Упродовж трьох днів, з 9 до 
11 січня, за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у культурно-розважальному 
комплексі «Адреналін Сіті», 
що в Луцьку, відбувався 
Міжнародний фестиваль 
дитячого футболу «Кубок 
ФК «Адреналін». За звання 
найкращих змагалися команди 
хлопців у п’яти вікових 
категоріях: 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 років народження. 

Участь у змаганнях взяли 46 
команд із Білорусі, Польщі та Укра-
їни. Попри те, що турнір дитячий, 
на спортивній арені вирували не-
дитячі пристрасті. Юні учасники 
демонстрували захопливу гру та 
яскраві моменти. 

Організатор заходу, спортив-
ний директор клубу «Адреналін» 
Олександр Слабецький зазначив, 
що турнір відбувається з 2009 
року. З кожним роком він набирає 
все ширшого масштабу та залучає 
нових учасників. 

На полі було чимало команд, 
які показали високий рівень гри, 
однак у своїх вікових категоріях 
тріумфаторами стали команди з 
Мінська, Києва та Луцька:

– ФК «Мінськ» (2006 р. н.);
– ДЮСШ-15, Київ (2007 р. н.);
– ФК «Адреналін», Луцьк (2008 

р. н.);

– ФК «Волинь», Луцьк (2009 р. н.);
– ФК «Адреналін», Луцьк (2010 

р. н.). 
Нагороди в індивідуальних 

номінаціях отримали і найкращі 
гравці змагань. 

«Такі заходи дають дітям мож-
ливість реалізовувати свій потен-
ціал. Упевнений, що багато з вас 
мріють досягнути висот у футбо-
лі. Не припиняйте тренуватися 
та працювати над собою. Завдяки 
великим старанням, неймовірній 
праці й дисципліні вам це вдасть-
ся», – звернувся до юних футболіс-
тів під час нагородження менеджер 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Олексій Сорокун.

Фізична культура, спорт – ті 
пріоритети, що їх постійно декла-
рує Фонд. Адже вкладення грошей 
у спорт – це насамперед інвестиція 
у здоров’я волинян. 

Ірина ЮЗВА

Вихованці Голобської та Люблинецької ДЮСШ

Участь у змаганнях 
взяли 46 команд

Юні футболісти ФК «Волинь»

Почесне посвідчення 
демонструє Ірина Тарасюк
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СУБОТА 28 січня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

23.20, 00.15 Погода
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
11.00 Фольк-music
12.10 Х/ф «Марко Поло»
16.00 Український корт
16.40 Чоловічий клуб. 

Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.30 Х/ф «Останній 

танець Кармен»
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Жива ватра»
22.20 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25, 23.50 Золотий 

гусак
01.20 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено»

02.15 Т/с «Царівна»
04.40 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
05.40, 07.00 Kids Time
05.45 М/с «Турбо»
07.02 Половинки - 2
08.50 Ревізор
12.45 Страсті за 

ревізором
16.00 М/ф «Реальна 

білка»
17.40 М/ф «Панда Кунг-

Фу - 2»
19.20 Х/ф «13-й район»
21.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»
23.00 Х/ф «Вовк з Уолл-

Стріт»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

талант!-5»
17.05 Х/ф «Мама 

напрокат»
19.00 Х/ф «Вітер в 

обличчя»
23.00 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
00.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

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

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

Бейлі: Ніч у Коутауні»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 Х/ф «Любий 

Джон»
15.30 «Орел і Решка. 

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

Лощина»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Події
07.10, 05.00 Зірковий 

шлях
09.10 Т/с «Будинок без 

виходу»
13.00, 15.20 Т/с 

«Понаїхали тут»
17.00, 19.40 Т/с «Право 

на кохання»
21.30 Х/ф «Прикмета на 

щастя»
23.30 Реальна містика
02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Паралельний світ
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40 Літаки, що змінили 

світ
14.20 Загадки планети
16.20 Дивовижні миті 

життя
21.00 Неймовірний 

космос
23.50 Метеоритна 

загроза
00.50 Україна: забута 

історія
05.30 Холодний Яр

МЕГА

07.05, 19.30 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
13.05 «Голос країни 7»
15.30, 21.15 «Вечірній 

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

сенсації»
00.10, 05.05 Х/ф 

«Області темряви»
02.05 «Вечірній Київ »

1+1

06.50 Мультфільми
07.40 Х/ф «За 

сірниками»
09.00 Х/ф 

«Самогонники»
09.20 Х/ф «Пес Барбос 

та незвичайний крос»
09.30 Док.проект «Леонід 

Гайдай. Незвичайний 
крос»

10.20 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

12.15 Т/с «Гордіїв вузол»
15.50, 20.30 Т/с 

«Серафима Прекрасна»
20.00 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»
00.25 Х/ф «Харві Мілк»
02.50 Х/ф «Трест, який 

лопнув»

ІНТЕР

05.05, 12.45 Факти
05.25 Великі авантюристи
07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не 

повторюй!
08.55 Я зняв! Прем’єра
10.45 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
13.00 Х/ф «Брати Грімм»
15.00 Х/ф «Геракл. 

Початок легенди»
16.45 Х/ф «Людина 

листопада»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія 

обману»
22.05 Х/ф «Хранителі»
01.05 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
02.25 Т/с «Код Костянтина»

ICTV

07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.45 М/ф «Чарівна 

карусель»
12.10 Х/ф «Повернення 

на острів Нім»
13.50, 04.30 Віталька
16.20 Х/ф «Молодята»
18.10 М/ф «Зачарований 

будинок»
19.50 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00, 02.50 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Шпілівілі
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 «Волинська 

веселка»
08.30 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Грані»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 Т/ф «Каїнова 

печать»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Мультсеріал 

«Школа монстрів»
14.45 «Служба порятунку 

101»
15.00 «Натхнення»
15.30 «Народна 

скарбниця»
16.00 Новини. День
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/ф «Державна 

святиня Незалежності»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Грані»
23.40 «Служба порятунку 

101»

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 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб
18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі» 

АВЕРС 18.55, 21.40, 00.10 
Погода

19.00 Різдвяне караоке
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 «...посадіть молоду 

яворину». 2 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Насреддін в Бухарі» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 27 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.20, 07.15, 
08.20, 15.15 Погода 
06.25, 23.35 Від першої 
особи 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.00 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Бабин Яр. Без 
права на існування 09.10 
Д/ф «Ангел помсти» 
09.40 Х/ф «Повернення» 
13.15 «Схеми» 14.00 
Д/ф «Примара Бабиного 
Яру» 15.30 Віра. Надія. 
Любов 16.30 90 років 
від дня народження 
Олекси Тихого 16.35 
Перша студія 17.10 Д/ф 
«Українська Гельсінська 
спілка - вектор 
визначено» 18.20, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.25 Війна і мир 20.20, 
04.35 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.45 Д/ф «Одного 
разу 60 років потому» 
23.15 Підсумки 02.05 
Музичне турне 03.05 
Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладіна»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 07.00 Kids Time

05.42 М/с «Турбо»

07.02 Т/с «Клініка»

09.40 Київ вдень та вночі

11.40 Від пацанки до 

панянки

19.00 Хто зверху-5

22.50 Т/с «Гра Престолів»

01.00 Х/ф «Явище»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 «Зіркове життя»

08.30 Х/ф «На мосту»

10.35 Х/ф «Особисте 

життя лікаря 

Селіванової»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Україна має 

талант!-5»

23.50 «Х-Фактор - 7»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«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, 01.25 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «КВН» 02.15 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 16.10 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 03.15 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 05.30 Зірковий 

шлях
11.20, 04.00 Реальна 

містика
13.20, 15.30, 21.00, 

23.30 Т/с «За законами 
воєнного часу»

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

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

злочину»

УКРАЇНА
07.20, 13.10 Правила 

життя
08.10 Правда життя
09.10, 19.50 

Паралельний світ
10.10, 21.40 Диво-винаходи
11.10, 17.50 Мисливець 

та жертва
12.10, 16.50, 22.40 

Загадки планети
14.10 Містична Україна
15.10, 20.50 НЛО з 

минулого
16.00, 23.40 

Смертельний двобій
18.50 Хижа Арктика
00.30 Холодний Яр
01.10 Володимир Івасюк
02.00 Леонід Биков
02.50 Ролан Биков
03.40 Володимир Басов

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, 12.20 
«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.45 «Хочу у ВІА Гру»
14.50, 22.10 «Вечірній 

квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
00.05 Х/ф «Службовий 

роман»
02.55 «Неділя з 

Кварталом»
05.10 Х/ф «Артур 

Ньюман»

05.00, 20.00, 02.40 
«Подробиці»

06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «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»

11.10, 12.25 Т/с «Райські 
яблучка»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Трест, який 

лопнув»
03.30 Х/ф «Капітан 

«Пілігрима»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 
44»

13.30 Х/ф «Геракл. 
Відродження 
легенди»

15.20, 16.20 Т/с «На 
трьох»

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

призначення-4»
01.10 Х/ф «Пункт 

призначення»
02.45 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Перші сім 

років»
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, 23.30 Країна У
17.50 Розсміши коміка
20.00 М/ф «Зачарований 

будинок»
21.40 Х/ф «Молодята»
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»
10.00 Балетна студія 

«Жизель»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Актуально»
13.20 «Волинська 

веселка»
13.50 Мультсеріал 

«Школа монстрів»
15.00 «Музеї Волині»
15.30 «Музичний 

проспект»
16.00 Новини. День
17.00 «Народна 

скарбниця»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни»
18.30 «Історія без купюр»
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/ф «33 

хвилини пам’яті»
21.45 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «Не 
переставайте 
читати»

22.00 Новини. 
Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 «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 ЕКО-ТВ
12.10 Класні уроки
12.30 Настав час
13.00 «Карамазов». 4 ч.
13.50 ЧП +
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!

АВЕРС 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
01.00 «...посадіть молоду 

яворину». 1 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Серця чотирьох» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
05.50 Я тут живу
06.00 Мозаїка батьківства
06.30 Суперкнига

ДО ЛУЦЬКА ПРИЇДЕ 
ОЛЕГ СКРИПКА

На «Бандерштаті-
2017» виступить 

легендарний 
український рок-гурт 
«Воплі Відоплясова». 

Музиканти на чолі 
з Олегом Скрип-

кою приїдуть на 
фестиваль до 
Луцька вперше, 
повідомили ор-
ганізатори. Гурт 
зіграє свої най-
п о п у л я р н і ш і 
композиції на 
головній сцені 

«Бандершта-
ту». Також на 
цьогорічний 
ф е с т и в а л ь 

українського 
духу приїдуть 
«Бумбокс» та 
Vivienne Mort.

фестиваль

Фільм «Вовк з Уолл-Стріт» Фільм «Геракл. Початок легенди»

Фільм «Трест, який лопнув»

Фільм «Молодята»

23:00 15:00

23:00

21:40

vseprogroshi.com
.ua

m
egaobzor.com

kinopoisk.ru

kinoprosm
otr.tv

УКРАЇНСЬКИЙ 
МУЛЬТИК – У ЄВРОПІ 

Проект мультиплікаційного фільму 
«Мавка. Лісова пісня» візьме 

участь у презентації повнометражних 
анімаційних фільмів Cartoon Movie, що 
відбудеться в березні у французькому 
Бордо.

У 2017 році на Cartoon Movie буде пред-
ставлено 56 проектів з різних країн світу. 
Україна стане учасником вперше. «Мавка. 
Лісова пісня», яку створювали за мотивами 
п’єси Лесі Українки, візьме участь у категорії 
«Концепт».

До створення саундтреку залучено му-
зикантів  з гурту «ДахаБраха». Перший тізер 
фільму буде представлено на кіноринку 
European Film Market в рамках Берлінського 
міжнародного кінофестивалю в лютому 2017 
року.

анімація
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НЕДІЛЯ 29 січня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 

11.20, 23.15, 00.15 
Погода

06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20, 23.30 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
незалежність»

10.10 Д/ф «Українська 
революція»

11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Х/ф «Десять 

заповідей»
15.50 Твій дім-2
16.15 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Д/ф «Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Царівна»
04.40 Віра. Надія. Любов

05.40, 12.45 Факти
06.10, 08.00 Великі 

авантюристи
08.55 Не дай себе 

обдурити!
10.40 Стоп-5
13.00 Стоп-5
13.40 Х/ф «Хранителі»
16.40 Х/ф «Ілюзія 

обману»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Годзила»
21.50 Х/ф «Згадати все!»
23.55 Х/ф «Ніндзя: Тінь 

сльози»
01.40 Т/с «Код 

Костянтина»

07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
09.20 М/ф «Чарівна 

карусель»
10.45 Х/ф «Повернення 

на острів Нім»
12.25 Х/ф «Перші сім 

років»
14.05, 04.30 Віталька
16.50, 18.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.50, 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 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для…

батьків»
11.00 «Натхнення»
11.30 Т/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

12.05 Т/ф «Феномен 
Григорія Гуртового»

12.25 «Молодіжна студія»
13.20, 23.35 «Волинська 

веселка»
13.35 Х/ф «Козацькі 

байки»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ц «Роки і долі» 

(Г. Харів)
15.00 «Дзвони Волині»
15.45 «Дитячий світ»
16.00 ХХIII Різдвяний 

благодійний концерт 
УПЦ у Луцьку

19.00 Місто
19.25 «Урок для…

батьків»
19.55 «Кобзарська пісня 

Валентини Пилипчук»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «На хвилях 

радіо «Луцьк»
21.30 Т/ф «Габріеля 

Запольська. Не бути 
лялькою»

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

07.05 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

10.50 «Україна має 

талант!-5»

15.00 Х/ф «Вітер в 

обличчя»

19.00, 00.45 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.55 Х/ф «Мама 

напрокат»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 Х/ф «Любий 

Джон»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.25 «Орел і Решка»
20.00 Х/ф «А ось і вона»
21.50 «Вечірній квартал»
23.40 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Понаїхали тут»

13.00 Т/с «Право на 

кохання»

16.50, 20.00 Т/с «Я поруч»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.25 Т/с «Будинок без 

виходу»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

06.00, 00.50 Бандитська 
Одеса

07.30 Містична Україна
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40 Неймовірний 

космос
14.20 Загадки планети
16.20 Дивовижні миті 

життя
17.20 Око Атаками
21.00 Літаки, що змінили 

світ
23.50 Мандрівка у себе

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-
забава»

09.40 М/ф «Маша і 
ведмідь»

10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 8 »
16.00 Х/ф «Службовий 

роман»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 01.50 Х/ф «За 

взаємною згодою»
01.10 «Аргумент кiно»
04.55 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.00 Х/ф «Трест, який 
лопнув»

06.00 Мультфільми
06.35 «Подробиці»
07.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

13.50 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Гордіїв вузол»
01.25 Х/ф «Капітан 

«Пілігрима»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
06.00, 07.40 Kids Time
06.02 М/с «Турбо»
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.42 Т/с «Одного разу 

в казці»
12.00 Х/ф «Останній 

кіногерой»
14.50 М/ф «Панда Кунг-

Фу - 2»
16.30 Х/ф «13-й район»
18.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»
20.00 Х/ф «Хітмен»
22.00 Х/ф «Механік»
23.50 Х/ф «12 раундів»
02.00 Х/ф «Ямакасі або 

нові самураї»

07.00 Мозаїка 
батьківства

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 «...посадіть молоду 

АВЕРС яворину». 2 ч.
14.00 Різдвяне караоке
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 Грані музики
22.00 Док. кінопоказ
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 «...посадіть молоду 

яворину». 3 ч.
01.50 Настав час
02.00 Хіт парад
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Макар Нечай» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 23 січня ВТ 24 січня СР 25 січня ЧТ 26 січня ПТ 27 січня СБ 28 січня НД 29 січня
06.00, 08.00, 18.45, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 
06.10 Саутгемптон - Лестер. 
Чемпіонат Англії 08.10 Матч 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Еспаньйол - 
Гранада. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Арсенал - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 13.55 Реал 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Челсі 
- Халл Сіті. Чемпіонат Англії 
18.50 Ейбар - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Сток 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.45 Алавес - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 01.45 Лестер 
- Порту. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.45 Ліверпуль - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 18.30, 20.30, 
01.35, 03.35, 05.35 Топ-матч 
06.10 Атлетік - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ман Сіті - Боруссія (М). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Саутгемптон - Лестер. 
Чемпіонат Англії 12.05, 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
13.00 Ейбар - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 14.45 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
16.00 «LaLiga Files» 2 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.40 Ман Сіті - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 18.40 Матч 
20.40 Арсенал - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 23.45 
Сосьєдад - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 01.45 Боруссія (Д) - 
Реал. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.45 Челсі - Халл Сіті

06.00, 08.00, 01.20, 03.20 Топ-
матч 06.10 Ейбар - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Олімпік - Дніпро. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 Сток 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
12.10, 22.50 «LaLiga Files» 
2 епізод. Чемпіонат Іспанії 
12.50 Вільярреал - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 14.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.30 Осасуна - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 18.20 
Ліверпуль - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 20.10 Реал - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 22.00, 05.20 
«Сіткорізи» 23.30 Саутгемптон 
- Лестер. Чемпіонат Англії 
01.30 Севілья - Ліон. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.30 
Сосьєдад - Сельта

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Матч 08.10 Габала - Майнц. 
Ліга Європи УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Реал - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Челсі - Халл Сіті. Чемпіонат 
Англії 13.55 Атлетік - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 «LaLiga 
Docs» 2 епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 17.05 Сток 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
18.55 Еспаньйол - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Ман 
Сіті - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 22.50 «Сіткорізи» 23.20 
Ейбар - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 01.10 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 02.05 Наполі 
- Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.55 Арсенал - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 05.25 Топ-матч 
06.10 Осасуна - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Олександрія - Ворскла. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Матч 12.05 
Сосьєдад - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Ліверпуль - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 
Реал - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 18.15 Арсенал - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 20.05, 
02.00 «LaLiga Docs» 2 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 21.10, 04.55 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 21.40 LIVE. Осасуна 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Світ Прем’єр-Ліги 00.10 
Челсі - Халл Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.05 Атлетіко - Баварія

06.00, 08.00, 15.35, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
06.10 Вільярреал - Валенсія 
08.10 Боруссія (Д) - Легія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 10.50 
Ейбар - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 12.40 «LaLiga Docs» 
2 епізод. Чемпіонат Іспанії 
13.45 Ман Сіті - Тоттенгем 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги 16.30 
Саутгемптон - Лестер 18.15 
«Сіткорізи» 18.45 «LaLiga Files» 
2 епізод. Чемпіонат Іспанії 
19.25 LIVE. Ейбар - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 20.15 Футбол 
Tables 21.40 LIVE. Леганес - 
Сельта 23.50 Кристал Пелес 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
01.50 Селтік - Ман Сіті 03.55 
Вільярреал - Гранада

06.00, 08.00, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
Алавес - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Спарта - Інтер. 
Ліга Європи УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Тоттенгем - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 12.10 Ейбар 
- Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Фіорентина - ПАОК. Ліга 
Європи УЄФА 16.00 Леганес - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 17.40 
Арсенал - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.25 LIVE. Атлетік - 
Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
20.15 Футбол Tables 21.40 LIVE. 
Реал - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Лестер - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 01.50 Баєр 
- Тоттенгем. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.55 Бетіс - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 

У ЛУЦЬКУ – СЕСТРИ 
ТЕЛЬНЮК

Одна з найбільш вишуканих 
програм у виконанні сестер Галі та 

Лесі Тельнюк «Дорога зі скла» знову 
зазвучить у Луцьку 29 січня. Захід 
відбудеться о 18:30 у Палаці культури 
міста. 

Основу проекту складають вірші Оксани 
Забужко, покладені на музику сестер Тель-
нюк. На слухачів чекає поєднання сучасної 
української поезії та модерної музики. Про-
грама «Дорога зі скла» неодноразово була 
представлена в Україні, США, Великобрита-
нії, Канаді. Луцький концерт передуватиме 
зустрічі проекту з польськими слухачами.

музика

Фільм «Ілюзія обману»

16:40

okino.ua

Фільм «Хітмен»

20:00

fi lm
.ru

  Світлана ФЕДОНЮК
Володимир-Волинський

краєзнавство

ВОЛИНЯНИНА ЗАПРОСИЛИ У ГАРВАРД

Володимир-волинського 
письменника-краєзнавця  

Володимира Музиченка 
запросили в Український 
дослідницький інститут 
Гарвардського університету – 
на презентацію англомовного 
перекладу його книги 
«Володимир єврейський» (Jewish 
Ludmir).

Презентація відбудеться у квітні в 
Кембриджі під час симпозіуму «Євреї 
Росії і Східної Європи», який організо-
вує професор Максим Шраєр.

«Волинські Новини» у квітні 2016 
року публікували інтерв’ю з паном 
Музиченком про Людмирську Діву, єврейську 
святу, першу феміністку світу й одночасно про-
тотип героїні голлівудського мюзиклу «Єнтл», де 
головну роль зіграла відома співачка Барбара 
Стрейзанд. Фільм, знятий за мотивами біогра-
фії єврейки з Володимира-Волинського, у 1984 

році отримав «Оскар» у 
номінації «Найкраща ори-
гінальна музика».

Володимир Музичен-
ко є також ініціатором 
встановлення пам’ятника 
мученикам гетто. Окрім 
своєї громадської і крає-
знавчої діяльності, знаний 
як талановитий музикант, 
автор збірника творів 
для фортепіано «Осінь, 
зачекай». Його пісню «Во-
линь» виконують хорові 
колективи нашої області, 
а низка дитячих пісень 
звучать у виконанні юних 
волинян на  концертах та 

конкурсах.
Книга «Володимир єврейський», видана 

Волинською обласною друкарнею у 2011 році, 
дуже швидко розійшлася серед читачів, сьогодні 
вона є лише у бібліотеках та приватних книго-
збірнях. А от зробити презентацію у рідному міс-
ті авторові ніхто не запропонував...

з особистого архіву

Володимир Музиченко 
зі своєю книгою, 
перевиданою у США
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за лінією фронту

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

ЖИТТЯ В ТИЛУ 
Понад два роки 

в Україні триває 
антитерористична 

операція, в ході 
якої загинули сотні 
людей. Через горнило 
неоголошеної війни 
пройшли тисячі українців. 
А з поверненням 
додому в багатьох 
захисників Вітчизни 
часто розпочинається 
нова битва – паперова – 
за отримання статусу 
учасника бойових дій 
та гарантії соціального 
захисту.

НАДІЯ НА 
НАЙСПРАВЕДЛИВІШИЙ 
ТА НАЙГУМАННІШИЙ

Пам’ятаєте класику кіножан-
ру: «Нехай живе наш найсправед-
ливіший та найгуманніший суд у 
світі!»? Саме в судовому порядку 
намагаються захищати свої права 
учасники АТО, спираючись на за-
кон «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», який 
надає атовцям два десятки різних 
пільг, зокрема, отримання щоріч-
ної разової грошової допомоги до 
9 травня. Сам вид цієї допомоги 
встановлено іншим законом нашої 
держави шляхом внесення змін у 
названий 25 грудня 1998 року, який 
до цього часу не змінювали. Втім 
Кабінет Міністрів України своєю по-
становою від 2 березня 2016 року, 
посилаючись на межі бюджетних 
асигнувань і виходячи з наявних 
фінансових ресурсів, обмежив ви-
плату одноразової грошової допо-
моги учасникам бойових дій сумою 
в 920 гривень, тобто недоплатив 
кожному з них по 4730 гривень. Як 
наслідок, військовослужбовці зму-
шені звертатися в суд і апелювати 
до висновків Конституційного Суду 
України, який уже двічі визнавав 
постанови Кабміну такими, що не 
відповідають головному закону на-
шої держави в частині, що стосуєть-
ся розміру цієї грошової допомоги. 
Зменшити її можливо лише в умо-
вах воєнного або надзвичайного 
стану, але його ніколи не вводили в 
Україні, отже, підстав для звуження 
змісту чи обсягу цих конституцій-
них прав немає. Зрештою, будь-які 
акти органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, 
які обмежують права громадян, є 
недійсними, бо вони та пільги для 
ветеранів війни і членів їхніх сімей, 
встановлені раніше, не скасовані 
без їх рівноцінної зміни.

Тільки в Старовижівському 
районному суді розглянуто і при-
значено до слухання вже десятки 
справ із визнання дій щодо виплати 
учасникам АТО одноразової грошо-
вої допомоги в сумі 5650 гривень 
протиправними. Якщо ж ідеться 
про інвалідів війни, то ця сума знач-
но вища – від 7 до 10 неоподатко-
вуваних мінімальних пенсій. Роз-
глядають цю категорію справ й інші 
суди Волинської області, і не тільки, 
їх хвиля накрила Україну з головою. 
Звісно, управління соціального за-
хисту населення в разі отримання 
учасником бойових дій рішення на 
його користь не поспішатиме од-
разу виконувати волю суду першої 
інстанції, а буде змушене звертати-
ся до суду апеляційного. От тільки 
виникає цілком логічне запитання: 
чи зможе держава фінансово ви-
конати рішення судових інстанцій, 
чи залишаться вони на папері, як 
було з такою категорією громадян, 
як діти війни?

БЕЗПЛАТНЕ 
ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ 
ЛИШЕ В ГОСПІТАЛІ

Закон «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту» 
надає ветеранам АТО право першо-
чергового безплатного зубопро-
тезування, одержання лікарських 
засобів за рецептами лікаря та за-
безпечення санаторно-курортними 
путівками. Однак забезпечити 
учасників бойових дій зубопроте-
зуванням у Старій Вижівці, як цьо-
го хочуть атовці, медики не мають 
можливості, бо в селищі всі стома-
тологічні кабінети госпрозрахун-
кові.

– Це тому, що закупівля ме-
дичних препаратів для цього виду 
послуг здійснюється суто за спец-
кошти, – каже головний лікар Ста-

ровижіської центральної районної 
лікарні Тетяна Свіржевська. – Тоб-
то їх не можна придбати за гроші 
держбюджету, з якого фінансуються 
медичні установи. Із державної каз-
ни виділяються кошти, призначені 
для безплатного зубопротезування 
ветеранів АТО, але спрямовані вони 
не на районні лікарні, як наша, а на 
обласний госпіталь для ветеранів, 
де можна обстежитися, підлікува-
ти здоров’я, а також вставити зуби. 
Щоб протезувати учасників АТО у 
Старій Вижівці, потрібно виділяти 
кошти з місцевого бюджету, а це 
означає, що їх заберуть з інших ста-
тей видатків головного фінансового 
документа району.

Тетяна Павлівна спробувала до-
мовитися з ковельськими зубопро-
тезними кабінетами, однак укласти 

договір на цей вид медичних по-
слуг їй не вдалося. От і виходить: 
хочеш протезуватися – звертайся в 
госпіталь, іншого варіанту ветера-
нам вій ни держава не пропонує.

Не назвеш ідеальною і ситуацію 
з оздоровленням ветеранів АТО на 
Старовижівщині, бо чимало з них 
хотіли б отримати путівки в санато-
рії «Лісова пісня» або «Пролісок», 
адже розташовані ці заклади не-
далеко від домівки, натомість їм 
пропонують, скажімо, Одесу. А на 
Волині оздоровлюються такі ж, як і 
вони, пільговики, але переважно зі 
східних або південних областей.

– Позаторік оздоровилися лише 
семеро наших учасників бойових 
дій, у 2016-му – лише троє, – роз-
повідає начальник управління со-
ціального захисту населення Ста-

ровижівської райдержадміністрації 
Раїса Герез. – Річ у тому, що ми отри-
муємо путівки централізовано, 
тому й пропонуємо ті, які маємо. У 
майбутньому ж нібито планують за-
мовляти путівки на прохання вете-
ранів. Лише в такому випадку змо-
жемо задовольнити запити наших 
учасників АТО.

КОЛИ 
РОЗДАВАТИМУТЬ 
ЗЕМЛЮ ДОВКОЛА 
ОЗЕРА ПІСОЧНОГО?

– Із 74 звернень на отримання 
земельних ділянок під забудову ми 
задовольнили 42, із них троє людей 
поки що не оформили їх докумен-
тально, – каже старовижівський 
селищний голова Володимир Се-
менюк. – Серед заявників 22 про-
живають в інших сільських радах 
або районах. Із 32 незадоволених 
заяв 23 належать не жителям се-
лищної ради. Чотири земельні ді-
лянки виділяли афганцям, двоє не 
дочекалися, бо дочасно пішли з 
життя. У Брідках створюється цілий 
житловий квартал, де передбачено 
36 обійсть ветеранам АТО. Ми звер-
талися до ПАТ «Волиньобленерго» 
з надією, що підуть нам назустріч 
і дещо здешевлять проведення 
електроенергії для цієї категорії 
пільговиків, але отримали невтішну 
відповідь, мовляв, завдання това-
риства – отримати дивіденди, отже, 
про якісь поступки не йдеться. А 
щоб електрифікувати цей квартал, 
потрібно майже мільйон гривень.

Каменем спотикання в земель-
ному питанні стали 14 заяв учасни-
ків АТО до райдержадміністрації, з 
яких задоволено лише дві. Йдеться 
про землі поза межами населеного 
пункту, поблизу озера Пісочне, що 
на території Буцинської сільської 
ради, які змінюють свій статус із 
державної на комунальну влас-
ність. Деякий час довкола них ши-
рилося безліч різноманітних чуток 
та домислів. І вони не безпідставні 
з огляду на те, що учаснику АТО 
пропонують кілька соток болота, а 
поряд представник силових струк-
тур має кілька гектарів землі біля 
во дойми.

– Цей масив не розрахований на 
таку значну кількість дачних об’єктів, 
яка тут є. Проблема ще і в його на-
сиченості інфрастуктурою, – пояс-
нює ситуацію голова Старовижів-
ської РДА Анатолій Бринчук. – Тут 
відсутні водогін, водовідведення 
тощо, тобто об’єднання власни-
ків дачних будиночків мають до-
класти чимало зусиль, щоб озеро 
залишалося перлиною краю. На 
розв’язання буцинських проблем 
потрібні значні кошти. Зрештою, 
дачне будівництво – це не першо-
чергова проблема, яку потрібно 
залагоджувати цивілізовано. Зви-
чайно ж, є й висновок відповідної 
комісії, пов’язаний з інвентаризаці-
єю земель.

– Ми обстежили ділянки в дач-
ному масиві й дійшли висновку, 
що деякі з них використовуються 
без правовстановлювальних до-
кументів, окремі власники замість 
кількох соток, наданих їм у корис-
тування, позагороджували значно 
більші площі, – додає буцинський 
сільський голова Петро Кошелюк. 
– У селі проживають 10 учасників 
АТО, один військовослужбовець 
загинув. Тож за можливості переду-
сім виділятимемо землю атовцям зі 
свого села, а потім – з інших населе-
них пунктів.

Отже, отримати землю непода-
лік озера Пісочного навіть учасни-
кам АТО буде непросто. Окрім того, 
за словами очільниці старовижів-
ських земельників Олени Оліферо-
вич, 200 гектарів зарезервованих 
для учасників бойових дій земель 
нині замало, щоб забезпечити на-
ділами всіх охочих, потрібні нові 
площі.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ХВИЛЮЮТЬ 
СТАРОВИЖІВСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ АТО

...Він був бійцем «Айдару», пройшов крізь 
пекло війни й повернувся додому, хоч і 
скаліченим, але живим. Та невблаганна 
смерть наздогнала Сергія Троцюка у мирний 
час – чоловік загинув у ДТП. Залишилася 
мати. Без права на будь-які пільги. Не 
встиг документально довести, що, попри 
інвалідність, отриману в зоні АТО, був 
учасником бойових дій. Тепер це можна 
зробити лише в судовому порядку, і процес 
цей довготривалий. От тільки хто візьметься 
за справу?

...Далеко від Любохин, звідки родом, уже 
понад рік перебуває в полоні у сепаратистів 
хлопець, зв’язок з яким втрачено минулоріч 
у серпні. Звичайно, він не Надія Савченко, 
щоб на його визволення постало півсвіту, 
але вдома на військовослужбовця, 
замкнувшись у чотирьох стінах, чекає 
згорьована мати. І хоч місцева спілка 
ветеранів АТО підтримала жінку, виділивши 
їй три тисячі гривень допомоги, біль ї ї 
меншим не став.

...Сміливий, розумний, вродливий… Він 
заслуговує на найкращі у світі слова. Але 
війна зробила з нього людину, яка не 
може адаптуватися в мирному житті. Своє 
безсилля хлопець намагається утопити 
в чарці. Його і просили, і сварили. Та не 
допомагає нічого. Хто знайде ключика, який 

відчинить для вчорашнього воїна двері в 
нормальне життя?
...Два роки стояла пусткою його хата. 
Ні їсти, ні пити в ній не було, коли він 
повернувся із фронту. Ніхто з односельчан 
не прибіг, почувши, що чоловік має 
ночувати в нетопленій хаті. Хіба не боляче 
було пережити таку довгоочікувану 
«зустріч» удома? Зате його прострелений 
бронежилет демонструють відвідувачам 
Старовижівського районного краєзнавчого 
музею.
Вони всі видаються нам героями, коли 
повертаються із зони АТО. Але ніхто не 
бачить, як у них плаче серце, терзається 
душа, як часто вони потребують підтримки 
та розради, бодай одного доброго 
слова. Особливо ті, кого не мають змоги 
обійняти матері. А держава – не завжди 
ж мати, та й звинувачувати ї ї або тих, 
хто ї ї представляє, в якихось промахах, 
що є в кожного, – справа невдячна. Тим 
паче, що на Старовижівщині, попри низку 
нерозв’язаних проблем, між атовцями та 
владою встановився таки діалог довіри та 
взаєморозуміння. Річ у нас усіх і в кожному 
зокрема: сприймаймо їх, солдатів сучасної 
гібридної війни, як рідних, підтримуймо, 
як членів родини, розуміймо, як себе, тоді 
і їм не потрібно буде відвойовувати кожен 
новий день, як на полі бою.

ПРО ТЕ, ЩО БОЛИТЬ...

replyua.net

На мирній землі захисників не завжди розуміють...
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  Підготувала 
Лілія БОНДАР
Чехія-Україна

пам’ять ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 
ПЕРЕПОХОВАЮТЬ В УКРАЇНІ

Неочікувана 
ексгумація останків 
українського 

письменника Олександра 
Олеся нагадує про те, що 
могили інших видатних 
українців за кордоном – 
під загрозою. Як відомо, 
3 січня ексгумували 
тлінні рештки подружжя 
Кандиб – Олександра та 
Віри. Письменник разом із 
дружиною був похований 
на Ольшанському 
кладовищі у Празі. Тут 
знайшли останній спочинок 
представники української 
військово-політичної 
еміграції. 

ЧОМУ МОГИЛИ 
ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ 
ПІД ЗАГРОЗОЮ

Як повідомили в Міністерстві за-
кордонних справ України, на місці, 
де була могила Олександра Олеся, 
тепер поховано Володимира Ми-
хайлишина – українського емігран-
та, який доглядав за похованням 
поета та протягом останніх 20 років 
сплачував ренту. Коли Володимир 
помер, його син Роман як законний 
спадкоємець задумав похоронити 
батька у могилі Олександра Олеся. 
Для того аби поховати там третю 
особу, слід було спершу ексгумувати 
останки Віри та Олександра Кандиб, 
і лиш тоді наново ховати усіх трьох. 
У такому разі будь-яке подальше 
перепоховання Кандиб було б мож-
ливим лише за згоди Романа Михай-
лишина, і лише через десять років. 
Завдяки своєчасному втручанню 
української громади в Чехії, тлін-
ні рештки подружжя Кандиб було 
врятовано. Олександра Олеся та 
його дружину Віру перепоховають 
в Україні. На це згодилися їхні прав-
нуки, нащадки Олега Ольжича (сина 
подружжя), які живуть у Канаді. 

«Найкраще місце для цьо-
го – алея почесних поховань на 
Лук’янівському кладовищі. Але за-
лагодження цієї конкретної проб-
леми не розв’язує проблему в ціло-
му», – заявив голова Українського 
інституту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович.

За його словами, могили видат-
них українців розкидані по всьому 
світу: «Частина, очевидно, зали-
шиться на місці й потребуватиме 
спільної опіки місцевих українських 
громад та української держави. Час-
тину слід перепоховати в Україні че-
рез відсутність такої можливості».

колесо історії ГЛУШЕЦЬКИЙ МІСТ У ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
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На старій фотографії зоб-
ражено подію урочис-

того відкриття мосту Ка-
зимира Великого в 1924 
році. Він був залізобетон-
ним і скоро після відкрит-
тя на ньому встановили чо-
тири погруддя польських 
діячів, творчість чи життя 
яких пов’язані з Волинню: 
поета Юліуша Словацько-
го, письменника і художни-
ка Юзефа Крашевського, 
освітньо-наукового діяча 
Тадеуша Чацького та нобе-
лівського лауреата Генріха 
Сенкевича.

Першу згадку про цей міст да-
товано XV століттям. Тоді він був 
дерев’яним. Потреба в мості на-

зріла із розширенням древнього 
Лучеська на північ. Річ у тім, що 
сучасне Старе місто в ті часи було 
островом: з одного боку Стир, з 
іншого – русло Стиру Глушець, над 
яким і збудували міст. Фактично, це 

були північні ворота в місто. Півден-
ні ж – із брамою та мостом над Сти-
ром – розташовувалися наприкінці 
нинішньої вулиці Драгоманова біля 
монастиря домініканців.

Краєзнавець Вальдемар Пясець-

кий розвідав давню традицію: хто 
покидав місто, виходив на Глушець-
кий міст (стара назва мосту Казими-
ра Великого) і кидав у річку монети, 
люльки й подібний дріб’язок.

У кінці 20-х русло осушили, про-

те міст простояв до 1960-х, коли під 
час реконструкції доріг його розі-
брали. Скульптури зникли. За Неза-
лежності частину мосту відновили, 
майданові дали історичну назву – 
Братський міст.

О
лександр Котис

зникали. З кожним роком могил 
ставало більше, а охочих оплачу-
вати їх – дедалі менше. Дуже часто 
діти або онуки політемігрантів уже 
не вважали за потрібне платити за 
оренду могили видатного військо-
вого, політика, поета, художника чи 
знаного науковця. Натомість новіт-
ня трудова еміграція залишалася 
переважно байдужою до збережен-
ня діаспорних поховань, адже при-
їхала до нової країни поселення у 
пошуках не політичного притулку, а 
грошей», – каже Павло Подобєд.

Відтак ані посольство України в 
Чеській Республіці, ані будь-яка сто-
роння особа не могли цьогоріч пе-
реоформити на себе могилу Олек-
сандра Олеся. МЗС України має у 
своєму розпорядженні близько 
1 500 доларів річних видатків на до-
гляд та утримання поховань видат-
них українців за кордоном. Однак 
цих коштів дуже мало, з таким бю-
джетом не йдеться ані про оформ-
лення права власності на окремі 
поховання, ані про здійснення пе-
репоховань до України.

За його словами, Україна досі не 
має власного національного панте-
ону – сакрального місця пам’яті, яке 
символізувало б прагнення нації до 
свободи і незалежності. Практично 
всі сучасні європейські держави 
створили власні національні пан-
теони, які не лише відіграють роль 
усипальниць видатних державни-
ків, а й слугують одним із незримих 
чинників національної інтеграції 
та державного самоствердження. 
Пантеон – це не алея почесних по-
ховань, як на Байковому кладови-
щі, не місце вічного спочинку депу-
татів та урядовців. Це не цвинтар. 
Головне призначення пантеону – 
об’єднати живих, стати місцем, де 
пересічна людина відчуватиме гор-
дість за свою країну, причетність до 
історії великого народу. 

Багато видатних українців мо-
жуть і мають повернутися на малу 
батьківщину. Чимало таких похо-
вань є не лише у Празі, а й у Брно 
(Чехія), Мюнхені, Берліні, Інґоль-
штадті, Гаддерсфельді, Дармштадті 
(Німеччина), Бльонаї (Швейцарія), 
Лондоні (Великобританія), Куритибі 
(Бразилія) тощо. Збереження могил 
видатних українців за кордоном 
потребує втручання уряду. На дум-
ку Павла Подобєда, координувати 
таку роботу міг би спеціальний 
міжвідомчий орган у складі МЗС, 
Мінкульту й Українського інституту 
національної пам’яті.

Олександр Олесь (справжнє прізвище Кандиба) – 
український письменник, поет та драматург. 
Народився 23 листопада 1878 року в м. Білопіллі 
Лебединського повіту нині Сумської області 
в чумацько-селянській сім’ї. Першу збірку 
поезій «З журбою радість обнялась» видав 
1907 року. З 23 лютого до 1 квітня 1919 року – 
аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Угорщині. Після поразки Української революції 

емігрував до Чехословаччини, де проживав до 
самої смерті. Батько відомого українського 
письменника та члена ОУН Олега Ольжича. 

22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у 
Празі, де й був похований.

ДОСЬЄ

В’ятрович переконаний: наша 
держава сама має ініціювати повер-
нення найвизначніших українців на 
рідну землю для поховання у націо-
нальному пантеоні.

За інформацією начальника 
відділу обліку і збереження місць 
пам’яті Інституту національної 
пам’яті Павла Подобєда, за межа-
ми України є понад 250 тисяч по-
ховань представників української 
військово-політичної еміграції, дія-
чів науки та культури. Багато з них 
можуть бути ліквідовані найближ-
чим часом.

Зокрема, цьогоріч лише на 
Ольшанському кладовищі у Пра-
зі можуть примусово ексгумувати 
останки драматурга, одного з бать-
ків сучасного українського модер-
ного театру Спиридона Черкасен-
ка, громадської діячки, педаго га 
Орисі Єфремової-Дурдуківської, 
інженера-будівельника Олександра 
Ярошевського. Через несплату мо-
жуть бути втрачені могили першого 
прем’єр-міністра Кубанської Народ-
ної Республіки Луки Бича, археоло-
га Івана Борковського, вченого-
хіміка Івана Горбачевського, хіміка 
та учасника І Конгресу ОУН Миколи 
Вілкула, маляра Юрія Вовка, члена 
Директорії Опанаса Андрієвського 
та інших. 

Щороку на цвинтарях у Празі та 
інших містах Чехії зникають україн-
ські поховання. Вже немає могили 
поета Юрія Дарагана. А 15 вересня 
2008 року з Ольшанського цвинтаря 
викрали останки відомого україн-
ського вченого, професора Україн-
ського вільного університету Федора 
Щербини. Їх без відома української 
громади перевезли в Росію.

Зникли, тому що не мали опі-
кунів, державних чи приватних, 
могили відомої письменниці На-
талени Королеви та письменника 
Василя Короліва-Старого на місь-
кому цвинтарі міста Мєлнік. Ця 
сама причина – відсутність опіки – 
призвела до знищення пам’ятника 
українцям – жертвам Першої світо-
вої війни в місті Пардубіце, а був це 
один із трьох відомих монументів 
Оксани Лятуринської на чеських 
землях. У дуже занедбаному ста-
ні перебуває один із найбільших 
українських військових меморіалів 
у Чехії – пам’ятник на військовому 
цвинтарі в місті Ліберці, який ство-
рив Михайло Бринський.

Міжвоєнна Чехословаччина ста-
ла другим домом для кількох тисяч 
українців, для сотень із них – остан-

нім прихистком. Перепоховати усіх 
в Україні годі. 

ЗА НЕСПЛАТУ 
ОРЕНДИ ПОХОВАННЯ 
ЛІКВІДОВУЮТЬ

«У кожної держави своє законо-
давство про поховання та похоронну 
справу. Однак традиційними країна-
ми розселення української військо-
вої та політичної еміграції були саме 
ті країни, в яких переважно є законо-
давчо закріплена процедура оплати 
оренди місця поховання, – розпо-
відає начальник відділу обліку та 
збереження місць пам’яті УІНП Пав-
ло Подобєд. – Середня ціна оренди 
для європейських країн становить 
близько 50 євро на рік за одиночне 
поховання, вона може змінювати-
ся залежно від конкретної країни, 
міста, площі й статусу цвинтаря. За 
несплату оренди поховання або лік-
відовують (шляхом ексгумації і кре-
мації решток), або здійснюють нове 
захоронення у наявну могилу. Над-
гробний пам’ятник у таких випадках 
переважно зносять та утилізують».

Юридичний власник місця по-
ховання – повноцінний розпоряд-
ник могили, що уклав відповідну 
угоду з комунальною службою або 
адміністрацією цвинтаря. Без його 
згоди не можна вчиняти жодних 
дій із місцем поховання та прахом 
особи, що там спочиває. І навпаки: 
власник могили може на свій роз-
суд відкрити могилу або поховати 
ще когось до неї. 

«Традиційно могилами полі-
тичних емігрантів опікувалися або 
українські громадські організації, 
або приватні особи – друзі покій-
них. Дуже часто за могилою стар-
шини Армії Української Народної 
Республіки наглядав старшина 
Української галицької армії, за моги-
лою вояка Української повстанської 
армії – його вихованець із «Плас-
ту» або Спілки української молоді. 
Бути доглядачем могили видатного 
українця – це не просто важливе 
доручення, а справж ня місія полі-
темігрантів. Однак із плином часу 
помирали й самі доглядачі могил, 
а численні еміграційні організації 
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У могилі письменника тепер спочиває Володимир 
Михайлишин, який донедавна доглядав за похованням
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  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Хроніки Любарта 
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  Лілія БОНДАР
    Львівська область

віра творить дива

провокація 

ЯК З’ЯВИЛАСЯ НА ВОЛИНІ 
НАЙДАВНІША ІКОНА 
УКРАЇНИ?

Нещодавно у 
Бродівському районі 

Львівської області невідомі 
зруйнували пам’ятник 
убитим полякам у Гуті-
Пеняцькій. Монумент 
підірвали й залишили на 
ньому різноманітні гасла. 

Львівська поліція порушила 
кримінальне провадження за стат-
тею 161 Кримінального кодексу 
(приниження національної гідності, 
розпалювання міжнаціональної во-
рожнечі). Слідчі підтверджують, що 
злочинці скористалися вибуховим 
пристроєм, який, імовірно, і знищив 
хрест, невідома й точна дата, коли 
було вчинено акт вандалізму.

Гута-Пеняцька – символічне 
місце і для поляків, і для українців, 
тому що саме там поминають поль-
ських мирних жителів, які загинули 
в результаті німецької акції у 1944 
році. Гута-Пеняцька була опорною 
базою польського підпілля, на яке 
спиралося й підпілля радянське. А 
останнє провело кілька операцій, 
після яких загинули німці. Це стало 
приводом для проведення у від-
повідь німецької акції, в результаті 
якої було знищено практично всіх 

Історія цього апостольського 
образа така ж неймовірна, як 
і зцілення, що їх вона дарує 

людям. За своє тисячолітнє (!) 
життя Холмська чудотворна ікона 
Богородиці допомогла одужати 
тисячам християн. Мільйонам – 
уселила віру, надію та любов. А нині 
ця унікальна християнська святиня, 
що є найдавнішою в Україні, 
знайшла домівку на Волині.

ЧИ СПРАВДІ НАПИСАВ 
ЇЇ ЄВАНГЕЛІСТ ЛУКА?

Науковці донині не можуть пізнати таїни, 
що її тримає в собі одна з найбільш давніх у 
світі ікон Богоматері, датована ще ХІ століттям. 
Адже, написана на дошках кипарису, Богоро-
диця могла увібрати в себе енергетику єванге-
ліста Луки.

Автором святого образа Лука, очевидно, 
не був. Але саме зображення Матері Божої, яке 
він написав, передало свою чудотворність ко-
пії цієї ікони – Холмській Богоматері.

ПЕРЕД НЕЮ ПРИКЛОНЯВСЯ 
КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

Є версія, що саме цей – з ікони євангеліста 
Луки написаний образ Матері Божої – був за 
шлюбний посаг царівни Анни, нареченої князя 
Володимира. А з Києва князь Данило Галиць-
кий перевіз ікону до колись українського міста 
Холма (нині – польський Хелм), аби прикраси-
ти нею новозбудований на високій горі храм 
Пресвятої Богородиці.

Як засвідчують історичні джерела, відтоді 
апостольська ікона стала іменуватися Холм-
ською Богородицею, і вже тоді, на початку XIII 
століття, дарувала людям надзвичайну благо-
дать, а сам Холм неодноразово рятувала від 
орд Батия.

...А ПАПА РИМСЬКИЙ  
ДВІЧІ КОРОНУВАВ

Коли в XVI столітті Холмський православ-
ний єпископ Діонісій змінив віру, то собором 
Пресвятої Богородиці (а відтак – і давньою іко-
ною) стали опікуватися греко-католики, яких у 
тодішні часи ще називали уніатами.

Вони обрамили чудотворний образ до-
рогоцінними шатами, а Папа Римський коро-
нував Холмську Богородицю двома золотими 
коронами. Шана така дарована іконі тому, що 
на той час лише офіційно було зафіксовано 
близько 700 чудодійних зцілень, дарованих 
святим образом! А скільки їх було насправді – 
одному Господу й відомо.

РОЗІБРАЛИ НА ДОШКИ, 
АБИ ВРЯТУВАТИ

Потім, коли Холм увійшов до складу цар-
ської Росії, уряд скасував унію. Відтак і свя-
тиня на Холмській горі повернулася у лоно 
православ’я. 1891 року ікону прикрасили но-
вими срібними ризами, оздобленими дорого-
цінним камінням.

Чималих ризиків зазнав святий образ і в 
часи Першої світової війни. Його довелося пе-
реховувати спершу в Москві, а потім – у жіно-
чому монастирі Києва.

Втім буремні події і там могли знищити іко-
ну Пресвятої Діви. Особливо з приходом біль-
шовиків, які все, що стосувалося релігії, роз-
крадали й нищили, іменуючи це конфіскацією.

Знаючи таке і хвилюючись за долю давньої 
святині, віряни зняли з Холмської Богоматері 
золоту і срібну оздоби, саму ікону розібра-
ли на дошки й роздали кільком найвірнішим 
християнам.

1940-го, коли Польщу окупували німці і в 
релігійних питаннях настав час «відлиги», від-
новилася й Холмська православна єпархія, на 
чолі якої став архієпископ Іларіон (Іван Огієн-
ко). Саме його стараннями вдалося за три роки 
віднайти святий образ і у вересні 1943-го на 
свято Воздвиження Чесного Хреста урочисто 
внести чудотворну ікону до кафедрального 
собору Холма.

ОДНІЄЮ ІЗ РЯТІВНИЦЬ 
БОГОРОДИЦІ БУЛА СЕСТРА 
ПИСЬМЕННИКА БУЛГАКОВА

За свою більш як тисячолітню історію об-
раз Матері Божої зазнав численних поневі-
рянь. Коли татари руйнували храм Данила 
Галицького, їхні стріли й мечі не шкодували 
світлого лику Богородиці. Та храм своїми руї-
нами, наче батько дитину, накрив ікону і цілих 
сто років беріг від лихого ока. Тож у давні часи 
образ уцілів та відродився.

СЯЙВО ЛИКА ПОВЕРТАЛИ В 
СУВОРІЙ ТАЄМНИЦІ

Перш ніж розкрити таємницю перебуван-
ня реліквії та показати світові одну з найцінні-
ших ікон, Надія Горлицька довго вагалася. Але 
на той час святий образ був серйозно попсо-
ваний недосвідченим художником, який по-
верх давнього зображення наніс шар сучасної 
фарби.

Розуміючи, що з кожним роком стан ікони 
стає все тяжчим, Надія Горлицька таки показа-
ла образ. Першим, хто «з чужих» його побачив, 
став реставратор та іконописець Анатолій 
Квасюк.

Як він потім зізнався, відразу повірити не 
міг, що таку безцінну реліквію роками пере-
ховували у звичайній міській квартирі в геть 
не пристосованих для зберігання умовах! Рес-
тавратор відверто сказав про свої хвилювання 
за долю святині. Надія Горлицька, інтуїтивно 
відчувши, що ікона тепер у надійних руках, 
дозволила Анатолієві Квасюку розпочати від-
новлення чудотворного образа. І Холмську 
Богоматір (знову ж таки таємно!) перевозять у 
спеціально пристосоване приміщення Музею 
волинської ікони. Там Анатолій Квасюк під ве-
ликим секретом розпочав «воскрешати» одну 
з найдавніших святинь християнства і впро-
довж десятиліття міліметр за міліметром по-
вертав її первозданний образ.

ДО ЛУЦЬКА – ЯК НА ПРОЩУ
Коли всі небезпеки лишилися позаду, Надія 

Горлицька зробила останній із важливих кро-
ків: вона дослухалася до прохання земляків. А 
воно полягало в тому, що, оскільки холмщаків 
на Волині осіло найбільше, то хай би і Холмська 
Богоматір знайшла домівку тут же, в Луцьку.

2000 року жінка безплатно передала без-
цінну святиню на довічне зберігання в Музей 
волинської ікони.

Але в укладеній тоді угоді родина Коробчу-
ків поставила обов’язкову умову: одну з чоти-
рьох апостольських ікон Богородиці мають не 
тільки надійно охороняти. Її мають зберігати 
так, аби люди завжди могли підійти до чудо-
творного образа, побачити й відчути його ві-
ками намолену силу. 

Цей пункт домовленостей було виконано. 
Що, до речі, вважається унікальним та нині 
єдиним випадком у новітній музейній історії 
України. І відтоді ось уже сімнадцятий рік до 
Луцька їдуть паломники звідусіль, аби при-
клонитися перед одним з найдавніших у світі 
зображень Матері Божої.

Серед тих, хто схиляв голову перед Її світ-
лим образом, були президенти й патріархи, 
посли іноземних держав, паломники з Європи, 
Канади, США, Бразилії, Австралії.

А ще цей чудотворний образ відродив у 
Луцьку давню традицію урочистих і велелюд-
них хресних ходів.

У часи Другої світової Богородиця, яку на-
магалися поїздом вивезти з небезпечних тери-
торій, теж могла згоріти, адже потрапила під 
бомбардування. Тривалий час православні, які 
супроводжували святиню, так і думали: ніби 
образ зник у вогні.

Але ні, він уцілів! Під час бомбардування 
святиню помітила двоюрідна сестра письмен-
ника Михайла Булгакова Іларія. Вона накрила 
Богоматір своїм тілом, а потім потайними стеж-
ками таки донесла в Люблін, де передала пра-
вославному священикові, який згодом повідо-
мив про це у Холм отцеві Гаврилові Коробчуку.

Після того святиню знову, розібрану на 
дош ки, потайки ввозила до України й деся-
тиліттями переховувала родина Коробчуків. 
Спершу – на Івано-Франківщині у старшої 
доньки Гаврила Коробчука. А коли та помер-
ла, Богородицю взяла під свою опіку молодша 
донька Надія Горлицька. 

ЦІКАВІ ФАКТИ

• До Київської Русі з Царгорода було 
завезено чотири апостольські ікони: 
Вишгородську, Белзьку, Києво-
Печерської лаври і Холмську.

• У XIII столітті Вишгородська 
стала Володимирською, нині вона 
зберігається в Москві й проголошена 
найбільшою святинею Росії.

• Белзька у XIV столітті стала 

Ченстоховською, ї ї вшановує 
польський народ як символ 
католицької віри.

• Ікона Успіння Богородиці Києво-
Печерської лаври загинула під час 
війни 1941 року.

• І лише одна з чотирьох 
апостольських ікон – Холмської 
Богородиці – залишилася в нас, 
стала найдавнішою іконою України 
та зберігається якраз на Волині!

«ВІЙНА ПАМ’ЯТНИКІВ»: НА ЛЬВІВЩИНІ ЗРУЙНУВАЛИ 
МОНУМЕНТ ЗАГИБЛИМ ПОЛЯКАМ

жителів цього села. Натомість ра-
дянський партизанський загін, який 
здійснював свою операцію, по суті, 
після цього залишив Гуту-Пеняцьку 
на поталу німецьким частинам, що 
наступали. З іншого боку, в ході про-
ведення операції німці використову-
вали українців, які служили в лавах 
поліцейських частин німецького 
полку. Тобто Гута-Пеняцька – це по-
казовий приклад того, як німецькі та 
радянські сили стравлювали україн-
ців і поляків для протистояння одне 
одному. Зрештою, і українці, і поляки 
вийшли серйозно ослабленими з 
цього протистояння, що дозволило 
утвердитися радянській тоталітар-
ній системі в Польщі та Україні.

На місці спаленого німецьким ка-
ральним загоном села Гута-Пеняцька 
у 2005 році польська сторона вста-
новила пам’ятний знак. У 2009 році 
його відкрили президенти України та 
Польщі. Знищення цього пам’ятного 
знака представники української вла-
ди, українські та польські дипломати 
називають провокацією. Цікаво, що 
інформація про підрив пам’ятника 
спершу з’явилась у російських, а тоді 
вже в українських медіа. 

Більшість істориків переконані, 
що руйнування пам’ятника загиблим 
полякам у селі Гута-Пеняцька – це 
спецоперація і дуже фахово реалізо-
вана провокація. На думку історика 
Миколи Посівнича, працювали ті 

самі люди, які підривали пам’ятники 
Коновальцю та Бандері. 

Про те, що знищення пам’ят-
ника в Гуті-Пеняцькій – провокація 
Росії, спрямована на загострення 
польсько-українських стосунків, 
зая вив і директор Українського ін-
ституту національної пам’яті Воло-
димир В’ятрович.

«Монумент став не лише виявом 
вшанування загиблих у 1944 році 
жителів села, але й символом участі 
третіх сил у розпалюванні конфлікту 
між нашими народами. Адже Гута-
Пеняцька – польське село, знищене 
за наказом німецьких окупантів че-
рез провокації дислокованого тут за-
гону радянських партизанів. До участі 

в каральній операції нацисти свідомо 
долучили поліційні частини, складені 
з українців. Дії вандалів на україн-
ській території не просто схожі на 
вандалізм, який протягом останніх мі-
сяців ми спостерігали на українських 
цвинтарях у Польщі. Вони аналогічні 
й мають ту саму мету – розпалюван-
ня війни пам’ятників. Плюндрування 
могил і пам’ятників по обидва боки 
кордону мають зустріти однаково 
рішуче засудження в обох країнах і 
з боку влади, і громадського суспіль-
ства», – наголосив В’ятрович. 

Польські дипломати в Україні теж 
заявили, що акт вандалізму в Гуті-
Пеняцькій є провокацією. У Західній 
Україні є сотні місць, які дорогі істо-
рично, культурно, релігійно для по-
ляків. Чимало таких місць, важливих 
для українців, є і на території Польщі. 
Руйнування пам’ятників, осквернен-
ня могил зачіпають гідність людей, 
і цим користається третя сторона. 
Усе вказує на те, що руйнування мо-
нумента в Гуті-Пеняцькій було спла-
нованою акцією, яка мала передусім 
спровокувати чергове напруження 
в українсько-польських стосунках, 
а за новий скандал мали би відпо-
відати українські радикальні праві 
організації, які нібито «відплатили» 
полякам за знищення могил УПА на 
території Польщі.
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  Тетяна ГРІШИНА 
Фото автора та ФЛАВО 
Луцьк

ВОЛИНСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ 
ОТРИМАЛИ «СПОРТИВНІ ОСКАРИ»

по той бік

Красуні у вечірніх 
сукнях, красені у 
костюмах – важко 

одразу зорієнтуватися 
і зрозуміти, що перед 
вами – вершки української 
легкої атлетики та їхні 
імениті тренери. За 
постійними зборами, 
щоденними тренуваннями 
та виступами на змаганнях 
дівчата так рідко мають 
нагоду одягнути вишукані 
шати. А кому, як не їм, – 
струнким та довгоногим 
легкоатлеткам – так 
пасують витончені наряди.

Аби нагородити, мотивувати 
та дати нагоду відпочити для во-
линських спортсменів, меценатів, 
тренерів Федерація легкої атлетики 
Волинської області уперше організу-
вала премію «Кришталева доріжка».

«Ми сьогодні отримали такий 
релакс! Для нас дуже важливо пси-
хологічно відпочити, побачити одне 
одного!» – не стримувала емоцій 
триразова учасниця Олімпійських 
ігор зі спортивної ходьби Надія Бо-
ровська. Саме вона отримала пере-
могу в номінації «Кращий легкоат-
лет» серед жінок. 

А ще один олімпієць – Іван Бан-
зерук – дістав цю ж нагороду серед 
чоловіків. 

Президент федерації легкої ат-
летики у Волинській області Воло-
димир Рудюк сподівається, що за-
початковане дійство стане гарною 
традицією. Адже, підсумовуючи 
2016-й, цьому виду спорту є чим 
та ким пишатися. На церемонію до 
«Кришталевої доріжки» завітали й 
гості: президент ФЛАУ Ігор Гоцул, 
віце-президент ФЛАУ, чемпіон світу 
Іван Гешко, керівник департаменту 
змагань ФЛАУ Іоланта Хропач, пре-
зидент Федерації легкої атлетики 
Київської області Андрій Комаров. 
Серед тих, хто нагороджував, були 
і Ірина Климець, олімпійка, металь-
ниця молота та ще одна учасниця 
Ігор в Ріо Валентина Мирончук 
(спортивна ходьба). 

У залі сиділи ветерани спор-
ту – Михайло Мороз, Володимир 
Сахарук, В’ячеслав Киричук та Ігор 
Орлов, які отримали подяки від 
ФЛАВО за вклад у розвиток цього 
спорту в області.

Усі вони підкреслюють зростан-
ня цього напрямку спорту та високо 
оцінюють досягнення волинської 
легкоатлетичної родини. 

«Це, мабуть, був чи не найкра-
щий рік для волинської легкої атле-
тики. Чимало подій відбулося упер-
ше в області. Уперше в нас чотири 
олімпійці, вперше наш вихованець 
став шостим на чемпіонаті світу, 
вперше наші юнаки з Любешівської 
спортшколи завоювали перше 

місце на чемпіонаті України серед 
шкіл, вперше ми провели у Луцьку 
національний чемпіонат і збори 
національної збірної олімпійської 
команди. Тому й вирішили відзна-
чити та висловити повагу усім тим 
людям, які творять нашу історію», – 
поділився Володимир Рудюк. 

Планів на наступний рік ви-
стачає: і відбірковий чемпіонат до 
чемпіонату Європи, і тренувальні 
збори, і місцеві події. Акцент зосе-
редять не лише на підготовці чин-
них спортсменів, а й на вихованні 
нових. Та, звісно, у кожного в залі – 
найамбітніші плани, які, маємо на-
дію, вони зуміють втілити у життя на 
аренах країни сонця, що сходить. 

«Починається новий олімпій-
ський цикл, і ми дивимося не на на-
ступний рік, а на чотири роки. Наша 
мета – це Токіо-2020», – підтверджує 
президент волинської федерації 
легкоатлетів. 

2016 рік продовжив ті позитив-
ні зміни в спортивній інфраструк-
турі, які було розпочато 2015-го. І 
головним другом федерації у цьому 
напрямку став Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», який допомагав 
організовувати змагання, зумів пе-
ретворити стадіон «Авангард» на 
арену для національний турнірів, 
стимулював спортсменів. Тому й 
не дивно, що у номінації «Партнер 
року» саме Фонд отримав пам’ятну 
статуетку та неодноразово впро-
довж вечора чув щирі слова вдяч-
ності на свою адресу. 

Звісно, Волині є куди рости у на-
прямку спортивної розбудови. Важ-
ливим є питання побудови критого 
манежу, аби спортсмени могли тре-
нуватися й узимку. Адже їздити на 
збори в інші області затратно та не-
зручно для тренувального процесу. 
В інших областях такі можливості є.

Окрім цього, у федерації роби-
тимуть ставку на якісну селекцію 
обдарованих дітей. 

«Потрібно звертати увагу на 
фізичне виховання дітей. Усе біль-

криття року». Спортсмен «вистре-
лив» у 2016 році, показавши високі 
результати в спринті на 100 і 200 
метрів.

«Я приїхав із Португалії на кані-
кули в Україну. Дізнався від родичів, 
що є новий стадіон «Авангард». Та 
й пішов туди», – розповідає свою 
прос ту та водночас дивовижну іс-
торію юний спортсмен. 

Вихованка Любешівської ДЮСШ, 
триразова чемпіонка України зі 
спортивної ходьби Дарина Касян 
стала переможницею у номінації 
«Кращий легкоатлет» (юнаки). 

А школа, яку вона представляє, 
дістала звання «Кращої команди». 
Нагороду отримувала тренер Ва-
лентина Борисюк, яка готує спортс-
менів разом із чоловіком Степаном. 

У категорії «Кращий легко-
атлет» (юніори) найкращим став 
Віктор Шумік – чемпіон України зі 
спортивної ходьби на 10 кілометрів, 
вихованець ДЮСШ «Спартак». 

«Дуже здивований перемогою! 
Враження – феєричні. Планую і в 
2017 році стати чемпіоном України, 
відібратися на Європу і вибороти 
призове місце», – поділився спортс-
мен. 

А його наставник Володимир 
Яловик отримав перемогу в номі-
нації «Кращий тренер року».

«Кришталева доріжка» у номіна-
ції «Кращий легкоатлет» (молодь) 
дісталася бігуну, члену національ-
ної збірної, рекордсмену України в 
естафеті 4х400 метрів, вихованцю 
Школи вищої спортивної майстер-
ності Данилу Даниленку. 

Не пас задніх 2016-й легкоатле-
тичний рік і в оздоровчому масово-
му бігу. У Луцьку вперше відбувся 
півмарафон. Для Ковеля він уже 
дов гі роки є традиційним. Тож пред-
ставники спортивних клубів Луцька 
та Ковеля Олександр Оришко і Сер-
гій Панасюк за підтримки Федерації 
пообіцяли не порушувати цю гарну 
традицію, долучаючи все більше 
людей. 

ше хворіють, переводяться у групи 
здоров’я. Тому наша селекція змен-
шується, тож потрібно з самого ди-
тинства прищеплювати любов до 
спорту. Не важливо, чи підуть вони 
у професійний спорт, але будуть 
міцними та здоровими», – зазначив 
Рудюк. 

Тренер Олена Вегнер, яка разом 
із чоловіком приїхала до Луцька з 
Донецька через події на сході, в за-
хваті від міста, його спокою та роз-
міреності. А Волинь, своєю чергою, 
рада, що такі талановиті наставники 
працюють із місцевою молоддю та 
кують дорогоцінні кадри. 

«Підбираємо дітей, у нас вже у 
Луцьку є дітки, яких ми тренуємо. 
Тут прекрасний стадіон, умови. 
Звичайно, зимову базу хотілося б 
мати», – ділиться Олена Вегнер. 

До слова, саме Олег Вегнер, 
який був організаційним делега-
том ФЛАУ, а фактично – керівником 
змагань, отримав кришталеву ста-
туетку в номінації «Подія року». 
Нею став чемпіонат України з лег-
кої атлетики, що відбувся у червні 
2016 року в місті. Ця «Кришталева 
доріжка» зберігатиметься на стаді-
оні «Авангард».

«Це наше спільне дітище, яке 
ми створили разом на найвищому 
рівні. Я багато чого бачив, але та-
кого чемпіонату, який був у Луцьку, 
не бачив ніде. Це наша спільна гор-
дість. Вдячні суддям, Фонду, який 
показав, як треба робити все гарно, 
та звичайним працівникам», – поді-
лився Олег Вегнер. 

Тренер Олена Вегнер підтвер-
джує, що талановитих дітей, які 
зможуть себе реалізувати в царині 
легкої атлетики, вистачає. Головне – 
вчасно їх завести на доріжки. Най-
кращим віком для занять є приблиз-
но 13 років. Непогано, якщо дитина 
до цього займалася плаванням або 
гімнастикою. 

«Звертаю велику увагу на стопу. 
Вона має «звучати» дзвінко. Такий 
звук чути, коли контакт між доріж-
кою та стопою мінімальний, швидке 
відштовхування від доріжки», – по-
ділилася секретом наставник і зізна-
лася, що одного разу свою вихован-
ку знайшла випадково, звернувши 
увагу на гарні дані. 

Те, що вулицями ходять майбут-
ні чемпіони, підтверджує й історія 
15-річного Еріка Костриці, який 
став переможцем у номінації «Від-

Кращі з кращих – сузір’я легкоатлетичної родини

Президент Федерації легкої атлетики 
Волині Володимир Рудюк та заступник 
голови правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Орест Маховський 

Іоланта Хропач зізналася, 
що Олег Вегнер під час підготовки 
до чемпіонату України відповідав 
на дзвінки навіть о п’ятій ранку

Юна чемпіонка Дарина 
Касян поруч із легендарним 
Іваном Гешком

Красуні-легкоатлетки Надія 
Боровська та Наталія Якимчук
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ПРО ВІДДАНІСТЬ
  Юрій КОНКЕВИЧ

«Відзев» з 
Лодзі – один із 
найстаріших клубів 
Польщі й один 
з найсильніших 
у 1990-ті. Тоді 
Czerwono-biało-
czerwoni двічі 
вигравали 
польський 

чемпіонат, двічі були другими, 
грали в груповому етапі Ліги 
чемпіонів УЄФА, півфіналі Кубка 
Чемпіонів на початку 1980-х. 

Одну з найуспішніших команд Поль-
щі в сезоні 2008/2009 рр. було звину-
вачено в корупційній афері за «дого-
ворняки», й після цього її історія могла 
скінчитися. 

«Відзев» скотився на дно, кочував 
між нижніми лігами польського футболу. 

У 2014-му «Відзев» офіційно визнали 
банкрутом і відправили в четверту лігу 
(фактично – п’яту, якщо враховувати 
Екстраклясу). Це щось на кшталт першо-
сті району в Україні, навіть не чемпіона-
ту області. Але дно не завжди означає 
місце, з якого ще можуть постукати і за-
просити пірнути у багнюку глибше. Для 
перевантаженого й чистого від корупції 
клубу з Лодзі то була точка для подоро-
жі нагору. У 2016-му «Відзев» виграв чет-
верту лігу і зараз б’ється у третій.

Напередодні зимових свят офіцій-
ний сайт «Відзева» відрапортував про 
новий рекорд клубу за проданими або-
нементами. У 2010 році напередодні 
чергового повернення в Екстраклясу 
«Відзев» продав 5 500 абонементів на 
свій старенький стадіон, а цього сезону 
(у третій лізі) кількість проданих абоне-
ментів сягнула позначки 5 594. Із берез-
ня команда гратиме на новенькому 18-
тисячному стадіоні. 

Цього сезону тільки чотири клуби 
у Польщі продали абонементів більше, 
аніж «Відзев» – «Лех» з Гданська, столич-
на «Легія», краківська «Вісла» й лідер – 
«Ягеллонія» з Білостока. 

Відзначу, що в третій лізі «Відзев» – 
міцний «середняк». Але вболівальники 
продовжують активно купувати сезонні 
абонементи. 

Відданість, чи як...

думки вголос

наші – там

трансфери

  Юрій КОНКЕВИЧ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Польща-Україна

ФУТБОЛІСТИ ВТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ?

Гусєв, Едуардо, Сіваков, 
шість «дніпрян», Нем... 
Провідні команди української 

Прем’єр-ліги у перші тижні січня 
лихоманить, вони проводять 
суттєвий кадровий трус. Відразу 
троє українців подалися взимку 
до турецького «Карабюкспор»: 
Селезньов («Шахтар»), Рибка 
(«Динамо») та Блізніченко 
(«Дніпро»). Триває традиційний 
кадровий процес, але цієї зими він 
як ніколи активний. Стимулюють 
активність клубів фінансові 
негаразди. 

БРОУНІВСЬКИЙ РУХ
Найбільше кадрових втрат наразі у «Вор-

скли» та «Чорноморця». Нападник «Ворскли» 
Юрій Коломоєць перейшов до угорського 
МТК, а півзахисник Александер Кобахідзе пої-
хав у першоліговий турецький «Гезтепе», Сер-
гій Сімінін усе ще в пошуках нової команди. 
Екс-«моряки» Боровик і Філімонов посилили 
«Карпати». Але львів’яни вразили передусім 
букетом вигідних продажів. Один із найгуч-
ніших – перехід форварда Густаво Бланко-
Лещука в «Шахтар». Інший «карпатівець» Ге-
гам Кадимян підписав контракт із «Зорею». 
Ще раніше львів’яни продали за 350 тисяч 
євро Костевича у польський «Лех». 

Збирає собі посилення після переходу 
Караваєва до «Фенербахче» й «Зоря». Крім 
згаданого вище Кадимяна, з Норвегії повер-
нувся саме в цю команду Руслан Бабенко. 

Напевне, найсуттєвіше підсилення УПЛ – 
це Леонід Кучук на чолі кам’янської «Сталі». 
Досвідчений тактик береться поставити гру 
команді, яка із сильним складом мала дуже 
посередній вигляд.

УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ
Коментатор каналу «2+2» Дмитро Пово-

рознюк упевнений, що активність переходів 
цієї зими – природне явище. «У нас має бути 
молодий чемпіонат,  який сформує нове по-
коління. Нам не потрібні легіонери з островів 
Кука», – розповідає Дмитро «Волинським Но-
винам». Водночас він переймається високим 
відсотком тих дублерів, які або не хочуть, або 
не готові грати на високому рівні. «В академі-
ях «Динамо» і «Шахтаря» зібрані найкращі, а 

Опорний півзахисник 
білостоцької 

«Ягеллонії» був однією із 
суперстар традиційного 
новорічного турніру 
з міні-футболу, який 
збирає у Луцьку відомих 
українських гравців. 

Тарасові не звикати до гри в 
залі, адже його корені – в ковель-
ському футзальному «Аперкоті». 
Свого часу йому не знайшлося міс-
ця в українському футболі, тож Та-
рас підкорив польський, розпочав-
ши кар’єру за Бугом у друголіговій 
команді, а продовживши в Екстра-
клясі та Лізі Європи. Цього сезону 
його «Ягеллонія» пішла зимувати у 
польському чемпіонаті на першому 
місці, вигравши 12 з 20 матчів пер-
шої половини сезону. 

– У твоїй особистій статистиці 
в польському чемпіонаті нині 9 
пунктів – 4 голи і 5 асистів. Знаю, 
що після вдалого початку чем-
піонату тобою зацікавилися ту-
рецькі клуби...

– Коли прийшов до «Яги», під-
писав відразу п’ятирічний контракт. 

КОВЕЛЬЧАНИН ІЗ КРАЩОЇ КОМАНДИ ПОЛЬЩІ
«ЯГЕЛЛОНІЯ» ТАРАСА РОМАНЧУКА ЛІДИРУЄ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕКСТРАКЛЯСІ

П’ять років – це своєрідна страхов-
ка, впевненість, стабільність. Але 
коли влітку і в ці дні мною почав 
цікавитися турецький «Коньяспор», 
то можна й задуматися, чи варто 
тоді було підписувати такий довгий 
контракт. 

– То ти не проти поїхати до Ту-
реччини? 

– Можна було б спробувати 
себе в більш сильному чемпіонаті. 
Але сумніваюся в цій можливос-
ті – керівництво «Ягеллонії» зараз 
дуже загорілося можливістю стати 
чемпіоном Польщі. Чи погодяться 
вони продавати футболістів у цей 
момент – поки не знаю. 

– Тарасе, цього року україн-
ський чемпіонат проходить за 
системою, подібною до Екстра-
кляси. У нас, щоправда, на відмі-
ну від Польщі, дві шістки, а не ві-
сімки. Які плюси й мінуси такого 
регламенту?

– Відразу пригадується ситуація 
у минулому сезоні. «Подбескідзє» в 
першій частині набрало таку ж кіль-
кість очок, як команди, що посіли 7 і 
8 місця, але відповідно до додатко-
вих показників, грало у другій вісім-
ці. Там змогли набрати тільки... одне 
очко й вилетіли в першу лігу. Дуже 
дивно було за тим спостерігати. 

– То поляки проти такої систе-
ми?

– Я не сказав би так. Є різні дум-
ки. Мені цікаво було перейти на 
дві групи. Більше турів граємо, хоч 
і більше сил віддаємо. Відпустки 
зменшилися, бо термін чемпіонату 
продовжився. Наприклад, у груд-
ні граємо тепер упритул до Різдва. 
Багато що залежить від головного 
спонсора Екстракляси – «Каналу 
Плюс». Телевізійникам важливо, 
щоб люди й узимку дивилися фут-
бол, тоді зростають рейтинги. 

– Яка інфрастурктура в «Ягел-
лонії»? 

– Передусім виділю класну ди-
тячу академію. Тренуємося за міс-
том, це 20 км, їдемо туди автівками. 
Маємо три поля – одне велике і два 
менших, на яких розминаємося і 
відпрацьовуємо стандарти. Зро-
били й біля стадіону в Білостоці 
велике штучне поле. Тренування 
відбуваються і на центральному 
полі, особливо перед домашніми 
матчами. 

– Як охарактеризуєш стиль 
гри команд Екстракляси? 

– Усе ж це здебільшого обо-
ронний футбол. Є сильні «Легія», 
«Лехія» і «Лех», хоч виграти може 

кожен у кожного. Інша тенденція – 
задіювання дуже багато молоді. За 
це клуби непогані гроші отримують 
від федерації. Вона підтримує в та-
кий спосіб розвиток футболу й до-
плачує клубам. Познанський «Лех» 
заробив на цьому мільйон злотих. 

– Якщо в Білосток приїде лю-
дина, яка не цікавиться футбо-
лом, вона швидко збагне, що в 
місті є команда Екстракляси?

 – Не маю сумнівів! У всіх газетах 
останні сторінки віддано під «Ягел-
лонію» і її новини. У місті – білборди 
та прапори. Особливо багато напе-
редодні домашніх ігор. У день матчу 
вболівальники збираються в центрі 
міста, усі в клубних футболках мар-
ширують на стадіон. 

– Картинка трохи дисонує з 
українською... 

– Рівень футболу, звісно, в Укра-
їні впав. А найбільший плюс поль-
ського – це непередбачуваність. І 
це дуже імпонує вболівальникам. Я 
спеціально простежив, що у вашо-
му передостанньому турі на шести 
матчах було загалом трохи більш як 
п’ять тисяч глядачів. Моя команда 
тоді грала вдома і за температури 
у мінус сім градусів в Білостоці при-
йшло 10 тисяч... Середня відвіду-
ваність матчів «Ягеллонії» в цьому 
сезоні – 13 800 на матчі.

jagiellonia.pl

Волинянин – один із лідерів польської «Ягеллонії»

далі – провалля у рівні, ментальності. Коли ти 
за 300$ «здаєш» матч у свої 20 років (а таких 
юніорів-бізнесменів у нас неофіційно дуже 
багато), то чим ти далі хочеш займатися?» – 
констатує Поворознюк. 

Інший негативний чинник – більшість пе-
реходів у нашому чемпіонаті відбувається без-
платно, умовно кажучи, країною з команди в 
команду «мігрують» вільні агенти. Володимир 
Звєров, головний редактор програми «Про 
Футбол» на «плюсах», пов’язує це з малою 
тривалістю контрактів. «Сьогодні ніхто не під-
писує з українськими футболістами контрактів 
на чотири-п’ять років, як було раніше. Звична 
практика – один-два сезони. Через це після за-
вершення кожного сезону є велика кількість 
вільних агентів, і вони змінюють клуби залежно 
від умов та своєї затребуваності», – каже Воло-
димир. Хто виявляє себе краще – переходить 
у закордонні клуби. А через падіння зарплат 
в УПЛ для багатьох варіанти з Польщею, Угор-
щиною, Хорватією, Азербайджаном, Казахста-
ном і подібними ринками стали цікавими. «Там 
більше стабільності. Але, як на мене, це пере-
хідний і трансформаційний період, який очи-
щає футбол», – вважає експерт. 

«ЧИСТКА» ГРАНДІВ
Ще одна новинка цієї зими – стрімкий 

від’їзд гравців із раніше стабільних «Шахтаря» 
й «Динамо». Це просто бізнес і намагання ви-
лікуватися від роздутої зарплатної відомості, 
вважають експерти з «2+2». Топ-команди на-
магаються грамотно розпоряджатися фінан-
сами, аби відкинутися усього на крок назад. 
Не на три, як решта команд УПЛ. «У нашого 

футболу залишився один шлях до виживан-
ня – продавати. Клубам – змінювати менталь-
ність молоді, яка має перш за все хотіти в 
топ-чемпіонати. Особисто для мене найпри-
ємніше в УПЛ – бачити, як молодий гравець 
проходить усі етапи становлення аж до заці-
кавленості ним у Європі», – коментує цю тен-
денцію Поворознюк. 

Володимир Звєров помічає різні підходи 
до спортивного менеджменту в «Шахтарі» та 
«Динамо». Кияни, очевидно, суттєво скорочу-
ють зарплатний фонд, віддаючи в оренду або 
продаючи футболістів із великою зарплат-
нею. Головред «Про Футболу» припускає, що 
скоро продадуть Ярмоленка, Віду та Хачеріді. 

«Один із показових моментів – це те, що не 
продовжили контракт із Макаренком, власним 
вихованцем та футболістом, який регулярно 
грав у стартовому складі. Макаренку запропо-
нували зменшити зарплату вдвічі, хоча його 
заробіток – не найбільший у команді. Подібні 
скорочення в «Динамо» будуть відбуватися 
й далі, тому в першій команді з’являтиметься 
все більше гравців із академії з невеликими 
фінансовими умовами», – констатує Звєров.  

А от «Шахтар» втримує усіх лідерів і про-
щається з резервістами. Пішли Едуардо та 
Селезньов. Обидва рідко грали, мають великі 
контракти й не прогресуватимуть через свій 
вік. «Тут усе логічно. Решта основних футболіс-
тів залишилися у складі, і в команді є резерв 
для продажу. Фред, Марлос, Тайсон, Феррей-
ра, Ракицький, Бернард... За кожного з них те-
оретично можуть дати більш як 10 мільйонів 
євро. Єдина прогнозована втрата «гірників» – 
Тайсон, його контракт скоро закінчується.

Перехід одного з кращих 
форвардів УПЛ, українського 
аргентинця Бланко-Лещука – 
один із кількох трансферів зими. 
«Карпати» не втратили, а саме 
продали Густаво «Шахтарю».

ua-football.com
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Найкращим доказом мудрості є безперервний хороший настрій. Мішель де Монтень
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– Мила, чим це від тебе так чудово пах-
не? 

– Парфумами, які ти мені вчора пода-
рував! 

– Я тобі нічого не дарував! 
– Дарував, дарував! Заглянь у гама-

нець.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Учора в нашу квартиру прокрався 
злодій. 

– І що? Узяв щось? 
– Та де там! Лежить у лікарні. Дружина 

думала, що це я повернувся так пізно...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кажуть, що за поганим завжди прихо-
дить добре. Боюся, мене невдовзі просто 
розірве на друзки від щастя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тільки під час пологів жінка може 
спов на відчути ті муки, які супроводжують 
чоловіка із температурою 37,2.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Татку, нехай слоники ще побігають!
– Донечко, слоники втомилися. 
– Татку, будь ласка, востаннє. 
– Гаразд. Рото, одягнути протигази!

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

– А як же кохання з першого погляду? 
– Я погано бачу, мені треба помацати.

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

Сусідка питає сусідку: 
– Ви не бачили, хто це мою курку 

вбив? 
– Не чула й не бачила, але нехай не гре-

беться на моєму городі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, а що це воно таке, що ваша сви-
ня на трьох ногах шкандибає? Га? 

– Та я що, дурний – через миску холод-
цю цілу свиню колоти?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після тридцяти жінка сама собі вирі-
шує, скільки їй років і де у неї талія.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стався до людей так, як хотів би, щоб 
ставилися до тебе. Подаруй своєму чоло-
вікові квіти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Агов, куме! 
– Що таке? 
– А що там в тебе на порозі лежить? 
– Та то мiй злий собака. 
– Тю! А я об нього ноги витер.

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

Жінка завжди розраховує на те, що чо-
ловік відгадає, чого вона хоче. Ніби знай -
ш ла його на битві екстрасенсів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якби вам запропонували заміж або 
квартиру, в якому районі ви її узяли б?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Щоб відучити маленьку доньку пере-
кладати речі у шафі, мати вирішила наля-
кати її і сказала, що там злий дядько си-
дить. Якось увечері, коли вони з чоловіком 
дивилися телевізор, в кімнату заходить 
донька і запитує маму: 

– А дядько з шафи уже пішов? 
З великими труднощами вдалося пояс-

нити чоловікові, що до чого...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У суді слухають справу про розлучен-
ня. 

Дружина: 
– Я вимагаю, щоб нас розлучили: чоло-

вік без мого відома продав усі каструлі, а 
гроші пропив. 

Чоловік: 
– Я теж прошу нас розлучити: зниклі 

каструлі ця ідеальна господиня виявила 
тільки на 16-й день.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скажіть, що змушує вас напиватися 
щодня?

– Нічого не змушує, я доброволець.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Як важко виховувати сина, якого наро-
дила тобі свекруха.

Жартівливий гороскоп на 19 – 25 січня

купи-продай карикатура

Овен (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов 
11 квітня 1977 р.
Директор Одеської кіностудії
У Голлівуді напружилися, в 
Боллівуді – паніка, Сталлоне 
їде на батьківщину, а 
Мосфільм банкрутує. Зорі 

радять розпочати з римейку «Броненосця 
Потьомкіна». А загалом, увімкніть уяву. 
Камера, стоп! Знято!

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцької міської ради 
Сприятливий тиждень, 
особливо для подорожей 
міськими вулицями. Корисні 
фізичні вправи на повітрі, 

контакт із природою, уникайте стресів, 
надто великої метушні. Протипоказані 
злість, заздрість і будь-яка магія.

Близнята (22.05 – 21.06)
Анатолій Діденко 
9 червня 1982 р. 
Футболіст ФК «Волинь»
Потрібна обережність. 
Віщий сон може допомогти 
позбутися хвороби, але 
вимагає правильного 

тлумачення. Ризикуєте посваритися з 
кимось на роботі. Порада проста і складна 
водночас – тримайте емоції при собі. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат 
Вдалий і продуктивний 
тиждень для творчості. 
Час радості, емоційного 
піднесення, активізації 

енергії, але варто подбати про резерви 
здоров’я. Період також хороший для 
початку нових і важливих справ. 

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержадміністрації
Можна розслабитися, 
випити вина, поїсти гострої 
та гарячої їжі (японської). 

Не робіть нікому зла, будьте борцем за 
щастя. Наші предки цей тиждень вважали 
найсильнішим для магічних обрядів. 
Ризикніть!

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук 
22 вересня 1973 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Не рекомендовано 
складати будь-які плани та 
проекти, давати обіцянки. 

Сни зазвичай справджуватимуться. 
Невдоволення і роздратування позначаться 
на продуктивності праці. Керівництво 
помітить це і висловлюватиме своє «фе».

Терези (24.09 – 23.10)
Галина Конах 
21 жовтня 1982 р.
Співачка
Цілий тиждень 
отримуватимете інфу з небес 
про те, на правильному 
ви шляху чи ні. Це будуть 

якісь знаки, відчуття, випадково загублені 
кимось слова, коли проходитимете повз... 
Будьте максимально відкритою. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р.
Начальник обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства
Не варто ігнорувати 
внутрішню потребу 

розібратися в собі – чого хочеться, а чого – 
ні, куди рухаєтеся й навіщо. Присвятите 
цьому заняттю хоча б годину часу – швидко 
отримаєте результат. Не стріляйте!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Стрільцям варто відпочити 
після кількарічного  марафону. 
Насолоджуйтеся кожною 
вільною хвилиною, адже 

невдовзі – знову в бій! Уламки розколотої 
єдності не варто склеювати ефемерними 
присягами. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко 
2 січня 1979 р.
Заступник міського голови 
Луцька
Команда Козорогів 
ламатиметься на очах. Вчорашні 
соратники стануть заклятими 
опонентами. Відчуватиметься 

брак свіжих ідей, управлінських компетенцій 
та виконавської дисципліни. Особливу увагу 
варто звернути на кадрові призначення.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р.
Депутат Луцькради
Політика – це мистецтво 
компромісу. Будете шукати 
те спільне, що об’єднує, 
а не різко ділить нас на 

антагоністів. Зорі схильні бачити вас над 
проблемою, а не в ній. Загостряться хвороби 
самоідентифікації та самореалізації. 

Риби (20.02 – 20.03)
Ігор Грицюк 
26 лютого 1986 р.
Директор Луцького 
підприємства 
електротранспорту
Допомогти «рогатим» 
родичам зможуть учені, 

які навчать їх підзаряджатися під час 
руху. Ймовірні нові закупівлі польського 
поголів’я. Обачніше із тендерами – там 
пахне буцегарнею.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Телефон для оголошень 066-163-03-15

 Продам 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, поряд усі комунікації, 
7 км від бази відпочинку «Хрінники»). 
Тел.: 095-155-46-03, 098-653-26-40.

 Кафе «Манго» запрошує на роботу повара. 
Тел. 050-610-79-40.

 Куплю палас. Розмір 2х3 м2. 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 землі). 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 м2, 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.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367

ipress.ua
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погляд у минуле

ВИНАЙДЕННЯ ГІЛЬЙОТИНИ 19 січня – Генріх, Іван

20 січня – Опанас, Іван

21 січня – Антон, Георгій, 
Григорій, Євген, Ілля, Інеса, 
Юліан

22 січня – Антоніна, Захар, 
Пантелеймон, Петро, 
Пилип

23 січня – 
Григорій, 
Макар, 
Маркіян, Павло

24 січня – 
Михайло, Степан, 
Терентій, Федір, 
Феодосій

25 січня – 
Галактіон, 
Макар, Петро, 
Сава, Тетяна

19 січня – Генріх, Іван

20 і О І

іменинники тижня
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  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 25 січня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
скляна каструля з кришкою Ocuisine.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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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.
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   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

12 місяців – 152,08152,08 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 
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ЧЕТВЕР

Механізм для відсікання 
голови, який 

використовували під час 
смертної кари, широкої 
популярності набув під час 
Французької Революції, коли 
під його лезом загинуло 
щонайменше 15 тисяч осіб. 
Знаряддя являло собою 
величезний ніж, що рухався 
вертикально. Його вага 
коливалася від 40 до 100 кг.

Ніж піднімали мотузкою на 
висоту трьох метрів і закріплюва-
ли за допомогою клямки. Голову 
засудженого клали між дошками 
з виїмкою для шиї. Засувка, що 
утримувала ніж, відкривалася 
спеціальним важелем, відтак лезо 
на величезній швидкості падало 
просто на шию жертви, через що 
смерть була миттєвою.

Довгий час у Франції злочин-
ців спалювали на багатті, четвер-
тували або вішали. Лише привіле-
йованим особам відсікали голову 
сокирою або мечем, аби зменшити 
їхні страждання. У 1790 році лікар 
Жозеф Гійотен уперше запропо-
нував проводити кару одним і тим 
же методом, не розділяючи людей 
на бідних та багатих. Проект Гійо-
тена парламент затвердив 21 січ-
ня 1790 року. Спочатку знаряддя 
вбивства випробували на трупах. 
А навесні 1792 року відбулася пер-
ша страта злочинця Жака Пелетьє-
ра за допомогою цього механізму. 
Довгий час побутувала думка, що 
сам винахідник гільйотини помер 
від свого ж творіння, але це не-
правда. Лікар помер своєю смер-
тю у 1814 році.

m
edium

.com

Жозеф Гійотен вважав, що гільйотина – це чудовий спосіб 
позбавити засудженого фізичних та моральних страждань, 
адже знаряддя вбивало людину за лічені секунди.



Де є любов, там є життя. Махатма Ганді
www.volynnews.com
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ПОРАДИ ВІД ІРИНИ ПОЛІЩУК

� Якщо ви молоді й не хочете 
клопотів із дітьми – все одно 
народжуйте, бо на схилі літ 
саме діти й онуки стануть 
сенсом вашого життя.

� Життя так швидко минає, що 
кожну його хвилину старайтеся 
використовувати з користю: 
для себе і для світу.

� Щодня змушуйте 
себе робити фізичні 
навантаження, навіть коли 
дуже ліньки.

� Хай як сильно 
сердитеся, поважайте 
думку інших: це 
хороший спосіб 
уникнути 
конфлікту.

� Любіть 
людей – і вони  
любитимуть вас. 
Перевірено!

здорове тіло – 
здоровий дух

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Фото автора
Луцький район

У 77 БІГАЄ ПО СНІГУ 
І ПРИЙМАЄ КРИЖАНУ КУПІЛЬ
ЗМІЦНИТИ ІМУНІТЕТ УЧИТЕЛЬЦІ ДОПОМОГЛИ ЗАГАРТОВУВАННЯ, ТАНЦІ ТА ВМІННЯ РАДІТИ ЖИТТЮЖиття не раз 

гартувало 
Ірину Поліщук. 

Адже народжена 1939 
року біля польського 
Грубешова, маленька 
Іра разом із батьками та 
молодшим братом зазнали 
примусового переселення. 
Потім, уже на Волині, 
довгі роки облаштовували 
побут. А оскільки мама 
господарювала вдома, а 
гроші заробляв лише тато, 
то статків великих родина 
не мала.

Утім це не завадило Ірині Йоси-
півні здобути фах учителя, чотири 
роки пропрацювати за направлен-
ням у Любешівському районі. Там 
же знайти  другу половинку, вийти 
заміж та разом із чоловіком пере-
їхати жити на масив Великий Оме-
ляник біля Луцька.

– Так склалося, що хоча жили ми 
з чоловіком та дітьми майже в Луць-
ку, працювати я їздила в село Забо-
роль Луцького району. А щоб мала 
більше годин, то мені – вчителю 
математики – доручили вести ще 
один предмет – валеологію (науку 
про духовне, моральне та фізичне 
здоров’я людини). Ось тоді, 27 ро-
ків тому, – уточнює жінка, – я і стала 
читати багато спеціалізованої літе-
ратури. Зацікавилася, скільки при-
хованих ресурсів має наш організм. 
А позаяк була доволі хворобливою, 
то вирішила здобуті знання випро-
бувати на собі.

ОСНОВНІ 
ЗАСТОРОГИ ЩОДО 
МОРЖУВАННЯ

Перше, що стала робити вчи-
телька, аби рідше страждати від за-
студи, – загартовуватися, у помічни-
ки собі взявши сніг.

– Починати сніготерапію треба 
з розумом, – попереджає Ірина Йо-
сипівна. – Перш ніж піти босоніж по 
снігу, дотримуйтеся трьох правил: 
виходити треба з теплого примі-
щення та з теплими ногами, ходити 
для початківців – не більш як хви-
лину (достатньо порахувати до 60), 
після процедури ноги потрібно від-
разу ж помістити в тепло (у вовняні 
шкарпетки чи під ковдру). І ще, як 
показав мій досвід, загартовуван-
ня найкраще проводити зранку. Бо 
організм отримує стільки адрена-
ліну, що потім тонусу вистачає геть 
до вечора. А якщо вибігти на сніг 
перед сном – потім дуже важко за-
снути.

Аби не лише розказати, а й по-
казати, Ірина Йосипівна хутенько 
надягає пальто, шапку, чоботи і вже 
разом ми біжимо з нею на вулицю, 
на сніжок (хоча дорогою продовжу-
ємо балакати).

– На зиму я перебралася до 
дочки в багатоповерхівку. Тому 
моржувати у снігу мені незручно 
(сусіди з вікон заглядають). Буває, 
за машину сховаюся і трохи снігом 
походжу. Буває, вийду сміття вики-
нути, заодно в торбу снігу візьму і 
вже, повернувшись до квартири, 
розтираю ним ноги у ванні, – смі-
ється зі своїх експериментів жінка. 
– А от коли я в приватному будинку 
на Омелянівському масиві, то там 
уже і бігаю по снігу, і розтираюся. 
Щоб більшим адреналіном заря-
дитися – в тонкому одязі качаюся. 
Це так збадьорює, що словами не 
передати!

А торік Ірина Поліщук, якій тоді 
виповнилося 76, уперше в житті ви-

рішила на Водохреще зайти у кри-
жану купіль.

– Таку мрію – зануритися в 
освячену воду та ще й на велике 
свято – я плекала давно. Тільки що-
разу щось стримувало. А торік мою 
ідею підтримала подруга. Разом ми 
пішли до Стиру, перехрестилися 
і таки зайшли у воду, яка, кажуть, 
набуває на Водохреще унікальних 
властивостей, – каже наша смілива 
оповідачка. Хоча сама вона своїм 
учинком аніскільки не хизується. 
Навпаки: дивується, чому публічні 
люди так багато піару довкола цієї 
події створюють. Мовляв, не на ка-
меру це треба робити, а для власно-
го тіла та душі.

НІ ДНЯ БЕЗ 
ФІЗЗАРЯДКИ!

Оскільки сніг – задоволення 
сезонне, а загартовування – про-
цес цілорічний, то в інші пори року 
Ірина Поліщук альтернативні ме-
тоди використовує. Улітку разом із 
подругою-ентузіасткою старають-
ся щодня купатися в Стиру. Якщо 
на дачі – обливається холодною 
водою («Тільки голову не намо-
чую!» – зауважує).

– А восени та навесні я щодня 
приймаю контрастний душ. Таким 
чином стимулюю геть усі судини 
до роботи, забезпечую їх еластич-
ність, а завдяки цьому кров добре 
циркулює і тиск нормалізується, – 
із власного досвіду знає Ірина Йо-
сипівна.

Крім того, жінка щодня робить 
зарядку, качає прес, не менш як де-
сять разів присідає.

– Я стараюся не вживати сви-
нини, магазинних напівфабрикатів. 
Щоб приготувати натуральний ке-
фір чи йогурт, молоко купую у зна-
йомого фермера, який щотижня 
продає натурпродукцію на базар-
чику біля загсу, – ділиться порада-
ми Ірина Поліщук.

Тож не дивно, що наша героїня 
фактично ніколи не вживає табле-
ток, перевагу надаючи природним 
лікам. А відколи почала загартову-
ватися, то й від застуди страждає 
хіба раз на два роки.

– Коли горло прихопить – по-
лощу сіллю, содою та кількома 
крапельками йоду. Коли темпе-
ратура підніметься – не збиваю, 
тільки п’ю багато чаїв, дотримуюся 
постільного режиму і даю організ-
мові можливість виробити імунітет 
проти недуги, – додає Ірина Йоси-
півна. –  Я, до речі, і внуків своїх за-
гартувала. Коли мали десь по п’ять 
рочків, разом ми щозими ходили 
по снігу, й діти, дякувати Богу, не 
хворіли.

ЛІТА ІДУТЬ, 
А ДУША МОЛОДІЄ  

Та не меншу, ніж загартовуван-
ня, роль відводить Ірина Поліщук 
здоров’ю душі. Чимало порад запо-
зичує у книгах мудреців. До церкви, 
каже, ходить не щотижня, але що-
дня молиться перед трапезою та 
сном.

– А ще еліксиром молодості 
став для мене клуб «Неспокійні 
серця», де збираються такі ж енер-
гійні, як я, пенсіонери, – усміхаєть-
ся жінка, згадуючи друзів і товари-
шок. – Ми ж там і тематичні бесіди 
проводимо, і дискотеки влаштову-
ємо. Особливо любимо поскакати 
під Вірку Сердючку. А коли трохи  
потомимося, сідаємо і затягуємо 
пісні своєї молодості, або й сучасні 
розучуємо.

Та найбільше Ірина Поліщук ці-
нує «Неспокійні серця» за те, що ра-
зом вони забувають про негаразди, 
підтримують одне одного.

– Ви знаєте, коли я переступаю 
поріг нашого клубу, всі клопоти 
лишаю за дверима, усмішка сама 
з’являється на обличчі і я щоразу 
кажу нашим уже не юним дівчатам 
і хлопцям: «Життя прекрасне! Бере-
жіть його».

– Оскільки пенсіонери – люди 
незаможні, то я й масаж роблю собі 
самостійно. Маю ось дерев’яні при-
стосування для точкового масажу, 
розтирання тіла, качалочку, яка до-
помагає стимулювати нервові точ-
ки на ступнях, а ще килимок, який 
називається іплікатор Кузнєцова, – 
демонструє жінка свої нехитрі за-
соби для оздоровлення. – Ще пора-
джу людям старшого віку придбати 
м’яч для великого тенісу і щодня 
качати його в руках. Адже ця прос-
та вправа допомагає у боротьбі з 
артрозом і синдромом «пластмасо-
вих пальців».

Слухаючи, скільки корисних 
процедур проводить щодня Ірина 
Поліщук, запитую, чи багато часу 

потребує така «профілактика проти 
всіх недуг».

– Що проти всіх – це факт. Бо 
почуваюся я (тьху-тьху-тьху) чудо-
во! А часу треба зовсім небагато: 
як для мене – фізкультурника з до-
свідом – то на зарядку, масаж, конт-
растний душ іде хвилин тридцять. 
Хто ж тільки буде починати, тому 
знадобиться до 20 хвилин. Хіба це 
затрати для нас, пенсіонерів? Та й 
грошей ніяких не треба.

НАЙКРАЩІ ЛІКИ 
БЕРЕ НА ГОРОДІ

А ще жінка дуже любить пра-
цювати на городі. Щойно сонце 
блисне – вже вона коло хати: сама 
перекопує три сотки поля, сама всі 
городні культури висаджує та до-
глядає. Сумно, каже, що без чоло-
віка, який помер 12 років тому. Але 
саме праця на природі додає сили 
фізичної та духовної.

– Земля ж мені віддячує нату-
ральними овочами, фруктами, яго-
дами. Не забуваю я сіяти лікарські 
трави: м’яту, мелісу, ромашку, пет-
рів батіг. Саме вони стають моїми 
«пігулками» для того, щоб почува-
тися здоровою та бадьорою.

Важливу роль у підтримці хо-
рошого самопочуття жінка відво-
дить харчуванню. У теплу пору року 
споживає якомога більше овочів та 
фруктів, навесні влаштовує собі ді-
єту на основі березового соку, а во-
сени – на основі кавуна.

молоді й не хочете
дітьми – все одно
е, бо на схилі літ
онуки стануть 
ого життя.

к швидко минає, що 
хвилину старайтеся 
увати з користю:
ля світу.

мушуйте 
и фізичні 
ння, навіть коли 
и.

ильно
поважайте 
х: це 
осіб 

они 
ь вас. 

Нехитрі засоби 
для оздоровлення

Прогулянки босоніж по снігу – 
чудовий спосіб збадьоритися
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