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ШТУЧНЕ 
ЗАПЛІДНЕННЯ: 
ЯК ЦЕ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ

шанс на батьківство

 читайте на стор. 7

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17

купи-продай

іііііііііііііііііііііііі

куплю

продам

вітаю
шукаю

 читайте на стор. 19

29 жовтня на 
Волині – 
вибори голів та 

депутатів у 19 об’єднаних 
територіальних громадах. 
Це рекордний показник 
за кількістю одночасних 
виборів за два роки. За 
даними Волинського 
представництва 
Громадянської мережі 
ОПОРА, загалом ТВК 
зареєстрували 2084 
кандидати у депутати 
до відповідних рад та 
68 кандидатів на посади 
голів ОТГ. Загалом же 
оберуть 422 депутати. 
Участь у виборах беруть 
14 політичних партій. 

 читайте на стор. 4

ЗРУЙНОВАНИЙ-
ВІДНОВЛЕНИЙ ЗАМОК, 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ РИНКУ 
І ЖИДІВСЬКЕ МІСТО-
ПРИВИД

КАНДИДАТИ У ГОЛОВИ ОТГ: 
ПРИХОВУВАННЯ ПАРТІЙНОСТІ, 
АДМІНРЕСУРС, ДУМКИ МІСЦЕВИХ

КОВЕЛЬЧАНИН ПРОБІГ 
МАРАФОН МОРСЬКОЇ 
ПІХОТИ США

Десять українських воїнів, які 
під час виконання завдань у 

російсько-українській війні зазнали 
важких поранень, взяли участь у 42-му 
Марафоні морської піхоти США, що 
відбувся 22 жовтня у Вашингтоні.

ноги в руки

ЖИТИ У ТЕМРЯВІ
ЛУЧАНИН РОЗПОВІВ ПРО 
СВІТ НЕЗРЯЧИХ

Кожен з нас бодай раз у житті уявляв, 
як воно – жити й нічого не бачити. 

Здається, що світ навколо – суцільна 
темрява, що розбавляється звуками. Та 
чи справді усе так, як думають зрячі?

сильні духом

 читайте на стор. 20

 читайте на стор. 18
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ЕКС-ПРЕЗИДЕНТИ ЗІБРАЛИ 
ПОНАД $30 МЛН ДЛЯ 
ЖЕРТВ УРАГАНІВ
З ініціативи п’яти колишніх президен-
тів США Джиммі Картера, Джорджа 
Буша-старшого, Білла Клінтона, Джор-
джа Буша-молодшого і Барака Обами 
щодо збору коштів для жертв ураганів 
уже зібрано $31 млн, які надали понад 
80 тисяч людей. Допомогу отримають 
громадяни, які постраждали від урага-
нів «Харві», «Ірма» і «Марія», що завдали 
удару по Карибах і США в серпні та ве-
ресні, пише DW.

У КЕНІЇ ЗАГИНУЛИ 
ЖУРНАЛІСТИ
В озеро Накуру 21 жовтня впав вертоліт 
з журналістами, передає Daily Nation. На 
його борту перебувало п’ять осіб: пілот 
і чотири представники преси. Усі заги-
нули.

ЯПОНІЮ НАКРИВ 
ПОТУЖНИЙ ТАЙФУН
Тайфун «Лан» охопив усю територію 
Японії, убив щонайменше двох осіб. 
Швидкість стихії досягала 216 км/год, 
передає KyodoNews. Людей з прибе-
режних районів евакуйовано. Є близько 
сотні поранених.

ДОНАЛЬД ТРАМП ЗБІДНІВ
Статки президента США за рік зменши-
лися на $600 млн і становлять $3,1 млрд, 
пише Forbes. Трамп, який є власником 
корпорації Trump Organization, цього-
річ посів 248 місце в рейтингу 400 най-
багатших людей США. Минулоріч він був 
156-м. Список Forbes 24-й рік поспіль 
очолив засновник корпорації Microsoft 
Білл Гейтс зі статками у $89 млрд.

ЧЕХИ ОПРОТЕСТУВАЛИ 
ЗАЯВУ ЗЕМАНА ПРО КРИМ
Біля резиденції президента Чехії Міло-
ша Земана у Празі 18 жовтня відбулася 
демонстрація проти його позиції щодо 
незаконно анексованого Криму, пере-
дає Radio.cz. Як відомо, під час виступу 
в ПАРЄ Земан заявив, що анексію Криму 
слід вважати доконаним фактом.

ВЛАДА ІСПАНІЇ УСУНУЛА 
УРЯД КАТАЛОНІЇ
Рішенням уряду Іспанії уряд Каталонії 
21 жовтня розпустили, передає El Pais. 
Його повноваження передадуть цен-
тральній владі. Призупинення повно-
важень автономного уряду Каталонії 
не означає припинення повноважень 
женералітету як органу виконавчої вла-
ди Каталонії, статус автономії теж не 
скасовано. Женералітет залишатиметь-
ся адміністрацією, яка буде виконувати 
розпорядження нової влади, призна-
ченої урядом Іспанії. Як відомо, під час 
нещодавнього референдуму каталонці 
вирішили відділитися від Іспанії.

НАЙБАГАТШІ РЕГІОНИ 
ІТАЛІЇ – ЗА АВТОНОМІЮ
Більшість жителів Ломбардії і Венето на 
півночі Італії на референдумі 22 жовтня 
проголосували за автономію своїх регіо-
нів, передає АР. Результат голосування 
може стати серйозним ударом для ці-
лісності та економічного благополуччя 
Італії, оскільки на частку Ломбардії і 
Венето припадає 30% італійського ВВП, 
а населення цих регіонів становить май-
же чверть усього електорату країни.

ЧЕРЕЗ ЕКОЛОГІЮ 
ПОМИРАЄ КОЖЕН ШОСТИЙ
У країнах з низькими й середніми до-
ходами кількість випадків дочасної 
смерті в результаті забруднення еколо-
гії доходить до 92%, повідомляє науко-
вий журнал The Lancet. У 2015 році від 
хвороб, спричинених забрудненням 
екології, померли 9 млн осіб. Це втричі 
більше, ніж від СНІДу, туберкульозу та 
малярії разом узятих і в 15 разів біль-
ше, ніж у результаті війн та інших форм 
насильства.

світова хроніка ЗА ТЕПЛО І ГАЗ – БОРГИ

ПРЕМ’ЄР ПРОІНСПЕКТУВАВ РЕМОНТ ДОРІГ

опалювальний сезон

БУРШТИН ОБРОБЛЯЛИ 
ПІДПІЛЬНО

кримінал

УБИВЦІ ДАЛИ 
12 РОКІВ

злочин і карамедична реформа

схід і захід разом

РАЙОННА ЛІКАРНЯ – ПІД ЗНАКОМ ПИТАННЯРАЙОННА ЛІКАРНЯ – ПІД ЗНАКОМ ПИТАННЯ

ШКОЛЯРІ ОБ’ЄДНУЮТЬ УКРАЇНУШКОЛЯРІ ОБ’ЄДНУЮТЬ УКРАЇНУ
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інфраструктура

Волинь

Станом на 
1 жовтня волиняни 
заборгували фірмі 

«Волиньгаз Збут» 240 
млн грн, повідомляє 
прес-служба газовиків.

Найбільше за природний газ 
боргують споживачі Луцького, 
Володимир-Волинського та Кі-
верцівського районів, міст Ново-
волинська, Луцька та Ковеля.

Зростання неплатежів ста-
вить під загрозу стабільне поста-
чання газу для споживачів регіо-
ну, а також новий опалювальний 
сезон. Перед компанією боргує і 
державний бюджет за нараховані 

dom
ik.ua

споживачам газу субсидії. Станом 
на 1 жовтня сума такого боргу 
сягнула понад 315 млн грн. Хоча 
«Волиньгаз Збут» після перера-

хунку субсидій повернув 195,2 
млн грн до держбюджету.

Проблемним лишається у 
Луцьку питання подачі тепла в по-

мешкання містян. Директорка ДКП 
«Луцьктепло» Валентина Малютіна 
зауважила: «Ми ніколи не входили 
в опалювальний сезон із такими 
боргами за пільгами та субсидія-
ми». Загальна заборгованість дер-
жави «Луцьктеплу» становить по-
над 80 млн грн. Борг населення за 
тепло – приблизно 16 млн грн. Бор-
гує підприємство й заробітні плати 
працівникам (ще за серпень). 

Окрім того, рахунки ДКП 
«Луцьктепло» лишаються за-
блокованими через аферу 
бізнес-групи «Континіум», адже 
фірма-прокладка «Тепелен» на-
магається незаконно стягнути з 
підприємства 28 млн грн.

Волинь

Перебуваючи на Волині з робочим візитом 
20 жовтня, Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман проінспектував хід виконання 
реконструкції дороги Н-22 Устилуг-
Луцьк-Рівне.

Зі слів начальника Служби автомобільних 
доріг в області Анатолія Посполітака, ремонт-
ні роботи на дорозі розпочалися ще в червні 
й тривають досі. Загальна протяжність поточ-
ного ремонту – 81,7 км, а кошторисна вартість 
проекту – 888,7 млн грн. До кінця року плану-
ють ввести в експлуатацію 44,4 км дороги.

Цьогоріч для ремонту дороги Устилуг-
Луцьк-Рівне передбачено фінансування в 

розмірі 665 млн грн, з яких 104,3 млн грн – 
кош ти державного бюджету, 5,3 млн грн – фі-
нансування з місцевого бюджету і 555,4 млн 
грн – кошти «митного експерименту». Зо-
крема, станом на 5 жовтня виконано робіт на 
264,3 млн грн. Завершити роботи на об’єкті 
планують до грудня.

Глава уряду відмітив якість виконаних 
робіт та подякував дорожникам за працю. 
«Думаю, у нас загалом по дорогах на наступ-
ний рік буде 45 млрд грн у доступі. Цього 
року було 30 млрд грн. Ми не будемо гнати-
ся, щоби їх використати. Усе залежатиме від 
погоди. Тому подивимося, скільки освоїмо», – 
зазначив Володимир Гройсман.

Нововолинськ

У жовтні впродовж тижня 
13 школярів з Маріуполя 
проживали у нововолинських 
родинах, в яких виховуються 
їхні однолітки.

Це стало можливо у рамках 
освітньо-виховного міжрегіо-
нального проекту «У майбутнє – 
разом». Участь у проекті взяли 
НВК «Нововолинська спеціалізо-
вана школа І-ІІІ ступенів №1 – ко-
легіум» та Маріупольський НВК 
«Колегіум-школа №28». Мета 
проекту – обмін освітніми навич-
ками, культурними цінностями, 
позитивними емоціями, а та-
кож – спільне дозвілля.

За сприяння фонду Ігоря Гузя 
«Прибужжя» 26 нововолинських 
та маріупольських школярів від-
відали Луцьк. Дітворі організува-
ли екскурсії старим містом, зам-
ком Любарта й іншими цікавими 
місцями.

Школярів приємно здиву-
вали краса міста, привітність і 
щирість людей, їхня доброзич-
ливість. А ще дітей особливо 
вразило те, що на Волині всюди 
вільно спілкуються українською 
мовою. За їхніми словами, у Ма-
ріуполі такого немає.

Тепер нововолинська дітво-
ра готується до подорожі в Ма-
ріуполь.

Ганна М
арчук

Школярі Нововолинська 
та Маріуполя у замку Любарта

Луцьк

В обласному центрі під 
час обшуку в підпільних 
цехах оперативники 
вилучили чималу кількість 
бурштину.

Як повідомили в Управ-
лінні захисту економіки у 
Волинській області, під час 
проведення санкціонованих 

обшуків оперативники при-
пинили діяльність підпільних 
цехів із обробки сонячного 
каміння та вилучили майже 
50 кг бурштину. Вартість вилу-
ченого каміння сягає майже 
500 тис. грн.

Нині встановлюють ка-
нали надходження та збуту 
бурштину.

Іваничі

Іваничівська центральна районна лікарня 
з початком медреформи може лишитися 
без фінансування. Голова Волинської 
ОДА Володимир Гунчик зазначив, що 
заборгованість по цій лікарні становить 
близько 6 млн грн. Водночас 1,4 млн грн 
субвенції місцеві територіальні громади 
перерозподілили на Нововолинську 
міську лікарню.

Посадовець закликав місцеві райдерж-
адміністрацію та райраду подумати про 
перспективу лікарні. «Як медичний заклад її 

ліквідовувати ніхто не буде», – запевнив по-
садовець.

Медичні заклади можуть бути перепрофі-
льовані, реорганізовані чи об’єднані. Оскіль-
ки з січня вступає в дію медична реформа, 
за відсутності пацієнтів у лікарні туди не 
прийдуть гроші. Посадовець нагадав слова 
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана під 
час візиту на Волинь: «Жодну районну лікар-
ню в області не буде закрито, але важливо 
дати оснащення закладу, перенавчити пер-
сонал на новітні технології та надання послуг 
нового рівня».

vl.npu.gov.ua

Шацький район

Житель села Світязь сяде за 
ґрати на 12 років. Такий термін 
покарання 27-річному чоловікові 
призначив Ковельський 
міськрайонний суд за вбивство 
35-річної односельчанки та 
заподіяння тілесних ушкоджень 
ї ї матері, інформує прес-служба 
обласної прокуратури.

Трагедія трапилася ще в люто-
му, коли нетверезий молодик під час 
сварки спочатку побив господиню 
дому, а за деякий час накинувся на її 
доньку та почав завдавати їй ударів 
ножем.

Смертельними для жінки стали 
удари в шию, якими було пошкоджено 
сонну артерію, та в груди – у саме сер-
це. Усього ж зловмисник завдав жінці 
понад два десятки колото-різаних та 
різаних ран. 

Працівникам Шацького відділен-
ня поліції вдалося одразу затримати 
убивцю в будинку, де сталася траге-
дія.

Сума боргу – понад 315 млн грн

Ремонтні роботи тривають досі

Бурштину вилучили 
на 500 тис. грн
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У ХАРКОВІ LEXUS УБИВ 
П’ЯТЬОХ ЛЮДЕЙ
18 жовтня у Харкові Lexus в’їхав у натовп 
людей після зіткненням із Volkswagen 
Touareg: п’ятеро загинули на місці, шіс-
тьох доправили в лікарню. За кермом 
була 20-річна Олена Зайцева, яку нині 
утримують в СІЗО.

У СТОЛИЦІ ВИКРАЛИ 
НЕМОВЛЯ
20 жовтня із київського дитсадка викра-
ли двомісячну дівчинку. Правоохоронці 
оперативно затримали 20-річну жінку з 
Вишгорода. Як повідомили в поліції, за ви-
крадення їй загрожує 10 років за ґратами.

НА ДОНБАСІ ЛІКВІДУВАЛИ 
СОРАТНИЦЮ ГІВІ
В окупованому Донецьку 22 жовтня вби-
то терористку Анастасію Слободанюк 
з позивним Білосніжка, яка вважалася 
дівчиною Михайла Толстих, більш відо-
мого як Гіві. Останній загинув у лютому, 
передає «24 канал».

СУД ЗАБРАВ У АХМЕТОВА 
«УКРТЕЛЕКОМ»
Господарський суд Києва за позовом 
Фонду державного майна ухвалив рі-
шення розірвати укладений в березні 
2011 року договір купівлі-продажу теле-
комунікаційної компанії «Укртелеком». 
З компанії Ріната Ахметова стягнуть 
$81,9 млн пені за невиконання інвести-
ційних зобов’язань, передає Liga.net.

БПП І «САМОПОМІЧ» 
ПРОТИСНУЛИ ДОТАЦІЇ 
ОЛІГАРХУ
Комітет Верховної Ради з питань бюдже-
ту врахував у проекті бюджету на 2018 
рік поправку, яка дозволяє великим аг-
рохолдингам отримувати мільярдні до-
тації з державної казни. Протиснули по-
правку на користь олігарха і мільярдера 
Юрія Косюка депутати фракцій «БПП» та 
«Самопоміч», повідомляє «Економічна 
правда».

НА РОЗЕНБЛАТА 
ОДЯГНУЛИ ЕЛЕКТРОННИЙ 
БРАСЛЕТ
19 жовтня в аеропорту «Київ» (Жуляни) 
співробітники НАБУ затримали депута-
та Верховної Ради від БПП Борислава 
Розенблата під час спроби вилетіти до 
Німеччини, передає «Цензор.нет». Фігу-
рант «бурштинової справи» намагався 
вивезти важливі для розслідування ма-
теріали. Нардепу закидають отримання 
$285 тис. хабара. Суд присудив йому до-
машній арешт.

WOG МАЄ ВІДДАТИ 
92 МЛН «УКРЗАЛІЗНИЦІ»
«Укрзалізниці» мають повернути кошти, 
переплачені за дизпаливо компанії «Вог 
Аеро Джет», повідомляє НАБУ. Суд ви-
знав недійсною додаткову угоду до до-
говору постачання дизельного палива, 
через яке «Укрзалізниця» безпідставно 
переплатила 92 млн грн.

БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ НЕ 
ДОВІРЯЮТЬ ПРЕЗИДЕНТУ
Результати опитування Центру Разумко-
ва свідчать, що 68,2% громадян не до-
віряють Президенту, 73,1% – Верховній 
Раді, інформує Gazeta.ua. Найвищий 
рівень довіри до волонтерів (66,7%), 
церкви (64,4%) та ЗСУ (57,3%).

ДОНБАС СТАЄ ТОТАЛЬНО 
ЗАМІНОВАНИМ
Проблема мінування Донбасу зупинить 
його розвиток на багато років. Про це за-
явила помічник Генсека ООН з гуманітар-
них питань Урсула Мюллер, повідомляє 
«РБК-Україна». «Східна Україна швидко 
стає одним з найбільш замінованих 
регіо нів у світі», – констатувала вона. 

УКРАЇНЦІ ПЕРЕВЕДУТЬ 
СТРІЛКИ
Перехід на зимовий час відбудеться 
вночі 29 жовтня. Стрілки годинників 
останньої неділі жовтня слід перевести 
на одну годину назад.

українська хроніка

ротація

БІЙЦІ 
ЇДУТЬ 
ДОДОМУ

ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКІВ

ДИТИНА ЗАГИНУЛА ПІД КОЛЕСАМИ ТРАКТОРА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК ОНОВИЛИ 
ЗАВДЯКИ ПІДПРИЄМЦЯМ

меценати

стережіться аферистів

Луцьк

Оновлені алеї, 
реконструкцією 
яких опікувалися 

представники 
бізнесу міста Луцька, 
17 жовтня відкрили в 
Центральному парку 
культури та відпочинку 
імені Лесі Українки.

За словами радника місь-
кого голови, депутата Луцьк-
ради Ігоря Поліщука, ця рекон-
струкція є найбільшою за часів 
незалежності. Він подякував 
підприємцям, які об’єдналися 
навколо спільної доброї спра-
ви. «Це прецедент, коли стільки 
підприємців об’єдналися. Це 
люди, які люблять своє місто, 
прагнуть його розвитку», – за-
значив Ігор Поліщук. 

Нову різнокольорову бру-
ків ку на алеях вклали зав дя-
ки фінансовій підтримці ТзОВ 
«Во линь табак», ТзОВ «Луцьк-

авто дор-сервіс», ПАТ «Луцьк-
сантехмонтаж №536», обслугову-
вального кооперативу «Яровиця», 
ТОВ «Луцьккомунбуд», ТзОВ «За-
біяка» та приватного підприємця 
Юлії Дмитрук. 

Оновлена алея парасольок 

з’явилася за сприяння депутата 
міської ради Сергія Були та ПП 
«Ространс». Усім меценатам вру-
чили подяки. 

Відзначили також і громад-
ського активіста Ігоря Алєксєєва, 
який був співавтором ідеї та ак-

тивно допомагав у реконструкції 
парку.

Ігор Поліщук зауважив, що це 
лише перший етап реконструкції, 
оскільки вже є люди, які готові 
наступного року долучитися до 
оновлення парку. 

Цим людям не байдуже, 
яким буде парк Алея парасольок

Камінь-Каширський район

Чоловіків, які розрахувалися на 
автозаправці фальшивими купюрами 
по 500 грн, правоохоронці затримали за 
гарячими слідами. Виявив факт підробки 
оператор АЗС у Камені-Каширському, 
який зателефонував на лінію «102».

У транспортному засобі правоохоронці 
виявили номерні знаки угорської реєстрації, 
а також підроблені та сувенірні банкноти но-
міналами 500 грн і $100. 

Правопорушниками виявилися раніше 
судимі 43-річний і 40-річний жителі Луцька, 
34-річний житель Луцького району та 31-
річна жителька обласного центру. 

Співучасники збували на території облас-
ті підроблені гривні, розплачуючись ними за 

заправку авто. Факти збуту підроблених гро-
шей цією групою осіб зафіксовано на автоза-
правних станціях у Ковельському, Луцькому, 
Локачинському та Рожищенському районах. 

У зловмисників вилучено велику кількість 
підроблених та сувенірних банкнот, які від-
правили на експертизу. Цих осіб обґрунтова-
но підозрюють у виготовленні, зберіганні та 
збуті підробленої національної валюти Укра-
їни на території Волинської, Рівненської та 
Львівської областей, повідомляє прес-служба 
поліції Волині.

«На майно правопорушників накладено 
арешт та вирішується питання щодо обрання 
їм міри запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою», – зазначив начальник облас-
ного управління Нацполіції Петро Шпига. 

Поліція звертається до громадян, які по-
терпіли внаслідок протиправних дій групи 
зловмисників, невідкладно повідомити про 
це за номером «102».

vl.npu.gov.ua

Шацький район

Прокуратура Волинської області 
оскаржить рішення Луцького 
міськрайонного суду про обрання 48-
річному жителю села Пульмо, який 
вчинив смертельну ДТП, запобіжного 
заходу у вигляді домашнього арешту.

Трагедія сталася уранці 17 жовтня, 
коли шестирічна дівчинка ішла до школи. 
Від отриманих черепно-мозкових травм 
після наїзду трактора дитина загинула на 
місці. Про це «Волинським Новинам» роз-
повів голова Пульмівської сільської ради 

Руслан Кушнір. 
Батьки дівчинки живуть у селі Віль-

шанка, що за 5 км від Пульма. Дитина ви-
йшла зі шкільного автобуса, який зупинив-
ся біля пішохідного переходу. Трактор їхав 
трасою, водій помітив дитину біля узбіччя 
і повернув управо, дівчинка побігла в той 
самий бік, у результаті чого стався наїзд.

Очільник громади розповів, що водій 
трактора – колишній голова колгоспу, він 
був тверезим та раніше ніколи не зловжи-
вав алкоголем. Сім’я дівчинки також є бла-
гополучною.

Володимир-Волинський

Вояки 14-ї ОМБр, які понад 
три роки не були вдома, 
повертаються в пункт 
своєї постійної дислокації у 
Володимир-Волинський.

«Найближчим часом підроз-
діли 72-ї, 14-ї, 92-ї, 53-ї бригад 
повернуться у місця своєї по-
стійної дислокації, де їх чека-
ють – на Волині, в Білій Церкві, 
Чугуєві, Сєвєродонецьку. На за-
міну прийдуть інші бригади, які 
будуть міцно тримати позиції», – 
йдеться на офіційному сайті гла-
ви держави.

Тепер важливо, щоб встигли 
відремонтувати казарми в гарні-
зоні Володимира-Волинського.

контрабанда СПИРТ І ЦИГАРКИ ЗБЕРІГАЛИ В ГАРАЖІ
Ковель

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прикордонниками та 
прокуратурою блокували контрабанду 
спирту й цигарок до країн Євросоюзу, 
повідомляє прес-служба СБУ. 

Оперативники спецслужби викрили у Ковелі 
перевальну базу «товарів» для контрабандистів, 

організовану місцевою жителькою.
Під час обшуку за місцем проживання зло-

вмисниці в її гаражі та автомобілі правоохоронці 
вилучили 1700 літрів спирту та майже три тисячі 
блоків цигарок різного походження на суму близь-
ко півмільйона гривень.

За виявленими фактами тривають слідчо-
оперативні дії.

держкордон

«НЕЛЕГАЛЬНЕ» М’ЯСО ПЕРЕВОЗИЛИ У БІЛОРУСЬ 
Шацький район

Прикордонники відділу 
«Піща» Луцького загону 
та оперативники УСБУ у 
Волинській області затримали 
два мікроавтобуси Mercedes-
Benz Sprinter, які перевозили 
м’ясопродукти. 

Автомобілі були у лісовому ма-
сиві на відстані 1,5 км від держав-
ного кордону, повідомляє прес-
служба  ДПС України. 

Один з бусів був повністю за-

вантажений поліетиленовими міш-
ками з м’ясом, документів на яке 
у водіїв не виявилося. Надавати 
будь-які пояснення щодо свого пе-
ребування поблизу кордону вони 
категорично відмовилися. 

На місце затримання прибула 
слідчо-оперативна група районного 
відділу Нацполіції. М’ясопродукти 
загальною вагою близько трьох 
тонн та транспортний засіб вилучи-
ли. Встановлюють обставини право-
порушення та коло причетних осіб.

трагедія

vl.npu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Підроблені гроші збували на АЗС

Дитина загинула на місці

Мікроавтобуси були 
«нафаршировані» м’ясом
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децентралізація КАНДИДАТИ У ГОЛОВИ ОТГ: 
ПРИХОВУВАННЯ ПАРТІЙНОСТІ, 
АДМІНРЕСУРС, ДУМКИ МІСЦЕВИХ 

  Борис ХВИЦЬ 
Волинь

Продовження. Початок у № 41. 

29 жовтня на 
Волині – 
вибори голів та 

депутатів у 19 об’єднаних 
територіальних громадах. 
Продовжуємо детальніше 
знайомитися з головними 
суперниками на посади 
голів ОТГ. 

ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

У Зарічанській та Оваднівській 
об’єднаних територіальних грома-
дах лише по одному кандидату на 
посаду голови ОТГ. 

У Зарічанській – нинішній го-
лова Зарічанської сільської ради, 
самовисуванець Ігор Пальонка. 
Сім років тому йому чимало справ 
доводилося починати з нуля – ре-
монтувати дороги, облаштовувати 
вуличне освітлення, встановлювати 
дитячі майданчики й навіть відкри-
вати дитсадок. 

В Оваднівській ОТГ на посаду 
голови шляхом самовисування ба-
лотується теперішній Оваднівський 
сільський голова Сергій Панасевич. 
До цієї ОТГ увійдуть чотири сіль-
ради Володимир-Волинського ра-
йону – Оваднівська, Галинівська, 
Красно ставська, Білинська, а також 
Гайківська сільрада Турійського 
району. Сергій Панасевич уперше 
став сільським головою у 2010 році, 
у 2015 році громада знову довірила 
йому цю посаду. До роботи в органах 
місцевого самоврядування мав влас-
ну справу – заснував приватне під-
приємство «Колос», яке спеціалізува-
лося на заготівлі й переробці лісу. 

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН 
У Турійській ОТГ фаворит пе-

редвиборної гонки – чинний Ту-
рійський селищний голова Олексій 
Безсмертний. Балотується від БПП 
«Солідарність», районний осере док 
якої й очолює. Уперше сільським 
головою його обрали у 2002 році. 
До того працював керівником дитя-
чого гуртка з туризму, вчителем іс-
торії у школі, її директором, началь-
ником відділу внутрішньої політики 
в райдержадміністрації. 

Вирішив спробувати себе у бо-
ротьбі за посаду голови молодий 
та амбітний учасник АТО Борис 
Дубасов, якого підтримує «Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП». 
Проходив службу в армії у внутріш-
ніх військах в роті спеціального 
призначення, мобілізований у 2014 
році. Служив у 51-й бригаді, входив 
у тактичну групу «Колос». У 2010 
році працював на залізничній стан-
ції черговим, у 2015 році призначе-
ний на посаду начальника станції 
«Турійськ» Рівненської дирекції за-
лізничних перевезень Львівської 
залізниці. 

У Луківській ОТГ на посаду голо-
ви два кандидати – нинішній голова 
Луківської селищної ради Анатолій 
Климук (самовисуванець) та Андрій 
Богданчук («Народний Рух Украї-
ни»). У 2015 році Анатолій Климук 
став очільником громади від партії 
УКРОП. Луківчани відгукуються про 
нього як про господарника. 

Андрій Богданчук – приватний 
підприємець, має пилораму. У чоло-
віка активна громадянська позиція. 

РОЖИЩЕНСЬКИЙ 
РАЙОН 

У Копачівській ОТГ – 5 пре-
тендентів на крісло очільника. 
Найбільше шансів у нинішнього 
Копачівського сільського голо-
ви Олександра Совтиса, який ба-
лотується як самовисуванець. 

Олександр Євгенійович за освітою 
економіст, працював у різних бан-
ківських установах. Починав з бан-
ку «Україна», де був і економістом, 
і начальником відділення. Перед 
тим як стати сільським головою, до 
2015 року трудився у ТзОВ «Хадеа 
Стіл Компанія» на посаді бухгалте-
ра. Люди кажуть про нього корот-
ко: господарник. Адже за два роки 
зумів знайти можливість і ФАПи 
підтримати, і клуби поремонтувати, 
світло на вулицях облаштувати, зу-
пинки встановити тощо. 

Його найближчий суперник – 
самовисуванець Леонід Хведчак, 
голова Кременецької сільської 
ради. Місцеві розповідають, що 
пан Леонід заручився підтримкою 
БПП «Солідарність» та радикалів. 
До слова, представник останніх, 
депутат Волинської облради Сергій 
Котюк, який активно агітує за Хвед-
чака, розробляє піщаний кар’єр і, 
ймовірно, має намір отримати нову 
земельку в ОТГ для свого бізнесу. 
Нагадаємо, кар’єр розташований за 
кілька кілометрів від Рожища на те-
риторії Носачевичівської сільради. 
КамАЗи з піском цілий день курсу-
ють вулицею Промисловою в на-
прямку Луцька. Тріщини у будинках, 
розбита дорога, страх за власні жит-
тя та здоров’я дітей – таку ціну пла-
тять жителі цієї вулиці Промислової. 
Сергій Котюк пускати іншим шляхом 
великогабаритний транспорт не 
хоче, ремонтувати дорогу теж. 

Наші джерела повідомляють, 
що від БПП у Копачівській ОТГ по-
чали скуповувати голоси виборців 
на підтримку своїх. 

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН 
У Жидичинській ОТГ – свої «ка-

руселі». Молода й амбітна голова 
Жидичинської сільради Юлія Да-
щук поступатися кріслом очільника 
не планує. Тому як самовисуванець 
заручилася підтримкою БПП і само-
го Гунчика. Про Юлю місцеві мають 
різні думки. Багато хто розповідає, 
що дівчина надзвичайно дбає про 
Жидичин, але значно менше уваги 
приділяє іншим селам. А ще поміти-
ли люди, що з Жидичинської сільра-
ди часто звільняються працівники. 

Ще один кандидат на посаду 
голови ОТГ Вадим Дужик заручився 
підтримкою важковаговика полі-
тичних ігор, свого тестя – депутата 
Волинської облради, представника 
Радикальної партії Ляшка Анатолія 
Грицюка. Дарма, що Вадим Дужик – 
водій і в органах місцевого самовря-
дування досвіду абсолютно не має. 
Зате має тил, а тил дає гроші.

Ще одна кандидатка на посаду 
голови Жидичинської ОТГ – Галина 
Матвіюк, яка балотується шляхом 
самовисування. Нині вона вихова-
тель у Волинському ліцеї-інтернаті 
Волинської обласної ради. А перед 
цим два роки працювала секрета-
рем Жидичинської сільської ради. 
Тож робота в системі місцевого са-
моврядування їй добре відома. 

У Цуманській ОТГ головні пре-
тенденти на посаду голови – само- 
висуванці: Цуманський селищний 
голова, учасник бойових дій Ана-
толій Дорошук та колишній міліціо-
нер, нині пенсіонер Микола Фень. 

Анатолій Дорошук довгий час 
працював у лісовій галузі. Був мо-
білізований під час третьої хвилі. 
Служив старшим на найближ-
чому до Донецька контрольно-
пропускному пункті «Мар’їнка». 
Після повернення додому за ініціа-
тиви громади балотувався на поса-

ний лідер на посаду голови – ни-
нішній Головненський селищний 
голова, самовисуванець Микола 
Демидюк. За час головування з не 
найбагатшим бюджетом йому вда-
лося реконструювати стадіон, зро-
бити капітальний ремонт амбулато-
рії та будинку культури. 

У Любомльській міській ОТГ охо-
чих сісти в крісло очільника п’ятеро. 
Найбільше шансів у Любомльсько-
го міського голови Романа Ющука. 
Бюджет Любомля – чималий, адже 
тут багато автозаправок, з яких над-
ходить акциз. Найбільшим досяг-
ненням Ющука місцеві називають 
ремонт доріг. Люди характеризують 
його як людину, якій важко йти на 
компроміс. 

Бачить себе очільником ОТГ 
голова Любомльської райради, сво-
бодівець Микола Сушик. Місцеві 
звернули увагу, що він буває на всіх 
мітингах. Але далі участі в акціях 
розв’язання піднятих питань не ру-
хається. 

Головний бухгалтер Любомль-
ського відділення управління ви-
конавчої дирекції фонду соцстра-
хування Антоніна Куць балотується 
від «Батьківщини». Її підтримує чи-
мало жителів сіл Борки, Куснища та 
Запілля. 

СТАРОВИЖІВСЬКИЙ 
РАЙОН 

У Старовижівському районі 
вибори також у трьох громадах. У 
Сереховичівській ОТГ лишився фак-
тично один реальний претендент 
на посаду голови – Сереховичів-
ський сільський голова Ростилав 
Шиманський. В інтерв’ю місцевій 
пресі він запевняє, що балотується 
як самовисуванець, і каже: «Якщо в 
селі почнемо зважати на політичну 
доцільність – то це вже не робота!». 
Насправді ж Шиманського підтри-
мує БПП та особисто нардеп Степан 
Івахів. 

У Дубечненській ОТГ головні 
конкуренти – Дубечненський сіль-
ський голова Анатолій Костючик 
та вчитель місцевої школи Дмитро 
Кабанов. Анатолій Костючик бало-
тується від БПП. Воно й не дивно, 
адже це округ нардепа Івахіва. 

У Смідинській ОТГ два претен-
денти на посаду голови – помічник 
народного депутата Ігоря Гузя Окса-
на Піцик та Смідинський сільський 
голова Петро Маринюк. 

Оксана Піцик вчителювала 
у місцевій школі. З її ініціативи у 
селі діють дві громадські органі-
зації – «Смідинська ініціатива» та 
«СМІДИН». За час роботи цих орга-
нізацій та співпраці з Ігорем Гузем, 
який, до слова, родом зі Смідина, у 
цю громаду залучили чималі кошти 
з державної субвенції (облаштували 
дитячі майданчики, перекрили дах 
клубу й відремонтували покрівлю 
школи в селі Рудня, придбали у на-
вчальний заклад твердопаливний 
котел та комп’ютерний клас тощо). 

Петро Маринюк є сільським го-
ловою з 2015 року. До того довгий 
час працював у структурах Управ-
ління водних ресурсів. Свого часу 
був членом Партії регіонів.

P.S. Згідно із результатами со-
ціологічного дослідження, проведе-
ного Центром Разумкова у період 
з 6 до 11 жовтня 2017 року, Прези-
денту, лідеру БПП «Солідарність», 
не довіряють 68,2% українців. На-
гадаємо, що у 2014 році Порошенко 
переміг на президентських виборах, 
набравши 54,7% голосів.
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29 жовтня на Волині відбудуться вибори у 19 ОТГ 

ду Цуманського селищного голови. 
За менш як два роки, незважаючи 
на бюрократію, Анатолій Дорошук 
зробив чимало для розвитку грома-
ди: замінили покрівлю приміщення 
початкової школи, у 2017 році зро-
били тут ремонт на першому повер-
сі, працюють над реконструкцією 
системи водовідведення селища, з 
2016 року почалися інтенсивні ре-
монтні роботи в Цуманській район-
ній лікарні, належно облаштували 
центральну площу тощо. Підтримку 
Анатолію Дорошуку висловила і на-
родний депутат України Ірина Кон-
станкевич. 

Микола Фень – підполковник у 
відставці, досвіду в органах місце-
вого самоврядування не має. Цього 
кандидата активно підтримує про-
владна партія. Додамо, що поро-
шенківці вдаються до усіляких ме-
тодів, аби лишень пропхнути своїх 
на керівні посади і не втратити по-
зицій. 

ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
За крісло голови Іваничівської 

ОТГ – справжній батл. Головні кон-
куренти – Іваничівський селищний 
голова Федір Войтюк (УКРОП) та 
голова Іваничівської райради Ан-
дрій Бадзюнь («Свобода»). Коман-
да останнього не гребує жодними 
методами, аби здобути перемогу. 
Андрія Бадзюня характеризують як 
людину, яка абсолютно не відзна-
чається дипломатичністю. Про його 
емоційну вдачу, тоталітарний ме-
тод управління ширяться легенди. 
Окрім того, за два роки головуван-
ня в райраді саме з його ініціативи 
на розвиток Іваничівської селищної 
ради не було виділено жодної ко-
пійки. Натомість не обділив свою 
рідну Грядівську сільраду, якій дали 
з бюджету понад мільйон гривень. 

Федора Войтюка селищним го-
ловою обирали вже двічі. У 2015 
році вибори були особливо важкі. 

«Були і судові справи, і тиск. Міс-
цеві представники партії «Свобода» 
хотіли будь-якими способами зняти 
мене з посади. Проте суд усе ж ви-
знав, що вибори пройшли чесно», – 
зазначає Федір Васильович.

Про те, як господарює у громаді 
Федір Войтюк, свідчать результати 
його роботи: освітлені вулиці, ре-
монт каналізаційних мереж, облаш-
тування дитячих майданчиків, ре-
монт кабінетів дитячої консультації 
та придбання медичного обладнан-
ня тощо. Саме за період головуван-
ня Федора Войтюка Іваничі почали 
активно співпрацювати із закор-
донними сусідами – польською 
ґміною Конськоволя та німецьким 
містом Ерцгаузен. 

Підтримку Федору Войтюку за-
свідчили народний депутат Ігор 

Гузь та голова Волинської облради, 
член президії УКРОПу, засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Палиця. 

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН 
У Велимченській ОТГ запекла 

боротьба між двома кандидатами-
самовисуванцями – головою Ве-
лимченської сільради Анастасією 
Павлович та головою Датинської 
сільради Іваном Кобуком. 

Молода, енергійна та амбітна 
юристка Анастасія Павлович два 
роки очолює Велимченську грома-
ду. Дівчині тільки 26. До цього вона 
працювала в Ратнівському відділен-
ні Пенсійного фонду України. Нині 
у її підпорядкуванні – два села в 
цьому ж районі – Велимче та Дош-
не. Коли Анастасія балотувалася на 
посаду голови в 2015 році, її канди-
датуру підтримали майже 60% ви-
борців. І не розчарувалися.

Іван Кобук, розповідають місце-
ві, у Датинській сільраді має авто-
ритет. Тому люди були дуже здиво-
вані, коли всього за кілька днів до 
реєстрації у кандидати він вирішив 
припинити членство в партії «Бать-
ківщина» та балотуватися у голови 
Велимченської ОТГ шляхом само-
висування за негласної підтримки 
БПП. Люди кажуть, що особисто 
голова Волинської облдержадміні-
страції Володимир Гунчик викликав 
його на «співбесіду», де у разі пере-
моги пообіцяв чималу суму на роз-
виток ОТГ. Та щось останнім часом, 
подейкують датинці, Іван Григоро-
вич у БПП розчарувався.

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ 
РАЙОН

У цьому районі створюються 
три ОТГ – Любомльська, Рівненська 
та Головненська. 

У Рівненській ОТГ шляхом само-
висування балотується колишня 
Рівненська сільська голова Ольга 
Бондарук та від БПП – Рівненський 
сільський голова Володимир Кри-
жук. 

Ольгу Бондарук у Рівному 
пам’ятають як очільницю, завдя-
ки якій у селі добудували школу та 
зробили дорогу. Організаторські 
здібності та наполегливість Ольги 
Миколаївни у розв’язанні цих пи-
тань помітив і тодішній губернатор 
Борис Клімчук. 

Кажуть, що Володимир Крижук 
і донині є членом партії «Батьківщи-
на», однак політичне забарвлення 
вже почав активно міняти. Місцеві 
помітили, що якраз у період перед-
виборної кампанії в сільраді перед 
зимою почали і бруківку класти, 
і спортмайданчик зі штучним по-
криттям облаштовувати. Така собі 
наочна агітація за бюджетні гроші.

У Головненській ОТГ безсумнів-
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ ОБРАНИХ: У КОЛКАХ 
ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ ДОЧЕКАТИСЯ 
НАДІЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВАЖителька Колок Світлана 

Градиська розповідає: 
земля в селищі – на вагу 

золота, бо отримати наділ тут 
мають бажання не тільки місцеві, 
але й приїжджі. Проте дістається 
бажане лише обраним.

Євгенія Новак близько 10 років проживає 
у Колках, хоч зареєстрована в Старосіллі. Два 
роки тому вона звернулася до селищної ради, 
аби отримати земельну ділянку під зведення 
житла. 

«Спілкувалася з колківським головою 
Олександром Полінкевичем і переконувала 
його, що живу в Колках довгий час, винаймаю 
житло, виховую трьох дітей і хочу будувати-
ся. Він на це відповів, що мені буде простіше 
отримати землю там, де я прописана. Після 
довгих умовлянь все ж дозволив мені написа-
ти заяву на отримання земельної ділянки, але 
вже минуло більш як два роки – відповіді від 
нього досі немає», – розповідає жінка.

З іншою проблемою зіштовхнулася моло-
да сім’я Макарчуків. Вони серед тих, хто зміг 
отримати земельну ділянку та звести буди-
нок. Але на початках за свої сотки платили 
оренду. 

«Ми з чоловіком років зо п’ять орендува-
ли житло – з квартири на квартиру, з квартири 
на квартиру. Пожили, зробили ремонт, потім 
переселилися – і так без кінця. Дуже хотіли 
своє житло. Спочатку ділянку для будівництва 
нам дали в оренду. Поки будували – два чи 
три роки ми платили орендну плату. Селищна 
влада нам пояснила, мовляв, коли ви зведете 

фундамент, тільки тоді зможете приватизува-
ти цю землю», – розповідає Ольга Макарчук.

Свою земельну ділянку вони отримали на 
краю селища. Крім їхньої, тут таких ще 16. Щоб 
платити орендну плату за землю, люди мали 
думати й про підведення електропостачання 
в свої будинки. Бо ж, згідно з нелюдським за-
конодавством, ті, хто побудувався, мусять за 
власні кошти проводити і електропостачання 
в свої домівки. 

На щастя, мешканці змогли домовитися з 
місцевим підприємством і звідти провести до 
своїх домівок електрику. На думку людей, так 
не має бути, адже держава має йти назустріч 
сім’ям, які хочуть будувати житло та лишатися 
жити в Україні.

До слова, цю думку поділяє і народний де-
путат України від УКРОПу Ірина Констанкевич. 
Вона стала одним з ініціаторів законопроекту, 
що мав би зобов’язати обленерго повертати 

громадянам кошти, які вони витратили на бу-
дівництво трансформаторних підстанцій та 
ліній електропередач. 

«Людям потрібно надавати землю для бу-
дівництва, особливо в сільській місцевості. 
Наші Колки будуть розвиватися, тут молодь 
лишатиметься, можливо, з’являться якісь 
нові робочі місця. Мені здається, це треба за-
охочувати, давати ділянки молодим сім’ям. 
Обов’язково треба», – переконана Ольга Ма-
карчук.

Кандидати в депутати Колківської 
об’єднаної територіальної громади Надія 
Вольф та Леонід Новак переконані: ситуацію з 
наданням земельних ділянок та підведенням 
комунікацій до них потрібно змінювати. 

«Цього року Колківська селищна рада 
мала більш як мільйон гривень вільних за-
лишків, за які десь клали бруківку, десь щось 
робили, але селищна рада залишилася осто-
ронь найнагальніших проблем жителів насе-
леного пункту. Вважаю, що людей не можна 
залишати наодинці в таких ситуаціях – можна 
було зібрати громаду, щоб спільно розв’язати 
цю проблему і на умовах співфінансування 
встановити електрощитові, провести елек-
тричні мережі. Проте влада цього не зроби-
ла», – каже Леонід Новак.

«Хочу, щоби люди залишалися тут, у Кол-
ківській громаді, щоб отримували земельні 
ділянки, зводили собі будинки, жили, працю-
вали», – додає Надія Вольф.

Утверджений образ 
неспроможного парламенту 
підвищує рейтинг Президента. Про 
це заявила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич під 
час ефіру на телеканалі «Прямий». 

Нардеп зауважила, що зняття недотор-
канності з нардепів без законопроекту про 
імпічмент Президента України призведе до 
тоталітаризму в державі. 

«У нашій країні побутує стереотип слаб-
кого неспроможного парламенту, який дис-
кредитував себе в багатьох ситуаціях. Тому 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЗНЯТТЯ 
НЕДОТОРКАННОСТІ БЕЗ ЗАКОНУ 
ПРО ІМПІЧМЕНТ ПРИЗВЕДЕ ДО 
ТОТАЛІТАРИЗМУ»

це все мінусує від парламентської складової, 
натомість доплюсовує до президентської. Ми 
з колегами від партії УКРОП зробили заяву, 
що лише законодавчо закріплений механізм 
імпічменту Президента й діяльності тимчасо-
вих слідчих комісій може усунути дисбаланс 
влади після скасування депутатської недо-
торканності. Без цих інструментів Україні 
загрожує руйнування парламентаризму як 
незалежної гілки влади та перехід до повної 
диктатури однієї особи», – наголосила Ірина 
Констанкевич.

Варто зауважити: разом з тим, нардепи 
від УКРОПу солідарні з вимогами суспільства 
й підтримали скерування до Конституційного 
Суду законопроектів щодо скасування недо-
торканності.

Леонід Новак вірить, що після створення 
ОТГ ситуація із землею поліпшиться

Ольга Макарчук переконана, що 
молодим сім’ям першочергово мають 
давати землю для будівництва

Мітинги біля Верховної 
Ради з вимогами ухвалити 

велику політичну реформу 
спостерігачі назвали фальстартом 
парламентських виборів. Однак 
осіннє протистояння між владою 
та опозицією однозначно свідчить 
про початок виборчої кампанії.

Акції протесту 17 жовтня стартували з роз-
махом. До Верховної Ради вийшли активісти 
12 громадських організацій і партій. Органі-
затори протестів вимагали від Президента і 
Верховної Ради ухвалити пакет законів: про 
антикорупційний суд, парламентські вибори 
за відкритими партійними списками і скасу-
вання депутатської недоторканності.

Порошенко того ж дня подав до парламен-
ту законопроект про обмеження недоторкан-
ності. Два законопроекти – президентський і 
опозиційний – депутати відправили 19 жовтня 
на експертизу до Конституційного Суду.

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ – ПОЧАТОК 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

Хоча в перші дні між протестувальниками 
і правоохоронцями відбулися досить гарячі 
сутички, вони поступово стали згасати. Коа-
ліції «Україна без Порошенка» не вийшло. А 
біля Верховної Ради залишилися найстійкіші, 
які зробили висновки з помилок – «Рух нових 
сил» Міхеіла Саакашвілі, що пообіцяв продов-
жити акцію до 7 листопада, та представники 
«Самопомочі». 

Конфлікт з опозицією, схоже, занепокоїв 
Петра Порошенка. Президент публічно за-
явив, що протести – це нормально для де-
мократичної країни. А от поза лаштунками, 
як написали ЗМІ, Порошенко посварився з 
міністром внут рішніх справ Арсеном Авако-
вим через те, що він допустив встановлення 
наметового містечка. Очевидно, ця картинка 
з часів першого і другого Майдану для Прези-
дента створює певний психологічний диском-
форт. Причому такий, що Генпрокурор Юрій 
Луценко вирішив допомогти Президенту. Він 
заявив, що протести фінансують з-за кордону 
і є загроза силового перевороту. Схоже, вла-

вимоги політичної реформи багато в чому 
незрозумілі для виборців. Коли висувають 
вимоги підвищення пенсій, зменшення тари-
фів тощо, які реально може відчути кожен ви-
борець, то, природно, інтерес до акції значно 
більший. Водночас, на переконання експерта, 
різні способи тиску на парламент мають по-
зитив.

«Порошенко заявив, що підтримує ство-
рення антикорупційного суду. Всі партії розу-
міють, що через півтора року їм іти на вибори, 
і тоді в них запитають і про недоторканність, і 
про відкриті списки», – зауважив політолог.

Зняття депутатської недоторканності для 
українців – не порожні слова. І позитивне 
голосування однозначно змінить думку май-
бутніх виборців щодо тих політичних сил, які 
підтримають відповідні законодавчі зміни. 
Хоча гарантій ухвалення закону про зняття 
недоторканності немає. Ще менше шансів у 
закону про вибори парламенту за відкритими 
партійними списками. Це була одна з перших 
обіцянок новообраного Президента Поро-
шенка у 2014 році. Втім і досі глава держави 
не вніс на розгляд парламенту свій проект 
закону. Більше того, 19 жовтня народні депу-
тати успішно провалили три відповідні зако-
нопроекти.

да боїться і готується до силового розгону.
Хоча акції протесту не стали масовими, це 

матиме наслідки і для провладних сил, і для 
опозиції. За словами глави Комітету виборців 
України Олексія Кошеля, причини в тому, що 

REU
TERS

Коаліції «Україна без 
Порошенка» не вийшло
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Голосування не визначає перебігу подій. Голосування вирішує, хто буде визначати перебіг подій.
Джордж Вілл

  Галина ТЕРНОВА 
Рожищенський район

Копачівський сільський 
голова Олександр Совтис 
зізнається: говорити на 

публіку не любить. Як справжній 
чоловік він звик підтверджувати 
свою позицію ділом. Сільський 
голова переконаний: усі обіцянки 
треба виконувати. Адже як 
потім жити в одній громаді? 
Про принципи його роботи в 
селах Копачівської сільради 
вже знають. Адже з 2015 року 
він очолює місцеву раду. За 
цей час устиг зробити чимало: 
і дах дитсадка перекрити, і 
вуличне освітлення встановити, 
і дороги відремонтувати. Тож 
маючи досвід роботи в системі 
місцевого самоврядування, 
Олександр Євгенійович 
вирішив балотуватися на пост 
голови Копачівської об’єднаної 
територіальної громади. До ї ї 
складу увійдуть шість сільських 
рад: Копачівська, Кременецька, 
Любченська, Березолуківська, 
Залісцівська та Уляниківська, 
загалом – 14 сіл із майже 
шеститисячним населенням. 

«СІМ’Я – МОЯ ОПОРА 
І НАДІЙНИЙ ТИЛ» 

Олександр Совтис народився й виріс у Ко-
пачівці. Тут познайомився з дружиною Окса-
ною Мечиславівною. 

«Зустрів свою Оксану на вечорі відпо-
чинку в клубі. Так тоді багато хто знайомив-
ся. Запала вона мені в душу. Зустрічалися, 
тоді вирішили одружитися у 1994 році. Ми 
разом уже 23 роки. Маємо двох діток. Стар-
шій доньці Наталі 22, а меншому Богдану 
16 років. Дочка закінчила ЛНТУ, зараз ніде 
не працює. Менший син Богдан – учень 11 
класу нашої копачівської школи. Дружина 
працює касиром в одному з банків Луцька. 
Я щаслива людина. Адже маю підтримку від 
родини. Моя сім’я – моя опора, мій надійний 
тил. Коли балотувався на посаду сільського 
голови, вони мене дуже підтримали. Та й за-
раз підтримують, вірять у мене, у мою пере-
могу». 

Олександр Євгенійович за освітою еко-
номіст, працював у різних банківських уста-
новах. Починав з банку «Україна», де був і 
економістом, і керуючим відділення. На ке-
рівних посадах у різних банках пропрацював 
20 років. 

ЗА ЧЕСНУ І СПРАВЕДЛИВУ 
ВЛАДУ 

Сільський голова переконаний: влада має 
бути чесною та справедливою. 

«Для своєї громади завжди старався й 
буду старатися зробити усе найкраще, – каже 
він. – Я хочу залишити після себе слід. Щоб 
люди не казали: був сільським головою, а ні-
чого не зробив». 

Тож коли два роки тому Олександр Совтис 
прийшов на нову роботу, то передусім узявся 
за встановлення смітників на зупинках гро-
мадського транспорту та біля усіх комуналь-
них закладів. Він запевняє, що за цей час йому 
разом з громадою вдалося створити дружну 
громаду й показати, як ефективно можна пра-
цювати. 

За два роки роботи сільський голова 
спромігся встановити в кожному селі дитя-
чий майданчик, а у селі Тростянка ще і спор-
тивний. Для реалізації цього проекту було ви-
ділено 26 тис. грн. Частину коштів виділили з 
бюджету сільради, іншу частину – з Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом», а ще більш як п’ять 
тисяч гривень співфінансувала громада. 

Для місцевих жителів, зазначає Олек-
сандр Совтис, такий майданчик – не розкіш, а 
необхідність. Він переконаний, що цей спор-
тивний майданчик об’єднає жителів не тільки 
Тростянки, але й усіх навколишніх населених 
пунктів, бо через відсутність фінансування 
спортом у селі вже давно ніхто не цікавиться.

Олександр Совтис

особистість ОЛЕКСАНДР СОВТИС: «РАЗОМ 
ЗРОБИМО НАШУ ГРОМАДУ 
РОЗВИНЕНОЮ ТА БАГАТОЮ» 

«Усе життя не був підконтрольним партіям 
і їхнім керівникам, – зізнається Совтис. – Тому 
і зараз не збираюся бути членом якоїсь пар-
тії. Переконаний: маю працювати на громаду, 
а не на політсилу. Виконуватиму те, що мене 
просять люди, а не політичні партії». 

Олександр Совтис зізнається: вирішив 
балотуватися на посаду голови Копачівської 
ОТГ, бо йому не байдужа доля не тільки рідно-
го села, а й усіх навколишніх. На його думку, 
ця громада заслуговує на краще життя. 

«Довго над цим думав. Моє рішення до-
статньо виважене, – каже Олександр Совтис. 
– Чітко усвідомлюю усю відповідальність пе-
ред громадою. Хочу допомогти людям зміни-
ти життя на краще, показати, що в цій країні 
ще не все втрачено, що тут можна успішно 
розв’язувати проблеми. Але разом, у спів-
праці».

Сільський голова чітко бачить майбутнє 
Копачівської об’єднаної територіальної гро-
мади.

«Передусім хотів би, щоб це були не окре-
мі села, а одна велика громада, яка працюва-
ла б окремо від міста. Щоб ця громада сама 
могла давати собі раду, щоб ні до кого не 
зверталася, жила щасливо й багато. Хочу, щоб 
про нашу громаду знали у всій Україні», – роз-
повідає про свої задуми Олександр Совтис.

За словами сільського голови, власні над-
ходження Копачівської сільради – 2 млн 300 
тис. грн. Основне джерело наповнення бю-
джету – з акцизного податку. Адже на терито-
рії Копачівки є заправка. За словами сільсько-
го голови, власні надходження майбутньої 
Копачівської ОТГ складатимуть майже 8 млн 
грн.

«Бачу перспективу в цій громаді. Коли 
буде ОТГ, то буде можливість брати участь у 
грантових проектах. Плануємо навіть ввести у 
штат проектного менеджера, – каже він. – На 
території нашої сільської ради нема потужних 
підприємств. Хоча у нас відведена земля під 
комерційну діяльність. Тому також шукатиме-
мо інвестора». 

Сільський голова каже, що був у кожно-
му селі майбутньої ОТГ. За його словами, усі 
проб леми громади йому добре відомі. 

«Наші комунальні дороги й дороги місце-
вого значення у дуже поганому стані. Майже 
кожен комунальний заклад потребує ремон-
ту, – каже він. – У школі в Уляниках потрібно 
терміново відремонтувати дах. У садочку в 
Любчому конче треба відремонтувати харчо-
блок та зробити їдальню в школі. А школа у 
Березолуках потребує капітального ремонту 
спортзалу. Адже дах там в аварійному стані. 
Також продовжимо ремонтувати Будинок 
культури у Копачівці. У Кременці треба добу-
дувати до сільського клубу приміщення для 
бібліотеки». 

Сільський голова каже, що усі проблеми 
громада має визначати колегіально, а роз-
поділ бюджетних та позабюджетних коштів 
мусить відбуватися прозоро. На його думку, 
місцева влада має бути відкритою до людей, 
громада має знати про ухвалення всіх рі-
шень. 

«Завжди радився з людьми і буду радити-
ся. Намагаюся працювати максимум прозоро 
й відкрито, – каже він. – Звітую про усі витра-
чені кошти Копачівської сільської ради». 

Для цього сільський голова скликає лю-
дей на громадські обговорення. Аби кожен 
житель міг ознайомитися, як було витрачено 
кожну копійку. Сільський голова каже, що уже 
працює над створенням сайта громади, де 
буде онлайн-звітність. 

Олександр Совтис прагне, аби у Копачів-
ській ОТГ були гарні дороги, освітлені вулиці, 
хороші школи, дитячі садочки та робочі міс-
ця. 

«Готовий працювати для цих людей і зро-
бити усе, що в моїх силах, аби жителі цієї гро-
мади жили краще, – каже сільський голова. 
– Бо я вірю у цю громаду. Разом ми зробимо 
наші села розвиненими та багатими».

«Спорт – це надзвичайно важливо пе-
редусім для дітей і підлітків. Бо вони не пи-
тимуть пиво та не куритимуть десь цигарки, 
а розвиватимуть своє фізичне здоров’я. Але 
цим дітям треба створити усі умови. Я не 
збираюся на цьому зупинятись. Вважаю, що 
в кожному селі має бути такий спортивний 
майданчик», – зазначає він. 

ВІДРЕМОНТОВАНІ 
ДОРОГИ Й ОСВІТЛЕНІ 
ВУЛИЦІ – У ПРІОРИТЕТІ 

Сільський голова каже: у громаді мають 
бути повноцінні комфортні дитячі садочки та 
школи. Для цього було залучено спонсорські 
кошти одного з підприємців села. За ці гроші 
вдалося відремонтувати харчоблок у дитячо-
му садочку в Копачівці. 

«Діти – це наше майбутнє, – каже він. – 
Тому стараємося зробити усе, аби їм було 
комфортно навчатися. Тішуся, що є в громаді 
небайдужі люди, з якими працюємо для спіль-
ного блага», – каже він. 

За минулий рік сільському голові вдалося 
залучити субвенцію з державного бюджету – 
500 тис. грн. За ці гроші перекрили дах у дитя-
чому садочку в Копачівці. 

Подбав Олександр Совтис і про благо-
устрій території, за його сприяння встановили 
ліхтарі. Тепер чи не уся Копачівка освітлена. 

«Освітлили вулиці Набережну, Тиху, Рожи-
щенську і частину Садової. Поставили енер-
гозберігальні лампочки. Також доосвітлили 
вулицю Дачну в селі Олександрівка».

Розпочав сільський голова і капіталь-
ний ремонт дороги місцевого значення 
«Копачівка-Башова». Каже, що на це торік пе-
редбачили 200 тис. грн з бюджету сільради, а 
ще 200 тис. грн виділив обласний дорожній 
фонд. За два роки поклали майже кілометр 
добротної дороги. 

«Зробили білощебеневе покриття, – роз-
повідає Олександр Євгенійович. –  А цьогоріч 
передбачили на цю дорогу ще 250 тис. грн 
зі свого бюджету, ще 50 тис. грн нам виділи-

ла обласна рада. Сподіваємося, що до кінця 
року облрада виділить нам ще 200 тис. і ми 
відремонтуємо цю дорогу повністю». 

Також у Копачівці зробили щебеневе по-
криття на вулицях Молодіжній, Польовій, Ти-
хій, Кар’єрній.

На прохання жителів вулиць Тихої і Пер-
шотравневої у Копачівці зробили тротуарну 
доріжку, щоб дітям було безпечніше ходити 
до школи, та місток через рів. Адже рух тран-
спорту дуже інтенсивний. 

«Крім цього, втілюємо проект «Єврозупин-
ка для євросела» на сім зупинок, – продовжує 
розповідати про зроблене Олександр Совтис. 
– Спільно з Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» встановимо ще шість зупинок громад-
ського транспорту. Думаю, що до листопада 
реалізуємо цей проект». 

Із сільського бюджету з ініціативи Олек-
сандра Совтиса виділили гроші на ремонт 
фельдшерсько-акушерських пунктів – по 
10 тис. грн на кожен. За ці кошти замінили 
вхідні двері та вікна у ФАПах в Башовій, Трос-
тянці та Копачівці, відремонтували пічне опа-
лення у ФАПі в Копачівці. 

Розпочав сільський голова і капітальний 
ремонт покрівлі даху будинку культури в селі 
Копачівка. Проектно-кошторисна документа-
ція складає 1 млн 168 тис. грн. Обласна рада 
виділила на це 600 тис. грн з обласного бю-
джету, 50 тис. грн надала районна рада, а ще 
200 тис. грн надійшло з бюджету Копачівської 
сільради. 

«Також нам вдалося замінити вікна на 
енергозберігальні у клубах в Тростянці та Ба-
шовій, – каже Олександр Совтис. – У Копачів-
ському будинку культури замінили вхідні две-
рі. Наразі триває капітальний ремонт клубу в 
селі Башова». 

«ВІРЮ У СВОЮ ГРОМАДУ»
29 жовтня – вибори у Копачівській ОТГ. 

Олександр Євгенійович балотується у голо-
ви, однак, каже, не як партійний, а як само-
висуванець. 
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Нас троє – я, ти і хвороба. Якщо ти будеш зі мною, ми вдвох подужаємо хворобу. 
Якщо ж ти будеш на боці хвороби, то мені одному з вами двома не впоратися. Абуль Фарадж
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шанс на батьківство ШТУЧНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ: 
ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ*

офіційний візит крок уперед

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ 
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ЗАПРАЦЮЄ 
НАСТУПНОГО 
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ПРОВЕЛИ ПЕРШУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ 
ОПЕРАЦІЮ З ВІДНОВЛЕННЯ СЛУХУ

Для багатьох подружніх 
пар єдина можливість 
стати батьками – зробити 

екстракорпоральне запліднення. 
Нині ця процедура вважається 
цілком звичною, про неї говорять 
навіть ті жінки, які ніколи не 
мали проблем із зачаттям. Проте 
як саме відбувається штучне 
запліднення, більшість навіть не 
здогадується. Таємницю цього 
дивовижного процесу розкриває 
ембріолог МЦ «Боголюби» 
Катерина Литвинюк. 

– Штучне, або екстракорпоральне, заплід-
нення (ЕКЗ) – запліднення поза організмом 
жінки. Якщо у майбутніх батьків є якісь по-
рушення в репродуктивному здоров’ї, на до-
помогу може прийти ЕКЗ. Це один з найефек-
тивніших методів лікування непліддя. У МЦ 
«Боголюби» здійснюють усі методи ЕКЗ. Назву 
лише деякі з них. IVF – запліднення у пробір-
ці, коли в тарілку з яйцеклітинами поміщають 
невеликий об’єм попередньо обробленої 
сперми, сперматозоїд самостійно проникає в 
яйцеклітину і відбувається запліднення. ICSI – 
інтрацитоплазматичне введення одного спер-
матозоїда в яйцеклітину, коли ембріолог за 
допомогою спеціального електронного мік-
роскопа відбирає найкращий сперматозоїд і 
спеціальними інструментами вводить його в 
ооцит. TESA – метод, схожий на ICSI, викорис-
товують його для пацієнтів з азооспермією, у 
яких в еякуляті відсутні сперматозоїди, але їх 
вдалося добути в результаті біопсії яєчка.

– З чого починається ЕКЗ?
– Передовсім сімейна пара має пройти 

повне обстеження, щоб виявити причини 
непліддя. Наступний етап – індукція супер-
овуляції (стимуляція яйників). Зазвичай у 
жінки дозріває одна яйцеклітина, але для ЕКЗ 
їх потрібно більше, щоб збільшити шанси на-
стання вагітності для пацієнтки. У МЦ «Бого-

люби» використовують м’які стимуляції, які 
мінімально діють на організм жінки. Коли яй-
цеклітини дозріли, їх забирають з організму 
жінки за допомогою трансвагінальної пункції 
яйників під дією короткої анестезії і переда-
ють ембріологу. Процедура триває 10-20 хв, 
супроводжується контролем УЗД і не потре-
бує госпіталізації.

– Що відбувається з яйцеклітинами?
– Далі відбувається запліднення IVF, ICSI 

або TESA. Потім тарілку з ембріонами став-
лять у спеціальний інкубатор з відповідною 
температурою та концентрацією газів для по-
дальшого культивування протягом 2-6 днів. 
Завершальний етап – перенесення ембріонів 
у порожнину матки. Його проводять зазви-
чай на 3-5-й день після пункції, але іноді ре-
продуктолог вирішує, що цей процес варто 
відкласти. Ембріони заморожують, а перене-
сення здійснюють тоді, коли жінка повністю 
до нього готова. Уже після етапу перенесення 
ембріонів у порожнину матки вагітність роз-
вивається абсолютно так само, як при при-
родному заплідненні.

– Як відбирають, які саме ембріони пе-
реносити в організм жінки?

– Оцінку якості ембріонів проводять що-
денно на всіх етапах їх культивування. Є кілька 
параметрів: морфологічний вигляд ембріона 
(товщина оболонки, якість цитоплазми, роз-
мір полярного тіла, розміщення й вигляд про-
нуклеусів тощо), швидкість ділення і розвитку 
ембріона (чи ділиться вчасно, чи «поспішає» в 
розвитку або навпаки – відстає), враховують 
наявність фрагментацій (включень), розмір 
бластомерів та інші параметри. Усі відхилен-
ня від норми ембріолог записує у протоколі 
культивування й таким чином обирає найкра-
щий ембріон.

– Що роблять із рештою ембріонів?
– Не всі яйцеклітини можна запліднюва-

один-два ембріони за раз. Якщо лікар бачить, 
що шанси на розвиток та виношування плоду 
є дуже високими, переносять один ембріон. 
Процедуру перенесення ембріонів викону-
ють без знеболення, адже вона абсолютно 
безболісна. Безпосередньо саму маніпуля-
цію виконує репродуктолог. За допомогою 
м’якого катетера, який схожий на шприц із 
тонкою трубкою на кінці, лікар вводить рідину 
з ембріонами через піхву в порожнину матки. 
Цю маніпуляцію здійснюють під контролем 
УЗД. Сам ембріон на УЗД не видно. Видно, 
як розміщений катетер та міхурець рідини з 
ембріонами. Загалом процедура перенесен-
ня триває 5-10 хв.

– Скільки потрібно часу для того, щоб 
жінка завагітніла після ЕКЗ?

– Імплантація ембріонів відбувається при-
близно на 6-8-й день розвитку ембріона. Уже 
на 10-й день після перенесення ембріонів у 
випадку успішної імплантації в жінки починає 
вироблятися так званий гормон вагітності – 
хоріонічний гонадотропін людини. Через два 
тижні після перенесення жінка робить тест на 
вагітність і здає відповідні аналізи.

Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Лісова, 1б
(між корпусом ВОКЛ і лісом)

(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua
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ти, запліднюють лише зрілі ооцити. Протя-
гом культивування частина ембріонів може 
зупинитися – і ми не отримуємо бластоцисту 
(5-денний ембріон) найкращої якості. Тому 
для перенесення ембріолог відбирає один-
два найкращі ембріони, а решту заморожує.

– Як відбувається перенесення емб-
ріонів?

– Перенесення ембріонів у порожнину 
матки – завершальний етап. Якщо все прохо-
дить успішно, бластоцисту (4-5-денний емб-
ріон) імплантують у матку і настає вагітність. 
Дату проведення процедури вибирають ре-
продуктолог та ембріолог. Кількість перене-
сених ембріонів узгоджують із пацієнткою, 
найчастіше в МЦ «Боголюби» переносять 

Катерина Литвинюк

У Волинській обласній дитячій клінічній 
лікарні вперше у західному регіоні 

провели унікальну операцію з відновлення 
слуху – встановили кохлеарний імплант 
маленькому жителю Луцька.

Операцію провів кандидат медичних наук, стар-
ший науковий співробітник дитячого відділення ДУ 
Київського інституту отоларингології імені проф. 
О. С. Коломійченка Борис Миронюк. Він здійснив в 
Україні вже понад 250 таких операцій. 

За словами отоларинголога Руслана Жиленка, 
Борис Миронюк сам запропонував зробити цю 
операцію в Луцьку.

«Кохлеарна імплантація – це протезування, яке 
допомагає відновити слух. Борис Миронюк знайшов 
малюка, якого треба було прооперувати. Ця дитина 
з Луцька, батьки завдяки фондам роздобули гроші 
на імплант», – наголосив медик. Він також додав, що 
в обласній дитячій лікарні є два скринінгові апара-
ти для діагностики слуху. На його думку, один вар-
то віддати в пологовий будинок, аби медики мог ли 
оглядати діток відразу ж після народження.  

Зі слів Бориса Миронюка, у Волинській облас-
ній дитячій клінічній лікарні є всі умови для про-
ведення кохлеарних операцій.  

«Дуже важливо якомога раніше діагностувати 
проблему і якнайшвидше оперувати дитину. Ця 
операція минула успішно. Далі – справа за батька-
ми та сурдопедагогами. Адже малюк потребує реа-
білітації», – каже Борис Миронюк. 

У 2011 році медик зробив таку ж операцію 
п’ятирічному Любомиру з Ковеля. Тепер хлопчик усе 
чує. Нині йому 11. Його батько каже, що він відмінник, 
вільно говорить польською та англійською.  

Засновниця всеукраїнського батьківського 
об’єднання «КІ-спілка» Ірина Лисенко каже: в Укра-
їні на кожну тисячу немовлят народжується одна 
дитинка з вадами слуху, ще одна набуває такої 
вади до року. 

Якщо дитині встановити кохлеарний імплант у 
ранньому віці, то вона усе чутиме й навчатиметь-
ся не у спеціальній, а в звичайній школі. Але така 

20 жовтня на Волині з 
офіційним візитом 

побував Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. Першим 
пунктом у робочій програмі 
урядовця була інспекція 
будівництва Волинського 
перинатального центру. 
Нагадаємо, зводити об’єкт почали 
ще у 2001 році. Загальна вартість 
робіт – 231, 6 млн грн, з яких уже 
профінансували 144,64 млн грн. 

«Діти з області й міста будуть на-
роджуватися в нормальних умовах. 
Такий вигляд мають мати всі лікарні 
України», – наголосив Прем’єр-міністр. 
Володимир Гройсман запевнив, що 
будівництво перинатального центру 
планують повністю завершити вже 
наступного року. Та додав, що у від-
повідь на звернення депутатів Волин-
ської обл ради, які просили посприяти 
з добудовою перинатального центру, 
з держбюджету виділили 65 млн грн. 
Один з останніх траншів із цієї суми у 
45 млн грн для купівлі обладнання вда-
лося отримати саме завдяки домовле-
ності голови Волинської облради Ігоря 
Палиці з Володимиром Гройсманом.

За словами начальника обласного 
управління охорони здоров’я Ігоря Ва-
щенюка, наразі Волинь – єдина область 
без перинатального центру ІІІ рівня. 
Але вже згодом тут прийматимуть до 
двох тисяч пологів на рік. Частину ви-
сокотехнологічного обладнання для 
закладу вже закуповують.

Інна Сем
еню

к

Скориставшись нагодою, пред-
ставники ЗМІ поцікавилися у Володи-
мира Гройсмана, чи внаслідок медич-
ної реформи українцям доведеться 
сплачувати захмарні суми за отримані 
медичні послуги. 

«У жодному разі! Ми ухвалили за-
кон, який дозволяє покривати витрати 
на медичні послуги на рівні 100%. Якщо 
вам, наприклад, зробили МРТ за 800 
гривень, то не ви платите, а держава за-
платить лікарні за вас, за те, що вам на-
дали якісну медичну послугу. А ми дамо 
громадянам право обрати, де їм краще 
зроблять процедуру», – відзначив Во-
лодимир Гройсман, зауваживши, що 
досі на лікарні виділяли мільйони, але 
ніхто не знав, куди вони йшли.

Прем’єр зазначив, що потрібно 
більше ФАПів, швидких і таких мед-
закладів, яким буде перинатальний 
центр на Волині. Але для того, щоб від-
чути зміни у сфері охорони здоров’я, 
потрібно кілька років, підсумував 
Прем’єр-міністр. 

У рамках робочого візиту на Волинь 
Володимир Гройсман проінспектував 
хід виконання реконструкції дороги 
Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне. Завершити 
роботи на об’єкті планують до груд-
ня поточного року. Також урядовець 
ознайомився з роботою підприємства 
«Modern-Expo» та зустрівся з провідни-
ми бізнесменами області.

П
авло П

ереведенець

імплантація дуже дорога, не усі батьки можуть собі 
дозволити придбати імплант та прооперувати ди-
тину. Операція на одне вушко вартує 30 тисяч євро. 
Більшість батьків не мають таких грошей і потребу-
ють державної підтримки. 

Ірина Лисенко каже, що перші операції з від-
новлення слуху в Україні почали робити у 1991 
році на базі Київського інституту отоларингології 
імені Коломійченка. Тоді було закуплено десять 
імплантів і проведено десять операцій. Однак зго-
дом державне фінансування припинилося й відно-
вилося аж у 2004 році. 

«У 2013 році в Україні на три роки знову було 
призупинено фінансування державної програми з 
кохлеарної імплантації. Усього за цей час було про-
оперовано понад 1500 людей. Кохлеарна імпланта-
ція має бути доступною для всіх: і для малозабезпе-
чених, і для багатих людей, – каже жінка. – Держава 
має виконувати свої зобов’язання». 

Ірина Лисенко наголосила, що в їхній спілці є ба-
гато батьків, які готові поділитися досвідом. На її дум-
ку, спілкування з іншими батьками дітей з порушен-
нями слуху може дати хорошу підтримку та реальну 
інформацію про те, як допомогти своїй дитині. 

До слова, зараз на державній черзі з кохлеар-
ної імплантації в Україні перебуває 472 людини. За-
галом на Волині близько 30 дітей потребують такої 
операції.

Лілія Бондар

У 2011 році Борис Миронюк 
зробив операцію з відновлення 
слуху Любомиру з Ковеля

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман побував на Волині
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ЩОБ У ХАТІ ВОДИЛИСЯ ГРОШІ

СМЕТАННІ СОУСИ 
Зазвичай нам смакує те, що не 
завжди є корисним. Зокрема, 
популярний нині майонез. Але 
замінити його зовсім не проблема, 
якщо під рукою є сметана. 
Пропонуємо п’ять простих і смачних 
рецептів сметанних соусів.

ІЗ КРОПОМ 
• 100 г сметани    • пучок свіжого кропу
• 1 ч. ложка сухого базиліку або майорану
• перець і сіль 

Змішайте у глибокій тарілці сметану з 
посіченим кропом, додайте сіль, перець і 
базилік. Усі інгредієнти ретельно перемі-
шайте і подавайте соус до страв з овочів, 
риби та м'яса.

ІЗ ЦИБУЛЕЮ 
І ТОМАТОМ 
• 300 г сметани    • 1 цибулина
• 2 помідори   • сіль
• 1 ст. ложка вершкового масла 

Цибулю почистити, нарізати й обсма-
жити, додати сметану, перемішати та про-
тушкувати соус 5-7 хв. Потім подрібнити 
помідори, очистивши їх від шкірки. Після 
цього протушкувати 10 хв до утворення 
томатної пасти.

Покладіть томати у соус, присоліть та 
доведіть до кипіння, постійно помішуючи. 
Потім заправте вершковим маслом. Пода-
вайте соус до котлет і м'яса, використовуй-
те для запікання риби або м'яса у духовці.

ІЗ ЯЙЦЕМ І ЦИБУЛЕЮ 
• 1 варене яйце    • 200 г сметани
• невеликий пучок зеленої цибулі
• кріп, сіль, перець 

Змішайте у глибокій тарілці сметану з 
посіченою цибулею і яйцем, додайте сіль, 
перець. Можна покласти трохи посіченого 
свіжого кропу. Соус ретельно перемішайте 
і подавайте до салатів, риби та м'яса.

ІЗ ЧАСНИКОМ 
• 100 г сметани    • 3 зубці часнику
• 1 ч. ложка сухого базиліку
• перець і сіль

Змішайте у глибокій тарілці сметану з 
товченим часником, додайте сіль, перець 
і базилік. Усі інгредієнти ретельно перемі-
шайте і подавайте соус до страв з овочів та 
м'яса.

смакота

вантажопідйомністю

кімнатні рослини

дешево і дієво

ХВОРІ СУГЛОБИ ЗІГРІЄ ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО

ЧОЛОВІКАМ – АНТУРІУМ, ЧОЛОВІКАМ – АНТУРІУМ, 
ЖІНКАМ – ФІАЛКУЖІНКАМ – ФІАЛКУ

ПОЛИЙТЕ КВІТИ 
ДРІЖДЖАМИ

підвіконня

Кімнатні рослини люблять «бананову» воду. 
Бананові шкірки треба залити водою у 
скляній банці. Дочекатися, коли з’являться 
пухирці. Потім поливати вазони.

Щоб кімнатні рослини не хворіли, час до часу їх 
поливають настоянкою часнику, яка зміцнює їхній 
імунітет. Залити 4-5 подрібнених зубців часнику 1 л 
окропу і настоювати 20 хвилин. Отриманий розчин 
додавати у воду для поливання по 1 ст. ложці на 1 л 
води – для будь-яких рослин.  

Чудове зростання вазонів забезпечать дріжджі. 
100 г пресованих дріжджів розчинити в 10 л води. 
Поливати кімнатні рослини раз на місяць. 

Нині модно 
презентувати 
вазони замість 

букетів. Але як не 
помилитися з вибором? 
Які саме вазони 
допоможуть налагодити 
особисте життя й 
підсилити енергетику 
вашого житла? 

Гранат символізує результа-
ти родинного життя (діти, доб-
робут, суспільне становище) та є 
деревом сімейного щастя. Його 
плоди асоціюють із плодами ко-
хання. 

Ця світлолюбна рослина 
має ефектний вигляд на со-
нячних вікнах, потребує помір-
ного поливання, взимку тем-
пература має бути до +10°С. 
Пересаджують рослину раз на 
два роки в поживний листяний 
ґрунт. 

Уз у м б а р с ь к а 
фіалка (сенполія) 
символізує жіно-
че начало в домі. 
Фіалки спро-
можні надавати 
емоційного за-
барвлення шлюбу, 
підтримувати його 
романтичність, повер-
тати хороший настрій та посилю-
вати енергетику помешкання. 

Це світлолюбна культура, 
яка, втім, боїться прямих соняч-
них променів, оптимальна тем-
пература – +18-20°С; поливання 
помірне – у піддон теплою во-
дою. За доброго догляду фіалка 
може квітнути майже весь рік. 

Її пишне цвітіння в домі спри-
яє успішному заміжжю, підтри-
мує здоров’я, удачу молодої жін-
ки та відкриває перед нею нові 
життєві перспективи.

А ДЕРЕВОМ СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ГРАНАТ

Антуріум вважа-
ється рослиною вогню, 

уособ ленням чоловічої сили 
та гармонії інтимних взаємин. 

Але цю квітку не варто мати в 
домі мужчинам, які 
схильні до полі-
гамних стосунків 
або надмірного 
самолюбства. 

А н т у р і у м 
любить теп-
ло та світло, 
але не ви-
т р и м у є 
прямих со-
нячних променів. 
Те м п е р ат у р н и й 
режим – +20-25°С, 
узимку має бути не 

нижчим за +18°С; у період його 
активного росту (весна-осінь) 
вкрай потрібні рясне поливання 
та обприскування. 

Гіпеаструм. Його пишне, 
яскраве, ефектне, але нетрива-

ле квітування супроводжує 
енергетичний сплеск. Це 
може спричинити в житті 

людини дивні події у ро-
мантичних стосунках, на-
віть авантюри. 

Особливе значення 
ця квітка має для не-
одружених чоловіків. 

Після квітування рослина по-
чинає нагромаджувати енер-
гію, а тому краще розмістити її 
якнайдалі від місць відпочин-

ку, тому що під час сну людина 
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Господарське мило використовують 
не лише як засіб гігієни, а й для 
оздоровлення. Адже в його складі 
нема ні барвників, ні ароматизаторів, 
ані зайвої хімії.

Коржик проти чиряків. Для його при-
готування потрібно взяти по 50 г меду, 
мила й борошна. Змішайте мед і мило на 
водяній бані. Дочекайтеся, щоб суміш ста-
ла однорідною. Додайте борошна, щоб із 
цієї маси можна було сформувати корж. 
Прикладіть його до чиряка, заклейте плас-
тирем і залиште на ніч. До ранку накопиче-

ні шкідливі речовини почнуть виходити, а 
чиряк спаде. За потреби процедуру можна 
повторити.

Засіб проти грибка. Господарське мило 
успішно застосовують у боротьбі з грибкови-
ми захворюваннями, зокрема нігтів. Це чу-
довий засіб гігієни в разі, якщо грибок лише 
починається, а також для профілактики (на-
приклад, після відвідування лазні чи басей-
ну) в складі комплексної терапії. Але у важ-
ких задавнених випадках треба пам'ятати, 
що господарське мило ліків не замінить. 
Якщо вам дошкуляє мікоз, можете зробити 
теплу ванночку (щоб нігтьова пластина роз-

парилася), а потім намилити губку милом 
і потерти проб лемну ділянку. Процедура 
може тривати до 20 хв.

Компреси для суглобів. Для боротьби з 
артритом та ревматичними недугами народ-
на медицина рекомендує компреси, ванноч-
ки з милом. Його змішують із соняшниковою 
олією або додають у содово-сольовий роз-
чин. Один з найбільш незвичайних рецептів – 
компрес із гасом. Змочити шматок полотна в 
гасі й добре відтиснути. З одного боку полот-
но натерти милом, але прикласти до хворого 
місця іншим боком. Тримати доти, доки при-
ємне тепло не перейде в печіння.

Якось в Ейнштейна запитали, для 
чого у нього на дверях прибита 
підкова, якщо він не вірить у 
прикмети. «Річ у тім, що прикмети 
збуваються незалежно від того, 
вірю я в них, чи ні», – відповів він. 
Є такі речі, які спрацьовують. 
Незрозуміло як, але спрацьовують. 
Як-от забобони з грошима.   

Правило перше. Отримали зар-
плату – несіть усі гроші додому. Не ви-
трачайте того дня жодної копійки. Нові 
гроші мають переночувати вдома разом 
з іншими купюрами, які ви заощаджуєте 
на певну покупку. 

Правило друге. Гроші в гаманці 
мають лежати лицьовим боком до вас у 
порядку спадання. Великі купюри мають 
бути попереду всіх. І не кладіть їх догори 
ногами! 

Правило третє. У кожної людини є 
своя щаслива гривня. Дві останні циф-
ри в номері купюри мають відповідати 

легко віддає енергію. 
Рослина світлолюбна, ліпше 

росте на південних вікнах, тем-
пературний режим – +15-18°С; 
пересаджують через місяць 
після квітування в поживний 
нейтральний ґрунт та невеликі 
горщики (у дуже просторих гор-
щиках рослина слабо квітує). 

Орхідеї вважають боже-
ственними рослинами, енер-

гетика яких допо-
магає людині в усіх 
життєвих намірах. 

Ці квіти пробуджу-
ють у душі благородство, 

а їхня позитивна 
енергетика спри-
яє фінансовому 

успіху, духовному 
просвітленню, родин-
ному добробуту. 

Усі орхідеї потре-
бують яскравого освіт-

лення, помірного поливання, 
цілорічної високої температури 
(не нижче за +20°С) та високої 
вологості повітря. Їх висаджують 
у м’який ґрунт або субстрат із 
кори дерев, поливають теплою 
м’якою водою. 

Жовті хризантеми сприяють 
грошовому успіху, вони є симво-
лом майбутньої стабільності. 

Кімнатні карликові хризан-
теми полюбляють прохолодні 
приміщення з температурою 
+10-15°С. Це світлолюбні росли-
ни, але їх треба періодично при-
тіняти від прямих сонячних про-
менів. Молоді рослини щорічно 
пересаджують, загалом хризан-
теми невибагливі до ґрунтів, але 
вони мають бути нейтральними. 

останнім двом цифрам року вашого на-
родження. Три – ще краще. А в ідеалі – 
всі чотири. Така купюра – ваш безцінний 
грошовий талісман. Її не витрачають і не 
дають нікому в руки. Але є одна умова – 
ця купюра має прийти до вас сама, обмі-
нюватися з друзями і шукати її спеціаль-
но не варто.  

І наостанок. Гроші не можна зберіга-
ти у пачках з непарною кількістю купюр. 
Вони розсваряться і розійдуться. У кож-
ної банкноти має бути пара.

jak-zarobyty.pp.ua

nezavisne.com

uk.etcetera.m
edia

Забобони з грошима спрацьовують

Часник зміцнює імунітет 
кімнатних рослин

Кімнатні рослини здатні змінити атмосферу в домі
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ВІВТОРОК 31 жовтня
06.00, 06.35, 07.05 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 02.00 
Новини 07.30, 08.04, 
08.20, 08.50 Погода 
08.07 Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
08.30 М/с «Чорний пірат» 
09.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 09.30 
Д/ф «Хроніка Української 
повстанської Армії. 
1942-1954» 11.05 Т/с 
«Епоха честі» 13.10, 
14.30 Радіо. День 13.55, 
22.15 Складна розмова 
15.15 Фольк-music 16.45 
Покоління Z 17.15 М/с 
«Книга джунглів» 17.50, 
01.10 Новини. Світ 18.20, 
21.30, 01.25, 02.45  
18.35, 01.40 Новини. 
Культура 19.00 Перший 
на селі 19.25 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
20.25 Наші гроші 21.50, 
02.25 Новини. Спорт 
22.50 Д/с «Дикі тварини» 
23.30 Д/с «Орегонський 
путівник» 00.00 Д/с 
«Історичні розслідування» 
03.05 Д/ф «Українська 
Гельсінська спілка-вектор 
визначено» 04.10 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
04.10 Абзац
06.10 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00 Аферисти в 

мережах
19.00 Кохання на 

виживання
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

09.45 «Битва екстрасенсів 

14»

12.00 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

01.00 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.40 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Мумія»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 
Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало 
Історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20, 
01.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20 
Жирафи: вартові 
савани 12.20 Природа 
сьогодення 14.10, 03.40 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні воїни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 17.50, 
22.40 Життя після людей 
19.50 Там, де нас немає 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.45 

«Міняю жінку»
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф 

«Міцний горішок: 
Гарний день, аби 
померти»

01.55 Т/с «Пончик Люся»

1+1

05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
прийду сама»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить 

твоя дружина»
03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.10, 13.20 Х/ф 

«Протистояння»
14.25 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20, 01.30 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.15 Х/ф «Великі 
гроші»

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

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «П’ятеро 

друзів 2»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

14.30, 02.50 Казки У

15.30, 03.40 Віталька

16.50, 02.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 Вистава за творами 

Лесі Українки «Як 
горобець розуму шукав»

12.50 «Варто знати»
13.30 Т/ц «Роки і долі»
13.50 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ф «Луцьк і Косачі: 

«Зібрались ми на віче…»
16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 Мультфільм
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.20 Т/ф «Троянди для 

Лючильо»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45, 00.30 

«Громадський вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Гартуємось!»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний проспект»
03.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»
05.30 Т/ц «Роки і долі»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 Глобал 3000
08.35 Місто
09.00 Т/с «Посмішка звіра»
10.00 Дайджест
10.30, 23.30, 04.30 

ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Серіал 
«Роксолана»

16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал «Справа 

Дойла»
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
00.35 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.00 Серіал 

«Роксолана»

06.00, 06.35, 07.05 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини 07.30, 08.04, 
08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.20 Погода 
07.34 Від першої особи 
08.07 Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
08.30 М/с «Чорний пірат» 
09.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 09.30 
Д/ф «Хроніка Української 
повстанської Армії. 
1942-1954» 11.05 Т/с 
«Епоха честі» 13.10, 
14.30 Радіо. День 13.55 
Перша шпальта 15.15 Д/ф 
«Історичні розслідування» 
16.45 Хто в домі хазяїн? 
17.20, 02.50 Вікно в 
Америку 17.50, 01.10 
Новини. Світ 18.20, 21.30, 
01.25, 02.35  18.35, 01.40 
Новини. Культура 19.00 
До справи 19.30 #@)
[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 Війна і мир 21.50, 
02.20 Новини. Спорт 
22.15 Роздягалка 22.50 
ЧереЩур (Late night show) 
23.30 Д/с «Орегонський 
путівник» 00.00, 03.10 Д/с 
«Історичні розслідування» 
04.10 Т/с «Роксолана» 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.55, 14.55 Т/с «Свати 

- 5»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

зірками»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

05.50 «Мультфільм»
06.20, 23.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Ганна 
Герман»

13.10 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

15.10 «Речдок»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Я прийду сама»
01.10 Т/с «Що робить 

твоя дружина»
03.45 «Готуємо разом»

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф 

«Джуманджи»
13.55 Х/ф 

«Протистояння»
15.40, 16.10 Х/ф 

«Стрілець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Невиправні»
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Залізний 

лицар»
02.50 Т/с «Слідчі»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Пригоди 

монстро - подружок. 
День усіх монстрів»

11.45 М/ф «Дюймовочка»
13.00, 23.00, 02.50 Казки 

У Кіно
14.30 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
19.30 ЛавЛавCar 2
22.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.00 «Мультфільм»
08.10 «Загублені в часі»
08.30, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Х/ф «Зоряна 

варта»
11.45 «Степан Гіга: «Я 

прийшов у цей світ 
любити»

13.40 Т/ф «Три новели 
про любов»

14.10 Д/ф «Сімдесятники. 
Сергій Параджанов»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40, 00.25 «Із перших 

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.25 Х/ф «Мій тато став 

зіркою»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.00 «Спорт для всіх»
01.20 Х/ф «Мій тато став 

зіркою»
01.50 «Волинська 

веселка»
02.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

06.15, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.15 «Все буде смачно!»
09.15 Х/ф «Скринька 

Марії Медічи»
11.10 Х/ф «Коник-

стрибунець»
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»
03.15 «Найкраще на ТБ»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.10 М/ф «Воруши 

ластами, Семмі»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00 «Навколо М»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
01.50 «Їже, я люблю 

тебе!»
02.40 «Нічне життя»

03.00, 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 М/ф «Упс... Ной 

виплив»
10.50 Х/ф «Каблучка 

дракона»
12.40 Х/ф «Король 

Артур»
15.00 Х/ф «Помпеї»
17.10 Х/ф «Шрек 2»
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф «Братерство 

по крові»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.35 Х/ф «Фото на 

документи»
13.35, 15.30 Т/с 

«Пограбування по-
жіночому»

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
23.30 Х/ф «Мумія»
04.00 Реальна містика
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало Історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20 Рідні 
домівки 12.20 Дика 
Бразилія 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Повітряні воїни 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 17.50, 22.40 
Життя після людей 18.50 
Бандитський Київ 19.50 
Там, де нас немає 01.20 
Україна: забута історія 
03.40 Ризиковане життя 

ПОНЕДІЛОК 30 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 07.55, 08.30, 

18.55, 22.00, 00.30, 
03.00 Погода

07.35 Євромакс
08.35 Док. фільм «Пастка»
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30, 23.30, 04.30 

ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.10 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки

АВЕРС 16.20 Говоримо 
польською

16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал «Справа 

Дойла»
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
00.35 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.00 Серіал 

«Роксолана»

Фільм «Ціна пристрасті» Фільм «Джуманджи»

23:00 11:10

O
VG

.cc

fi shki.net

Фільм «П’ятеро друзів 2»

10:45

skip.at
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ЧЕТВЕР 2 листопада
06.00, 06.35, 07.05 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини 07.30, 08.04, 
08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.20 Погода 
07.34 Від першої особи 
08.07 Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
08.30 М/с «Чорний пірат» 
09.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 09.30 Т/с 
«Бодо» 11.05 Т/с «Епоха 
честі» 13.10, 14.30 Радіо. 
День 13.55 Слідство. 
Інфо 15.15 Надвечір’я. 
Долі 16.45 М/с «Книга 
джунглів» 17.50, 01.10 
Новини. Світ 18.20, 21.30, 
01.25, 02.35  18.35, 
01.40 Новини. Культура 
19.00 Д/ф «Радянське» 
19.15 Д/ф «Комуналка» 
19.25, 23.30 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
20.25 «Схеми» 21.50, 
02.20 Новини. Спорт 
22.50 Д/с «Дикі тварини» 
02.50 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 03.15 
Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток» 04.10 
Т/с «Роксолана» 05.05 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.50 Аферисти в 

мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

09.15 «Битва екстрасенсів 

14»

11.40 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.25 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Файна Юкрайна» 09.10 
«Красуні» 10.10, 16.00 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
12.00 «Орел і Решка. 
Шопінг» 13.00, 19.00 
«Орел і Решка» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження» 
15.00, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло» 
18.00, 23.00 Т/с «Секс 
у великому місті» 22.00 
«Вірю не Вірю» 00.10 
Т/с «Лікар Хаус» 02.30 
«Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 00.00, 
02.50 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Герта» - 
«Зоря»

00.15 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало 
Історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Річкові монстри 
11.20, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 12.20 
Природа сьогодення 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Наземні 
битви 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Життя після людей 
18.50 Бандитська Одеса 
19.50 Код доступу 01.20 
Теорія змови 03.40 Там, 
де нас немає 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Слуга 
народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 Х/ф «Чаттахучі»
04.35 Т/с «Пончик Люся»

05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
прийду сама»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить 

твоя дружина»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.05, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.00, 13.20 Х/ф «Життя 

за брата»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20, 01.10 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.25 Х/ф «Підривник»
02.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Попелюшка»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

14.30, 02.50 Казки У

15.30, 03.40 Віталька

16.50, 02.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 00.25 «Із перших 

уст»
08.00 Мультфільм
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ц «Полігон»
11.05 Т/ц «Жіночий клуб»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни» (М. Чеблін)
12.30 «Відкрите місто»
13.25, 06.20 «Волинська 

веселка»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.35 Т/ц «Народна 

скарбниця»
15.00 Мистецький проект 

«Волинський SongMix». 
1 ч.

16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Мультсеріал
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 Т/ц «Історія без 

купюр»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25, 02.40 «Музичний 

проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
00.30 «Євровибір»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
04.25 Вистава «Шолом-

Алейхем у Лобачівці»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30, 23.30, 04.30 

ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.15 Серіал «Справа 

Дойла»
23.00, 04.10 Волинський 

портрет
00.35 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.00 Серіал «Роксолана»

ДЖИГАРХАНЯНА 
ОБІКРАЛА ДРУЖИНА

Нещодавно стало відомо, що 
Армен Джигарханян має намір 

розлучитися з молодшою на 45 років 
дружиною Віталіною Цимбалюк-
Романовською. 

Актор назвав 
жінку крадійкою. 
За словами Арме-
на Борисовича, 
дружина перепи-
сала на себе дві 
квартири актора, 
а також наказала, 
щоб Джигарханяна не пускали до його ж 
театру, який він заснував.

Однак Віталіна каже, що її чоловік пере-
буває в лікарні у незрозуміло якому стані. 
І заяви, які він робить, пояснюються його 
емоційним станом, пише StarHit. Вона дода-
ла, що тут навіть не може йтися про шлюб 
за розрахунком. «Мені Армен Борисович 
дістався після інсультів...», – заявила Віта-
ліна. Нагадаємо, заради неї Джигарханян 
розлучився з Тетяною Власовою, з якою 
прожив у шлюбі 40 років. 

скандал

Фільм «Чаттахучі»

00:40

СЕРЕДА 1 листопада
06.00, 06.35, 07.05 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини 07.30, 08.04, 
08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.15 Погода 
07.34 Від першої особи 
08.07 Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
08.30 М/с «Чорний пірат» 
09.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 09.30 
Т/с «Бодо» 11.05 Т/с 
«Епоха честі» 13.10, 14.30 
Радіо. День 13.55 Наші 
гроші 15.15 До справи 
15.50 Твій дім 16.45 М/с 
«Книга джунглів» 17.50, 
01.10 Новини. Світ 18.20, 
21.30, 01.25, 02.35  
18.35, 01.40 Новини. 
Культура 19.00, 23.30 
Культурна афіша здорової 
людини 19.25 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
20.25 Слідство. Інфо 
21.50, 02.20 Новини. 
Спорт 22.15 Світло 
23.25 Мегалот 00.00 Д/с 
«Орегонський путівник» 
02.50 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 03.15 
Д/ф «Містичний пряник 
Лібермана» 04.10 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00 Аферисти в 

мережах
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

14»

12.25 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.35 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.50, 
02.40 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Шахтар» - «Феєнорд»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Дзеркало 
Історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.20, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 12.20 
Природа сьогодення 
14.10 Містична Україна 
15.10 Повітряні воїни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Життя після людей 
18.50 Бандитський Київ 
19.50 Код доступу 23.40 
Наземні битви 01.20 
Війна всередині нас 03.40 
Прихована реальність 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.45 «Чотири 
весілля»

11.45, 12.20, 13.45 
«Міняю жінку»

14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00, 23.20, 00.10 
«Міняю жінку - 12»

01.15 Т/с «Пончик Люся»

05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
прийду сама»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить 

твоя дружина»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.35, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.10, 13.20 Х/ф «Великі 

гроші»
14.55 «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 01.35 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.25 Х/ф «Життя за брата»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.00 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Блакитна 

свічка»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 Т/ц «Манівцями»
08.35 Т/ц «Так було»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30, 23.00, 03.00 

«Волинська веселка»
11.00 Д/ф «У колі любові 

Миколи Рушковського»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Т/ц «Роки і долі»
15.05 Т/ц «Остання 

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

ідей»
18.00 Т/ц «Народна 

скарбниця»
18.20 Т/ц «Як це було»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ф «Я хочу, щоб 

був мир...»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Вистава за 

творами Л. Костенко 
«Інкрустації»

02.30 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

04.30 «Музичний 
проспект»

05.05 Мистецький проект 
«Волинський SongMix»

06.00 Т/ц «Історія без 
купюр»

06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30, 23.30, 04.30 

ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал «Справа 

Дойла»
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
00.35 Серіал «Роксолана»
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.00 Серіал «Роксолана»

Фільм «Життя за брата»

23:25

Телесеріал «Лікар Ковальчук»

18:00

kanalukraina.tv

m
oviestape.net

sky.com

«ІНТЕР» ПОРУШИВ 
ПРАВА ДИТИНИ

Уповноважена Верховної Ради 
України з прав людини Валерія 

Лутковська поскаржилася Нацраді з 
питань телебачення та радіомовлення 
на телеканал «Інтер». 

Вона вважає, що канал порушив права 
12-річної породіллі в програмі «Стосуєть-
ся кожного». У випусках від 9 та 13 жовтня 
розповідали про дівчинку, яка завагітніла 
й народила дитину. «В ефірі їй ставили за-
питання, хто є батьком дитини, скільки ра-
зів із чоловіком, який може бути батьком, 
були сексуальні стосунки, чи було це із за-
стосуванням насильства тощо», – йдеться у 
зверненні Лутковської.

«Такі речі є неприпустимими, оскіль-
ки інформація, яка була поширена в ефірі, 
може завдати дитині лише шкоди», – пояс-
нює уповноважена.

Нацрада вже призначила позапланову 
перевірку телеканалу.

переборщили

inter.ua
fakty.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

КЛУБ НАЙКРАЩИХ БАТЬКІВ 
ВІТАЄ НОВИХ УЧАСНИКІВ

18 ЛУЦЬКИХ ДВОРІВ ОТРИМАЮТЬ ТЕНІСНІ СТОЛИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

№ 42 (90) від 26 жовтня 2017 рокуwww.tilkyrazom.com.ua ukrop.com.ua

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

Упродовж двох років 
у луцьких школах та 

дитсадках з ініціативи 
батьків та за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» активно створюють 
фонди розвитку навчальних 
закладів. На сьогодні в місті 
функціонує 31 така організація. 
Небайдужі батьки, які беруть 
активну участь у навчально-
виховній, культурно-освітній, 
спортивно-оздоровчій 
діяльності дошкільних та 
загальноосвітніх  закладів 
освіти, об’єдналися в 
Клуб найкращих батьків. 
Зустрічі учасників Клубу 
завжди проходять цікаво та 
конструктивно. 

Чергове засідання батьків роз-
почалося з приємного моменту. 
Присутні вітали нових учасників 
Клубу – представників фондів роз-
витку, що нещодавно розпочали 
роботу. До фондів розвитку на-
вчальних закладів, які вже працю-
ють, приєдналися дитсадки №№20, 
35, 37, школи №19, 24, школа-
інтернат – правознавчий ліцей з 
посиленою фізичною підготовкою 
та гімназія №18.

Перший заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Лариса Тарасюк 

Від початку діяльності Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» особливу увагу приділяє 
спорту. Це будівництво та реконструкція 
стадіонів у містах Волині, облаштування 
футбольних полів на територіях луцьких 
шкіл, майданчиків у стилі Street workout у 
дворах будинків, підтримка ігрових видів 
спорту та волинських спортсменів тощо. 
Мета таких проектів – створити умови для 
дозвілля, фізичної культури, занять спортом 
і в навчальних закладах, і на прибудинкових 
територіях.

«Тенісний стіл у ваш двір» – черговий проект 
Фонду, покликаний урізноманітнити дозвілля лу-
чан, залучити їх до гри в пінг-понг. Нещодавно Фонд 
оголосив конкурс на встановлення тенісних столів 
на прибудинкових територіях міських багатоповер-
хівок. Згідно з його підсумками, буде встановлено 
18 таких столів у мікрорайонах Луцька. 

У будинку, що на Гулака-Артемовського, 13А, 
спорт люблять і дорослі, й малеча. Принаймні, в 
цьому нас запевняє виконувач обов’язків голови 
правління ОСББ «Гостинний двір 13А» Сергій Іс-
карєв. У 2015 році в дворі будинку Фонд на кон-
курсній основі встановив майданчик Street workout. 
Тож коли місцеві активісти почули про черговий 
конкурс, часу не гаяли. Зібрали підписи мешканців 
будинку, підготували документи і ось – поряд з май-
данчиком стоїть тенісний стіл. 

– На цьому майданчику тренуються не лише до-
рослі люди, а й дітки. Дуже добре, що встановлюють 
такі об’єкти. Нехай молодь спортом займається, як 
ми свого часу, – каже Сергій Іскарєв. – Не встигли 
стіл встановити, як уже знайшлися охочі до гри. На-
віть я з сусідом учора грав.

На презентацію проекту завітав старший тре-
нер ДЮСШ №2 з настільного тенісу Євген Демчук 
разом із вихованцями. Юні тенісисти вправно воло-
діють ракеткою, демонструючи навички і вміння. 

– Настільний теніс – дуже серйозний вид спорту, 

відмітила, що новоствореним фон-
дам буде легше, адже вони йтимуть 
напрацьованим шляхом. 

– Як на мене, ви вже можете 
об’єднуватися в громадську органі-
зацію, яка буде  лобіювати інтереси  
навчальних закладів у міській раді, 
відстоювати їх на рівні держави,  – 
зауважила Лариса Тарасюк. – Дуже 
приємно, що є люди, які беруть на 
себе додаткові завдання. Дякую 

вам, що знайшли в собі такий по-
тенціал, і сподіваюся, що разом бу-
демо успішно співпрацювати. 

Усі новостворені фонди розвит-
ку отримали сертифікати від Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» на 
здійснення статутної діяльності. 
По тому учасники заходу обгово-
рили робочі моменти. 

Наталія Гунько, голова фонду 
розвитку ЗОШ №11 «Ерудит», що 

його створили першим у Луць-
ку, поділилася власним  досвідом  
ефективної роботи фонду розвит-
ку. Так, «Ерудиту» за перший рік 
роботи вдалося залучити 100 тисяч 
гривень. На другому році діяль-
ності фонд залучив ще 170 тисяч 
гривень. Пані Наталія зауважила, 
що це не батьківські кошти, а спон-
сорські.

– Насамперед потрібно роз-

робити програми та проекти, що 
базуватимуться на проблематиці 
школи. Тому важливо, щоб була 
взаємодія з адміністрацією навчаль-
ного закладу, – звернулася Наталія 
Гунько до представників молодих 
фондів. – На мою думку, потрібно 
спрямовувати кошти на розвиток 
дітей. Саме за таким принципом ми 
працюємо.

Своєю чергою, Світлана Пав-
лова, голова фонду розвитку ЗОШ 
№15 «Турбота», розповіла про про-
ект «Ерасмус +» та роботу свого 
навчального закладу в цьому на-
прямку:

– «Ерасмус +» – це програма Єв-
ропейського Союзу, що підтримує 
проекти у сфері освіти. На сьогодні 
вона працює у двох напрямках:  об-
мін студентів та освіта для малень-
ких дітей. Саме другий напрямок 
ми розвиватимемо у своєму на-
вчальному закладі. Наша школа – 
одна з небагатьох у місті, що має 
інклюзивні класи. Програма по-
кликана адаптувати діток з особли-
вими потребами до суспільства. Зі 
створенням кожного нового фонду 
розвитку навчального закладу крок 
за кроком народжується новий під-
хід до освіти й участі в ній батьків 
школярів чи вихованців, які всу-
переч державним гарантіям безо-
платної освіти змушені фінансува-
ти навчання з власного гаманця чи 
шукати додаткові кошти. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

простий, демократичний. Дуже легко навчитися гра-
ти і не потрібно багато грошей, – констатує тренер. 
– Ідея поставити тенісні столи на прибудинкових 
територіях дуже хороша. Своїх кращих спортсменів 
я знайшов у дворах. Підходив до дітей, дивився, як 
вони грають, здібних запрошував у ДЮСШ. 

Євген Демчук додає, що цей вид спорту неабияк 
впливає на розвиток та здоров’я дитини. Теніс роз-
виває концентрацію, увагу, швидкість, координацію, 
ігрове мислення, адже гра дуже динамічна, потрібно 
швидко ухвалювати рішення. Діти стають сильні-
шими та звикають до самодисципліни. Лікарі реко-
мендують грати в пінг-понг дітям, у яких проблеми 
із зором. 

– Чому тенісний стіл? Тому що це доступний, 
зручний, масовий вид спорту, який не потребує до-
даткових затрат. Потрібно мати ракетку, тенісний 
м’ячик – і можна грати в улюблену гру, – зазначив 
заступник голови правління Фонду Орест Махов-
ський. – Після оголошення конкурсу у Фонд над-
ходило багато і усних, і письмових звернень. Люди 
цікавилися цим проектом, тому що, на жаль, аж 
ніяк не кожен двір сьогодні має сучасне обладнання. 
Маємо 18 переможців. Це мешканці луцьких багато-
квартирних будинків, які не полінувалися, виявили 
бажання та виконали умови конкурсу. 

За підсумками конкурсу тенісні столи буде вста-
новлено на прибудинкових територіях багатопо-
верхівок за такими адресами: вул. Лугова, 2 і просп. 
Волі, 10, 12, 14, вул. Шота Руставелі, 10 і вул. Грабов-
ського, 7, 7а, 9, бульв. Дружби Народів, 1, 1а та вул. 
Бенделіані, 1, 1а, 3а, просп. Відродження, 16, 16а та 
вул. Січова, 2, вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в та вул. 
Липинського, 15, просп. Грушевського, 18, 16, 20, на 
прибудинкових територіях ОСББ «Дружби наро-
дів 2», «Сухомлинського 4А», «ДОБРОБУТ – 14Б», 
«Кравчука 17», «Форвард», «Відродження 7», «Софії 
Ковалевської-23», «Конякіна 10А» та «Конякіна 12А», 
«Конякіна 14А», «Зацепи 10», «Соборності 13Б». 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У Луцьку вже створено 31 фонд розвитку навчальних закладів

На Гулака-Артемовського, 13а спорт люблять і дорослі, й діти

Після школи можна й у теніс пограти
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

МІСТЕЧКО ДИТЯЧИХ МРІЙ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

НА МІСЦІ СМІТТЄЗВАЛИЩА – 
ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК

ВЕСЕЛЕ ДОЗВІЛЛЯ

Золота осінь до малечі 
села Городище-1 завітала 

з неабиякими подарунками. 
Нові гойдалки, каруселі, гірки, 
пісочниці – дозвілля у місцевої 
дітвори тепер буде активним 
та цікавим.

Городище-1 – одне з сіл Баїв-
ської сільської ради. Тут мешкає 
майже тисяча осіб. Однак довгий 
час ця місцина була позбавлена 
будь-якого осередку, де діти могли 
б відпочивати та розважатися.

«Цікаве дозвілля – щасливе 
дитинство» – проект Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що його 
на умовах співфінансування ре-
алізовували спільно з громадою. 
Майже кожен житель села долу-
чився до здійснення дитячої мрії. 
Хтось фінансово, хтось фізичною 
працею. Гуртом і вдалося домогти-
ся бажаного результату.

– Усе робили заради наших ді-
тей, їхнього розвитку, щирих усмі-
шок. На цьому ми не зупиняємо-
ся. Плануємо розвивати дитячий 
майданчик. Можливо, з часом до-
дамо якісь елементи, – каже голо-
ва ініціативної групи, молода мама 
Юлія Рудюк.

До співфінансування долучи-
лася Баївська сільська рада. Сіль-

ська голова Оксана Кравчук від-
мітила, що це вже третій проект, 
реалізований спільно з Фондом 
на території сільської ради. Значна 
заслуга в цьому – небайдужість 
місцевих жителів. На презентації 
проекту Оксана Кравчук привіта-
ла односельчан з іще однією пере-
могою та відзначила найактивні-
ших жителів села.

– Коли у 2016 році Фонд роз-
почав роботу в області, першими, 
хто звернувся у представництво 
в Луцькому районі, були жителі 
Баївської сільської ради. Тоді ми 
спільно з громадою облаштовува-
ли дитячий майданчик у Цеперо-

ві. Під час його відкриття люди з 
Городища підходили й просили 
встановити такий майданчик у 
їхньому селі. І ось ми презентує-
мо успішну реалізацію чергово-
го проекту, – розповідає Наталія 
Рубльова, координатор проекту, 
представник районної організації 
партії УКРОП. 

Ще один проект Фонду і баїв-
ської громади – придбання музич-
ної апаратури у школу. Завдяки її 
використанню талановиті школя-
рі змогли підготувати змістовну 
концертну програму. Варто за-
уважити, що учні школи вміють 
не лишень співати, а й працювати. 

Разом з дорослими вони наводили 
лад на території, де облаштували 
майданчик.

– Приємно, що молоді жителі 
виявили активність, згуртували-
ся. Вони не лише вклали кошти і 
працю в цей майданчик, а й душу. 
Люди бачать, що село змінюється 
та розвивається. Нам вдалося за-
лучити 700 тисяч гривень з бюдже-
ту районної ради на перекриття 
будинку культури та 100 тисяч на 
реконструкцію опалення. Спільна 
праця об’єднує і робить громаду 
ще сильнішою, – зазначає заступ-
ник директора Баївської школи, 
депутат Луцької районної ради від 

УКРОПу Ірина Смульська. 
– Поки реалізовували проект, 

ми дивилися, що робити з вашим 
клубом, з вашою дорогою. І я вірю в 
те, що спільно з сільським головою 
і цією ініціативною громадою вирі-
шимо все, – зазначив голова фрак-
ції «УКРОП» у Волинської облраді, 
депутат облради Вячеслав Рубльов. 
– Це – перший захід, маленьке сер-
це, яке відкривається у вашому селі. 
Але будуть великі серця там, де ви 
зможете знайти роботу, там, де ви 
зможете гідно йти, діставатися і до 
храму, і до клубу, і до школи.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

«Все найкраще – дітям» – проект 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
реалізований спільно з громадою 
Угринова, що на Горохівщині. 
Розвивальні меблі та іграшки – 
дитячий паркінг, лікарняний ігровий 
куточок, кухню, перукарню – закупили 
у місцевий дошкільний навчальний 
заклад «Зірочка». Тепер малеча має 
можливість не лише дізнаватися про 
професії, а й повпралятися у них.

Завідувачка дитсадка Ірина Щерба роз-
повіла, що такі меблі дуже потрібні мале-
чі. Вони допоможуть діткам пізнати світ за 
допомогою гри. Саме пані Ірина, заручив-
шись підтримкою батьків, ініціювала про-
ект. Досвідом у його написанні з активною 
завідувачкою поділилася сільський голова 
сусіднього Михлина Мар’яна Білецька. У 
2016 році на умовах співфінансування Фон-
ду й михлинської громади в селі встановили 
дитячий майданчик. Тож пані Мар’яна знає 
переваги таких проектів. Сільський голова 
зазначає: виявлена ініціатива – це вже пів-
справи. Тому прагнення людей потрібно 
підтримувати.

Нелегка ноша лягла й на плечі батьків, 
чиї малюки відвідують угринівський дитса-
док. Вони шукали підприємців, які поспри-
яли б у реалізації задуму.

– Такі організації, як Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», дуже потрібні, оскільки це 
велика підтримка. Фонд підштовхує людей, 

аби ті прагнули до позитивних змін і самі 
змінювалися, – ділиться думкою голова іні-
ціативної групи Людмила Марчук.

Своєю чергою, представник Горохів-
ської районної організації політичної пар-
тії УКРОП Віра Баландіна, яка допомагала 
ініціативній громаді у реалізації задуму, 
зауважила: окрім дитячого садочка, Фонд 
допоміг у облаштуванні зони відпочинку в 
Угринові.

– Угринівцям не байдуже своє село, вони 
хочуть змінити та покращити своє життя й 
життя своїх дітей. Люди бачать, що Фонд не 
лише виділяє кошти на проекти, а й стара-
ється згуртувати людей навколо проблеми 
та допомогти їм у реалізації проектів, – каже 
Віра Баландіна.

Завідувачка дитсадка вручила подяку за 
реалізацію проекту «Все найкраще – дітям» 
та підтримку в створенні належних умов 
для навчання і виховання дітей представни-
кам Фонду та УКРОПУ в Горохівському ра-
йоні. Окрім того, було відзначено місцевих 
бізнесменів, які допомагали коштами у при-
дбанні меблів. Серед них – директор ПОСП 
імені Тараса Шевченка Андрій Турак.

Тим часом малеча тішиться обновкою. 
Імітуючи дорослих, «куховарить», грається 
у лікарню. 

Світ дитинства безтурботний, сповне-
ний казки. Ми, дорослі, маємо докласти зу-
силь, щоб ця казка тривала якомога довше.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Горохівський район

УСЕ НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ

Погожого осіннього дня до 
липлянських дітлахів завітало свято. 
«Осінь на дитячому майданчику» – 
захід, який зібрав малечу з усього 
села. Веселі розваги, захопливі ігри, 
цікаві квести, бульбашкове шоу та, 
звісно, подарунки – без уваги не 
лишився ніхто. Свято відбулося на 
сучасному дитячому майданчику, 
який облаштували за ініціативи 
батьків та сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» і Жидичинської 
сільської ради. 

Дитячий майданчик у Липлянах вста-
новили ще рік тому. Хоча село й невелике, 
тут проживає багато дітей. Проте умов 
для їхнього дозвілля як таких не було. Це 
й стало поштовхом до реалізації проекту, 
ініціатором якого була молода мама, депу-
татка сільської ради Ольга Фрідріх.

– У нас багато маленьких діток, яким 
не було де подітися. Тому ми стали шука-
ти можливі шляхи розв’язання проблеми. 
По допомогу звернулися у Фонд. Там нам 
пішли назустріч та підтримали проект, – 
розповідає пані Ольга.

Дитячий майданчик вирішили вста-
новити у центрі села. Та площу, що ідеаль-
но підходила під реалізацію мрії дітлахів 
і їхніх батьків, перетворили на сміттє-
звалище. Тож насамперед потрібно було 
розчистити її від сміття, що назбиралося 
за роки. Ініціативні жителі своїми силами 
облагородили територію: вивезли сміття, 

викосили зілля, вирівняли землю. Тепер 
на місці звалища – яскрава гірка, гойдал-
ка, карусель. Дитячий майданчик став 
улюбленим місцем не лише місцевої мале-
чі, а й молодих мам, які гуляють із дітками 
на свіжому повітрі. 

Представник Ківерцівської районної 
організації партії УКРОП Ольга Матвій-
чук відмітила, що до проекту облашту-
вання дитячого майданчика в Липлянах 
долучилося чимало активних та небайду-
жих людей. Хтось допомагав фінансово, а 
хтось – працею. Незважаючи на те, що з 
часу встановлення ігрових споруд минув 
цілий рік, вони мають ідеальний вигляд. 
І дітки, й дорослі дбайливо ставляться до 
свого майна. Це яскравий приклад того, 
як своїми силами можна змінювати жит-
тя вже сьогодні.                                                                          

Ірина ЮЗВА,
Ківерцівський район

До проекту долучилося усе село Презентація проекту – свято для дорослих і малечі

Осіннє свято на омріяному майданчику

Виявлена ініціатива – це вже півсправи

Без уваги не лишився ніхто
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Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

ПРОБЛЕМА

УЛЯНИКИ: СЕЛО З ГАЗОМ, АЛЕ БЕЗ КЛУБУ

Уже сім років жителі трьох 
сіл біля Луцька – Кульчина, 
Озерця та Клепачева – 
змушені їздити вщент 
зруйнованою дорогою. Ремонт 
відрізка вулиці Заводської 
протяжністю 300 метрів 
відкладають з року в рік.

СТАРИЙ АСФАЛЬТ ЗНЯЛИ, 
А НОВИЙ НЕ ПОКЛАЛИ

Проблемна дорога пролягає 
через село Кульчин Ківерцівського 
району, проте вона не є комуналь-
ною власністю цієї громади, а вхо-
дить до компетенції служби авто-
мобільних доріг області. Депутат 
Жидичинської сільської ради Іван 
Скорупський розповідає, що торік 
уже було виділено кошти на ремонт 
цієї дороги із сільського та обласно-
го бюджетів, але їх так і не освоїли.

– Дорожники сказали нам, що 
не будуть ремонтувати, поки не 
розчистимо акацію на узбіччях. 
Ми організувалися, взяли бензопи-
ли, сокири і все розчистили. Потім 
нам сказали, що треба ще пеньки 
викорчувати, приїхав бобкат та це 
зробив. Далі треба було забрати ті 
пні. Голова зверталася до директора 
нашого місцевого силікатного за-
воду, аби він дав машину й ті корчі 
від акації вивезли у кар’єр. Началь-
ник піщаного кар’єру відмовив, 
адже тоді екологічна інспекція його 
оштрафувала б. Тому досі ці пеньки 
тут лежать, – зауважує Іван. 

За словами депутата Жиди-
чинської сільради, проектно-
кошторисну документацію на цю 
дорогу вже давно виготовлено. 
Близько 200 тисяч було виділено із 
сільського бюджету, решту – з об-

В Уляниках нині живе 
530 людей. У селі є ЗОШ 

I-II ступенів та дитсадок. 
У робочі дні в навчальних 
закладах гамірно і весело. А 
от у вихідні молодь сидить 
удома, бо місцевий будинок 
культури руйнується перед 
очима. Монументальна 
споруда, зведена в 1975 році, 
не витримала випробувань 
часом.

– У радянський період Уляни-
ки процвітали. Тут господарював 
колгосп-мільйонер, який і збудував 
двоповерховий будинок культури. 
Зауважте, не клуб, як у навколиш-
ніх селах, а саме будинок культу-
ри. Я ще пам’ятаю шикарну сцену, 
на якій виступали не лише само-
діяльні гурти та місцеві аматори-
театрали, а й тріо Мареничів і Ва-
силь Зінкевич, – каже завідувачка 
ДНЗ села Уляники Віра Горалюк.  

Саме Віра Василівна, депутат 
Рожищенської районної ради від 
партії УКРОП, кандидат у депута-
ти Копачівської ОТГ, порушила пи-
тання про відновлення діяльності 
закладу культури в рідному селі. 
Адже двоповерхова споруда не опа-
люється з 1992 року. Старі дерев’яні 
вікна подекуди забиті целофаном, у 
приміщенні тхне сирістю. Тут ціло-
річно змушені працювати бібліоте-
кар, працівники сільради та місце-
вого відділення зв’язку.  

Уляницький сільський голова 
Валерій Адамчук не приховує, що 
довести до ладу величезне примі-
щення будинку культури за раху-
нок місцевого бюджету нереально. 

– Наразі в селі дуже мало мо-
лоді. У нас навіть дискотек тепер 
нема, бо в будинку культури нема 
завідувача. Коли попередній пра-

цював на півставки, то юнаки й 
дів чата приходили вечорами грати 
в теніс, у вихідні і свята були тан-
ці, – каже Валерій Адамчук. – Тепер 
молодь їздить у сусідні села.

Сільський голова запрошує нас 
в актову залу. Височезна стеля обби-
та касетонами, які подекуди повідлі-
тали. Підлога не фарбована, на сце-
ні – подертий екран. Саме на ньому 
уляниківці переглядали колись такі 
популярні індійські фільми. 

– Кіномани навіть ставили 
стільці у проходах, – пригадує ті 
часи Віра Горалюк. 

Вікна прогнили, через старі 
шиби виє вітер. Батареї і труби збе-
режені, однак за 25 років бездіяль-
ності вони стали непридатними до 
використання.    

Завідувачка місцевої бібліоте-
ки Людмила Соромотіна працює в 
Уляниках 17 років. Каже, що в кни-
гозбірні часто проводить виставки 
дитячих робіт: малюнків, писанок, 
вишивок бісером. Але в тісному 
приміщенні складно представити 
усі рукотвори. Якби можна було 
зробити експозицію в залі будинку 
культури, вони мали б інший ви-
гляд.

– У нашому будинку культури 
можна проводити вечорниці, по-
сиденьки, виставки, шкільні свята. 

Але для цього потрібен працівник 
культури, який матиме організа-
торські здібності, умітиме заграти 
на музичному інструменті, змо-
же скласти сценарій заходу. Але є 
одне але – молодий спеціаліст не 
прийде в холодне приміщення на 
мінімальну зарплату. Щоб будинок 
культури ожив, тут мають бути ін-
тернет, мультимедійне обладнання, 
проектор, – вважає Людмила Со-
ромотіна.  

Коли уляниківці дізналися, що 
в село приїхав журналіст, почали 
підходити до будинку культури. В 
один голос стали переконувати, що 
в селі потрібен заклад культури. 

– Ми проводимо різноманітні 
свята у школі, запрошуємо батьків, 

дідусів і бабусь. Якби ці масові за-
ходи відбувалися на сцені актової 
зали, то мали б зовсім інший ви-
гляд, – каже вчителька математики 
Уляниківської ЗОШ I-II ступенів 
Алла Нікітіна. – У селі є активні 
люди, які не проти брати участь у 
художній самодіяльності. Не всі 
ж люблять просиджувати вечори 
біля телевізорів. 

Вихователька місцевого дитсадка 
Мирослава Симонович пригадує, як 
у клубі збиралася молодь на Різдвя-
ні та Великодні свята, до них навіть 
приїжджали гості з нав колишніх 
сіл. Тепер стало навпаки: уляниківці 
змушені їздити до сусідів. 

– Шкода, що таке велике примі-
щення руйнується. Сьогодні збуду-

БУДІВНИЦТВО ГІПЕРМАРКЕТУ ЗРУЙНУВАЛО 
ДОРОГУ НА КІВЕРЦІВЩИНІ

ласного. 
Чоловік наголошує: ремонт до-

роги відклали через те, що фірма-
підрядник не встигла у 2016 році 
виконати тут роботи, адже ремон-
тувала дорогу в іншому селі. 

– Так склалося, що в Кульчині 
постійно за залишковим принци-
пом усе роблять. Спочатку Жиди-
чин, тоді Липляни, а тоді вже до 
нас черга доходить, – констатує 
депутат. 

Він зауважує, що на частині 
Заводської навіть встигли зняти 
асфальт.

– Техніку сфотографували, 
асфальт зняли – і на тому кінець. 
Підрядник не встиг зробити, а ми в 
результаті маємо величезну діру, – 
обурюється Іван Скорупський.

Депутат місцевої ради трьох 
скликань Василь Стаднюк зазна-
чає, що дорогу розбили ще сім ро-
ків тому, коли будували гіпермар-
кет «Епіцентр».

– Нам тоді тільки поклали хо-

ЛИШЕ СПІЛЬНИМИ 
ЗУСИЛЛЯМИ МОЖНА 
РОЗВ’ЯЗАТИ ПРОБЛЕМИ 
ГРОМАДИ

Місцеві жителі кажуть, що стан 
доріг поганий на всіх вулицях Куль-
чина. Більшість із них не асфальто-
вані, а посипані щебенем. Сьогодні 
є потреба защебенити шлях до но-
вого кладовища, вже виготовлено 
для цього кошторис, але, за слова-
ми кульчинських депутатів, сіль-
ська рада чомусь його відхилила. 

Пан Василь пригадує, що схо-
жа ситуація була у 1998 році. Тоді 
до старого цвинтаря також дорога 
була жахливою, люди несли до-
мовини на руках. Василь Стаднюк 
надіслав колективного листа в сто-
личну газету, і незадовго дорогу 
вимостили. Це був перший вимо-
щений шлях у селі. 

Жителька Кульчина Іванна Во-
робей працює начальником управ-
ління фінансів та бухгалтерського 
обліку у Княгининівській сільській 
раді. Вона зауважує, що в Княгини-
нівській громаді кошти на ремонт 
доріг розподіляють рівномірно, 
тому їм вдається охопити усі села.

КОПАЧІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ

Андросюк Ірина Адамівна
Баран Микола Петрович
Герасимчук Валерій Микитович
Горолюк Віра Василівна
Григорук Володимир Степанович
Зінюк Ірина Петрівна
Занічковський Валерій Григорович

Козак Петро Михайлович
Кондратюк Микола Володимирович
Кравчук Тетяна Петрівна
Нікітін Володимир Якович
Назарук Іван Анатолійович
Павлухіна Вікторія Василівна
Палюх Петро Анатолійович

Панасюк Василь Олександрович
Петрук Володимир Анатолійович
Райчук Світлана Степанівна
Собіпан Олександр Олексійович
Строцюк Сергій Євгенович
Тананайко Світлана Петрівна
Федорук Ганна Олексіївна
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Войтович Ольга Степанівна
Воробей Іванна Григорівна
Денисюк Валерій Петрович
Козицька Руслана Володимирівна
Левковець Надія Олександрівна
Лєснік Ярослав Васильович

Матвіюк Марія Ростиславівна
Наконечний Андрій Петрович
Подригуля Андрій Євгенович
Прусик Лілія Костянтинівна
Стаднюк Василь Васильович
Стаднюк Ольга Федорівна

Терпіль Юрій Миколайович
Токарчук Валентин Вікторович
Фрідріх Ольга Вікторівна
Швай Олександр Євгенович
Шевченко Володимир Петрович
Ястребова Олеся Володимирівна

рошу рівну дорогу. Почали їздити 
великовантажні авто і возити пісок 
із кар’єру на будівництво «Епіцен-
тру», адже він розташований на бо-
лотяній місцевості. За невеликий 
проміжок часу асфальт став весь у 
дірках, – розповів пан Василь. 

Цим автошляхом щодня «пет-
ляють» міжміські маршрутки 
сполученням Луцьк-Озерце та 
Луцьк-Клепачів, автомобілі й сіль-
ськогосподарський транспорт. Че-
рез жахливий стан дороги й те, що 
ця вулиця неосвітлена, тут трап-
ляються аварії. Нещодавно джип 
врізався в електроопору.  

– Більшість доріг у Княгининів-
ській об’єднаній територіальній гро-
маді роблять на умовах співфінан-
сування із державним бюджетом. 
Наступного року ремонтні роботи 
також будуть проводити в рамках 
міжнародної співпраці. Якщо пра-
вильно розподілити кошти й залу-
чити фінансування з обласного та 
державного бюджетів, то у нашій 
Жидичинській об’єднаній громаді 
також можна відремонтувати усі ав-
тошляхи, – наголошує Іванна.

Жінка балотується у кандида-
ти в депутати Жидичинської ОТГ 
від партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП», адже хоче, 
щоб проблеми її села також 
розв’язували. А їх чимало: освіт-
лення та асфальтування вулиць, 
підключення нового житлового 
масиву до електроенергії. Іванна 
Воробей разом із кандидатами у 
депутати Жидичинської грома-
ди Василем Стаднюком та Іваном 
Скорупським переконані, що, 
об’єднавши зусилля депутатського 
корпусу й новообраного голови, 
можна буде справедливо розподі-
лити кошти і розв’язати проблеми 
населених пунктів громади.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Ківерцівський район

вати з нуля навіть одноповерхову 
споруду коштує неймовірно доро-
го. А ми маємо готове і не можемо 
довести до ладу, – каже Мирослава 
Симонович. 

Голова сільради констатує: щоб 
довести приміщення до ладу, по-
трібні чималі кошти. Будівлю треба 
перекрити, замінити вікна на енер-
гоощадні, далі проводити внут-
рішні роботи. Валерій Адамчук 
має один варіант виходу з ситуації, 
який вважає безпрограшним: від-
дати частину приміщення приват-
ному власнику під будинок обря-
дових подій. Адже в Уляниках нема 
закладу, де люди могли б проводити 
весілля, хрестини, ювілеї чи поми-
нальні обіди. Нині для цих потреб 
уляниківці орендують зали у кафе в 
Копачівці, Рожищі чи Торчині. 

Але завідувачка ДНЗ, кан-
дидат у депутати Копачівської 
об’єднаної територіальної громади 
Віра Горолюк вважає, що в будин-
ку культури має бути директор-
господарник. Як приклад наводить 
місцевий дитсадок, який очолює 40 
років. Увесь цей час дошкільний 
заклад підтримують у належному 
стані. Щоб діткам було комфортно, 
в садочку змурували грубку. У ДНЗ 
є центральне опалення, підведено 
газ. Однак якщо на вулиці холодно 
в неопалювальний сезон, у примі-
щенні пропалюють дровами. 

– Завдяки підтримці партії 
УКРОП ми перекрили садочок та 
утеплили стіни. Але для цього тре-
ба працювати і стукати в усі двері, 
бо під лежачий камінь вода не тече. 
Сподіваюся, коли Уляники уві-
йдуть до складу Копачівської ОТГ, 
наше село відродиться, – впевнена 
Віра Горолюк. 

Оксана ДОСВІТНЯ,
Рожищенський район

Уляниківці переймаються долею будинку культури

Дорога в Кульчині у дірках уже близько восьми років
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МЕНІ ВАЖЛИВО, 
КОГО ЛЮДИ ОБЕРУТЬ ГОЛОВОЮ 
ЛЮБЕШІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ» 

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Черговий день роботи в 
окрузі народний депутат 

України від УКРОПу Ірина 
Констанкевич провела 
у селах Любешівського 
району. Селяни мали змогу 
поспілкуватися з народним 
депутатом та обговорити 
наболілі питання. Разом з 
Іриною Мирославівною до 
людей приїхав і кандидат 
у голови Любешівської 
об’єднаної територіальної 
громади, який балотується 
від УКРОПу, Любешівський 
селищний голова Василь 
Корець. 

БІРКИ: ЛЮДИ МОЖУТЬ 
ЗАРОБЛЯТИ 

У Бірках людей цікавило, що ж 
зміниться після того, як їхнє село 
стане частиною ОТГ. Бо ж кажуть, 
що перспектив для життя тут не-
має. Селяни нарікають на те, що не 
можуть достатньо заробити на зда-
ванні продуктів заготівельникам. 
Наводять приклад: колись була ви-
сока ціна на малину, але після того, 
як тут почали вирощувати ягоду, 
ціна на неї відразу впала. 

– Свого часу, коли працював 
головою Любешівської райдержад-
міністрації, в районі масово скупо-
вували цукровий буряк. У нас були 
домовленості, куди його здавати, а 
також про те, що на цей вид овочів 
не змінюється ціна. Нинішня район-
на влада теж могла б так зробити, але 
для цього потрібно докласти трохи 
більше зусиль – знайти підприємців, 
домовитися з ними, організувати 
процес. Якщо люди оберуть мене го-
ловою ОТГ, то зроблю усе можливе, 
аби ті селяни, які хочуть заробити 
на городині, заробляли, – каже Ва-
силь Корець.

Депутат сільської ради Надія 
Божко розповідає: водії автобусів 
відмовляються брати людей із квит-
ками або минають їхнє село. 

– Ми колись півгодини стояли 
під автобусом, бо нас в нього не пус-
кали. Люди без квитків зайшли, а ми 
з квитками – ні. Уже хотіли поліцію 
викликати. І ганяють мене, як Марка 
по пеклу – то візьми квитка, то нащо 

НЕБЕЗПЕКА БІЛЯ ШКОЛИНА МЕЖІ
Приміщення колишнього будинку 
культури в селі Промінь стоїть 
пусткою вже кілька десятків років. 
За цей час колись велична будова 
обросла кущами, позбулася вікон 
та дверей і стала прихистком для 
компаній місцевих п’яничок.

У будинку культури села Про-
мінь було славне минуле. Величез-
на сцена, простора зала, балкони та 
помпезне оздоблення. Тут проводи-
ли концерти й святкували дні села. 
Пізніше грошей на його утримання 
ставало все менше, тож врешті двері 
клубу замкнули та забили дошками. 

Та вандалів це не спиняє. Усе 
цінне, що можна було відірвати, 
відколупати та вирвати, з примі-
щення винесли. Закинута будівля 
стала своєрідним прихистком для 
випускників школи – стіни рясні-
ють пам’ятними написами про ви-
пуски різних років. Підлога місцями 
проламана, а десь – спалена. Зі стелі 
ростуть дерева.

Директор школи І-ІІ ступенів 
села Промінь Антоніна Демчук на-
рікає: від цього приміщення – самі 
проблеми. Через те, що воно розта-
шоване на території навчального за-
кладу, вчителям постійно доводить-
ся пильнувати, аби діти не ходили в 
закинутий клуб.

– Це травмонебезпечний об’єкт. 
Ми як учителі акцентуємо увагу ді-
тей на тому, що це приміщення не-
безпечне для життя. Але діти є діти, 

вони забігають сюди не тільки під 
час уроків, а й після. Один – бо це 
цікаво, інший – бо заборонено. Ми 
зверталися до сільської ради, але 
поки реакції немає, – розповідає 
директор школи. – У Промені про-
живає близько тисячі людей, дуже 
багато молоді, але клубу для них не-
має, вони не мають куди подітися. 
Приходять на територію школи і тут 
проводять час. Торік після таких по-
сиденьок у школі вибили вікно.

Директор упевнена: клуб змо-
жуть знести лишень після оцінки 
його експертною комісією. 

Жителі Променя, кандидати 

в депутати Боратинської ОТГ від 
УКРОПу Володимир Казаков, Олек-
сій Мельник та Сергій Герасимчук 
ще пам’ятають, як у цьому будин-
ку культури відзначали новорічні 
свята й ходили на концерти. В один 
голос переконують: серце болить за 
цю споруду і за дітей, які сюди при-
ходять розважатися.

– Це приміщення треба або роз-
валити, або реконструювати. Але 
якщо реконструювати, то на це тре-
ба величезні кошти, – каже Володи-
мир Казаков. 

– Переконаний, що після 
об’єднання у новоствореної грома-

ди будуть гроші, але лише спільно 
з іншими депутатами та за згодою 
жителів Променя можна вирішити, 
що робити з цим приміщенням, – 
каже Олексій Мельник. 

Додає: після знесення аварійної 
будівлі на її місці можна звести ін-
ший клуб. Щоправда, не такий гро-
міздкий та значно дешевший – на 
щастя, це дозволяють сучасні тех-
нології. 

– У Промені дуже потрібен бу-
динок культури, бо молоді справді 
нема куди подітися. Найближчий 
клуб, куди на дискотеку можна було 
б сходити, – аж у селі Лаврів, а до 

У ПРОМЕНІ ЧЕРЕЗ БРАК КОШТІВ НЕ МОЖУТЬ ЗНЕСТИ 
АВАРІЙНЕ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ

його взяла, – нарікає жінка.
– Ми будемо вимагати, аби гра-

фік руху автобусів був без відхи-
лень. Плюс об’єднаної громади саме 
в тому, що ми зможемо диктувати 
свої умови. От зараз збираємо на 
перевізника скарги, і коли будуть 
проводити тендерні процедури на 
маршрут, то всі ці зауваження буде 
враховано. І якщо їх буде багато, то 
відмовимося від послуг недобросо-
вісних перевізників, – переконаний 
Василь Корець.

Фельдшер Бірківської амбулато-
рії Тетяна Томашук просить для ме-
дичного закладу вікна. Каже: через 
постійний холод у приміщенні не 
працює техніка, тож надати пацієн-
там кваліфіковану медичну допомо-
гу лікарі закладу не можуть.

– Люди замерзають, поки ми 
проводимо маніпуляції. У нас не 
працюють ультразвук, кардіограф, 
інгалятори, – розповідає жінка.

– Напишіть звернення на 
мене як народного депутата, і ми 
обов’язково знайдемо можливість 
розв’язати це питання, – каже Ірина 
Констанкевич.

ЗАЛАЗЗЯ: СВІТЛО ЗА 
КОСМІЧНИМИ ЦІНАМИ

У селі Залаззя інша проблема: тут 
мешканці нового житлового масиву 
вже довгий час не можуть передати 

лінії електропостачання на баланс 
Любешівської філії «Волиньобл-
енерго». Тож поки їм доводиться 
платити за подвійним тарифом.

– За світло мусимо платити по-
над тисячу гривень на місяць, – на-
рікають люди. 

– У Любешівському районі най-
гірша ситуація з підключенням но-
вих житлових масивів до електро-
постачання. У мене була зустріч із 
начальником «Волиньобленерго» 
щодо цього питання. Надішлю від 
себе як народного депутата звер-
нення до керівника Любешівського 
РЕСу з вимогою припинити блоку-
вання процесу передачі електроме-
реж на їхній баланс, – каже Ірина 
Констанкевич.

Жителі села нарікають і на нову 
пенсійну реформу. Кажуть: у ре-
зультаті прорекламованих урядом 
нововведень їм додали лише трохи 
більш як по сто гривень. А комусь 
і зовсім нічого. Народний депутат 
такі звернення збирає та планує їх 
показати Міністру соціальної полі-
тики Андрію Реві як наочний доказ 
непродуманих реформ, що їх декла-
рує нинішня влада. 

БИХІВ: ЛЮДИ НЕ ВІРЯТЬ У 
НОВІ РЕФОРМИ 

Пенсійні питання турбують і 
жителів села Бихів. Люди кажуть: 

попри те, що вони мають величез-
ний стаж роботи, пенсійні доплати – 
копійчані. А ще цікавляться новою 
медичною реформою. Кажуть: після 
всіх нововведень влади мало вірять 
у їхній позитивний результат. 

– Згідно із новою медичною 
реформою, найдешевша операція 
вартує сім тисяч гривень – це опе-
рація із видалення мигдалин. У 
разі, якщо, не доведи Боже, людина 
поламає ногу, то це вартуватиме 71 
тисячу гривень. Медична реформа 
має передбачати обов’язкове дер-
жавне медичне страхування, чого 
немає в документі, який ухвалив 
парламент, – розповідає Ірина Кон-
станкевич.

ДЕРЕВОК: ЗБЕРЕГТИ КЛУБ 
У селі Деревок жителі просять у 

народного депутата допомоги з ре-
монтом їхнього будинку культури. 
Тут уже кілька років тече дах, а від 
цього руйнується вся споруда. 

– Для нашого села дуже важ-
ливо зберегти цей клуб, адже тут у 
нас працюють гуртки, відбуваються 
дискотеки, тут ми святкуємо Дні 
села. Крім того, в будинку культури 
розташована бібліотека. Але через 
дірявий дах другий поверх цього 
приміщення майже зруйнований, – 
розповідає директор будинку куль-
тури Тетяна Корець. 

– В ОТГ будуть лишатися біль-
шість податків, які платять її меш-
канці. У селі Деревок близько пів-
тора мільйона гривень становитиме 
сума на податок з доходів фізичних 
осіб. Кошти на перекриття даху в 
клубі реально знайти, – каже кан-
дидат у голови ОТГ Василь Корець. 
– Хочу стати головою ОТГ, бо маю 
значний досвід в управлінських 
структурах і знаю, як розв’язувати 
подібні проблеми. 

– Мені важливо, кого люди обе-
руть головою громади, адже від того 
залежить, як ми будемо працювати. 
Виконавча влада часто встромляє 
палки в колеса, бо на усьому хочуть 
«відмити» кошти. У Любешівському 
районі не дали поставити вікна в 
сільських школах, зокрема й у вашій. 
Було звернення від вашої громади 
на мене, як народного депутата, але 
голова райдержадміністрації вирі-
шив, що доцільно замінити вікна не 
у Деревку, а в Седлищі, бо це село – 
візитна картка Любешівського райо-
ну, – розповідає народний депутат. – 
Я підтримую Василя Корця, бо вірю, 
що він буде справедливим керівни-
ком та правильно розподілятиме 
кошти між усіма селами об’єднаної 
територіальної громади. 

Анна ВОЛОЩУК, 
Любешівського району

нього 8 кілометрів, – каже Володи-
мир Казаков.

– Споруда розташована на те-
риторії школи, і це найбільша не-
безпека. Дуже часто бачу, як діти 
і після навчання тут граються. Не 
доведи Боже, яка трагедія станеться. 
Я батько двох дітей, які через кілька 
років підуть у Промінську школу. І 
постійно переживатиму за них, бо 
ж знаю: дітям цікаве усе заборо-
нене. Вважаю, що питання цього 
приміщення потребує нагального 
розв’язання, – додає Сергій Герасим-
чук. – Ми йдемо в депутати, бо має-
мо свіже бачення, бажання змінити 
на краще життя мешканців ОТГ, що-
дня стикаємося з проблемами, які в 
Промені треба розв’язати.  

Тривогу жителів Променя по-
діляє і депутат Волинської обласної 
ради, голова фракції «УКРОП» Вя-
чеслав Рубльов. 

– Після об’єднання в ОТГ грома-
да зможе самостійно розпоряджати-
ся коштами та визначати першочер-
гові потреби. Розумію, що знесення 
такої споруди потягне багато коштів 
із бюджету громади, тому готовий 
допомогти з документами, аби цей 
процес був частково профінансова-
ний із коштів резервного фонду Во-
линської облради, – каже депутат.

Та поки шукатимуть гроші, жи-
телі Променя планують обгородити 
аварійну споруду, щоб туди ніхто не 
заходив. 

Анна ВОЛОЩУК
Луцький район

«Я підтримую Василя 
Корця, бо вірю, що він буде 
справедливим керівником», – 
переконана народний депутат

Селян найбільше цікавлять 
питання нарахування пенсій 

Всередині небезпечного приміщення
Споруду потрібно розібрати, переконані 
кандидати в депутати від УКРОПу
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ЮРКО ЮРЧЕНКО 
ЗДИВУВАВ 
ШАНУВАЛЬНИКІВ

Легендарний український співак 
Юрій Юрченко взяв участь у 

восьмому сезоні популярного шоу 
«Х-Фактор».

Музикант висту-
пив зі своєю оновле-
ною групою Yurcash, 
яка на довгий час ро-
била перерву в твор-
чості. Він заспівав ав-
тобіографічну пісню 
під назвою «Капітан 
дирижабля», в якій 
було використано 
нецензурну лексику.

Виступ Юрченка 
сподобався глядачам 
і суддям «Х-Фактора», вони аплодували 
стоячи. Артист отримав чотири «Так». За 
ніч відео зібрало понад 65 тисяч перегля-
дів і тисячу лайків. Користувачі мережі та-
кож були в захваті від побаченого і розси-
палися в компліментах легенді української 
музики.

СУБОТА 4 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 

09.40 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.30, 08.05, 
08.25, 09.30 Погода

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00, 01.10 Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак 

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.15 Д/ф «Смаки 

Джиньяна»
15.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена 

історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
01.35 Світло
02.35 Д/с «Дороги до 

Мемфіса»
04.10 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
05.50 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.49, 07.49 Kids Time
07.50 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.15 Страсті за Ревізором
14.15 Вар’яти
16.10 Зоряні яйця
18.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

00.00 Х/ф «Угода з 
дияволом»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 
Ніканорова»

08.00 «Караоке на 
Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Сюрприз, 

сюрприз!»
12.55 «Зважені та щасливі 

- 7»
15.50 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
22.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.50 М/ф «Плодді 

супергерой»
11.10 М/ф «Воруши 

ластами 2»
13.00 «Ух ти show»
14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Прикинься 

моїм чоловіком»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 

Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий 

шлях
08.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
12.00, 15.20 Т/с 

«Каблучка з бірюзою»
16.00, 19.40 Т/с 

«Присягаюсь кохати 
довіку»

21.00 Х/ф «Бестселер по 
коханню»

23.00 Т/с «Герократія»
00.20, 03.00 Т/с «Моя 

велика родина»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.50 Таємниці дефіциту
10.40 Наземні битви
12.50 Гнів небес
16.30 Смугасте життя
17.30 Річкові монстри
19.30 Бокс. Володимир 

Кличко - Тайсон Фьюрі
21.00 Літаки, що змінили 

світ
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Містична Україна
03.20 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману 

2017»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

16.30, 21.15 «Вечірній 
квартал 2017»

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.15 «Українські 
сенсації»

00.10 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.30 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

06.55 Мультфільм
07.15, 03.25 Док.проект 

«Битва за Київ»
08.10 Х/ф «Доля 

людини»
10.15 Х/ф «На війні як 

на війні»
12.10, 04.05 Х/ф «Йшов 

четвертий рік війни»
14.00, 20.30 Т/с «Що 

робить твоя дружина»
20.00, 02.50, 05.30 

«Подробиці»
22.30 Х/ф «Ларго Вінч 2: 

Змова в Бірмі»
00.50 Х/ф «Другий 

шанс»

ІНТЕР

05.30, 04.40 Еврика!
05.35, 04.50, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25, 13.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 «На трьох»
14.20 Комік на мільйон
16.25 Х/ф «Копи на 

підхваті»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Тихо-

океанський рубіж»
22.45 Х/ф «Глибоководний 

горизонт»
00.45 Х/ф «Лейк Плесід: 

Озеро Страху»
02.05 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.20 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця загубленого 
королівства»

13.00 Х/ф «Шайбу, 
шайбу!»

14.40, 02.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
19.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.50 Казки У Кіно
03.40 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Те, що в мені»
08.05 Мультфільм
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Х/ф «Бременські 

музиканти»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30, 03.40 «Волинська 

веселка»
15.05 Т/ф «Кримський 

фоліант»
15.35 «Волинські мелодії»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Роки і долі»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ц «Гартуємось!»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ц «Народна 

скарбниця»
23.25 «Музика осені»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Ієсодо»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 
21.50, 00.20, 02.50 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською

АВЕРС 14.30 Волинський 
портрет

15.00 Серіал «Справа 
Дойла»

17.15 Рандеву
17.30 У фокусі Європа
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «День усіх 

святих»
00.25 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

02.55 Серіал «Справа 
Дойла»

05.15 Наш чудовий 
Всесвіт

П’ЯТНИЦЯ 3 листопада
06.00, 06.35, 07.05 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини 07.30, 08.04, 
08.20, 08.50, 10.55, 
16.35 Погода 08.07 Ера 
бізнесу 08.10 Агроера 
08.15 Спорт 08.30 М/с 
«Чорний пірат» 09.05 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 09.30 Т/с 
«Бодо» 11.05 Т/с «Епоха 
честі» 13.10, 14.30 Радіо. 
День 13.55 «Схеми» 15.15 
Світло 16.45 М/с «Книга 
джунглів» 17.50, 01.10 
Новини. Світ 18.20, 21.30, 
01.25, 02.35  18.35, 
01.40 Новини. Культура 
19.00 Твій дім 19.25 Д/с 
«Супервідчуття» 19.55 
Д/с «Дикі тварини» 20.25 
Перша шпальта 21.50, 
02.20 Новини. Спорт 
22.15 ЧереЩур (Late night 
show) 22.50 Як дивитися 
кіно 23.20 Фільм 02.50 
Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 
03.15 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежності - над 
Срібною землею» 04.10 
Д/с «Латиноамериканська 
музика» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.55, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.20, 22.45 Половинки
10.20 Кохання на 

виживання
12.10, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.20 Х/ф «Братерство 

по крові»
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»

08.05, 23.20 Х/ф 

«Коханий за наймом»

10.05 Х/ф «Провідниця»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00 «Навколо М»
22.00, 02.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Каблучка з бірюзою»
23.20 Слідами
01.45 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50, 01.20 
Бандитська Одеса 07.20, 
00.30 Дзеркало Історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Річкові монстри 11.20, 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 12.20 Природа 
сьогодення 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Наземні битви 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Життя після людей 
19.50 Код доступу 03.40 
Підроблена історія 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку - 5»
13.45 «Міняю жінку - 4»
15.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.20 «Вечірній Київ»
01.20 «Ліга сміху»
05.05 «Неділя з 

Кварталом»

05.50 Мультфільм
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.25, 12.25 Т/с «Я 
прийду сама»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
23.50 Х/ф «Гу-Га»
02.20 Х/ф «Міський 

романс»
03.55 «Чекай на мене»
05.00 «Подробиці тижня»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.00 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 17.30 Т/с 

«Невиправні»
12.10, 13.25 Х/ф 

«Зоонаглядач»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комік на мільйон
02.20 Х/ф «Підривник»
03.40 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
23.00 Х/ф «Едвард Руки-

Ножиці»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Історія без 

купюр»
10.50 Мистецький проект 

«Волинський SongMix» 
11.35 «Схід і Захід - разом!»
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Євровибір»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.45 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 Мультфільм
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 Т/ф «Він на землі - 

Людина»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Т/ф «З Україною в 

серці»
21.45 Т/ф «Кольори неба»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
01.45 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
02.15 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «суток»
03.10 Т/ф «З Україною в 

серці»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Глобал 3000
09.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30, 23.30 

ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Серіал 

«Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «Справа 

Дойла»
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
00.35 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.00 Серіал 

«Роксолана»

Фільм «Угода з дияволом»

Фільм «Гу-Га»

Фільм «Едвард Руки-Ножиці»

00:00

23:50

23:00

kinoprofi .org

Фільм «Глибоководний горизонт»

22:45

m
tv.co.uk

kinokopilka.pro

m
etrotim

es.com

«БУМБОКС» НЕ 
ГАСТРОЛЮЄ В РОСІЇ

Фронтмен популярного українсь-
кого колективу «Бумбокс» Андрій 

Хливнюк не вважає геройством 
відмову від виступів у Росії.

За його словами, 
відмова від бізнесу в 
Росії – це питання чес-
ті, інформує Styler. На-
гадаємо, що на момент 
початку трагічних по-
дій у Криму та на Дон-
басі «Бумбокс» входив 
у десятку українських 
артистів, які давали 
концерти в Росії.

А от український співак Віталій Козлов-
ський вважає, що абсолютно неясно, хто є 
агресором і хто винен у війні на Донбасі. 
Про це він розповів у інтерв’ю цьому ж ви-
данню. «Я вже не розумію, хто правий і хто 
винен. Я не знаю, кого можна назвати агре-
сором. Напевно, тих, хто між собою ділить 
усі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це 
гроші. Для когось це вигідно», – наголосив 
Віталій.

протилежні думки

нове – забуте давнє

uk.w
ikipedia.org

frontnew
s.eu
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НЕДІЛЯ 5 листопада
06.00, 06.35, 07.05 

М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 
09.20, 23.20 Погода

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00, 01.10 Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.10 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.35 Х/ф «Джейн Ейр»
13.00 Д/ф «Смаки 

Джиньяна»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.20 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
17.15 Т/с «Бодо»
20.25 Слідство. Інфо. 

Спецвипуск
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак українською
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
04.10 Д/с «Латиноамери-

канська музика»

05.15 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 Х/ф 

«Зоонаглядач»
12.45 Факти
14.05 Х/ф 

«Глибоководний 
горизонт»

16.05 Х/ф 
«Тихоокеанський 
рубіж»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Всесвітня 
війна Z»

22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «Незвичайна 

подорож»
02.40 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

12.20 Х/ф «Король 
повітря: Ліга 
чемпіонів»

14.00 Країна У
17.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Едвард Руки-

Ножиці»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Х/ф «Залізна 

сотня»
03.40 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Т/ц «Роки і долі»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до 

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
12.50 Мультсеріал
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Вікно в Америку»
15.05 Т/ц «Гартуємось!»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Загублене місто»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ф «І буде син, і 

буде...»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

проспект»
00.25 Х/ф «Загублене 

місто»
02.00 «Волинська 

веселка»
03.35 «Епоха доблесті»
04.25 Д/ф «Доля. Григір 

Тютюнник» (ф.2. «Повна 
душа болю»)

05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.20 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Караоке на 

Майдані»

11.55 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 «Ух ти show»
11.00 М/ф «Плодді 

супергерой»
12.25 М/ф «Воруши 

ластами 2»
14.15 Х/ф «Простачка»
16.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 «КВН»
02.50 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Фото на 

документи»
11.10 Т/с «Присягаюсь 

кохати довіку»
15.10 Х/ф «Бестселер по 

коханню»
17.10, 20.00 Т/с 

«Протистояння»
19.00, 04.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.20 Т/с «Чужа жінка»
02.15, 04.50 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

06.00, 05.30 Бандитська 
Одеса

07.50 Телеформат
10.40 Наземні битви
12.50 Літаки, що змінили 

світ
15.30 Мандрівка у себе
16.30 Природа 

сьогодення
17.30 Річкові монстри
19.30 Бокс. Володимир 

Кличко - Ентоні Джошуа
21.00 Гнів небес
00.30 Україна: забута 

історія
03.20 Місто
04.00 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
04.40 Таємниці пірамід

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.50 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія»
12.55, 13.55, 15.00, 16.00 

Т/с «Свати - 5»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Сватики »
01.20 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
04.35 «Сватики 12»

06.00 Мультфільм
06.20, 01.00 Х/ф «Сім 

старих і одна дівчина»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Т/с «Крапля світла»
16.00 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Суєта суєт»
22.20 Док.проект 

«Галина Польських. 
За сімейними 
обставинами»

23.20 Х/ф «Нічна подія»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.14, 06.29 Kids Time
06.30 Топ-модель по-

українськи
09.10 Х/ф «Сонна лощина»
11.20 Х/ф «Каблучка 

дракона»
13.10 М/ф «Шрек 3»
15.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

21.00 Х/ф «Учень 
чаклуна»

23.10 Х/ф «Темний ліс»
01.00 Х/ф «Угода з 

дияволом»

06.00 Мультсеріал 
«Ієсодо»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Детонація
07.30 Огляд світових 

подій
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

11.00 2 я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест

АВЕРС 14.30 Мозаїка 
батьківства

15.00 Серіал «Справа 
Дойла»

16.30 Х/ф «Вікно 
навпроти»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «День усіх 
святих»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Х/ф «Вікно 

навпроти»
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Серіал «Справа 

Дойла»
04.35 Х/ф «Вікно 

навпроти»

ФУТБОЛ 1

ПН 30 жовтня ВТ 31 жовтня СР 1 листопада ЧТ 2 листопада ПТ 3 листопада СБ 4 листопада НД 5 листопада
06.00 Борнмут - Челсі. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» З. Махарадзе 08.15 Зірка 
- Ворскла 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Жирона - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Шахтар 
- Сталь 16.00 Журнал Ліги 
Європи. Прем’єра 16.55 МЮ 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.40, 21.40 
Топ-матч 19.50 Рома - Челсі 
(2008/2009). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
21.55 LIVE. Еспаньйол - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 23.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
00.50 Вест Бромвіч - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 02.40 Журнал 
Ліги Європи 03.35 Атлетіко - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
05.25 Журнал Ліги Чемпіонів 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Бернлі - 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
09.05, 04.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Шахтар - Сталь 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Борнмут - Челсі. 
Чемпіонат Англії 17.15 Рома 
- Челсі (2008/2009). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 19.05, 
23.40 Топ-матч 19.10 Атлетік 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
20.00 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
21.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
21.30 LIVE. Рома - Челсі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 23.50 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.15 МЮ - Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
03.05 Зірка - Ворскла 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 Лестер - Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.40, 
20.55 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.55, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
МЮ - Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10 Рома - Челсі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 LIVE. 
Шахтар - Феєнорд. Юнацька 
Ліга УЄФА 16.15 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.45 Селтік - 
Баварія. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.35, 02.55, 05.25 Топ-матч 
18.45 LIVE. Бешикташ - Монако. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.30 
LIVE. Наполі - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 23.40 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.05 Боруссія (Д) - 
АПОЕЛ. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 03.05 «Сіткорізи» 
03.35 Шахтар - Феєнорд

06.00 Журнал Ліги Європи 
06.55 Селтік - Баварія. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.40 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 20.45, 
22.50 Футбол NEWS 10.25, 
03.40 Тоттенгем - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10, 
01.50 Наполі - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Боруссія 
(Д) - АПОЕЛ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.05 Шахтар - Феєнорд. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 18.40 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 19.00 «Шлях 
до Ліона» 19.50 LIVE. Янг Бойз 
- Динамо. Ліга Європи УЄФА 
21.55 LIVE. Атлетік - Естерсунд. 
Ліга Європи УЄФА 00.00 Славія 
- Вільярреал. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 05.30 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 

06.00 Арсенал - Црвена Звезда. 
Ліга Європи УЄФА 07.45, 05.20 
«Сіткорізи» 08.15 Боруссія 
(Д) - АПОЕЛ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 «Ліга 
Європи. ONLINE» 12.10 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.00 Славія - Вільярреал. Ліга 
Європи УЄФА 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 16.05, 20.35 «Шлях 
до Ліона» 16.55, 01.10 Янг 
Бойз - Динамо. Ліга Європи 
УЄФА 17.45, 19.30 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 18.45 Герта - Зоря. 
Ліга Європи УЄФА 21.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 22.50 
Тоттенгем - Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 03.00 
Світ Прем’єр-Ліги 03.30 МЮ - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА

06.00 Атлетік - Естерсунд 
07.45, 13.25 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Герта - Зоря. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.55, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
11.45 Шахтар - Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 LIVE. 
Валенсія - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 14.45, 18.00 Футбол 
Tables 16.15, 03.15 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 17.10 
LIVE. Депортіво - Атлетіко 
19.10, 21.25 Топ-матч 19.25 
LIVE. Алавес - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Барселона - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Сток Сіті - Лестер. 
Чемпіонат Англії 01.30 
Олександрія - Чорноморець 
04.05 Вест Гем - Ліверпуль

06.00 Янг Бойз - Динамо. 
Ліга Європи УЄФА 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Шахтар 
- Феєнорд. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 16.15, 20.15 
Футбол NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра» С. 
Кривцов. Прем’єра 11.45 
Барселона - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 13.30, 15.55, 16.35, 
18.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE. 
Маріуполь - Шахтар 14.45, 
17.45 Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Сталь - Карпати 19.25 LIVE. 
Олімпік - Зоря 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Сельта - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
00.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.15 Ман 
Сіті - Арсенал. Чемпіонат Англії 
04.05 Реал - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 

ГАСТРОЛІ БУДУТЬ 
ЗАКОННИМИ

Голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій підписав закон «Про 

гастрольні заходи в Україні», йдеться 
на сайті Верховної Ради.

Цей законопроект визначатиме, яких ро-
сійських артистів можна запрошувати в Укра-
їну лише після дозволу Служби безпеки.

Нагадаємо, 21 вересня комітет Верхов-
ної Ради з питань культури розглянув та 
підтримав законопроект про особливості 
гастролей росіян на території України. Зако-
нопроект має на меті встановити обмеження, 
які допоможуть протидіяти антиукраїнській 
пропаганді під час проведення гастролей. 
Також він регламентуватиме вимоги до ор-
ганізації гастрольних заходів, учасниками 
яких є громадяни країни-агресора.

офіційно

Фільм «Тихоокеанський рубіж»

16:05

kotaku.com
.au

Фільм «Учень чаклуна»

21:00

oregonlive.com

свято наближається ФІЛЬМИ ДО ХЕЛЛОВІНА
Хелловін у 2017 

році традиційно 
святкуватимуть у ніч з 

31 жовтня на 1 листопада. 
В Україні це свято з 
кожним роком набуває 
все більшої популярності, 
зокрема, через яскраві 
традиції. Якщо ви хочете 
відчути його атмосферу й 
насолодитися прекрасними 
творами на цю тему, 
скористайтеся підбіркою 
найцікавіших фільмів від 
«ГолосUA».   

«Едвард Руки-Ножиці». Кра-
сива казка Тіма Бертона за участі 
Джонні Деппа і Вайнони Райдер  у 
головних ролях – удосконалена вер-
сія «Красуні та чудовиська». У фільмі 
розгортається історія кохання відки-
нутого суспільством Едварда Руки-
Ножиці і прекрасної Кім, яка змогла 
оцінити його добре серце. Найбільш 
вдалий вибір для тих, хто не планує 

зустрічати Хелловін на самоті. 
«Іствікські відьми». Стрічку 

знято за мотивами твору Джона 
Алдайка в жанрі чорної комедії. Сю-
жет фільму лишається актуальним і 
близьким більшості сучасних жінок. 
Він розповідає історію трьох самот-
ніх відьом з маленького містечка 
Нової Англії, які сумують за своїм 
ідеальним мужчиною. Якщо ви зну-
дилися за дорослим гумором, пере-
гляньте цю стрічку. 

«Смерть їй пасує». Бродвей-
ська зірка Медлін Ештон і її подру-
га Хелен Шарп мріють про еліксир 
вічної молодості і звертаються по 
чудодійний відвар до чарівниці. Це 
ще одна прекрасна чорна комедія, 
сюжет якої насичений  комічно-
жахливими і казковими момента-
ми. 

«Вій». Фільм, знятий за моти-
вами однойменної повісті Миколи 
Гоголя, повноправно іменується 

першим і останнім радянським 
фільмом жахів. У картині яскраво 
описано побут і фольклор україн-
ців, традиції та місцевий одяг. Ком-
біновані знімання, грим відьми та 
іншої нечисті, неповторна гра ак-
торів – завдяки цьому фільм можна 
переглядати безперестанку.

«1408». Кімната 1408 – місце, де 
страх має матеріальну оболонку, а 
головний герой марно намагається 
розв’язати головну проблему – ви-

братися звідси. Переглядаючи цю 
стрічку, мимоволі починаєш вірити 
в реальність усього, що відбуваєть-
ся, а сюжет підносить чимало сюр-
призів. 

«Паранормальне явище». Це 
той фільм, після якого ваші друзі 
телефонують уночі й кажуть, що 
не можуть заснути. Сюжет прос-
тий: молода пара живе в будинку 
з темними силами, існування яких 
намагається зазнімкувати. І їй це 
вдається.  

«Омен». Події на екрані відбува-
ються повільно, спецефекти майже 
відсутні, нема ні крові, ні монстрів. 
Лише малюк Деміен із посмішкою 
ангела лякає серйозніше, ніж чу-
довиська. Картина була удостоєна 
премії «Оскар» у номінації «Краща 
музика до фільму». 

«Астрал». Ця стрічка нагадує  
глядачам, чого слід по-справжньому 
боятися. Після перегляду фільму ви 
не будете боятися кривавих сцен. 
Вам буде страшно від того, що ви не 
знаєте, що ж там – за зачиненими 
дверима.

24tv.ua

inter.ua

fi lm
.onet.pl

«Едвард Руки-Ножиці» «Вій»
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-652-47-02    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ
ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику. Газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продам цеглу червону, пісок, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів. 
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продам дрова, торфобрикет, пісок з 
кар’єру, відсів, щебінь різних фракцій, бло-
ки будівельні, цеглу. Доставка пиломате-
ріалів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, 
камінь річковий, цегла (100, 75, облицю-
вальна, вогнетривка), блоки (газоблоки, 
блоки з відсіву та фундаментні), клей для 
блоків, цемент. Доставка, послуги маніпу-
лятора та самоскида. Гірка Полонка, вул. 
Луцька, 9. 099-207-17-21, 068-721-22-29.

 Виготовляємо і продаємо кольорові ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-

практична психологія

тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 
до 12 т. 050-378-19-98.

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ре-
монт та обслуговування. Плівки теплич-
ні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасові 
харчові на 100-200 та 5000 літрів, куби на 
1000 літрів. 050-670-90-75.

Підприємство пропонує комплекс 
будівельно-монтажних робіт:
• будівництво житлових і нежитлових 
приміщень;
• ремонтно-будівельні та 
оздоблювальні роботи;
067-914-17-21
• встановлення твердопаливних котлів;
• електромонтажні роботи;
• роботи з каналізаційними системами;
• послуги екскаватора.
067-332-50-35

АВТО

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам квартиру площею 
43 м2 в новобудові у Луцьку. Ціна – $13 500. 
066-660-63-03.

 Продам земельну ділянку площею 30 
соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого району. 9 км від міста, є льох, кри-
ниця, тимчасівка, підведено електрику. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 соток під забудову в с. Великий Оме-
ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в 
р-ні ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є 
лічильники газу, води, металопласти-
кові вікна, балкон. Ціна за домовленіс-
тю. 099-364-91-43.

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-

ристів (р-н просп. Відродження) у Луць-
ку. 31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантех-
ніка, електрика, вмебльована кухня, 
вікна 5-камерні, балкон. Ціна договірна. 
050-844-74-26, 067-361-04-05.

 Продам 2-кімн. квартиру з євроре-
монтом у центрі с. Липини, Луцький 
р-н. Загальна площа 50 м2, площа кух-
ні 8 м2. Розташована на 2 пов. 2-поверх. 
будинку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна – 
23 тис. у.о. 066-254-63-47.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, два забійні 
цехи і приміщення міжрайбази в м. Камінь-
Каширський. 097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам невелике господарство недале-
ко від Луцька. Є газ, світло, 50 соток землі.  
099-073-56-48.

РОБОТА

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу працівників робочих спеціальнос-
тей. ЗП від 5000-7000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн 
за 15 змін), інженер-механік, прибираль-
ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні 
спеціальності; різноробочі на склади, фаб-
рики; зварники, слюсарі, столяри. Високі 
зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-

таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

РІЗНЕ

 Продам робочу кобилу. 099-773-10-00.

 Куплю вовну. 097-645-15-54, 
095-506-01-64.
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ПРАВИЛА УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ 

1 Закон обнулення. Мозок не 
може безперебійно виконувати 

ваші розпорядження. Йому потріб-
ні відпочинок і перезавантаження. 
Навіть ґрунт перестає бути родю-
чим, коли його виснажують.

2 Закон помилкової доброти. 
Нам тільки здається, що ми до-

помагаємо, розв’язуючи чужі проб-
леми. Ми посилюємо їх. Людина має 
залагодити свої негаразди само-
стійно. 

3 Закон показовості дрібниць. 
Як людина виявляє себе в дрібни-

цях, такою вона і є! Вона може бути 
щедрою по-царськи, але раз на рік, а 
дріб’язкова натура виявляється що-
дня, тому це більш красномовно. 

4 Закон зародків. Одне брудне 
горнятко потягне за собою гору 

немитого посуду. Один напис на сві-
жопофарбованому паркані – і весь 
паркан буде списаний. Тому всі не-
сприятливі явища і події потрібно 
розпізнавати в зародку та знищува-
ти все погане.  

5 Краще недоробити, ніж пере-
робити. Наприклад, якщо виго-

лошуєте промову, то закінчуйте її до 
того, як люди втомляться. Пішли на 
побачення – попрощайтеся трохи 
раніше, ніж це захоче зробити ваш 
партнер. Ідіть з гостей, не чекаючи, 
коли господарі почнуть нудитися. 

6 Закон спільної упряжки. Двоє 
коней в одній упряжці можуть 

зрушити з місця 15 тонн. А ось кож-
ний з них окремо – тільки 3 тонни. 

7 Закон чарівного слова. Вияв-
ляється, чарівне слово – «ні», а 

не «будь ласка». Багатьох проблем 
можна уникнути, якщо навчитися 
легко відмовляти людям.  

8 Закон хибності ідеальних 
умов. Ніколи не буде ідеальних 

умов. Діяти треба тут і зараз, долаю-
чи проблеми. 

9 Закон пропозиції. Пропозиції 
роблять не просто так. Доля та-

ким чином часто виявляє турботу 
про нас.

10 Закон одного разу налаго-
дженого. Одного разу нала-

годжене чудово працює! 

11 Закон компенсації. Не бу-
ває всього одночасно. Якщо 

в чомусь одному людина досягла 
суттєвих успіхів, то в іншому у неї 
зазвичай буває недобір. 

12 Закон впливу. Оточення 
впливає на те, якою стане 

людина. Ми перетворюємося на 
тих, хто поряд з нами, і набагато 
рідше перетворюємо оточення на 
себе. 

13 Закон хреста. Хрест кожно-
му дається в суворій відпо-

відності з його спиною. 

14 Закон полярної реакції 
на талант. Талановиті люди 

зав жди викликають полярні реак-
ції: або захоплення, або ненависть. 
Якщо ви талановиті, то не сподівай-
теся на загальне схвалення. Вороги 
будуть уже тому, що не всі таланти 
дісталися їм. 

15 Закон «Не твої люди». Не 
твої люди все одно від тебе 

підуть. 

16 Закон спільної пам’яті. 
Найбільше людей пов’язує 

спільна пам’ять про пережиті події. 
Бажаєте доброї прихильності – по-
трапте в пам’ять добром. 

17 Закон прив’язки думок до 
ближнього. Людина, яка 

поряд із нами, змушує думати про 
себе, навіть якщо вона нам не ціка-
ва. У цьому небезпека близькості 
нікчемних людей. 

18 Закон неминучості втрат. 
Знаючи це, не варто засму-

чуватися занадто сильно. Ми не 
можемо бути ідеальними, і наші 
дії – також. Неминучість втрат при-
ймайте зі смиренням. 

19 Закон половинок. Будь-яку 
картину світу, будь-яку спра-

ву можна символічно розділити на 
половинки, які взаємно доповню-
ють одна одну. Задавайте правиль-
ну початкову половинку – і успіх 
гарантовано. 

20 Закон правильних вчин-
ків. Якщо людина чинить 

правильно, то її справи йдуть що-
разу краще. 

edum
arket.ru

m
ytags.ru

Іриси (300 сортів) 
Лілейники (150 сортів) 

 Півонії трав’янисті (50 сортів)Півонії трав янисті (50 сортів)

ПРОДАЖ КВІТІВ 
БАГАТОРІЧНИХ

Іриси (300 сортів)
Лілейники (150 сортів)
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Ціни та фото на сайті.
Інтернет-каталог: www.ukr-iris.in.ua

Квітники на замовлення: 
створюємо незабутні клумби!

(067) 934-49-29

Робимо й надсилаємо план Робимо й надсилаємо план 
висадки поштою висадки поштою 

або висаджуємо квітиабо висаджуємо квіти
на вашій ділянціна вашій ділянці

Наталія Грейс – 
талановитий психолог 

і бізнес-тренер. У своїй 
книзі «Закони Грейс» вона 
сформулювала перелік 
закономірностей, які 
допоможуть нам стати 
трохи мудрішими.

Наталія Грейс Ми перетворюємося на тих, хто поряд з нами
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СВЯТО ГАРБУЗА 
В ЗООПАРКУ 

Частування гарбузовою 
кашею, чаєм і соками, розіграш 
подарунків для малечі, показова 
годівля тварин, майстер-класи з 
малювання та бульбашкове шоу – 
такі розваги чекали на учасників 
Свята гарбуза в Луцьку. Осіннє 
розважально-пізнавальне дійство 
для відвідувачів підготували 
працівники міського звіринцю. 

Як розповіла директорка зоопарку 
Людмила Денисенко, таке свято вони 
влаш товують не вперше, мають позитив-
ний досвід минулого року. Тому адміні-
страція планує відзначати його щороку, як 
і свята Івана Купала та Святого Миколая.

«У нас все вдається, щоразу прихо-
дить усе більше відвідувачів, адже люди 
слідкують за нашою інтернет-сторінкою. 
Сьогодні вони можуть поглибити свої 
знання, самостійно приготувати корм для 
тварин, дізнатися про те, які є види гарбу-
зів, які вони мають корисні властивості. А 
також посмакувати гарбузовою кашею 
та гарбузово-апельсиновим, гарбузово-
банановим, гарбузово-лимонним сока-
ми», – зазначила директорка зоопарку.

Людмила Денисенко підкреслила: 
завдяки проведенню таких заходів  у 
звіринці можна не лише поспостерігати 
за тваринами. Зоопарк стає локацією з 
еколого-просвітницькою функцією.

«За останній рік Луцький зоопарк 
став осередком для відпочинку усією 
родиною. Ми хотіли продовжити цю теп-
лу осінь і зробити українське свято, не 
Хелловін, а Свято гарбуза», – розповіла 
Людмила Денисенко. За словами дирек-
торки, до організації свята долучилися 
всі 45 працівників звіринцю, які безпосе-
редньо і відповідали за частування від-
відувачів. Головний бухгалтер Людмила 
Бутова наголосила, що таке свято не тіль-
ки заохочує лучан прийти до зоопарку, 
а й ще більше згуртовує їхній дружний 
колектив.

«Щодня ми працюємо по підрозділах, 
а в таке свято – усі разом. Бо хочемо зро-
бити наш зоопарк комфортнішим для во-
линян. Щоб відвідувачі знали, що в Луць-
ку є місце, де можна корисно провести 
час із сім’єю. Бухгалтерія, наприклад, ва-
рить кашу, готує чай. І, звісно, наш керів-
ник з нами, вона допомагає нам у кожній 
справі», – сказала Людмила Бутова.

Позитивні враження від свята отри-
мали не лише діти, які брали участь у 
конкурсах і майстер-класах, а й дорослі. 
«Тут весело, цікаво, пізнавально. Ще й 
погода сприяє святу. Не шкодуємо, що в 
неділю обрали здоровий відпочинок», – 
поділилася враженнями лучанка Любов 
Мороз, яка прийшла до зоопарку разом 
із донькою та онукою.

Окрім численних розваг, на терито-
рії зоопарку облаштували фотозони, які 
оформили квітами, листям і, звичайно ж, 
гарбузами.

Головною атракцією свята стало, звіс-
но, знайомство з тваринами. Окремих ви-
дів тварин у звіринці нараховують майже 
сотню. А загальна кількість підопічних 
закладу становить близько півтисячі.

імпреза

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

сильні духом ЖИТИ У ТЕМРЯВІ

Кожен з нас бодай раз у житті 
уявляв, як воно – жити й 
нічого не бачити. Здається, 

що світ навколо – суцільна 
темрява, що розбавляється 
звуками. Та чи справді усе так, як 
думають зрячі?

«Мене колись запитали, чи хотів би я бачи-
ти. Було б добре, але це не головне...» – каже 
голова волинської громадської організації 
«Генерація успішної дії» Віталій Ткачук. Цей 
чоловік знає, як пізнавати світ, навіть якщо очі 
не бачать.

РЕАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ
Суспільство поки не готове ставитися до 

людей з інвалідністю як до рівних. Хоча, ніде 
правди діти, є й такі, хто навмисне створює 
образ бідного сліпого. «Є безліч стереотипів. 
Людей із порушеннями зору називають слі-
пими, але це не так. Ми такі ж, як і всі. Справ-
ді, є люди, які мають інвалідність і не бачать 
дов колишній світ таким, яким його бачить 
більшість, а є й такі, в кого дуже поганий зір. 
Як результат – кліше «неповносправні», із 
ним важко влаштуватися на роботу, навіть не 
тому, що фахівець не влаштовує роботодавця 
чи не впорається, а лиш тому, що суспільство 
не готове приймати нас такими, якими ми 
є», – констатує Віталій Ткачук.

У 2011 році в Луцьку реалізовано про-
ект «Об’єднаймо зусилля для зайнятості 
кожного». Він був ініційований організацією 
«Генерація успішної дії» спільно з Луцьким 
міським центром зайнятості. Тоді багатьом 
людям вдалося знайти роботу, хтось пішов у 
приватний сектор, хтось – у держустанови. 
«Раніше людина з інвалідністю по зору могла 
працювати лише масажистом чи педагогом, 
хоча й це була рідкість. Нині ж технології ру-
хаються вперед, ми маємо змогу працювати 
з комп’ютером, самостійно користуємося 
смартфонами. Тепер є чимало професій, як-от 
журналіст, програміст, працівник соцустано-
ви чи кол-центру тощо. Звісно, не всі незрячі 
комунікабельні, але завжди можна навчити та 
допомогти соціалізуватися», – пояснює очіль-
ник громадської організації.

Стереотипи породжують і самі люди з ін-
валідністю. «Деякі незрячі старшого віку час-
то бідкаються, які вони нещасні. Ще й уміють 
так сказати, аби сльоза покотилася. Усе це 
для того, аби грошенят дали. Такі люди люб-
лять наголошувати, що немає гіршої вади, ніж 
сліпота. Бо глуха людина може побачити, лю-
дину на візку можуть вивезти, а сліпу треба 
виводити. Я вважаю, що немає нічого страш-
ного в тому, що не бачиш. Не знаю, яким я був 
би, яким було б моє життя, якби бачив, і чи 
був би я щасливим», – ділиться роздумами 
Віталій.

Саме через такі стереотипи колись йому 
було соромно дістати книгу в громадському 
місці, щоби почитати. Адже був страх, що всі 
його розглядатимуть. На щастя, каже Віталій, 
зараз усе змінюється на краще. І це – завдяки 
спільній роботі і самих людей з інвалідністю, 
і небайдужих лучан, а також представників 
влади.

ДОСТУПНІСТЬ МІСЬКОГО 
ПРОСТОРУ

Віталій Ткачук каже, що нині «Генерація 
успішної дії» як ніколи відчуває розуміння й 
підтримку влади. Так, із міської казни оплати-
ли борг за комунпослуги в приміщенні, де діє 
Braille Studio. «Розв’язання проблеми опален-
ня студії друку шрифтом Брайля (рельєфно-
крапковий шрифт написання й читання для 
незрячих, – ВН) було дуже важливим, адже за 
відсутності належного температурного режи-
му дороге обладнання могло б вийти з ладу. 
Тому щиро дякую, що від нас не відвернули-
ся. Пригадую, торік була неприємна ситуація, 
коли покійний мер Микола Романюк дав до-
звіл підключити опалення, а потім прийшли 
з ДКП «Луцьктепло» і його відрізали, мовляв, 
це незаконно. Зараз же таких проблем немає. 
Також міська влада передбачила фінансуван-
ня студії. Приємно й те, що нам довіряють, ми 
можемо спокійно працювати. Також цього 
року відремонтували пішохідну доріжку до 
офісу нашої організації, якою раніше було 
важко рухатися. А ще активісти й волонтери 
волинського осередку «Генерації успішної 

ЛУЧАНИН РОЗПОВІВ ПРО СВІТ НЕЗРЯЧИХ

дії» вперше оздоровилися на озері Світязь», – 
радіє Віталій.

Тішиться чоловік і з того, що Луцьк щоро-
ку стає доступнішим для людей, які не можуть 
бачити світ довкола. «Не можу сказати, що 
Луцьк доступний на 100%, але в нашому місті 
можна піти в кафе, які мають меню шрифтом 
Брайля. Також відбуваються покази фільмів із 
тифлокоментарем (коли у паузах між діалога-
ми за кадром розповідають, що відбувається 
на екрані, – ВН). Щодо спорту, то в нас є орга-
нізація «Інваспорт», де профільно займаються 
з людьми, які мають інвалідність. Тому можна 
упевнено говорити, що ми маємо доступ до 
дозвілля та відпочинку», – розповідає гро-
мадський активіст.

Якщо порівнювати Луцьк зі Львовом, то 
волиняни навіть випереджають сусідів у до-
ступності. «Упродовж останніх років ми зро-
били великий крок уперед. Навіть львівські 
колеги кажуть, що наша громадська актив-
ність дуже потужна. Ми впроваджували іні-
ціативи з озвученням на світлофорах, були у 
цьому одними з перших в Україні. Також реа-
лізували чимало інших проектів. Якщо цей за-
пал у наших активістів та в нинішньої влади 
не згасне, то ми зможемо стати одним із най-
комфортніших для незрячих міст в Україні», – 
наголошує Віталій Ткачук.

Є й чимало незалагоджених проблем, як, 
скажімо, відсутність в адміністративних та со-
ціальних закладах тактильної плитки, неро-
бочі системи оповіщення у транспорті та на 
приміщеннях установ. «Це спеціальна плитка 
для людей з порушеннями зору. Вона має по-
криття, яке дозволяє легко пересуватися не 
бачачи. У багатьох містах вже почали прак-
тикувати її використання, зокрема в Рівному. 
Сподіваюся, що й Луцьк не відставатиме», – 
зазначає Віталій.

До слова, нещодавно в Луцьку представи-
ли екскурсійну тактильну карту для незрячих, 
надруковану шрифтом Брайля. На ній – 12 
об’єктів «Старого міста» та зображені вулички 
між ними. 

«У 2010 році придбали обладнання, зокре-
ма 15 пристроїв зовнішнього та внутрішнього 
оповіщення для громадського транспорту. 
Його передали управлінню транспорту. У 2015 
році в рамках програми місцевих ініціатив ви-
грали проект «Зробимо Луцьк доступним», за-
купили 43 одиниці обладнання зовнішнього 
оповіщення для тролейбусів, воно працюва-
ло, але недовго. Уся проблема в чиновниках 
середньої та нижчої ланки, які думають, що це 
їх не стосується. Також ми закупили пристрої-
маячки (звукові метрономи) за проектні гроші. 
Їх встановили на більш як двадцяти об’єктах 
адміністративних установ. Вони дають можли-
вість незрячим людям орієнтуватися на місце 
розташування того чи того об’єкта. Звукові 
метрономи автоматично регулюють висоту 
звуку залежно від шуму нав колишнього се-

Реквізити для охочих 
допомогти: ГО ВОО ВГО 
«Генерація успішної дії», 
ЄДРПОУ 37004147, р/р 
26008055511197, МФО 303440 
у Волинській філії ПриватБанку.

редовища. На жаль, і вони не завжди увімкне-
ні», – констатує Віталій Ткачук.

У контексті доступності найбільша проб-
лема з освітою. І вона не лише місцева, це 
проблема загальнодержавна. «Колись зна-
йомий жартував, мовляв, нащо та освіта, як 
не видно світа. Але сьогодні ми розуміємо, 
що знання дають силу для самореалізації, це 
стосується і громадської діяльності, і пошуку 
роботи. У луцьких школах є інклюзивна освіта, 
але немає книг шрифтом Брайля. А навчання 
без підручників створює труднощі. Ми могли 
б спробувати розв’язати це питання на місце-
вому рівні спільними зусиллями з небайду-
жими людьми та владою, однак Міністерство 
освіти щороку змінює підручники, фізично ми 
не зможемо передруковувати їх щоразу. Тому 
доводиться користуватися інтернетом. Але в 
такому разі кульгає грамотність учнів, бо ж ін-
тернет ніколи не замінить книгу шрифтом для 
незрячих», – ділиться Віталій та додає, що не-
має потрібної літератури і для студентів із по-
рушеннями зору. Попри це, на Волині діє Кру-
півський навчально-реабілітаційний центр, де 
навчають дітей з порушеннями зору молод-
шого, середнього та старшого шкільного віку.

BRAILLE STUDIO – ФЕНОМЕН
На Волині віднедавна діє проект, що його 

започаткували незрячі для незрячих. Чет-
веро волонтерів організували Braille Studio, 
тобто студію друку шрифтом Брайля, яка за-
слуговує на те, аби бути знаною і надихати 
подібні організації по всій Україні. Проекти, 
організовані «Генерацією успішної дії», під-
тримує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». До 
створення студії друку шрифтом Брайля до-
лучилися директор офтальмологічної клініки 
«Центр хірургії ока проф. Загурського» Тетяна 
Єремеєва, виконавчий директор Благодійно-
го фонду «Волинь 2014» Володимир Криво-
вич, генеральний директор «Модерн-Експо» 
Петро Пилипюк, генеральний директор ПрАТ 
«СКФ Україна» Володимир Цибульський, Іван 
Синюк від Волинської обласної друкарні та 
Волинська єпархія УПЦ. «Вдячні кожному, хто 
підтримує нас. Наша команда ставить за мету 
і надалі продукувати високоякісні матеріали, 
тому ми продовжуємо збір коштів для при-
дбання потужнішого обладнання для друку 
шрифтом Брайля», – зазначає Віталій Ткачук.

«Цьогоріч Луцька міськрада виділила 
близько 90 тис. грн, наступного року перед-
бачено 200 тис. грн. Часто спілкуюся з радни-
ком міського голови Ігорем Поліщуком і бачу 
розуміння. Окрім іншого, ми надрукували ди-
тячу книгу «Подорож старим Луцьком» Ольги 
Боярчук. Фактично, це перша книжка шриф-
том Брайля про Луцьк, яку надруковано за 
роки незалежності. Тепер плануємо надруку-
вати путівник Катерини Мойсіюк «Луцьк. Про-
гулянки містом» і шрифтом Брайля, і у форма-
ті mp3, а ще – її ж книгу «Абетка про Луцьк». 
Загалом ми вже надрукували близько десятка 
книг, меню для 20 закладів харчування, бро-
шури, інструкції для лікарських засобів, газету 
«Сім’я і дім», – ділиться Віталій Ткачук. – Також 
плануємо щорічно видавати хоча б одну-дві 
книги про Луцьк, бо за роки незалежності ви-
дань шрифтом Брайля про наше місто ніхто 
не друкував. Ми працюємо на імідж Луцька й 
доводимо, що наше місто – прогресивне».

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк
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У житті, на жаль, усе відбувається без репетицій. Анна Герман
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  Маргарита ПОЛОНСЬКА
Фото автора
Луцьк – Краків

хочу подорожувати!

мереживо долі

ЗРУЙНОВАНИЙ-ВІДНОВЛЕНИЙ 
ЗАМОК, ПІДЗЕМЕЛЛЯ РИНКУ І 
ЖИДІВСЬКЕ МІСТО-ПРИВИДКраків ідеальний для 

туристів, тому їх тут дуже 
багато незалежно від пори 

року. В історичному центрі одного 
з найстаріших європейських міст 
встановлено зрозумілі вказівники 
й карти. Згідно з даними ЮНЕСКО 
(місто внесено до списку 
світової спадщини організації), 
Краків найохочіше відвідують 
мандрівники з усього світу. 

На питання «Що подивитися у Кракові?» 
не побоюся відповісти – все. Просто ходити 
вулицями й розглядатися по боках. Тут не-
ймовірна атмосфера: по-домашньому тепла, 
навіть узимку, спокійна, зрівноважена століт-
тями буття й пережитими подіями. У Кракові 
багато людей, переважно туристів, але нема 
тлуму, галасу, поспіху.

Місця, обов’язкові до відвідування у Кра-
кові, – це Вавельский замок, королівська 
дорога, що стартує від оборонної споруди – 
барбакану, головна площа Ринок, її підземел-
ля, Маріацький костел. 

Через Королівську браму вузькою ву-
лицею, затиснутою поміж суцільною стіною 
будинків (така забудова характерна для Кра-
кова), виходимо на простору Ринкову площу. 
Одразу впадають в очі дві несиметричні шпи-
лясті башти Маріацького костелу. Щогодини 
з вищої сигнальної вежі час сповіщає трубач. 
Місцева легенда розповідає, що в XIV столітті 
тодішній трубач першим помітив татарську 
орду й попередив городян про небезпеку 
гучним хейналом (сигнальна мелодія). Та за-
кінчити він не зміг, бо в нього поцілила воро-
жа стріла. Тому й сучасний музикант не до-
грає своєї пісні.

Посеред площі стоїть пам’ятник поету 
Адаму Міцкевічу, а збоку тягнуться стометро-
ві Суконні ряди або Сукенніце. Це найперший 
торговий центр у Європі, зведений у сере дині 
XIV століття за наказом короля Казимира Ве-
ликого. Коли на карті сучасної Євразії було 
зов сім небагато міст, Краків уже стояв, і торго-
ві шляхи вели від нього на схід та захід. Десять 
років тому під головною площею Кракова по-
чалися розкопки. За цей час тут облаштували 
інтерактивний підземний музей. Із вузьких 
комірчин, які у давнину слугували крамниця-
ми, лунають голоси, що пропонують купувати 
яйця, свіжі овочі, тканини, інший крам. У віт-
ринах виставлені срібні прикраси, шкіряне 

зображають не злим і зубатим, а усміхненим і 
кумедним. 

Прямуючи у протилежний від Вавеля кі-
нець міста, аби оглянути колишнє поселення 
євреїв Казімєж, дорогою варто підкріпитися 
обважанками. Це пісні бублики, посипані ма-
ком, кунжутом, сіллю. На центральних вули-
цях багато возиків та кіосків із традиційним 
тутешнім смаколиком. У чому особливість цієї 
«булки-плетінки»? А в тому, що обважанки пе-
ред випіканням на кілька хвилин занурюють у 
гарячу воду. Тоді звичайне тісто набуває особ-
ливого смаку.

Старе місто непомітно переходить у Ка-
зімєж. Колись повноцінне місто (засноване в 
XIV столітті), центр єврейської культури, після 
Другої світової війни стало пам’ятником істо-
рії. Від численних жидівських крамниць, шкіл, 
кладовищ, синагог залишилося тільки сім 
релігійних споруд. Оглянути їх можна лише 
ззовні. Мешканців Казімєжа (на той час уже 
дільниці Кракова) нацисти зігнали в Краків-
ське гетто. Більшість євреїв загинули або там, 
або в концентраційних таборах. На меморі-
альному камені зазначено, що німці знищили 
65 тисяч жидів із Кракова. Тепер у Казімєжі 
працюють тільки кав’ярні та ресторани, а 
вузькими брукованими вулицями ходять пе-
реважно туристи. Тут затишно і тихо, хоч зов-
сім поряд жваво курсують трамваї. 

Краків наповнений історією і сучасним 
життям. У цьому місті неможливо загубити-
ся, зате можна знайти безліч незабутніх вра-
жень.    

взуття, глиняний посуд, металеві інструменти, 
знайдені під час розкопок. Спускаючись у цей 
прохолодний музей, занурюєшся не лише 
під землю, а й у час. На поверхні перший по-
верх Сукенніц займають сувенірні крамниці, а 
другий – Народний музей. Ще з площі можна 
вирушити у мандрівку каретою, запряженою 
двома доглянутими кіньми. До речі, майже всі 
кучери – жінки. Та така розвага по кишені не 
всім туристам, бо коштує 150 злотих. 

Основною пам’яткою Кракова є рези-
денція королів – величний Вавельський за-
мок на пагорбі над Віслою. Піднімаючись до 
головної брами замку, цікаво розглядати 
таблиці з записами про меценатів. Вавель 
був дуже зруйнований, найбільше – після 
того, як у королівських кімнатах австрійські 
солдати влаштували казарми. Екскурсоводи 
розповідають, що вояки палили вогнища зі 
старовинних меблів у бальних залах, обди-
рали шпалери зі шкіри, крали коштовні речі. 
Тож після розпаду Австро-Угорської імперії у 
1918 році й утворення самостійної держави 
Польщі замок довелося відбудовувати. Гроші 
на порятунок надходили з Європи, Канади, 
Австралії, багатьох міст України. Зараз для 
огляду відкриті кілька галерей з інтер’єрами 
королівської доби. Розписи на стелях вража-
ють і зачаровують, тільки шкода, що вони так 
високо (щонайменше п’ять метрів). На стінах 
багато портретів членів родин середньовіч-
них правителів. Меблі, металевий посуд, грубі 
килими такої якості, що навіть через століття 
на вигляд як нові. 

  Оксана ГОЛОВІЙ

Вона сиділа на краєчку 
обшарпаної лавки й, кутаючись 

у благеньку блискучу курточку, 
скоса позирала на патрульних, які 
вряди-годи виходили з «дєжурки» 
контролювати спокій на нічній 
притихлій автостанції. 

Чомусь потягнуло підсісти: «Дівчино, вам 
зле?». Вона підвела очі й мені аж серце тьох-
нуло: у тому погляді було стільки болю, що 
здавалося, ніби цей біль ось-ось вихлюпнеть-
ся й знищить каси, лавки, патрульних і паса-
жирів. І він таки вихлюпнувся – потоками га-
рячих сліз, що знищували залишки косметики 
на юному обличчі.

«Маєте вільну хвилинку? – це до мене. 
– Мушу виговоритися, інакше просто збоже-
волію. А ви єдина звернули на мене увагу. 
Бачте – навіть поліції байдуже, що то за одна 
посеред ночі тут тиняється. Усім до мене бай-
дуже. А я просто не маю грошей на квиток, 
щоб повернутися додому. Оце й сиджу отут, 
може, когось зі знайомих зустріну...». Дівчи-
на говорила й говорила, ніби боячись, що я 
кудись зникну, й вона не встигне розповісти 
найголовнішого. 

***
...До міста Оленка приїхала одразу після 

школи – будь-що прагнула виборсатися із 
сільських злиднів і трудоднів. Хотілося кра-
сивого життя. Хотілося красивих почуттів. 
Волі хотілося! Та й мати не надто відмовляла 
доньку (атож, крім неї, ще чотири роти в хаті 

на одну зарплату!). 
Влаштувалася офіціанткою в один з най-

шикарніших ресторанів – вважала-бо, що 
саме тут можна вполювати гідного кавалера. 
На різних шмаркачів, що просто-таки непри-
томніли, здалеку забачивши її декольте «на 
дванадцять персон», навіть уваги не звертала. 
Ну не подобалися їй татусеві синки-мажори. 
Хотіла бачити поряд надійного, мужнього, 
єдиного і назавжди...

І таки зустріла принца на лексусі. Звісно, 
закидав подарунками й квітами. Звісно, вона 
більше  не бігала з тацею між столиками, на-
томість байдикувала в салонах краси чи 
тинялася крамницями. Єдине, що не дава-
ло спокою, – обручка на його безіменному 
пальці. Він і не приховував, що одружений і... 
щасливий у шлюбі. А Оленка закохалася. По-

справжньому. До безтями. І страшенно ревну-
вала свого принца до дружини.

Врешті змирилася й махнула рукою: ну, 
коханка то й коханка. Хіба коханки не люди? 
Аби тільки не кинув... Бо не мислила себе без 
нього.

***
«А він... він просто розтоптав мене. Поті-

шився... і... – очі дівчини знов затуманила пе-
лена сліз. – Розумієте, Олег має одну вельми 
паскудну звичку – надто вже любить грати в 
карти. І не завжди виграє. Радше навпаки... А 
якось він... він програв велику суму. І запро-
понував замість грошей... мене...».

Звісно, Оленка розлютилася. Адже гадала, 
що таки має місце в його серці. Помилялася... 
Олег заявив: мовляв, якщо кохаєш – доведи, 
я ж тебе не кидаю, а лишень... позичаю на 
тиждень другові. І вона, розчавивши у собі за-
лишки гордості, здалася. Бо кохала.

А через тиждень, принижена і спустоше-
на, повернувшись із добровільного рабства, 
Оленка не змогла відчинити двері помеш-
кання власним ключем. Коли подзвонила, на 
порозі стала якась вульгарна дівуля й на за-
питання, що вона робить у її, Оленчиній, квар-
тирі, розреготалася: «Чего? Да живу я здесь 
уж неделю. Олежик это гнездышко для меня 
снял. А тебя, курица, сюда не звали...». Далі 
Оленка нічого не чула. Вискочила з під’їзду 
і впала на траву. Її нудило. Від себе, від слів 
дівулі, від покидька, який цілий тиждень зну-
щався над нею... Таки дочекалася, коли під’їде 
Олегів лексус. Кинулася до коханого, сподіва-

ючись, що то якесь непорозуміння. Але він... 
відіпхнув її зі словами: «З чужими підстилками 
не знаюся». Оленка задихнулася від образи: 
«Ти ж сам мене змусив...». – «Могла й не по-
годжуватися. А якщо чесно, то трохи ти мені 
набридла. Іди собі». І, насвистуючи, почим-
чикував до під’їзду, прихопивши шикарний 
букет троянд.

Відчула, як летить у безодню відчаю. Пер-
ше, що спало на думку, – бігти на набережну 
й назавжди зникнути посеред хвиль. Але, 
вже ступивши на край перил, схаменулася і... 
розплакалася. Натужно. Уголос. На диво, од-
разу стало легше й захотілося... до мами. Вона 
прос тить і зрозуміє. І прийме.

«Оце й сиджу отут, може, хто з нашого 
села їхатиме, грошей позичу... до мами поїду... 
І ніколи сюди не повернуся. Хоча серце так 
тужить, рветься на шматки. Йому ж не нака-
жеш...».

***
Рука якось сама потягнулася до гаманця. 

Оленка, зашарівшись, крізь сльози витисну-
ла з себе: «Я вам усе поверну... до копієчки... 
і... дякую...». Затиснувши в долоні папірець з 
моєю адресою, вона, кинувши прощальний 
погляд на міські вогні, схилилася на спинку 
сидіння і... блаженно всміхнулася.

***
Пригадалося: «Що не зламало нас, те зро-

било сильнішими». У тебе все ще попереду, 
дівчинко. І хай більше ніколи в житті не діста-
неться тобі роль зрадженої коханки.

СПОВІДЬ ЗРАДЖЕНОЇ КОХАНКИ

ЩО ВАРТО ПОДИВИТИСЯ У КРАКОВІ ТА ЯКИЙ СУВЕНІР ЗВІДТИ ПРИВЕЗТИ

Міцні мури Вавеля

Хотіла любові, а 
дістала розбите серце

altarta.com

На спуску до набережної Вісли є вхід до 
печери дракона (хоч насправді це чорний 
вихід із замку). Це один із символів Кракова. 
Місцева легенда розповідає, що кровожер-
ливий ящур у давнину докучав містянам. Та 
знайшовся сміливець, який переміг дракона 
за допомогою хитрості й хімії, а саме – змі-
шавши сірчане дихання звіра з водою. У наші 
дні міфічного дракона на сувенірах із Кракова 

Галереї резиденції королів

Маріацький костел
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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 Кожна перемога складається з п’яти елементів – стійкості, швидкості, сили, майстерності й волі. 

Причому тільки від волі залежить, переможе людина чи ні! Кен Доерті

КЛИЧКО: «У МЕНЕ 
Є МОТИВАЦІЯ ДЛЯ 
ПОВЕРНЕННЯ, АЛЕ 
ПОТРІБНА ПРИЧИНА»
Великобританія

Екс-чемпіон світу в суперважкій 
вазі українець Володимир Кличко в 
інтерв’ю британському таблоїду The 
Sun не виключив свого повернення 
на ринг.

«Чи горить у мені вогонь і чи є в мене 
мотивація? Відповідь на обидва питання – 
так. Але для повернення потрібна при-
чина. На жаль, найчастіше це пов’язано з 
фінансами, бо чимало спортсменів у під-
сумку ставали банкрутами. Я маю наразі 
інші інтереси, які мене хвилюють», – ска-
зав 41-річний українець.

Володимир Кличко домінував у су-
перважкій вазі з 2006 до 2015 року. Про-
те не вважає себе великим чемпіоном.

«Не думаю, що я великий чемпіон. Це 
думка журналістів. Таким чемпіоном був 
мій брат. Я навчився боксувати, думаю, у 
мене був талант, але Віталій був справ-
жнім бійцем. Будь-який вид спорту, 
особ ливо контактний, пов’язаний з трав-
мами, і вони зупиняють безліч великих 
спортсменів. У мене було кілька травм, 
але мені пощастило, що продовжив ви-
ступати протягом тривалого періоду», – 
підсумував Володимир Кличко.

УКРАЇНКА – 
НАЙШВИДША 
ШАХІСТКА
Франція 

Українка Ганна Музичук виграла 
чемпіонат Європи зі швидких шахів. 
У Монако вона не програла в жодній 
з 11 партій турніру, набравши 9 очок.

У росіянки Катерини Лагно, яка стала 
другою, – 8,5 бала. Також у турнірі брали 
участь українки Інна Гапоненко (14-те 
місце), Анастасія Кольба (28-ме місце) і 
Євгенія Долуханова (41-ше місце). Зазна-
чимо, що Ганна Музичук – чинна чемпі-
онка світу зі швидких шахів та бліцу.

бокс

перемога!

Марафон морської піхоти США ще 
називають «Марафон-меморіал». 

Це традиційний захід не тільки для 
американців. Щороку розширюється 
географія його учасників. Забіг 
відбувається у штатах Вірджинія і 
Вашингтон як пам’ять про всіх загиблих 
морських піхотинців. З 2016 року участь 
у ньому беруть й українські військові. 
Засновником марафону є американський 
військовий діяч, полковник Корпусу 
морської піхоти у відставці, ветеран 
воєн у Кореї та В’єтнамі Джеймс Лофтус 
Фаулер.

  Юрій КОНКЕВИЧ
США
Фото з особистого 
архіву

о, спорт, ти політика!благодійність

ноги в руки КОВЕЛЬЧАНИН ПРОБІГ МАРАФОН 

МОРСЬКОЇ ПІХОТИ США

Десять українських 
воїнів, які під 
час виконання 

завдань у російсько-
українській війні зазнали 
важких поранень, взяли 
участь у 42-му Марафоні 
морської піхоти США, 
що відбувся 22 жовтня у 
Вашингтоні.

42 кілометри – серйозний 
виклик навіть для професійних 
спортсменів. За легендою, пер-
шим, хто пробіг її в Стародавній 
Греції, був воїн Фідіппід. Він помер 
відразу після фінішу, встигнувши 
лише вигукнути: «Радійте, афіня-
ни, ми перемогли!». Відтоді мара-
фон став спортивним викликом, 
завжди важким та виснажливим. 
Наші хлопці подолали відстань 
більш ніж достойно. А враховую-
чи дуже тяжкі поранення деяких 
учасників, можна сказати, що й 
10-кілометрову дистанцію було 
пройдено героїчно.

У забігу американських мор-
ських котиків взяв участь і Пав-
ло Солоха з Ковеля. Він дістав 
важкі поранення під час виходу 
колишньої 51-ї бригади з Іло-
вайського котла влітку 2014-го. 
У його тілі 22 осколки, а діагноз 
надзвичайно важкий: «Наслідки 
політравми, поранення, контузії: 
мінно-вибухової травми, відкри-
тої черепно-мозкової травми, 
поранення грудей і кінцівок, аку-
боротравми у вигляді зрощеного 
вогнепального перелому лівої 
ключиці, стійкої контрактури 
лівого плечового суглоба з по-
мірним порушенням функції кін-
цівки, розсіяної органічної симп-
томатики, вегетативно-судинної 
нестійкості, цефалгічного син-
дрому з незначним порушенням 
функції центральної нервової 
системи, двобічної післятрав-
матичної сенсоневральної при-
глуховатості при сприйнятті ше-
пітної мови три метри на праве 
вухо і один метр на ліве вухо, 
множинні осколки обох легень 
з помірним порушенням функції 
зовнішнього дихання».

...«Слава Україні!» – пролуна-
ло від незнайомця з кавказьким 
акцентом у Вашингтонському 
аеропорту «Даллес» відразу по 

прильоту поранених військови-
ків. «Героям слава!» – почулося  
у відповідь. З’ясувалося, що не-
знайомець – грузин, який чекав у 
Даллесі на співвітчизників. «Укра-
їно, ми з вами! Борітеся – поборе-
те!» – неочікувано процитував 
грузин, побажавши при цьому 
перемоги на всіх фронтах.

– Поранених воїнів посели-
ли на базі Морської піхоти США 
в Квонтіко. Українські прапори 

американці впізнавали, киваючи 
в наш бік: «That’s Ukraine, right?» 
«Це ж Україна, чи не так?». Своєю 
участю хотіли би довести, що й 
після АТО вони готові відстоюва-
ти честь України, тепер на міжна-
родних спортивних майданчиках. 
До того ж, це приклад і для інших 
поранених. Він свідчить про те, що 
насправді усього можна досягти 
завдяки внутрішнім силам і бажан-
ню, – розповідає Павло Солоха.

КАЛАДЗЕ ОБРАЛИ МЕРОМ ТБІЛІСІ
Грузія 

Колишнього захисника 
«Динамо» й «Мілана» Каху 
Каладзе обрали мером Тбілісі. 
Він набрав абсолютну більшість 
голосів на виборчих дільницях 
столиці – 51,06%. У найближчих 
переслідувачів – по 17 та 16%. 

Усього на посаду мера столиці Грузії пре-
тендували 13 осіб.

Для колишнього гравця «Динамо» пере-
мога у виборах на пост мера Тбілісі не пер-
ша в ролі політика. У 2012 році Каладзе став 
депутатом парламенту Грузії за списком пар-
тії «Грузинська мрія». Того ж року його при-
значили на посаду віце-прем’єра і міністра 
енергетики. А в листопаді минулого року 
39-річний грузин знову сів у міністерське 
крісло.

Каладзе не перший з відомих спортсме-
нів, які після завершення кар’єри вирішили 
податися в політику. Із 2014 року мером Ки-
єва є екс-боксер і чемпіон за багатьма версі-
ями Віталій Кличко, а екс-форвард «Мілана» й 

Отже, минулої неділі на дис-
танцію 10 км вийшли Вадим Сви-
риденко, Дмитро Блохін, Юрій 
Дмитренко, Павло Солоха й Ар-
тем Лукашук. Повноцінний ма-
рафон пробігли Микола Рудик, 
Єгор Терехов, Олександр Мала-
ніч та Юрій Писарчук. Олександр 
Чалапчій проїхав на спеціалізо-
ваному ручному велосипеді. Усі 
десятеро українців фінішували 
дуже пристойно, американські 
вболівальники увесь час підтри-
мували їх оплесками.

– Мене вразила кількість учас-
ників пробігу. На Марафоні було 
більш як сім тисяч людей на 10-
кілометрову дистанцію, а понад 
25 тисяч – на 42-кілометровий ма-
рафон! На фініші й під час прохо-
дження траси нас чекала велика 
українська діаспора. Підтримав і 
особисто начальник Генштабу, ге-
нерал армії Віктор Муженко, при-
їхав на забіг і український посол у 
США Валерій Чалий, – розповідає 
Павло. – Мені дистанція далася 
дуже легко. Можливо, через ціка-
вий маршрут. Організатори про-
клали його від алеї Центрального 
парку, що в самому центрі сто-
лиці, повз Капітолій та монумент 
Джорджу Вашингтону. Ще ми пе-
ребігали річку Потомак, долали 
трасу поряд із Пентагоном і фіні-
шували біля меморіалу морської 
піхоти США.

Участь у марафоні – не єдине, 
заради чого українці прилетіли 
до США. Крім цього, заплановано 
зустрічі з пораненими бійцями й 
ветеранами з інших країн, а та-
кож ознайомлення із сучасними 
методами фізичної та психологіч-
ної реабілітації. Свої невійськові 
перемоги учасники забігу при-
святили тим, хто повернувся з 
вій ни пораненим і, можливо, зне-
вірився та впав у депресію.

– Свою дистанцію я присвя-
тив загиблому в Іловайську по-
братиму Вадиму Засєкіну. Він із 
села Копилля Маневицького ра-
йону. Для мене пробіг не тільки 
змагання, але й боротьба з пора-
ненням, частина реабілітації. Хоч 
лікарі мені казали, що ніколи не 
буду займатися спортом, але на-
ступного року готуватимуся до 
Ігор Нескорених, які відбудуться 
у Сіднеї. Тільки спочатку потріб-
но трішки підлікуватися після 
марафону.

Ковельчанин Солоха у складі 
української команди воїнів (у центрі)

Португалія

Зоряний фор-
вард «Реала» Кріш-
тіану Роналду надав 
допомогу співвітчиз-
никам, які постраж-
дали від лісових 
пожеж в Португалії. 
У жовтні північні та 
центральні райони 
Португалії охопила 
хвиля сильних лісо-
вих пожеж. Стихія 
вже забрала життя 
щонайменше 42 осіб. Ще 370 постражда-
лих перебувають у лікарнях.

Кріштіану Роналду не залишився 
осторонь і допоміг співвітчизникам. Він 
оплатив лікування 370 жертвам пожеж, 
які зараз перебувають у лікарнях. Про це 
розповіла в Facebook його сестра, співач-
ка Катя Авейру. 

курйоз

Італія

Бігун Ейоб Фаніель зумів здобути 
перемогу у Венеціанському марафоні, 
оскільки його суперники звернули не в 
той бік. Під час забігу на 42 195 метрів сім-
ка бігунів, у числі яких був і Фаніель, ство-
рила групу лідерів, але на фінальному 
відрізку мотоцикл супроводу помилково 
звернув з дистанції, а велика частина пре-
тендентів на перемогу побігла за ним.

Тільки через кілька сотень метрів 
спортсмени помітили, що біжать непра-
вильно, після чого повернулися на дис-
танцію, але втратили занадто багато часу.

Фаніель нікуди не звертав і пішов у 
відрив, змагаючись лише з африканцем 
Мухаммедом Мусою. У результаті Ейоб 
здобув першу в кар’єрі перемогу, випере-
дивши переслідувача на дві хвилини.

Фаніель став першим італійцем з 1995 
року, якому вдалося виграти Венеціан-
ський марафон.

ЯК ВИГРАТИ 
МАРАФОН ЗА 
РАХУНОК ПОМИЛКИ 
МОТОЦИКЛІСТА?

РОНАЛДУ ДОПОМІГ 
ПОСТРАЖДАЛИМ 
ВІД ПОЖЕЖІ 
СПІВВІТЧИЗНИКАМ

ПСЖ Джордж Веа нещодавно виграв перший 
тур президентських виборів у Ліберії.

Каладзе відомий перш за все як футболіст 
«Динамо» (з 1998 до 2000 р.) і «Мілана» (з 2001 
до 2010 р.).

Перед виборами Каладзе влаштував 
у Тбілісі товариський матч, на який 
прилетіли зірки футболу з усього світу

dynam
o.kiev.ua

ghanasoccernet.com

Кріштіану Роналду

unian.ua

Ганна Музичук торік виграла два 
титули в шахах і є віце-чемпіонкою 
світу із класичних шахів Українці фінішували дуже пристойно
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«ВОЛИНЬ» U-9 
ПЕРЕМОГЛА НА 
КОВЕЛЬСЬКОМУ 
ФЕСТИВАЛІ ФУТБОЛУ

Третій міжнародний осінній фестиваль 
Kovel Cup Time зібрав у місті залізничників 
18 дитячих команд з усієї країни. На базі 
спортивного центру «Тайм» змагалися діти 
2009 р. н. і молодші. Чотири дні команди 
«Зірка» (Київ), «Оболонь» (Київ), «Зміна 
Оболонь» (Київ), «Люблинець», «Костопіль», 
«Форвард» (Луцьк), ФК «Львів», «Тайм» (Ко-
вель), «Волинь», ДЮСШ №26 (Київ), «Ко-
ростень», «Зміна» (Київ), збірні Турійська, 
Нововолинська, Любомля та «Броварія» 
(Бровари) боролися за перемогу. 

Дитячі емоції – найкраща винагорода 
батькам, тренерам та організаторам зма-
гань. І їх було вдосталь на ковельскому 
турнірі. 

Шляхом до фіналу турніру вихованці 
тренерів Віктора Попка та Олександра 
Ярмощука буквально змітали з поля су-
перників, вигравши всі п’ять поєдинків і 
забивши 34 голи. У фіналі ж юні волиняни 
виграли у столичної «Зірки» 2:1. Третє міс-
це на турнірі дісталося іншій луцькій ко-
манді – «Форвард».

Цікаво, що в складі переможців фести-
валю футболу у Ковелі були сини відомих 
вихованців обласного футболу Олега Ге-
расимюка та Артема Федецького. За грою 
внука Адріана приїхав спостерігати і його 
дід, рекордсмен «Волині» із забитих голів 
Андрій Федецький.

«ЛАСКА» ПРИГАЛЬМУВАЛА, 
«ЛСТМ» НАТУЖНО ВИГРАВ

Черговий тур обласного чемпіонату 
приємно здивував хоча б якимсь заго-
стренням конкуренції між командами. Роз-
громних рахунків поменшало, натомість 
лідери потрохи відчувають проблеми з 
набором очок. Боратинська «Ласка» звела 
у нічию матч із ківерцівським «Колосом», а 
будівельники на виїзді в Лищі вирвали пе-
ремогу на останніх хвилинах завдяки пе-
нальті, що його реалізував Тарас Кабанов. 

У групі «Б» принциповий двобій ви-
грав «Стир» і одноосібно посів другий ря-
док в таблиці. 

Група «А». 7-й тур: «Торпедо» (Копачів-
ка) – «Турія» (Затурці) – 5:0; «Олімпія» (Кня-
гининок) – «Агропродукт» (Горохів) – 2:4; 
«Вікторія» (Луцький район) – «Луцьксантех-
монтаж №536» (Луцьк) – 3:4; «Ласка» (Бора-
тин) – «Колос» (Ківерці) – 1:1; 

№ команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 7 7 0 0 48-5 21

2 Ласка  7 5 1 1 26-5 16

3 Колос К      7 5 1 1 17-17 16

4 Вікторія 7 3 0 4 17-14 9

5 Торпедо 7 3 0 4 15-15 9

6 Агропродукт 7 2 0 5 14-24 6

7 Олімпія 7 2 0 5 10-26 6

8 Турія  7 0 0 7 1-42 0

Група «Б». 7-й тур: ФЦ «Ковель-
Волинь» (Ковель) – «Шахтар» (Новово-
линськ) – 4:2; «Надія» (Хорів) – «Стир» 
(Старий Чорторийськ) – 0:4; «Рубіж» (Лю-
бомль) – «Колос» (Іваничі) – 0:0; «ДЮСШ-
ВІК» (Володимир-Волинський) – «Прип’ять» 
(Любешів) – матч перенесено.

№ команда І В Н П М О
1 Ковель-Волинь 7 6 1 0 27-7 19

2 Стир   7 4 2 1 16-10 14

3 Надія  7 4 0 3 19-14 12

4 Шахтар 7 3 0 4 24-10 9

5 ДЮСШ-ВІК 5 3 0 2 10-6 9

6 Рубіж  7 2 1 4 13-22 7

7 Прип’ять 6 0 2 4 6-32 2

8 Колос І 6 0 2 5 7-17 2

Бомбардири: Ігор Махнюк – 12, Та-
рас Кабанов – 11 (обидва – «ЛСТМ №536»), 
Олександр Назарчук – 9 голів («Ласка»). 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Ковель 

прем’єр-ліга

прийшли-пішли

зміна

чемпіонат

Київ

Центральний матч української 
футбольної осені між 
«Динамо» і «Шахтарем» 

розчарував уболівальників. І річ не 
тільки в сухих нулях на табло, а й 
у якості гри. Українське «класико» 
останнім часом почало гальмувати 
слідом за всім чемпіонатом. 
«Шахтар» зіграв з позиції команди, 
яка випереджає переслідувача 
на 7 очок, а «Динамо» було 
знекровлене великою кількістю 
травм провідних виконавців. 
Відтак кияни ще добряче 
«відскочили» від гірників.

Тому центральний матч туру відбувся в 
Маріуполі, де «Зоря» після феєричної пере-
моги в Лізі Європи над «Гертою» тим-таки 
складом розбила одного з претендентів на 
першу шістку УПЛ. 

У решті матчів тривала тягуча й нудна 
боротьба в центрі поля, голів майже не заби-
вали, але якщо футболісти таки влучали у во-
рота, то робили це шедеврально. Наприклад, 
Морозенко з «Вереса» та Мякушко з «Карпат» 
«розрядили» свої гармати у верхні кути воріт 
суперників. 

Після цього туру близькими до відстав-
ки стали ще два тренери в УПЛ – Володимир 
Шаран з «Олександрії» та Роман Монарьов із 
«Зірки». Цілком імовірно, що наступний тур 
стане для них вирішальним у сенсі продов-
ження роботи.

«ШАХТАР» НЕ ХОТІВ, 
А «ДИНАМО» НЕ МОГЛО

fpl.ua

№ Команда I В Н П Голи О
1 ШАХТАР 13 10 2 1 26-10 32
2 ДИНАМО 12 7 4 1 25-9 25
3 ОЛІМПІК 13 6 5 2 13-8 23
4 ВОРСКЛА 13 6 3 4 15-12 21
5 ВЕРЕС   13 4 7 2 15-8 19
6 ЗОРЯ    13 4 5 4 21-17 17
7 МАРІУПОЛЬ 12 4 4 4 16-15 16
8 КАРПАТИ 13 2 6 5 8-22 12
9 ОЛЕКСАНДРІЯ 13 1 7 5 10-15 10
10 ЗІРКА   13 2 4 7 8-17 10
11 ЧОРНОМОРЕЦЬ 13 2 4 7 8-21 10
12 СТАЛЬ  13 2 3 8 9-20 9

13-й тур: «Динамо» – «Шахтар» – 0:0, 
«Олімпік» – «Зірка» – 1:0, 
«Ворскла» – «Карпати» – 0:1, 
«Олександрія» – «Верес» – 1:1, 
«Маріуполь» – «Зоря» – 2:5, 
«Сталь» – «Чорноморець» – 1:1. 

Бомбардири: Ферейра – 8, Марлос – 
6 голів (обидва – «Шахтар»).

Волинянин Роман Карасюк (біла 
форма) у складі «Вереса» близький 
до завоювання місця в першій шістці 
команд УПЛ

14-й тур. 
28 жовтня, п’ятниця:
«Шахтар» – «Сталь», 17:00.
29 жовтня, субота:
«Зірка» – «Ворскла», 14:00; 

«Зоря» – «Олександрія», 17:00; 
«Верес» – «Олімпік», 17:00;
«Карпати» – «Динамо», 19:30. 
30 жовтня, неділя
«Чорноморець» – «Маріуполь», 19:00.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

перша ліга ДОТЯГНУТИ ДО ЗИМИ

«Волинь» продовжила затяжне 
піке, в яке увійшла кілька 

тижнів тому. Хоча політ лучан 
у Першій лізі нагадує наразі 
радше штопор – команда, щойно 
стартувавши, почала падати. 

Після розбитої вщент на початку жовтня 
«Полтави» вдома подумалося, що «Волинь» 
на правильному шляху, адже надихала саме 
гра лучан. Але після тієї перемоги лучани три-
чі поспіль програли, не забили жодного гола 
й нині за крок до вильоту з Першої ліги. Зав-
данням мінімум є дочекатися зимової пере-
рви, набравши хоча б кілька балів у чотирьох 
матчах, і розв’язувати питання піднімання в 
таблиці уже навесні наступного року. 

Минулого тижня деморалізована та зне-
кровлена травмами «Волинь» нічого не змог-
ла протиставити чернігівській «Десні», яка 
за складом і рівнем гри вже могла б грати в 
Прем’єр-лізі. Проблеми у хрестоносців по-
чалися після травми одного з центральних 
захисників Романа Воробея, а продовжилися 

М Команда І В Н П О
1 Арсенал 18 14 4 0 46
2 Полтава           18 13 2 3 41
3 Десна 18 11 4 3 37
4 Інгулець 18 9 6 3 33
5 Геліос 17 10 3 4 33
6 Колос 18 10 2 6 32
7 Авангард 18 9 3 6 30
8 Гірник-Спорт 18 8 1 9 25
9 Балкани 17 5 7 5 22
10 Оболонь-Бровар 18 5 5 8 20
11 Миколаїв 18 5 5 8 20
12 Рух 18 4 6 8 18
13 Жемчужина 18 5 3 10 18
14 Нафтовик-Укрнафта 18 3 8 7 17
15 ВОЛИНЬ 18 4 3 11 15
16 Суми                18 4 3 11 15
17 Кремінь (Кременчук) 18 4 3 11 15
18 Черкаський Дніпро 18 3 2 13 11

після незрозумілого вилучення Олександра 
Пищура. Форвард спочатку навіщось помчав 
із центру поля захищати свого захисника, 
який за мить до цього отримав попереджен-
ня за відкладений фол. Пищур роздратував 
арбітра своїми тирадами, побачив спочатку 
перед собою жовте світло, а за мить під час 
атаки своєї команди грубо порушив правила 
і був вилучений. Ослаблена «Волинь» у під-
сумку стала смачною цукеркою для «Десни», 
яка забила лучанам двічі. Хоч могла й разів зо 
п’ять...

Перед матчем наступного туру тренери 
«Волині» залишилися без нападника Пищу-
ра, півзахисника (захисника) Романюка та 
центрального захисника Марушки. Кожен 
із чотирьох матчів, які залишилося провес-

ти цієї осені в Першій лізі, буде для «Волині» 
фіналом. Перший з них команда зіграє у неді-
лю, 29 жовтня, на Одещині в селі Зоря проти 
«Балкан». 

«Волинь» – «Десна» – 0:2. 
Склад «Волині»: Хвалицький – Шаповал 
(к), Никитюк (Тимошенко, 46), Воробей 
(Марушка, 26), Тетеренко – Медведь, 
Марчук (Богомаз, 51, Дмитренко, 62) – 
Романюк, Ляшенко, Неделюк (Степанов, 
41) – Пищур. 
Голи: Волков (43, 78).
Вилучення: Пищур (36, 2 попередження).

  Іван БОГДАНОВИЧ

Минулого тижня кілька 
колишніх гравців «Волині» 
змусили нагадати про себе і 
засумувати. 

ДУДІК І ЗІНКЕВИЧ 
ПОКЛАЛИ НА ЛОПАТКИ 
«ДИНАМО»

Колишні вихованці «Волині» 
Артем Дудік та Олексій Зінкевич 
наприкінці принципового дво-
бою молодіжних команд «Ди-
намо» та «Шахтаря» зробили 
результат. Зінкевич виступає за 
гірників уже більш ніж два роки, 
а Дудік приєднався до «Шахтаря» 
цього року наприкінці липня. Ар-
тем вийшов на гру проти киян як 
центрфорвард і на 88-й хвилині 
відкрив рахунок у грі, замкнув-
ши фланговий простріл.  Олексій 
вийшов на заміну в завершальні 
хвилини й на четвертій доданій 
хвилині довершив справу – 0:2 
на користь «Шахтаря».

ВОЛИНСЬКОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

ДЕДА ЗАБИВАЄ В ЛІЗІ 
ЧЕМПІОНІВ

Інший екс-волинянин Яро-
слав Деда в кінці минулого року 
зник із футбольних радарів, по-
прощавшись із «Волинню». Влітку 
цього року львів’янин, який ви-

ховувався в системі володимир-
волинського BRW-ВіК та «Волині», 
засвітився в сонячному Азербай-
джані, у місцевому гранді «Ка-
рабаху» з Агдама. Деда встиг де-
бютувати за команду в юнацькій 
Лізі чемпіонів – турнірі, який від-

бувається паралельно з матчами 
дорослої Ліги чемпіонів, у групо-
вому етапі якої цього року грає 
«Карабах». Ярослав Деда зіграв 
на позиції лівого хавбека в матчі 
проти «Атлетіко» й відразу за-
бив. Щоправда, Деда зумів тільки 
зрівняти рахунок, який відкрили 
іспанці. Надалі «Атлeтіко» «за-
топтав» «Карабах» у газон, пере-
мігши 5:1.

РОМАНЧУК КАПІТАНИТЬ 
У «ЯГЕЛЛОНІЇ»

Вихованець ковельського 
футболу Тарас Романчук продов-
жує чудові виступи в польській 
«Ягеллонії». У крайньому турі 
польської Екстракляси Тарас за-
бив уже третій гол у цьому сезоні, 
хоча він не врятував його «Ягу» 
від поразки у грі з «Аркою» із Гди-
ні – 1:4. Крім того, Романчук нара-
зі – капітан одного з найкращих 
колективів Польщі. «Ягеллонія» 
з Білостока йде шостою у чемпіо-
наті. 

Дудік поступово стає своїм у «Шахтарі»

shakhtar.com

facebook.com
/tim

ekovel
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Зустрілися гуцул і чукча. Чукча:
– Відгадаєш, скільки у мене оленів – 

обох віддам!
– Два.
– Уууххх! Шаман!

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

В одеській аптеці:
– У вас є засіб для відрощування волос-

ся?
– Є.
– Хороший?
– Таки не те слово! Ви бачите за касою 

жінку з вусами? То це моя Сара! Вона нама-
галася відкрити пляшечку зубами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Молодий чоловік іде через парк і ба-
чить бабцю, що сидить на лавці й гірко 
плаче. Запитує:

– Бабцю, чому ви так плачете? У вас 
горе? 

– У мене вдома двадцятидворічний чо-
ловік. Ми кохаємося щоранку, а потім він 
встає, смажить млинці, сосиски, бере свіжі 
фрукти, заварює свіжозмелену каву і при-
носить все це мені в ліжко.

– Ну й чудово. А чому ви плачете?
Бабця, і далі схлипуючи:
– На обід він готує супчик з курочки та 

свіжих овочів і пече мої улюблені шоко-
ладні тістечка з горіхами. А потім ми знову 
кохаємося.

– Чудово. То чому ви плачете?
Усе ще хлюпаючи носом:
– На вечерю він готує розкішний яло-

вичий стейк, дуже смачний десерт, а потім 
ми з ним кохаємося аж до другої ночі!

– Ну я справді не розумію, мадам, чим 
ви не задоволені?

Бабуся, ридаючи і переходячи на ви-
ття:

– Я за-а-абу-у-ула, де жи-ву...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка прийшла по чоловіка в пивну. 
Він обурено:

– Зрештою, це просто образливо, чому 
ти завжди йдеш просто сюди?! Чому ти ні-
коли не шукаєш мене, наприклад, у музеї?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ворожка пильно подивилася на клієнт-
ку і сказала:

– У ваше життя скоро увійде молодий 
брюнет... Його вага між трьома і чотирма 
кілограмами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік:
– Мені здається, донька розум і кмітли-

вість успадкувала від мене.
Жінка:
– Я теж так думаю: мої розум і кмітли-

вість усе ще при мені.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Помер старий офіціант. Удова вдари-
лася в містику, захопилася спіритизмом. 
Якось спробувала викликати дух чоловіка, 
але столик не ворушився.

– Едику, – заплакала жінка, – чому ти не 
з’являєшся?

– Я цей столик не обслуговую, – почув-
ся в темряві слабкий голос.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На роботі пересварилися жінки. На-
чальник, втративши терпець, кричить:

– Тихо! Нехай говорить та, яка старша 
за всіх.

Усі негайно замовкли.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Молода жінка їде автомобілем з вели-
кою швидкістю. Подруга, що сидить поряд, 
каже:

– Ти могла б їхати не так швидко? У 
мене все мерехтить перед очима!

– А ти зроби,  як  я.
– Як?
– Заплющ очі.

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

– Цікаво, що жінки знаходили в чоло-
віках раніше?

– Коли раніше?
– Коли ще не винайшли гроші!

Жартівливий гороскоп на 26 жовтня – 1 листопада 
Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк 
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду Волині
Розрив формату дедалі 
більше дошкулятиме вам 
навіть у снах. Хочеться 
щодня споглядати 

на варфоломіївські ночі торжества 
справедливості й закону, але спокуси 
мирського життя усіма силами тримають за 
піжаму. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Будьте готовими до візиту 
у ваші сновидіння рожевих 

мрій і фіолетових кульок. Медитуйте, не 
панікуйте, пігулки роздавайте. Вам буде чим 
перейматися, коли прокинетеся. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор комунального 
підприємства «Луцькреклама»
Сонне споглядання на те, що 
коїться навколо, закінчилося. 
Тому жахи зі сновидінь 

переповзуть у реальність. Доведеться 
взятися за граматику, лексику та інші 
непотрібні чиновникам книжки. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Хто думатиме про науку, 
той любитиме її, а хто її 
любить, той ніколи не 
перестане вчитися, хай 

навіть зовні здаватиметься бездіяльним. 
Намагатиметеся навіть в іншій реальності 
не забувати про корені. Зорі радять 
почитати щось для мотивації. 

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник ГУ Державної 
казначейської служби України 
у Волинській області
Світ ловитиме вас, та не 
впіймає. Ймовірні проблеми 

із прокиданням уранці. Можете все 
найцікавіше проспати. Якщо у ніч на суботу 
насниться жах, імовірні проблеми в рідному 
болоті. В інших місцях у вас вони відсутні. 

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор комунального 
підприємства «Ласка»
Сподівання на спокійні 
чорно-білі сни не 
виправдовуються. 

Доведеться вдовольнитися кольоровими. 
Вам однаково, а Фрейду приємно. 
Зав’язуйте із седативними для себе і друзів 
ваших менших.

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига 
30 вересня 1973 р.
Начальник ГУ Нацполіції 
у Волинській області 
Вам обов’язково треба 
пройти терапію сном. Вона 
і зцілює, і захищає. Щоб 

забути зловісні вигуки натовпу, вмикайте 
на ніч казки. Насниться порожній майдан – 
ви одужаєте. Зорі радять не розсипати 
бурштин перед свиньми.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Аркадій Соломатін 
26 жовтня 1965 р.
Депутат Луцькради
Побачите дивний сон. Немов 
перед вами безмірна та пуста, 
і дика площина. І ви, прикуті 
ланцем залізним, стоїте під 

височенною гранітною скалою. Припиняйте 
бавитися зі снодійним!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Лупатимете скалу! Ні жар, 
ні холод не спинять вас! 
Зноситимете труд і спрагу, 
й голод. Бо вам призначено 

скалу сесійну цю розбить. Не зловживайте 
уві сні коктейлями Молотова. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
Колишній мер Луцька, 
в. о. генерального директора 
ДП «Волиньстандартметрологія»
Насниться класик: «У кожного 
чоло життя і жаль порили, і 
в оці кожного горить любові 

жар, і руки в кожного ланці, мов гадь, 
обвили, і плечі кожного додолу ся схилили, 
бо давить всіх один страшний якийсь тягар». 

Водолій (21.01 – 19.02)
Святослав Кравчук 
26 січня 1953 р.
Депутат Волиньради
Сни не змінюватимуться 
і вас не мінятимуть: жаби 
в болоті, ЗМІї та інша 
контрреволюційна нечисть. 

Терміново приборкуйте свою уяву, бо скоро 
прокидатиметеся із якоюсь русалкою на 
сусідній подушці! 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук 
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради
І горілчані ріки, і пивні моря 
заколисали ваш інстинкт 
самозбереження. Якщо уві 
сні побачите маленького 

бородатого чоловічка, зберіться з пацанами 
й мовчки відлупцюйте його. Прокинетеся – 
лупцюйте будильника!
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(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 26 жовтня – 1 листопада

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

polona.pl

колесо історії ЛУЦЬКІ ПРОЦЕСИ НАД КОМУНІСТАМИ
  Олександр КОТИС
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

У міжвоєнну пору в 
Луцьку відбулося 

кілька гучних судів над 
комуністами. З початком 
1920-х років Волинь 
опинилася у складі 
Другої Речі Посполитої. 
У Луцьку залишалася 
групка комуністів, яка 
продовжувала діяльність.

Польська поліція стала вияв-
ляти колишніх членів революцій-
них комітетів, викликала їх на до-
пити. Дехто потрапляв у в’язницю. 
У листопаді 1927 року в Луцькому 
окружному суді відбувся про-

Будівля Окружного суду в Луцьку 
у 1930-х, де судили комуністів

піти ходою вулицями міста. Зви-
чайно, владі це не сподобалося. 
Почалася бійка з кінною поліці-
єю. 21 особу заарештували. 

У лютому 1934 року відбувся 
ще один процес над 57 членами 
Комуністичної партії Західної 
України. Серед них було 29 укра-
їнців, 20 євреїв та 7 поляків. На 
ньому були присутні журналісти 
з Варшави, Кракова, Берліна та 
Праги. Процес набув широкого 
розголосу в пресі.

Комуністів звинувачували 
головно за статтею 97 карного 
кодексу про «організацію з інши-
ми людьми в цілях підриву не-
залежного існування польської 
держави». Обвинуваченим дали 
від 3 до 8 років позбавлення волі, 
однак уже через рік більшість із 
них відпустили за амністією.

цес над 57 особами української 
та єврейської національностей, 
яких підозрювали у членстві в Ко-
муністичній партії Західної Украї-
ни. 50 із затриманих засудили до 
восьми років в’язниці. Та це був 
тільки початок.

1 травня 1930 року луцькі 
комуністи наважилися вийти на 
стихійну демонстрацію. Усе по-
чалося з того, що кільком сотням 
селян відмовили зійтися в Луцьку 
на збори – їх просто не пускали в 
приміщення. Тоді вони вирішили 
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Щаслива людина занадто задоволена сьогоденням, щоб занадто багато думати про майбутнє.
Альберт Ейнштейн
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погляд у минуле

26 жовтня – Альфред, 
Веніамін, Злата, Микита, 
Трохим, Карпо, Зоя
27 жовтня – Гнат, Микола, 
Назар
28 жовтня – Денис, Єфим, 
Іван, Петро, Лук’ян
29 жовтня – Віола, Євпраксія, 
Логвин
30 жовтня – Андрій, 
Антон, Лазар, 
Кузьма, 
Леонтій, 
Дем’ян
31 жовтня – 
Давид, Злата, 
Лука, Юліан, Йосип
1 листопада – 
Дмитро, Іван,  
Сергій, Фелікс

26 жовтня – Альфред, 
Веніамін Злата Микита

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 37 000 прим. Замовлення: 25246.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 1 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
плед.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Андрій, 

осип
– 

* 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.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

Д
о

п
о

м
о

ж
іт

ь 
за

й
ч

и
к

у 
зн

а
й

ти
 м

о
р

к
в

и
н

к
у.

ІВАН ПАВЛО ІІ ОЧОЛЮВАВ 
ВАТИКАН 26 РОКІВ 

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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е 
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о

к
у.

У жовтні 1978 року краківський 
кардинал Кароль Войтила став 
Папою Римським. Уперше з 

1522 року на цей пост обрали не 
італійця. Він став першим Папою 
Римським, який відвідав синагогу, 
мечеть, виступив у протестантській 
церкві, побував на рок-концерті та 
футбольному матчі. 

Кароль Йозеф Войтила народився в Польщі 
18 травня 1920 року. За рік до початку Другої 
світової війни закінчив гімназію і вступив на фі-
лософський факультет Ягеллонського універ-
ситету в Кракові. Тоді ж він уперше спробував 
себе як актора на непрофесійній сцені.

У 1958 році Кароль Йозеф Войтила став 
єпископом, а через 9 років – кардиналом. Іван 
Павло II очолював Ватикан 26 років. Він помер 
2 квітня 2005 року. Смерть понтифіка стала 
трагедією не тільки для католиків, а й для пред-
ставників багатьох інших релігій. 

Іван Павло ІІ – Папа-рекордсмен: здійснив 
250 пастирських поїздок, побував з візитами у 

129 країнах. 
Ще один його рекорд пов’язаний з кількіс-

тю вірян і прочан, до яких він безпосередньо 

звернувся за роки свого понтифікату. Тільки 
під час загальних аудієнцій у Івана Павла ІІ по-
бувало близько 17 мільйонів осіб.

У 2013 році спеціальна комісія Ватикану 
визнала Івана Павла II святим

new
skraine.com

.ua

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – сірий, 2 – зелений, 3 – червоний, 4 – жовтий.



Усі люди народжуються відвертими і вмирають брехунами. Люк де Вовенарг
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м. Луцьк, 
вул. І. Франка, 46 

(на території КХП)
(0332) 77-00-27

098-084-41-63
095-528-87-85

ПП «ГАЗПОЛІМЕР»

СФ «КОМПЛЕКТ»

Гуртові ціни

Представник заводу «Конвектор»
 труби поліетиленові для газу та води;
 терморезисторні, стикові фасонні частини;
 газові лічильники, редуктори;
 газосигналізатори, газові крани;
 електромагнітні клапани, cповіщувачі;
 газові котли, конвектори;
 котли Teplowest та конвектори.

Авторизований сервісний 
центр заводу «Конвектор»

 газифікація житлових будинків;
 будівництво підземних газопроводів;
 встановлення лічильників газу і води;
 монтаж опалювальних систем;
 проектні роботи;
 загальнобудівельні роботи;
 послуги ЕТЦ (екскаватор).
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А ЧЕТВЕР 26 ЖОВТНЯ

+12 0C+6 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 27 ЖОВТНЯ

+11 0C+8 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 28 ЖОВТНЯ

+9 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 29 ЖОВТНЯ

+9 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 30ЖОВТНЯ

+6 0C+4 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 1 ЛИСТОПАДА

+6 0C+3 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 31 ЖОВТНЯ

+6 0C+4 0C

ДЕНЬНІЧ
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