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ВІЙНА ТРИВАЄ – 
МІЛЬЯРДЕРИ 
БАГАТІЮТЬ

ВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИ: 
ТІ, ЩО СТОЯТЬ ІЗ СОЛДАТАМИ 
В ОДНОМУ СТРОЮ

 читайте на стор. 18

ІНФЕКЦІЙНУ ТА 
ПСИХІАТРИЧНУ ЛІКАРНІ 
ДОВЕДУТЬ ДО ЛАДУ

Минулого тижня голова 
Волинської облради Ігор Палиця 

проінспектував, у яких умовах 
доводиться лікуватися пацієнтам двох 
обласних лікарень – інфекційної та 
психіатричної. 

інспекція

ВИБОРИ В ОТГ: 
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
ТА ПЕРШИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ

Нестача бюлетенів, підвезення та 
підкуп виборців – це ті порушення, 

які можна було спостерігати на виборах 
до об’єднаних територіальних громад. 
Та, на щастя, їх – одиниці. 

децентралізація

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 7

В Україні уперше про капеланів 
суспільство почуло в часи 
Майдану. Однак ще більше про 

них заговорили з початком АТО, адже 
присутність Церкви була потрібною на 

передовій: в окопах, на руїнах, у «сірій 
зоні», де військові потребують надії і 
слів розради. 

Є – Є
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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 Є люди, що не роблять помилок. Це ті, за кого думають інші. Хенрік Ягодзіньський

У СОМАЛІ ТА НІГЕРІЇ – 
КРИВАВІ ТЕРАКТИ
У столиці Сомалі Могадішо 28 жовтня 
ісламісти підірвали нашпиговані вибу-
хівкою автомобілі біля готелю та будівлі 
парламенту. У результаті теракту та 12-
годинного протистояння із поліцією за-
гинули принаймні 25 осіб, пише Reuters. 
Трьох бойовиків схопили живими, ще 
двоє підірвали себе після того, як їх під-
стрелили. А вже 30 жовтня на північному 
сході Нігерії терорист-смертник, одягну-
тий як паломник, підірвав себе в мечеті. 
Загинуло щонайменше п’ять осіб.

МАДАГАСКАР АТАКУВАЛА 
ЧУМА
Від серпня недугою заразилося майже 
1200 осіб, щонайменше 124 людини за-
гинули, вилікувати вдалося 780 хворих, 
передає CNN. 67% осіб заразилися пнев-
монічною формою захворювання, яке 
поширюється від людини до людини че-
рез кашель або чхання. У країні закрили 
школи, заборонено публічні збори.

В ІНДОНЕЗІЇ – ВИБУХ 
НА ЗАВОДІ ФЕЄРВЕРКІВ
Інцидент трапився 26 жовтня у столиці 
Джакарті. Загинуло щонайменше 47 осіб, 
поранено ще 35, повідомляє Reuters.

У НЕПАЛІ ВОДІЙ УБИВ 
ПАСАЖИРІВ
Переповнений пасажирами автобус 
з’їхав з дороги і впав у річку, загинула 
мінімум 31 людина, пише AFP. Очевидці 
стверджували, що водій був нетвере-
зим, а після аварії втік. 

У ЄВРОПІ ЛЮТУЄ 
РУЙНІВНИЙ УРАГАН
Через сильні вітри, спричинені ураганом 
«Герварт», що обрушився на Північну і 
Центральну Європу, загинуло щонаймен-
ше шестеро людей, пише «Радіо Свобода». 
Штормовий циклон прямує в Україну.

БІЛЯ НОРВЕГІЇ ВПАВ 
РОСІЙСЬКИЙ ВЕРТОЛІТ
26 жовтня біля берегів Шпіцбергена роз-
бився вертоліт РФ, повідомляє Meduza. 
На борту перебувало вісім осіб: троє 
співробітників НДІ Арктики і Антаркти-
ки та п’ять членів екіпажу. Усі загинули.

ВИНАХІДНИК ЗАНАПАСТИВ 
ЖУРНАЛІСТКУ
Данський винахідник, капітан підводно-
го човна Nautilus Петер Мадсен зізнався, 
що розчленував шведську журналістку 
Кім Валль, передає Reuters. Як відомо, 
ще у серпні поблизу Копенгагена зато-
нуло судно з винахідником і журналіст-
кою, яка готувала репортаж про нього. 
Чоловік стверджує, що не убивав жінку, 
але коли побачив, що вона померла, від-
різав голову й кінцівки і викинув у море.

ЄС ПОСИЛЮЄ КОНТРОЛЬ 
ЗА ІНОЗЕМЦЯМИ
Європарламент схвалив нову систему 
реєстрації в’їзду та виїзду на кордонах 
Шенгенської зони, передає «24 канал». 
Тепер суттєво зменшиться час переві-
рок, адже в закордонних паспортах не 
ставитимуть штампи, натомість доку-
менти скануватимуть. У новій системі 
зберігатимуть біометричні дані інозем-
ців та інформацію про в’їзди, виїзди й 
терміни перебування у зоні Шенгену.

У США ВІЛЬНО ПРИДБАЛИ 
ЛЮДСЬКІ ОРГАНИ
Дві людські голови та шийний хребець 
вдалося придбати американським 
журналістам інформагентства Reuters 
в межах розслідування ринку продажу 
органів у США. Кожна частина тіла кош-
тувала $300, пише MediaSapiens. Органи 
вдалося отримати після короткого лис-
тування електронною поштою.

УКРАЇНЕЦЬ – У ПОЛОНІ 
ПІРАТІВ
У Гвінейській затоці біля Нігерії пірати 
захопили шістьох членів екіпажу німець-
кого судна, серед яких і український мо-
ряк, пише «Українська правда».

світова хроніка ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАТИМУТЬ У «ТУРІЇ»під контролем

ДОРОГИ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ

ЛІСИ ВИРУБУЮТЬ «ПІД ШУМОК»

ПЕРЕВІЗНИКИ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ЧИНОВНИЦЮ В ПОРУШЕННЯХ 

інфраструктуразелений патруль

благоустрій МІСЬКИЙ ДВІР ОСВІТИЛИ ЧЕРЕЗ 40 РОКІВМІСЬКИЙ ДВІР ОСВІТИЛИ ЧЕРЕЗ 40 РОКІВ

Ковельський район

Голова Волинської 
обласної ради Ігор 
Палиця побував з 

робочим візитом на базі 
санаторію «Турія». Вже 
три місяці тут активно 
тривають ремонтні 
роботи. 

Завдяки спільним зусиллям 
депутатів облради нинішньої ка-
денції та особистому втручанню 
Ігоря Палиці «Турію» вдалося за-
лишити у комунальній власності. 

«На жаль, санаторій було 
передано на баланс облради у 
жахливому стані. Сподіваюся, до  
кінця року ми дофінансуємо ро-
боти та в наступний рік вийдемо 
з перспективою розширення на-
вчальної бази», – розповів голо-
ва фракції «УКРОП» у Волинській 

облраді Вячеслав Рубльов.
У 2018 році в оновленому 

корпусі зможуть навчатися 280 
ліцеїстів.

Ремонт стартував у липні. На-
разі тут виконали 60% робіт. 

«За три місяці зроблено чи-
мало, я дуже задоволений тим, 

що побачив», – зауважив голова 
Волиньради.

Генеральний підрядник Вік-
тор Чорнуха поінформував, що 
у відновлювальні роботи вклали 
понад 4 млн грн. Загальна по-
треба нині становить близько 
12 млн грн.

«У ліцеї має навчатися близь-
ко тисячі ліцеїстів. Я за те, щоб 
ми збільшували можливості для 
навчання дітей, адже тут вихову-
ють порядність, мораль, любов 
до своєї країни, до ближнього та 
батьків», – резюмував Ігор Па-
лиця.

Ігор Палиця задоволений ходом ремонтних робіт

ЕКС-КЕРІВНИК ОБЛАВТОДОРУ ЗНИКдопрацювався

Луцьк

Директора ДП «Волинський 
облавтодор» Олександра 
Зінькова, якому інкриміну-
ють привласнення бюджетних 
кош тів, звільнили. Таку інфор-
мацію оприлюднив тимчасовий 
виконувач обов’язків керівника 
підприємства Юрій Каленюк.

«Зіньков не працює з 1 верес-
ня, є відповідний наказ. Нового 
керівника призначать найближ-
чим часом», – зауважив посадо-
вець. 

Юрій Каленюк запевнив, 
що звільнення Зінькова не 
пов’язане з кримінальною спра-
вою проти нього. Справжня 

причина – невиконання кон-
тракту.

Нагадаємо, Олександру Зінь-
кову оголосили про підозру у 
кримінальному правопорушенні 
ще 22 травня. Посадовцю припи-
сували привласнення бюджет-
них коштів шляхом зловживання 
службовим становищем. Двічі 

слідчий обласного УСБУ звер-
тався до суду, щоб примусити 
Зінькова з’явитися на допит. Як 
з’ясувалося, той переховуєть-
ся від слідства. Зокрема, вказав 
правоохоронцям неправдиві 
номер телефону й адресу про-
живання.

volynnew
s.com

Волинь

Голова тимчасової комісії облради з питань, що 
виникають у сфері лісових відносин, Анатолій 
Грицюк зацікавився раціональним викорис-
танням лісу. Представники комісії відвідали 
низку лісгоспів Волині, зокрема Ківерцівський, 
Маневицький, Колківський, Городецький, 
Шацький, Любомський і Цуманський.

Однак не всі директори допустили комісію до 
перевірки. Не вдалося також проінспектувати окре-
мі ділянки, де провадять санітарні рубки лісу. Ана-
толій Грицюк змушений був подавати депутатські 
запити. Отримавши відповіді, констатував: ситуація 
з лісовим господарством на Волині критична.

Щорічно норми вирізання лісу не відповідають 
показникам насаджень. Так, лише цього року було 
заготовлено 1,15 млн кубів лісу, це переважно хвоя, 
твердолистяні та м’яколистяні породи. 

ecoportal.info

Луцьк

На прибудинковій території, що 
на вулиці Наливайка, 10, уперше 
за понад 40 років облаштували 
освітлення.

За словами депутата Луцької міської 
ради Сергія Балицького (УКРОП), коли 
тут у 1974 році звели будинки, проек-
танти навіть не передбачили освітлення 
території. «За освітлення тут слугували 
лише лампочки над під’їздами», – кон-
статує депутат.

Як підкреслює депутат міськради 

Юрій Безпятко (УКРОП), потребу освіт-
лення прибудинкової території він від-
стоював ще з 2013 року. «Ми порадили-
ся із Сергієм Балицьким і вирішили, що 
найбільш раціонально буде встановити 
LED-світильники, які економлять елек-
трику. Наразі освітлення вже працює, 
але ще триває капітальний ремонт 
прибудинкової території. Після його 
завершення у дворі буде гарно і світло, 
а мешканці, сподіваюся, бережно ста-
витимуться до своєї території», – каже 
депутат.

протест

Після ремонту у дворі буде комфортно

прес-служ
ба УКРО

П
у

Луцьк

Волинські перевізники 
влаштували попереджувальну 
акцію протесту під стінами 
будівлі облдержадміністрації.

За словами власника Ковель-
ського АТП та Нововолинського 
АТП-10708 Валерія Миронюка, чи-
новниця Наталія Остапкович своїм 
рішенням поставила під загрозу 
роботу орієнтовно 20-30 осіб. Од-
ним розчерком пера у підпри-
ємств забирають приблизно 50% 

маршрутів у межах області. Серед 
порушень, у яких звинувачують 
заступника директора департа-
менту інфраструктури та туризму, 
начальника управління транспор-
ту та інфраструктури ОДА Наталію 
Остапкович, – неповна публіка-
ція умов конкурсу в газеті. Також 
стверджують, що інформацію про 
конкурс на веб-сайті ОДА чиновни-
ця таємно змінювала, не ставлячи 
до відома учасників конкурсу, щоб 
не допустити до участі у ньому пе-
ревізників.

Волинь

На Волині створять структуру, 
що відповідатиме за ремонт та 
відновлення понад чотирьох тисяч 
кілометрів доріг.

Як зауважив голова облдержадміні-
страції Володимир Гунчик, з 1 січня на-
ступного року вступає в дію закон про 
Державний дорожній фонд. Новоство-
рене управління капітального будів-
ництва, ремонту та відновлення доріг 
працюватиме у 2018 році паралельно 
з Державною службою автомобільних 
доріг. Йдеться про майже 4,3 тис. км 
державних доріг місцевого значення, 
включаючи комунальні дороги.

volynnew
s.com

Окрім того, за даними лісівників, на Волині 
цьогоріч зареєстровано 26 пожеж. Цю цифру 
Анатолій Грицюк піддав сумніву. На його переко-
нання, пожеж було менше, але завищені дані по-
дали навмисно, аби здійснити додаткові вирубки 
лісу. Загалом зафіксовано 973 випадки несанкціо-
нованої вирубки лісу, збитки сягнули 4 млн грн.

Ситуація з лісовим господарством 
на Волині критична

Одним розчерком пера у підприємств 
забирають приблизно 50% маршрутів
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НА КИЇВЩИНІ ВБИТО 
АМІНУ ОКУЄВУ
Увечері 30 жовтня в Глевасі пострілом у 
голову вбито Аміну Окуєву – українську 
громадську активістку чеченського по-
ходження, лікаря, бійця батальйону 
«Київ-2». Її чоловік Адам Осмаєв, доб-
роволець міжнародного миротворчо-
го батальйону імені Джохара Дудаєва, 
отримав важкі поранення в ногу. Двоє 
невідомих на залізничному переїзді з 
автоматичної зброї розстріляли автомо-
біль, у якому їхало подружжя.

У СТОЛИЦІ – ЗАМАХ НА 
НАРДЕПА
Нардеп від «Радикальної партії» Ігор 
Мосійчук постраждав унаслідок вибуху 
авто ввечері 25 жовтня у Києві. Загину-
ли охоронець-помічник нардепа Руслан 
Кушнір та перехожий Михайло Морміль. 
Нині депутат при свідомості в лікарні, 
його стан – стабільний.

СУД ВИЗНАВ СААКАШВІЛІ 
ВИННИМ
Апеляційний суд Львівщини 24 жовтня 
визнав колишнього президента Грузії, 
екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саа-
кашвілі винним у незаконному перетині 
державного кордону 10 вересня. Рішен-
ня оскарженню не підлягає. А Державна 
міграційна служба підтвердила відмову 
в наданні йому політичного притулку.

ЗА РОЗСТРІЛ АВТО 
СЕПАРАТИСТА – 
ЗА ҐРАТИ
У Маріуполі суд засудив українського 
прикордонника на 13 років в’язниці за 
виконання наказу зупинити машину з 
порушниками на блокпосту, в резуль-
таті чого загинула жінка, повідомили у 
Держ прикордонслужбі. Там сподівають-
ся на перегляд вироку. Інцидент трапив-
ся ще 9 вересня 2014 року.

ЗАСТУПНИК МЕРА ЗБУВАВ 
НАРКОТИКИ
СБУ викрила на розповсюдженні нарко-
тиків заступника мера Вишгорода, що 
на Київщині. Посадовця також підозрю-
ють у розкраданні бюджетних коштів, 
повідомили в прес-службі відомства. У 
приватній столичній та орендованій у 
Вишгороді квартирах оперативники ви-
лучили кокаїн, амфетамін та марихуану, 
раніше було задокументовано спроби 
посадовця реалізувати наркотики. Імені 
чиновника не називають.

ТУРКИ ДОПОМОГЛИ 
ЗВІЛЬНИТИ КРИМСЬКИХ 
ПОЛІТВ’ЯЗНІВ
Заступники голови Меджлісу крим-
ськотатарського народу Ільмі Умеров 
і Ахтем Чийгоз 27 жовтня прибули в 
Україну. Російський суд засудив Чийгоза 
до 8 років колонії суворого режиму, так 
званий Сімферопольський районний 
суд призначив Умерову 2 роки колонії-
поселення. 25 жовтня РФ передала 
політв’язнів Туреччині. Їх звільнили від 
кримінальної відповідальності, але за-
боронили проживати в Криму.

ЛЯШКО ВРАЗИВ 
ВИГРАШАМИ В ЛОТЕРЕЇ
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко 
вніс до декларації понад 570 тис. грн. 
Нардеп зазначив три виграші на різ-
ні суми: 283 тис. 560 грн, 134 тис. грн і 
153 тис. 485 грн. У Національному агент-
стві з питань запобігання корупції і На-
ціональному антикорупційному бюро 
заявили, що перевірять сумнівні вигра-
ші політика.

ХАКЕР ЗАБЛОКУВАВ 
РАХУНКИ СЕПАРАТИСТІВ
Засновник «Українських кібервійськ», 
хакер Євген Докукін заблокував ра-
хунки терористів, які воюють на Дон-
басі. З червня 2014 року до вересня 
2017 року «Українські кібервійська» 
заблокували $21 млн на 490 рахунках 
терористів.

українська хроніка

за законом

ПАРКУВАТИСЯ 
ТРЕБА 
ПРАВИЛЬНО

БУДИНОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ

ЗАТРИМАЛИ УБИВЦЮ БАГАТОДІТНОГО БАТЬКА

ЧОЛОВІКА УБИЛИ НА ПОЛЮВАННІбіда

соціалка

корупція

ЧИНОВНИЦЮ ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ

контрафакт

СУРОГАТНУ ГОРІЛКУ «ШТАМПУВАЛИ» В ГАРАЖІ 

кримінал

Іваничівський район

Трагічно завершилося 
незаконне полювання 
в селі Орищі. 

Смертельне поранення 
отримав 43-річний 
охоронець поля. Біда 
трапилася 24 жовтня – за 
чотири дні до офіційного 
початку осіннього 
мисливського сезону.

Компанія немісцевих чолові-
ків підпільно полювала на кукуру-
дзяному полі місцевого фермера, 
куди часто навідуються дикі каба-
ни. Один з мисливців упав і під час 
падіння в нього вистрелив кара-
бін. Фатальний постріл смертель-
но поранив людину, повідомили в 
обласному управлінні Нацполіції. 
Відомо, що браконьєри полювали 
на полі, орендованому місцевою 
агрофірмою «Луга-нова». Агрофір-
ма належить бізнесмену Сергію 

«Про мисливське господарство та 
полювання». Зокрема: посвідчен-
ня мисливця; дозвіл на добування 
мисливських тварин (ліцензія, від-
стрільна картка); відповідний дозвіл 
на право користування вогнепаль-
ною мисливською зброєю у разі її 
використання; паспорти на собак 
мисливських порід у разі їх вико-
ристання під час полювання. По-
лювати на копитних індивідуально 
дозволяється в усі дні тижня. Днями 
колективного та облавного полю-
вання є субота та неділя.

Охорону мисливського фонду 
від браконьєрства і контроль за 
дотриманням мисливцями правил 
полювання, норм добування та тех-
ніки безпеки забезпечуватимуть 
рейдові бригади, до складу яких 
входять представники державної 
лісової охорони, мобільних рейдо-
вих груп, правоохоронних органів 
та єгерської служби користувачів 
мисливських угідь.

Ковальчуку, власникові ме-
режі автозаправних станцій 
«Укрпет роль».

Убивство через необереж-
ність розслідує поліція. Вину-
ватцю трагедії, 60-річному лу-
чанину, загрожує обмеження 
волі на строк від трьох до п’яти 
років або позбавлення волі на 
той самий строк. Згідно з інфор-
мацією видання «ВолиньPost», 
фатальний постріл здійснив 
директор ТОВ «Богдан Авто 

Луцьк» Олег Кухта. 
Як повідомили в обласно-

му управлінні лісомисливсько-
го господарства, 28 жовтня 
стартував сезон полювання за 
ліцензіями на диких мислив-
ських парнокопитних тварин – 
кабанів, козуль, оленів, лосів. 
Триватиме він до 31 грудня.

Лісівники попереджають: 
допускаються до полювання 
лише ті, хто має всі документи, 
передбачені статтею 14 закону 

dyvys.info

Володимир-Волинський

Здача в експлуатацію 44-квартир-
ного будинку для військових 
у Володимирі-Волинському 
залишається під сумнівом, адже досі 
не відкрито державне фінансування. 

Оскільки забудовник – ТОВ «Вінницька 
будівельна компанія» – працює в борг, то 
ризикує не завершити роботи до середи-
ни листопада 2017-го. До того ж, на об’єкті 
задіяні тільки 17 робітників, що недостат-
ньо для потрібного темпу добудови.

Про це написав у листі-проханні до 
народного депутата Ігоря Гузя міський 
голова Петро Саганюк. Народний обра-

нець надіслав депутатське звернення до 
Прем’єр-міністра Володимира Гройсма-
на з проханням посприяти у пришвид-
шені надходження коштів для оплати бу-
дівельних робіт та взяти це питання під 
особистий контроль.

На завершення житла для військо-
вих Кабмін передбачив цьогоріч понад 
8 млн грн. Нині готовність об’єкта – 80%. 
Наразі до більшості помешкань уже про-
вели комунікації.

До слова, будівництво триває вже 
майже десять років. На квартири чека-
ють сім’ї військових, а також родини вої-
нів, загиблих у війні з агресором.

bug.org.ua

Нововолинськ

Житель шахтарського міста 
Юрій Дейнека загинув у 
результаті п’яної бійки. 
Смертельна штовханина 
трапилася на Пожежній площі 
поблизу магазину «Аміго» 
й відділення Державної 
служби з надзвичайних 
ситуацій. 

Нападники завдали 30-
річному чоловікові тяжких тілес-
них ушкоджень. За кілька днів 
побитий помер, повідомляє «Ра-
дар». Напівсиротами залишилися 
троє діток.

Винуватців трагедії затри-
мали через тиждень. Як повідо-
мив т. в. о. начальника поліції 
Нововолинська Сергій Галащук, 

група складалася з п’яти осіб. 
Один із них завдав удару ногою, 
потерпілий упав та вдарився го-
ловою об бордюр. У результаті 
отримав дві тріщини в черепі. 
Постраждалого відвезли в лі-
карню й оглянули. Однак він 
відмовився від госпіталізації та 
пішов додому. У чоловіка почав-
ся крововилив у мозок, зранку 

його привезли в лікарню уже 
в непритомному стані. Лікарі 
зробили операцію, та врятувати 
його не вдалося. 

Смертельного удару чолові-
кові завдав 19-річний громадя-
нин С. Четверо інших молодиків 
будуть проходити як співучасни-
ки. У своїх свідченнях вину підо-
зрювані особи визнають.

Луцьк

Працівниця Державної 
фіскальної служби, яка 
списувала підприємцям 
податкові борги, за кожну 
«операцію» отримувала від 
30 до 40% із суми списання. 

Як повідомляє прес-служба 
СБУ Волині, чиновницю затри-
мали на гарячому. 

Правоохоронці встанови-
ли, що зловмисниця система-
тично вимагала та одержувала 
хабарі від юридичних і фізич-

ssu.gov.ua

Луцьк

Луцькі патрульні вже винесли 
перші постанови стосовно 
двох водіїв, які на вулиці 
Ковельській припаркувалися 
на місцях, призначених для 
осіб з інвалідністю.

Обом призначили штрафи 
по 1020 грн, повідомляє прес-
служба луцьких патрульних.

Правоохоронці нагадують: 
25 жовтня набув чинності закон 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за 
паркування, зупинку, стоянку 
транспортних засобів на місцях, 
призначених для осіб з інвалід-
ністю». Його недотримання за-
грожує штрафами від 60 до 100 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

них осіб. Оперативники за-
документували понад десять 
фактів отримання неправо-
мірної вигоди на загальну 
суму в більш як 60 тис. грн. У 
результаті неправомірних дій 
посадової особи до держав-
ного бюджету не надійшов 
майже 1 млн грн.

Триває досудове розсліду-
вання, правоохоронці переві-
ряють причетність  чиновниці 
до інших фактів можливих 
зловживань.

autom
an.in.ua

Луцьк

Групу осіб, які 
виготовляли та збували 
підпільну лікеро-
горілчану продукцію, 
викрили на гарячому в 
обласному центрі.

Як повідомили в опе-
ративному управлінні ГУ 
ДФС у Волинській області, 
масове виробництво під-

роблених спиртних напоїв 
облаш тували у трьох га-
ражних приміщеннях. 

З незаконного обігу ви-
лучено 1300 л спирту, 60 л 
лікеро-горілчаних виробів, 
2 транспортні засоби та 300 
підроблених марок акциз-
ного податку. Вартість ви-
лученої продукції переви-
щує 1 млн грн.

vl.sfs.gov.ua

Продукція підпільної гуральні

Хабарницю взяли під варту

Смертельне поранення отримав 43-річний охоронець поля

Готовність 
об’єкта – 80%
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ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«ЧИНОВНИКИ І 
СИЛОВИКИ ТИСНУТЬ 
НА БІЗНЕС»
Київ, Луцьк

Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман 

звернувся до членів Кабінету 
міністрів з вимогою провести 
перевірки роботи підконтрольних 
їм структур у регіонах і ухвалити 
відповідні кадрові рішення 
в разі підтвердження фактів 
зловживань, інформує «Урядовий 
портал».

Напередодні на засіданні Ради ре-
гіонального розвитку від виконання 
обов’язків було відсторонено керівни-
ка Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру Олега 
Цвяха. Причина – скарги керівників міс-
цевих органів влади на роботу органів 
Держгеокадастру.

«Пропоную звільнити з посади ке-
рівника Держгеокадастру, а також дати 
доручення Мінагрополітики сформува-
ти групи задля перевірки роботи тери-
торіальних органів Держгеокадастру і 
в разі потреби відсторонити всіх керів-
ників на місцях», – зауважив Володимир 
Гройсман.

«Але йдеться не тільки про Держгео-
кадастр. Бізнес говорить про те, що чи-
новники сіли на місця і починають роз-
казувати, як кому жити. З цим я теж не 
буду миритися. Вимагаю від міністрів – у 
кожного є підконтрольні структури – 
провести перевірки», – додав очільник 
уряду.

Зрештою Кабмін таки звільнив Оле-
га Цвяха й призначив виконувачем 
обов’язків глави Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру Олександра Колотіліна, який 
донедавна обіймав посаду директора 
департаменту контролю за використан-
ням та охороною земель.

Додамо також, що під час нещодав-
нього візиту на Волинь 20 жовтня Воло-
димир Гройсман розповів, що представ-
ники легального бізнесу нарікають на дії 
прокуратури та економічних підрозділів 
Служби безпеки України. Це, наголосив 
він, суттєво стримує розвиток бізнесу, 
тому такі явища ліквідовуватимуть.

На думку голови Кабміну, потрібно 
навести лад у регуляції бізнесу, а також 
прозоро продавати державні підпри-
ємства, які не є стратегічними. Гройс-
ман заявив, що треба припинити тиск 
силовиків на бізнес, аби унеможливити 
безпідставні перевірки. «Наразі розроб-
ляють законопроект, що ліквідує функ-
цію економічних правопорушень у СБУ, 
прокуратурі й Нацполіції», – пояснив 
Володимир Гройсман.

Також Прем’єр-міністр зазначив, 
що нині економічне зростання в країні 
можна зробити сталим: «Наразі ство-
рили офіс супроводження інвестицій, 
що займається великими проектами. 
Обіцяють відкрити його філії у різних 
куточках країни для того, щоб надавати 
підтримку бізнесу». 

«Якщо припинити тиск на бізнес, 
економіка значно швидше працювати-
ме. Електронний реєстр ПДВ зараз не 
дає нікому можливості красти», –  за-
значив Володимир Гройсман та насам-
кінець наголосив, що основне завдання 
на сьогодні – створити нормальний ри-
нок і продуктивний діалог з бізнесом.

позиція нечесний бізнес

немислимі гроші

слово феміди

ФІРМУ ІВАХІВА ПІДОЗРЮЮТЬ У 
НЕСПЛАТІ МІЛЬЙОННИХ ПОДАТКІВ
  Тарас СЕРЕДИЧ
«Під прицілом» 
p-p.com.ua

Підприємство ТОВ 
«ВОГ Трейдинг», 
яке належить 

волинському нардепу 
Степану Івахіву та 
входить до фінансово-
промислової групи 
«Континіум», підозрюють 
в ухиленні від сплати 
податків в особливо 
великих розмірах.

Перед тим як відбулася змі-
на лідера паливних тендерів на 
«Укрзалізниці», останні сім років 
головним постачальником дизе-
ля на підприємства монополіста 
було ТОВ «ВОГ Трейдинг».

Дослідження «Олігарха» по-
казало, що ниточки від цієї компа-
нії спочатку вели до групи «НЕСТ» 
екс-нардепа Вадима Трофименка, 
за яким свого часу наглядав Ігор 
Гринів, тодішній керівник фракції 
БПП в парламенті, а нині поза-
штатний радник Президента.

Виймаючи скелети з шафи, 
правоохоронці дісталися і до до-
кументації злочинної діяльності 
посадових осіб попередніх років. 

УНІАН

Донецький бізнесмен 
Рінат Ахметов 

знову очолив список 
найбагатших українців, 
а Президент Петро 
Порошенко повернув собі 
звання мільярдера. Про 
це йдеться у рейтингу 
«ТОП-100 найбагатших 
українців», складеному 
журналом «Новое 
время» та інвестиційною 
компанією Dragon Capital. 

Практично ніхто з великих 
капіталістів ще не повернувся до 
докризового рівня оцінки влас-
них активів. Утім цьогоріч По-
рошенко повернув собі звання 
мільярдера вперше за чотири 
останні роки. 

На першому місці, як і мину-
лоріч, опинився олігарх Рінат Ах-
метов. Його статки оцінюються в 
$6,9 млрд, що на 69% більше, ніж 
минулого року. Друге місце посів 

Луцьк

Суд скасував 
розпорядження 

голови Волинської 
облдержадміністрації 
Володимира Гунчика щодо 
призупинення дії дозволів 
на продовження оренди 
«Волиньторфу», повідомили 
у Волинській облраді.

Попередньо підприємство 
намагалося укласти договори 
оренди землі площею 182,17 га 
під видобування торфу й подало 
клопотання до Волинської ОДА. 
Йдеться про дві ділянки, на які 
«Волиньторф» має ліцензію (тер-
мін дії було продовжено цього-
річ, відповідно, потрібні нові до-
говори на оренду землі).

Зі слів директора підпри-

Прокуратура та ДФС дали новий 
поштовх десяткам кримінальних 
проваджень щодо підприємств 
олігархічної групи «Континіум», 
порушених ще кілька років тому.

Згідно з доступними реєстра-
ми, «ВОГ Трейдинг» основним ви-
дом своєї діяльності вказує гур-
тову торгiвлю твердим, рiдким, 
газоподiбним паливом i схожими 
продуктами.

Нещодавно в одному з епі-
зодів фінансово-господарської 
діяльності олігархічної групи 

«Континіум» суд нарешті поста-
вив остаточну крапку. 18 жовтня 
Київський апеляційний госпо-
дарський суд залишив без змін 
рішення суду за позовом НАБУ 
до ПАТ «Укрзалізниця» і ТОВ «Вог 
Аеро Джет» про визнання не-
дійсною додаткової угоди до до-
говору постачання дизельного 
палива. Вивчивши усі матеріали 
справи, суд змусив WOG повер-
нути до держбюджету 92 млн грн 
безпідставно виплачених коштів.

І поки Степан Івахів та Сергій 

Лагур воюють із удовою покій-
ного Ігоря Єремеєва за спадщи-
ну, правоохоронці нарешті ви-
рішили розворушити ТОВ «ВОГ 
Трейдинг» – фігуранта численних 
журналістських розслідувань. 
З відкритих джерел реєстру су-
дових рішень стало відомо, що 
підприємство олігархічної групи 
«Континіум» підозрюється в ухи-
ленні від сплати податків в особ-
ливо великих розмірах, а ці ді-
яння кваліфікуються за ознаками 
ч. 3 ст. 212 Кримінального кодек-
су України (тяжкий злочин).

Як стало відомо з власних 
джерел, Генеральна прокурату-
ра і ДФС зараз активно шукають 
чорну бухгалтерію і книги неза-
конних фінансово-господарських 
розрахунків WOG. За матеріала-
ми одразу кількох кримінальних 
проваджень, внесених до ЄРДР, 
призначено позапланові доку-
ментальні перевірки щодо пов-
ноти сплати усіх передбачених 
Податковим кодексом податків і 
зборів, що стосуються господар-
ських взаємовідносин підприєм-
ства. Через фінансові махінації 
фірми і сумнівні безтоварні опе-
рації державний бюджет недо-
отримав десятки мільйонів гри-
вень надходжень.

ВІЙНА ТРИВАЄ – МІЛЬЯРДЕРИ БАГАТІЮТЬ

СУД СКАСУВАВ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГУНЧИКА ЩОДО «ВОЛИНЬТОРФУ»

олігарх Віктор Пінчук ($1,4 млрд, 
+13%). Замикає першу трійку по-
зафракційний нардеп Костянтин 
Жеваго ($1,4 млрд, +209%). На 
четвертому місці рейтингу – нар-
деп від «Опоблоку» Вадим Но-
винський ($1,2 млрд, +113%). 
П’яту сходинку зайняв Петро 
Порошенко ($1 млрд, +7%). Шос-
тий у рейтингу – бізнесмен Ігор 
Коломойський ($1,0 млрд, –11%), 
на сьомому місці – бізнесмен 

Геннадій Боголюбов ($763 млн, 
–9%). Замикають першу десятку 
рейтингу олігархи Дмитро Фір-
таш ($746 млн, +14%), Юрій Ко-
сюк ($693 млн, +10%), Олександр 
і Галина Гереги ($688 млн, +5%). 
Загальні статки першої десятки 
рейтингу, таким чином, станов-
лять $15,8 млрд.

В абсолютному значенні най-
більше примножив статки лідер 
рейтингу Ахметов: він став багат-

шим на $2,8 млрд, що дорівнює 
сукупним статкам Пінчука і Жева-
го. Лідером за втратами в 2017-му 
став Коломойський, який втратив 
за рік $129 млн і ледь не залишив 
лігу українських доларових міль-
ярдерів. Падіння могло виявити-
ся і більшим, проте зростання цін 
на руду й метали стало драйве-
ром зростання капіталізації феро-
сплавних заводів і Криворізького 
залізорудного комбінату.

Як відзначає видання, за 
11 років існування рейтингу 
структура українського капіталіз-
му не зазнала суттєвих змін. «Хай 
які потрясіння переживає країна, 
економічні пропорції монумен-
тальні: Рінат Ахметов – завжди 
перший, а інші особи з верхньої 
частини списку лише міняються 
місцями. Такий результат свід-
чить, що національна економіка 
все ще сконцентрована в руках 
невеликої групи осіб», – конста-
тує «Новое время».

ємства, депутата облради Івана 
Киричика, голова ОДА довго 
й безпідставно зволікав із під-
писанням розпоряджень щодо 
продовжень термінів договорів 
оренди, але в липні клопотання 
«Волиньторфу» таки було задово-
лено. «Втім через два тижні голо-
ва ОДА підписав розпорядження, 
яким призупинив дії попередньо 

підписаних ним документів», – 
пояснив укропівець.

Саме це розпорядження і 
оскаржував «Волиньторф». Спра-
ву розглядав Волинський окруж-
ний адміністративний суд і ви-
знав розпорядження голови ОДА 
протиправним.

Іван Киричик наголошує, що 
поновлення ліцензії на видобу-

вання торфу на згаданих ділян-
ках вартувало держпідприємству 
1 млн грн, які сплачені державі.

«Між тим, інша державна 
ланка блокує видобування тор-
фу на цих землях. Як назвати дії 
голови ОДА? Це відвертий са-
ботаж! Мало того, ми не маємо 
перспектив отримати нові зе-
мельні ділянки у зв’язку з пози-
цією губернатора. Були змушені 
звернутися до суду. Без цих тор-
фовищ матимемо в наступному 
році тільки 30% землі, потрібної 
для видобування торфу», – за-
явив Іван Киричик.

Нагадаємо, дискусії голови 
ОДА та підприємства щодо виді-
лення землі під видобування тор-
фу тривають уже три роки.
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Дії голови ОДА – відвертий саботаж

Обличчя в рейтингу багатіїв – ті самі

Степан Івахів

Прем’єр-міністр України
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ВИБОРИ В ОТГ: ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
ТА ПЕРШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Нестача бюлетенів, підвезення 
та підкуп виборців – це 
ті порушення, які можна 

було спостерігати на виборах 
до об’єднаних територіальних 
громад. Та, на щастя, їх – одиниці. 

Минулої неділі, 29 жовтня, у 19 громадах 
на Волині відбулися вибори голів та депутатів 
об’єднаних територіальних громад. Попри те, 
що і спостерігачі, і члени виборчих комісій 
відзначали низьку явку виборців, без пору-
шень виборчого процесу не обійшлося. 

За даними Волинського представництва 
Громадянської мережі ОПОРА, загалом тери-
торіальні виборчі комісії зареєстрували 2084 
кандидати у депутати до відповідних рад та 
68 кандидатів на посади голів ОТГ. Загалом же 
обирали 422 депутатів. Участь у виборах узя-
ли 14 політичних партій.

Політична партія «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» на виборах в ОТГ підтри-
мувала 14 кандидатів на посади голів гро-
мад. Зокрема, у Боратинській ОТГ – Сергія 
Яручика, в Іваничівській – Федора Войтюка, у 
Головненській – Миколу Демидюка, у Велим-
ченській – Анастасію Павлович, у Жидичин-
ській – Галину Матвіюк, у Смідинській – Окса-
ну Піцик, у Зарічненській – Ігоря Пальонку, в 
Копачівській – Олександра Совтиса, в Овад-
нівській – Сергія Панасевича, у Цуманській – 
Анатолія Дорошука, у Луківській – Анатолія 
Климука, у Любешівській – Василя Корця, в 
Колківській – Віктора Регешука, у Турійській – 
Бориса Дубасова.

Від команди УКРОПу балотувалися 378 
кандидатів у депутати об’єднаних громад.

У ГОРОДИЩЕНСЬКІЙ 
ОТГ ВИБОРЦІВ ЗВОЗИЛИ 
ДО ДІЛЬНИЦІ

У Городищенській громаді на голосуван-
ня людей підвозили бусом до дільниці, яка 
була розміщена в городищенському будин-
ку культури. За словами місцевих жителів, 
таку доставку виборців організувала чинна 
городищенська сільська голова, кандидат на 
посаду голови Городищенської ОТГ Світлана 
Соколюк. 

Очевидці стверджували, що найнятий 
мік роавтобус здійснив кілька рейсів – заби-
рав людей із сіл Григоровичі, Мартинівка та 
Городище. До слова, всередині мікроавтобу-
са виборцям роздавали гроші з метою купівлі 
їхніх голосів. 

У ЛЮБЕШІВСЬКІЙ ОТГ ЗАМІСТЬ 
БЮЛЕТЕНІВ – ПОРОЖНІ ЛИСТКИ

На дві дільниці у Любешові в пачці разом 
із надрукованими бюлетенями надійшли по-
рожні папірці. Зокрема, на дільниці №070545, 
що була розташована у любешівському бу-
динку культури, із 2265 бюлетенів п’ять не 
містили жодної інформації. Голова ДВК Вален-
тина Бубало розповіла, що в цих бюлетенях 
мала бути вказана інформація про кандидатів 
у голови Любешівської ОТГ.

«Загалом на цій дільниці має проголо-
сувати 2261 виборець. Дійсних бюлетенів – 
2260, а п’ять – порожніх листків. Зазвичай тут 
не приходить максимальна кількість вибор-
ців голосувати, тому, я думаю, усім вистачить 
бюлетенів. Недостачу ми вже внесли у прото-
кол виборчої комісії», – зауважила Валентина 
Бубало. 

Аналогічна ситуація трапилася на дільни-
ці №070546, що була розташована в Любешів-
ському НВК. Тут надійшло 2260 бюлетенів, з 
яких два – порожні. 

А в селі Ветли не вистачило аж 12 бюле-
тенів, з яких два були рожевого кольору і не 
надруковані, а 10 не було взагалі.

ІВАНИЧІВСЬКА ТА КОПАЧІВСЬКА 
ОТГ: БЕЗ ПОРУШЕНЬ І З ЧІТКИМ 
БАЧЕННЯМ МАЙБУТНЬОГО 
ГРОМАДИ

У Іваничах на вибори люди йшли не надто 
активно. Наприклад, до 12-ї години тут прого-
лосувала тільки десята частина виборців від 
загальної кількості. На дільницях сподівали-
ся, що до вечора ситуація із волевиявленням 
зміниться.

«Якщо в Польщі вийшло провести децен-
тралізацію, то хіба ми гірші за поляків? Та в 
нас усе вийде. Не зразу, поступово, але ми все 
зможемо», – констатують виборці після голо-
сування.

Голову та депутатів ради Копачівської 
об’єднаної територіальної громади жителі 
сіл, що входять до неї, обирали чи не найак-
тивніше. Особливість цієї громади в тому, що 
вона об’єднує невеличкі села.

«Люди дуже активні, незважаючи на по-
году, приходять голосувати. Їм цікаво, вони 
задоволені, хочуть вибрати свого кандидата і 
голосують за нього», – каже голова дільнич-
ної виборчої комісії №070801 у селі Копачівка 
Марія Ваньо.

булися у 19 ОТГ на Волині, виявилися жителі 
Рівненської, Копачівської та Городищенської 
громад.

У Городищенській ОТГ (Луцький та Горо-
хівський райони) проголосувало 1740 ви-
борців із 2640 (65,91%), у Рівненській ОТГ 
(Любомльський район) – 2703 виборці із 4121 
(65,59%) та у Копачівській ОТГ (Рожищенський 
район) – 2794 виборці з 4484 (62,31%).

Загалом до місцевих рад пройшло 403 де-
путати, з них від політичних партій – 283. Се-
ред партій упевнену перемогу здобув УКРОП, 
від якого в місцеві ради потрапили 123 депу-
тати. Це становить 43,5% від загальної кіль-
кості партійних обранців.

У 19 громадах впевнену перемогу на ви-
борах здобули 11 кандидатів на посаду голо-
ви, яких підтримував УКРОП.

Зокрема, у Боратинській ОТГ переміг Сер-
гій Яручик, в Іваничівській – Федір Войтюк, у 
Головненській – Микола Демидюк. У Велим-
ченській ОТГ перемогла Анастасія Павлович, 
у Жидичинській – Галина Матвіюк, у Смідин-
ській – Оксана Піцик.

Ігор Пальонка здобув упевнену перемогу 
в Зарічненській ОТГ. У Копачівській ОТГ пере-
міг Олександр Совтис, в Оваднівській – Сергій 
Панасевич, у Цуманській – Анатолій Дорошук, 
у Луківській – Анатолій Климук.

На думку голови Волинської обласної ре-
гіональної парторганізації політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслава Рубльова, така перемога свідчить 
про те, що від УКРОПу балотуються ті люди, 
яким довіряють волиняни.

«Незважаючи на численні перешкоди, 
кандидати в депутати від УКРОПу та канди-
дати на посади голів ОТГ, яких підтримувала 
наша політична сила, здобули впевнену пе-
ремогу. Це свідчить про те, що демократичні 
сили мають усі шанси для боротьби, а ново-
створені ОТГ – для перспективного розвит-
ку», – акцентував Вячеслав Рубльов.

Волинський окружний 
адміністративний суд 27 жовтня 
повністю визнав безпідставною 
скаргу депутата Артема Запотоцького 
й відхилив позов щодо відкликання 
п’ятьох депутатів Луцькради: Євгенія 
Ткачука, Олександра Козлюка, 
Костянтина Петрочука, Сергія Були та 
Аркадія Соломатіна.

Артем Запотоцький як куратор ініціатив-
ної групи вимагав, аби суд визнав протиправ-
ною та скасував постанову Луцької міської 
виборчої комісії про припинення ініціативи 
щодо відкликання його колег.

Як відомо, ініціатива щодо відкликання 
депутатів Луцькради стартувала у липні. Од-
разу стало зрозуміло, що це – не що інше, як 

ЛЮБОМЛЬ: НЕВЧАСНО 
ВІДКРИЛАСЯ ДІЛЬНИЦЯ

У Любомлі за кілька хвилин після офіцій-
ного початку виборчого процесу одна з діль-
ниць у місті не відкрилася. Голова виборчої 
комісії пояснює, що її члени не встигли розпо-
ділити бюлетені для голосування.

«Засідання виборчої комісії розпочалося 
о 7:15, тому нам не вистачило часу для розпо-
ділу бюлетенів. На дільниці п’ять округів, поки 
ми поділили папери, то вже спізнилися. Це 
технічна помилка, нам просто не вистачило 
часу», – пояснює голова виборчої комісії діль-
ниці №070591 міста Любомля Юлія Оверчук.

У першій половині дня на дільницях міс-
та відзначали низьку явку виборців. Ситуація 
виправилася лише після обіду. 

До слова, у Любомльському районі від-
булися вибори до трьох об’єднаних територі-
альних громад: Любомльської, Головненської 
та Рівненської ОТГ. Ще три населені пункти 
району – Зачернече, Згорани і Хворостів – не 
визначилися, до якої з трьох ОТГ приєднува-
тися, і наразі перебувають у так званій сірій 
зоні.

КОЛКИ: ПЕРЕД ВИБОРАМИ 
КУПУВАЛИ ГОЛОСИ

У Колках на виборчих дільницях голо-
ви комісій відзначали низьку явку виборців. 
Причиною цього називали погану погоду. 
Тим часом люди розповідають: перед вибора-
ми тут щедро засівали грошима, у такий спо-
сіб спонукаючи людей обирати провладного 
кандидата на посаду голови.

«У Рудниках ходили представники одного 
з кандидатів із фельдшером і по тисячі гри-
вень роздавали», – заявляють люди прості-
сінько на виборчій дільниці. 

Щоправда, це порушення правоохоронні 
органи, схоже, не зафіксували. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ
Найбільш активними на виборах до 

об’єднаних територіальних громад, які від-

СУМНІВНА ІНІЦІАТИВА ЩОДО ВІДКЛИКАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ПРОВАЛИЛАСЯ

Координатор кампанії 
спостереження за виборами 
у Волинській області 
Громадянської мережі 
ОПОРА Катерина Шарпата 
повідомила, що повторне 
голосування відбудеться 
у трьох ОТГ. А саме: у 
Луківській, де в округах 
№10 та №21 не встановили 
результатів, тому що два 
кандидати набрали однакову 
кількість голосів; у Турійській 
в окрузі №12 та у Смідинській 
в окрузі №5. Термін 
проведення повторного 
голосування оголосять 
найближчим часом.

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

спроба БПП «Солідарність» і «Континіуму» за-
хопити владу в місті, на що олігархічна група 
витратила більш як мільйон гривень.

Під час розгляду справи Євгеній Ткачук 
інформував, що сумнівну ініціативу з від-
кликання фінансує співвласник фінансово-
промислової групи «Континіум» нардеп Сте-
пан Івахів, про що йому повідомив голова 
обласного осередку «Солідарності», директор 
Волинського обласного центру зайнятості Ро-
ман Романюк. Свої слова, наголосив Ткачук, 
готовий підтвердити на детекторі брехні.

Також суду представили документи, які 
підтверджують, що депутати, яких прагнули 
відкликати представники олігархічної групи 
«Континіум», є одними з найефективніших у 
міській раді.

Зрештою суд повністю відхилив усі пре-
тензії Артема Запотоцького, адже обвинува-
чення представило суду недостовірні факти.
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Найголовніше – це мати не золото, а владу над тими, у кого воно є. Курій

ДЕКРЕТНА 
ВІДПУСТКА 
ВХОДИТЬ ДО 
СТРАХОВОГО 
СТАЖУ

  Марта ЮЛАНТОВА 

гаманець

компетентно

СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: 
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ПРАВИЛА 
НАРАХУВАННЯ 

Розпочався новий 
опалювальний сезон. 
У листопаді українці 

отримають рахунки. 
Чи зміняться цифри у 
квитанціях для тих, хто 
отримує субсидію? У 
кого ї ї заберуть? Адже 
уряд вніс низку змін у 
правила нарахування 
субсидій. Одні – у травні 
2017 року, інші – у серпні. 
Що змінилося, з’ясовувала 
«Економічна правда». 

Строки опалювального сезо-
ну. У 2017-2018 роках для користу-
вачів централізованого опалення 
залишається прив’язка до відпо-
відних рішень органів місцевого 
самоврядування або органів ви-
конавчої влади (коли розпочина-
ється і коли завершується опалю-
вальний сезон). А для громадян, 
що мають індивідуальне опалення, 
субсидію нараховують із 16 жовт-
ня до 15 квітня (фактично, держа-
ва вкрала у них місяць пільгової 
оплати).

Доходи враховують не за ми-
нулий рік, а за півроку. Із жовтня 
2017 року при розрахунку розмі-
ру субсидії на новий опалюваль-
ний сезон 2017/18 року будуть 
враховувати доходи громадян не 
за весь минулий рік, як було рані-
ше, а за I і II квартали 2017 року. 
Пенсіонерам, які втратили роботу 
або просто звільнилися, при на-
рахуванні субсидії будуть врахо-
вувати розмір пенсії за останній 
місяць перед зверненням по суб-
сидію.

Для непрацездатних збіль-
шили соціальну норму, а для 
безробітних – розмір доходів. 
Якщо в родині є пенсіонери, інва-
ліди, інші особи, які не можуть пра-
цювати з об’єктивних причин, для 
них збільшується соціальна норма, 
на яку надають житлову субсидію – 
з 49 м2 до 75 м2.

Новації запровадили і для тих, 
хто проживає у садових будинках 
чи дачних кооперативах і сплачує 
комунальні послуги. З травня 2017-
го за рішеннями комісій з питань 
соціального захисту, що діють при 
райдержадміністраціях, такі сім’ї 
зможуть оформити субсидію, яка 
фінансуватиметься за рахунок міс-
цевих бюджетів.

При призначенні субсидії без-
робітним громадянам працездат-

ного віку на новий 
о п а л ю в а л ь н и й 
період у дохід за-
раховуватиму ть 
два прожиткові мі-
німуми – 3248 грн.

Людям, які 
справді опинилися в склад-
них життєвих обставинах, слід 
звернутися у комісію з питань со-
ціального захисту, яка може нада-
ти субсидію з урахуванням одного 
– 1624 грн, а не двох прожиткових 
мінімумів.

Боржникам субсидію не 
продовжать. Громадянам, які 
мають борг за оплату житлово-
комунальних послуг у сумі, що 
перевищує 20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (нині 
це 340 грн), субсидію на новий 
опалювальний сезон не продов-
жуватимуть. Якщо вони хочуть 
отримувати її на новий опалюваль-
ний період, то мусять повністю 
погасити борг або укласти з поста-
чальником послуг угоду про його 
реструктуризацію.

Правда, ця вимога не стосуєть-
ся громадян, які мають заборго-
ваність і цього року вперше звер-
таються по житлову субсидію. Їм її 
призначать на загальних підставах, 
однак вони також мають сплати 
борг або укласти договір з нада-
вачем послуг про поступове його 

погашення (реструк-
туризацію).
Кому повторно по-

давати документи. Для 
більшості громадян, які 

отримують субсидії, їх 
перерахунок прове-
дуть автоматично, без 

повторного звернення.
Заяву і декларацію про дохо-

ди заново треба подавати лише 
сім’ям, що орендують помешкання, 
в яких відбулися зміни у складі ро-
дини (хтось виписався чи, навпаки, 
прописався), а також тим, хто хоче 
отримати субсидію на тверде па-
ливо.

Усім 14-річним отримати 
паспорт. Відповідно до закону 
«Про єдиний демографічний ре-
єстр та документи, що підтвер-
джують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус», кожен громадянин 
України, який досяг 14-річного 
віку, зобов’язаний отримати пас-
порт громадянина України. Пас-
портні дані використовують для 
нарахування субсидій. Отож, якщо 
громадянин досяг 14-річного віку 
й не виробив паспорта та іден-
тифікаційного коду, це завадить 
родині отримати субсидії на опа-
лювальний сезон. Громадянам ба-
жано повідомляти свої паспортні 
дані у департамент соцполітики 

в будь-якій зручній для них фор-
мі. Адже домогосподарствам, у 
складі яких є зареєстровані осо-
би, чиї персональні дані не відпо-
відають вимогам законодавства, 
неможливо здійснити розрахунок 
субсидії на новий опалювальний 
період. 

На Волині бракує понад 300 
млн для розрахунку за субсидії. 
У жовтні недофінансування з держ-
бюджету за наданими пільгами та 
субсидіями в області становить 
331 млн грн. За словами заступни-
ка голови ОДА Сергія Кошарука, 
станом на 20 жовтня рівень роз-
рахунку теплопостачальних під-
приємств області за газ становив 
56,2%, враховуючи борги минулих 
періодів. Однак розрахунки за 
борги 2017 року становили 110%. 
Це пояснюється тим, що в області 
багато отримувачів пільг та субси-
дій, і розрахунки за них впливають 
на ці показники. Зі слів чиновника, 
ситуація має поліпшитися після 
надходження цих коштів.

Статистика – річ уперта. Се-
редній розмір призначеної суб-
сидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг на одне домогосподарство 
області у вересні становив 126,3 
грн. При цьому майже 32 тисячі во-
линян отримали субсидії готівкою, 
повідомляє прес-служба головно-

го управління статистики області.
Згідно з повідомленням, у січ-

ні-вересні в області по субсидії для 
відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг 
звернулося у 1,8 раза більше до-
могосподарств, ніж за аналогічний 
період 2016 року. 

З початку року субсидії для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг при-
значено 235 тисячам домогоспо-
дарств, із них у містах – 142 тисячам, 
у селах – 93 тисячам. Порівняно з 
відповідним періодом 2016 року, 
кількість домогосподарств, яким 
призначено субсидії, збільшилася 
в 1,7 раза.

Загальна сума призначених 
субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг у січні-вересні становила 
95 млн грн (у міських поселен-
нях – 64,3 млн грн, у сільській міс-
цевості – 30,7 млн грн), що на 28,7% 
більше, ніж у відповідний період 
2016 року.

Середній розмір призначеної 
субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг на одне домогосподарство 
у вересні становив 126,3 грн, (у ве-
ресні 2016 року – 108,9 грн).

Субсидії на відшкодування 
оплати житлово-комунальних по-
слуг у вересні отримали 184,4 ти-
сячі домогосподарств (54,8% їх 
загальної кількості), що на 16,7% 
більше порівняно з аналогічним 
періодом минулого року.

Крім того, у січні-вересні 31,7 
тисячі домогосподарств було 
призначено субсидії готівкою на 
відшкодування витрат для при-
дбання скрапленого газу, твердо-
го та рідкого пічного побутового 
палива на загальну суму 87,6 млн 
грн (у містах – 13,4 млн грн, у се-
лах – 74,2 млн грн). Серед домо-
господарств, яким призначено 
субсидії такого виду, переважа-
ють домогосподарства з однієї 
особи (46,2%).

Середній розмір призначеної 
субсидії готівкою на відшкодуван-
ня витрат для придбання скрапле-
ного газу, твердого та рідкого піч-
ного побутового палива на одне 
домогосподарство у вересні ста-
новив 2715,3 грн.

У січні-вересні загальна сума 
субсидій готівкою, отриманих до-
могосподарствами на відшкоду-
вання витрат для придбання скрап-
леного газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, стано-
вила 70,2 млн грн (у відповідний 
період 2016 року – 36,3 млн грн).

Період перебування у відпустці 
з догляду за дитиною до трьох 

років і отримання відповідної 
допомоги зараховуватиметься до 
страхового стажу і для визначення 
права на пенсію, і для обчислення 
ї ї розміру. Про це повідомляє 
видання Finance.ua із посиланням 
на представника Пенсійного фонду 
Олену Охріменко.

Якщо жінка перебуває у відпустці з до-
гляду за дитиною від трьох до шести років 
(за медвисновком), то при призначенні 
пенсій з 1 січня 2018 року ці періоди також 

зараховуватимуть до страхового стажу. 
Однак на розмір пенсії вони впливати не 
будуть.

Для того щоб період догляду за дитиною 
зарахували як страховий стаж, треба офіцій-
но піти у декрет. Навіть якщо жінку звільнили 
з роботи перед цим, є можливість зберегти 
три роки стажу.

«Кожна мати в органах соціального за-
хисту отримує допомогу на дитину. Тобто її 
страховиком є орган соціального захисту на-
селення. Саме він подає дані про неї до сис-
теми персоніфікованого обліку», – розповіла 
Охріменко.

й 
 
-
ь 
і-

н.
які

по
ту
Ко

давати
більш

отр
пер

Уряд запровадив 
квоти для 

працівників, старших 
за 45 років, щоб 
забезпечити їх 
робочими місцями. 
Таку інформацію 
озвучив Прем’єр-
міністр, пише 
«Економічна 
правда». 

квоти

ДЛЯ 45-РІЧНИХ БУДЕ 
ГАРАНТОВАНА РОБОТА

«Люди іноді кажуть: «Мені понад 45 років 
і я не можу знайти роботу». Так-от, ми ввели 
квотування, що люди, яким більше, ніж 45 
років, наразі можуть претендувати на робо-
чі місця в українських компаніях – це буде не 
менш як 4% від загального складу працівни-
ків», – сказав Володимир Гройсман.

Прем’єр додав, що це буде обов’яз-
ко  вою умовою для працедавців.

Міністр соціальної політики Андрій Рева 

зазначив, що схема квотування для підпри-
ємств буде подібною до квотування осіб з 
інвалідністю.

«Якщо ми беремо людей з інвалідністю, 
то за кожне створене робоче місце робото-
давець платить у фонд соціального захисту 
інвалідів суму вартості заробітної плати. 
Якою буде система, як будемо платити, 
з’ясуємо додатково», – зазначив міністр.

За словами Реви, закон вступає у дію з 
1 січня 2018 року.
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Боржникам субсидію не продовжать

45-річних буде не менш як 4% від 
загального складу працівників

Щоб період догляду за дитиною 
зарахували як страховий стаж, 
треба офіційно піти у декрет
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Лікар мусить мати погляд сокола, руки дівчини, мудрість змії і серце лева. Авіценна

  Іван САВИЧ
Луцьк, Луцький район

  Марта ЮЛАНТОВА

компетентно 

МЕДИЧНА РЕФОРМА: 
ПРОГРЕС ЧИ ПРОВАЛ?

інспекція

ІНФЕКЦІЙНУ ТА ПСИХІАТРИЧНУ 
ЛІКАРНІ ДОВЕДУТЬ ДО ЛАДУ

Верховна Рада 
19 жовтня 
проголосувала за 

законопроект, поданий 
Міністерством охорони 
здоров’я, давши старт 
медичній реформі. 
Ухвалений документ має 
підписати Президент. 
З 2018 року реформа 
запрацює на рівні 
первинної допомоги, з 
2020-го – в усіх лікарнях.

У МОЗ стверджують, що зміни 
підвищать рівень медицини в кра-
їні, а кожен українець буде забез-
печений усім необхідним. Однак 
експерти мають іншу точку зору. 
Нардеп Ольга Богомолець пере-
конана, що реформа фактично 
скасовує безплатну медицину, бо 
майже на всі послуги встановлюють 
розцінки. Богомолець заявила, що 
законопроект №6327 – антинарод-
ний, бо зробить для соціально не-
захищених громадян медичну до-
помогу недоступною. 

У документах, які опублікувала 
Ольга Богомолець, вказано, що ді-
агностика порушення ритму серця 
у дитини коштуватиме 65 тис. грн, 
репротезування двох клапанів 
серця – майже 190 тис. грн, анев-
ризма серця – майже 154 тис. грн, 
стеноз – більш як 163 тис., а шун-
тування аорти – 130 тис. грн. У них 
же вказано найдешевшу хірургіч-
ну операцію – видалення фурунку-
лів, за яку потрібно викласти 7 тис. 

Минулого тижня голова 
Волинської облради 

Ігор Палиця проінспектував, 
у яких умовах доводиться 
лікуватися пацієнтам 
двох обласних лікарень – 
інфекційної та психіатричної. 

Зокрема, в інфекційній лі-
карні довгий час не можуть 
зробити повноцінного капі-
тального ремонту. Хоча дах, 
вікна, перекриття та опалення 
в нормі. Завідувачка інфекцій-
ного відділення Галина Мороч-
ковська каже, що приміщення, 
яке звели ще 1954 року, більше 
не може перебувати в такому 
стані. Приміром, нещодавно у 
відділенні крапельних інфекцій 
поряд із мамою та дитиною впа-
ла стеля. На щастя, обійшлося 
без жертв. 

Наразі тут взялися за ре-
монт санвузлів – на поверхах 
замінюють сантехніку та облаш-
товують туалети. Також власни-
ми силами намагаються довес-
ти до ладу косметичний стан 
палат і боксів, проте ресурсів 
для цього бракує.

З ремонтом і облаштуван-
ням допомагають благодійни-
ки. Зокрема, завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» два 
роки тому тут капітально відре-
монтували відділення №5 для 
хворих на ВІЛ/CНІД.

За результатами інспекції 
Ігор Палиця доручив лікарям 
готувати пропозиції щодо ре-
монту. Вже найближчим часом 
в інфекційну лікарню приїдуть 
проектанти. Вони оцінять об’єм 
робіт та підготують відповідну 
документацію, яку скерують на 

будьмо пильні

ЕПІДЕМІЮ ГРИПУ 
ПРОГНОЗУЮТЬ У ГРУДНІ

Найбільш небезпечним вірусом 
грипу цього епідсезону буде 

вірус Мічиган, ускладненням 
якого є ранні пневмонії. 
Підвищення рівня захворюваності 
очікують у середині грудня. 

Наразі на Волині фіксують лише ви-
падки захворювань на ГРВІ. Як зауважив 
заступник начальника управління охо-
рони здоров’я облдержадміністрації 
Валерій Руцький, епідсезон завжди роз-
починається на початку осені та є хвиле-
подібним. Сьогодні в жодному районі чи 
місті області епідбар’єр не перевищений. 
ДЕШЕВШЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ, 
НІЖ ЛІКУВАТИСЯ

Медики наголошують: найкращий 
захист від грипу – вакцинація. Ще є час, 
щоб зробити профілактичне щеплен-
ня. Валерій Руцький нагадав, що ми-
нулого епідсезону в Україні захворіли 
6 мільйонів осіб, померли 170. Дирек-
тор ДВТП «Волиньфармпостач» Михай-
ло Півнюк повідомив, що до листопада 
вакцину можна замовити в аптеках. 
Підрозділи підприємства розміщені по 
усій області. Михайло Півнюк наголо-
сив, що вакцина гарантує 90% безпеки 
та 75% того, що перебіг захворювання 
буде в легшій формі. Фахівці наводять 
конкретні цифри: вартість вакцини 
проти грипу становить 179 гривень, 
тоді як лікування його неускладненої 
форми коштуватиме 800-1000 гривень. 

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Як розповів заступник головного 
лікаря з медичного обслуговування на-
селення КЗ «Луцький центр первинної 
медико-санітарної допомоги №1» Во-
лодимир Лотвін, ГРВІ та грип переда-
ються повітряно-крапельним шляхом 
та вражають органи дихання. Антитіла 
у крові людини є лише тоді, коли вона 
вже перехворіла вірусом або зробила 
щеплення. На жаль, вакцинація не по-
пулярна серед населення. 

В епідемічний період треба уника-
ти місць масового скупчення людей, 
замість зайвої поїздки громадським 
транспортом корисніше пройтися піш-
ки. Щодо масок Володимир Лотвін за-
значив, що це не панацея – їх краще 
носити хворим, ніж здоровим. Маска не 
затримує вірус, але затримує крапельки 
слини, що особливо багаті на віруси. 

Джерелом вірусу є руки хворого, 
який торкається під час хвороби об-
личчя. Тому важливо ретельно мити 
руки, завжди мати вологі серветки. Ді-
тей варто вчити чхати не у долоню, а в 
лікоть, тому що тоді вірус менше розпо-
всюджуватиметься через руки.

Приміщення слід регулярно про-
вітрювати, а оптимальна температура 
повітря в кімнаті має бути +20°С за во-
логості 50-70%. Ліпше, на думку меди-
ків, одягнутися тепліше, ніж вмикати 
додаткові засоби опалення, які пере-
сушують повітря.

Важливо зволожувати слизову обо-
лонку носа, адже це створює своєрідний 
бар’єр для проникнення вірусу в організм. 

ЗАХВОРІВ – СИДИ ВДОМА

Клінічними ознаками грипу є рап-
товий початок захворювання, швид-
ке підвищення температури тіла до 
38 градусів, загальна слабкість, біль у 
м’язах та суглобах, першіння у горлі та 
за грудиною, помірний нежить, голов-
ний біль, підвищена пітливість, сухий 
(іноді вологий) кашель, в окремих ви-
падках – блювота, пронос. 

Якщо у вас симптоми грипу, лікарі 
радять викликати лікаря додому, не 
контактувати з іншими членами ро-
дини, при кашлі прикривати рот і ніс 
одноразовою серветкою, яку потрібно 
викинути після використання. Також 
медики рекомендують пити теплі напої 
у великій кількості – чай з лимоном, ка-
линою, малиною, чорною смородиною, 
чорницею, медом. Не варто вдаватися 
до самолікування чи приймати анти-
бактеріальні препарати, які неефектив-
ні при грипі.

грн. Травматологія, згідно з доку-
ментами Богомолець, також буде 
недешевою. За відкриту рану ліктя 
пацієнт заплатить 54 тис. грн, а за-
бій коліна вже потягне на 71 тис. 
грн.

ОСНОВНІ ВИДИ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Після впровадження змін без 
грошей пацієнт зможе отримати до-
помогу тільки в екстрених випад-
ках – невідкладну, первинну медичну, 
паліативну допомогу. Це означає, що 
сподіватися варто лише на первин-
ний огляд сімейного лікаря, видачу 
знеболювального для зниження бо-
льових симптомів при важких і смер-
тельних захворюваннях. Ветеранам 
АТО додатково безплатно покриють 
лікування бойових поранень. Пов-
ний пакет безплатних послуг щоріч-
но буде встановлювати нове відом-
ство – Національна служба здоров’я, 
а затверджуватиме їх Кабмін.

ГОЛОВНІ ЗМІНИ 
МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

Реформа передбачає, що лікарі 
будуть отримувати більше грошей, 
якщо обслуговуватимуть більше 
пацієнтів. Працюватиме принцип 
«гроші ходять за пацієнтом». Укра-
їнець зможе вибрати сімейного лі-
каря й укласти з ним декларацію, 
зареєструвавшись в електронній 
системі охорони здоров’я E-Health. 
Очікують зміни й на бригади швид-
кої допомоги. До них увійдуть па-
рамедики. Нові бригади будуть 
відрізнятися «скороченим» рівнем 
підготовки.

Крім того, українців ознайом-
лять з «телемедициною» – надан-
ням консультацій жителям відда-
лених сіл через інтернет. Діагноз 
зможуть встановити лише після 
того, як лікарю перешлють із сіль-
ської амбулаторії всі дані про паці-
єнта.

ЧИ ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ 
ЛІКІВ

З наступного року запрацює 
національний перелік ліків (близь-
ко 200-300 одиниць), яким буде на 
100% забезпечене населення. У пе-
реліку не буде дуже дорогих чи не-
ефективних препаратів, але там бу-
дуть базові ліки. Наприклад, можна 
буде гарантовано отримати якийсь 
антибіотик чи засіб для зниження 
тиску, якщо ви лежатимете в стаціо-
нарі. З часом цей перелік збільшу-
ватимуть та коригуватимуть.

Якщо вам треба ліки, які не вхо-
дитимуть до цього переліку, дове-
деться заплатити за них з власної 
кишені або їх покриє страховка 
(страховку можна придбати, які і ра-
ніше, або її може оформити робото-
давець). Те саме стосується медич-
них послуг. Якщо вона не входить у 
перелік гарантованих – доведеться 
заплатити.

РЕФОРМУ 
ВПРОВАДЖУЮТЬ 
ПОСТУПОВО

У МОЗ повідомили, що зміни в 
системі охорони здоров’я вже по-
чалися: запроваджують систему 
госпітальних округів, діє програма 
«Доступні ліки», у тестовому режимі 
працює електронна система обліку. 

Експерти зазначають, що зараз 
велика відповідальність лежатиме 
на пацієнтах. По-перше, вони мають 
розібратися, які послуги для них те-
пер є безплатними. По-друге, мають 
перестати давати хабарі, адже у сі-
мейних лікарів буде чудовий дохід. 
Вони матимуть зарплати мінімум у 
10-15 тис. грн. По-третє, потрібно 
почати перевіряти наявність меди-
каментів у своїх лікарнях, а не про-
сто купувати в аптеці усе те, що при-
значає лікар.

Уряд планує обрати окремі пі-
лотні лікарні й певні території для 
впровадження медичної реформи 
в такому вигляді, як вона працюва-
тиме у 2019-2020 роках.

Р.S. Троє народних депутатів – 
Ігор Шурма, Михайло Папієв з «Опо-
зиційного блоку» і позафракційний 
Олег Мусій – зареєстрували у парла-
менті законопроект про скасування 
рішення Верховної Ради України від 
19 жовтня про ухвалення в цілому 
проекту закону «Про державні фі-
нансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів». Те-
пер спікер Верховної Ради Андрій 
Парубій не може підписати цей за-
конопроект до розгляду поданого 
проекту постанови. Запуск медре-
форми заблоковано щонайменше 
до 7 листопада. 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

розгляд Волинської облради. 
Пропозиції лікарні щодо благо-
устрою можна буде включити в 
перелік робіт на 2018 рік. Зазна-
чимо, що наступного дня після 
візиту голови обласної ради го-
ловний лікар медустанови Пет-
ро Гайдучик написав заяву на 
звільнення.

Серед найбільших проблем 
Волинської обласної психіат-
ричної лікарні №1 – ремонт 
приміщень корпусів та пере-
криття даху, а також належне 
фінансування харчування для 
хворих. Головний лікар Людми-
ла Юрко каже, що в аварійному 
стані були дахи трьох будівель 
та харчоблоку. Із грудня мину-
лого року обласна рада почала 
виділяти кошти на ремонт дахів. 
Відтак вдалося завершити ре-
монт корпусу №5. Проте після 
зими почали руйнуватися стіни 
харчоблоку. На його ремонт об-
ласна рада виділила 500 тисяч 
гривень, нині тут тривають ро-
боти.

Разом з тим, нерозв’язаною 
залишається проблема корпусів 
№3 і №4 – навіть невеликий дощ 
стає причиною протікань даху. 
Ще однією проблемою мед-
закладу є забезпечення хворих 

харчуванням. Наразі на сніда-
нок, обід та вечерю на людину 
перераховують 8 гривень. А це 
п’ята частина від потрібної суми 
в 40 гривень на добу.

Тому Ігор Палиця зазначив, 
що для лікарні відкриють благо-
дійний рахунок, аби представ-
ники бізнесу могли долучитися 
до допомоги. А міська й обласна 
ради, своєю чергою, будуть шу-
кати шляхи фінансування мед-
установи. Адже нинішній стан 
речей з харчуванням пацієнтів є 
неприпустимим.

Проте заклад має і перспек-
тиви розвитку. Наразі законо-
давством заборонено практи-
кувати трудову терапію, тому 
приміщення, які раніше для цьо-
го використовували, нині по-
рожні. Зі слів Галини Юрко, на їх 
базі можна облаштувати хоспіс 
для догляду за хворими.

Ігор Палиця зазначив, що 
у лікарнях працюють справжні 
професіонали, тому пообіцяв 
підтримувати їх. Адже, незважа-
ючи на нестачу фінансування, 
невеликі зарплати та не най-
кращі побутові умови, праців-
ники медзакладів докладають 
максимум зусиль для лікування 
хворих.

yvu.com
.ua
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Роботи – непочатий край
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вітаміни

ПАСТА ДЛЯ 
ЗМІЦНЕННЯ 
ІМУНІТЕТУ

ЗАГОТОВКИ З ГАРБУЗІВ 
Не всі знають, що є чимало 
способів зберігання гарбуза. Ці 
заготовки направду смачні та 
корисні. 

Сушений – замість чипсів. Переваги 
цього способу в тому, що зберігаються всі 
поживні речовини. Любителі сушенини з 
гарбузів залюбки беруть її в дорогу та да-
ють малюкам замість чипсів або солодо-
щів. М’якоть нарізати дольками завтовшки 
0,5 см, для збереження кольору проблан-
шувати в киплячій підсоленій воді й під-
сушити на полотнинці. Сушити у печі або в 
сушарці протягом 5-7 год.   

В’ялений – замість мармеладу. Гар-
бузову м’якоть покраяти кубиками 3x3 см, 
витримати на повітрі, доки підсушаться. 
Потім помістити в духовку й сушити при 
відчинених дверцятах (температура 60°С). 
Коли шматочки прив’яляться, посипати 
цук ром і викласти в паперовий мішечок. 

Порошок – замість клітковини. Пе-
ретертий висушений гарбуз додають у 
їжу, щоб знизити рівень холестерину, на-
лагодити травлення,  покращити роботу 
нирок при хронічних захворюваннях. 
М’якоть слід проварити 10-20 хв, перетер-
ти і просушити за температури 135°С кіль-
ка хвилин. Виходить жовтуватий порошок 
з приємним солодкуватим смаком. А якщо 
розбавити його у воді, отримаєте корисне 
гарбузове пюре. 

Цукати – замість цукерок. М’якоть 
покраяти кубиками, приготувати цукро-
вий сироп: 1200 г цукру, дрібка ваніліну, сік 
з одного лимона, 200 г води. Гарбуз зали-
ти сиропом і проварити 5 хв, витримати у 
ньому 6-8 годин. Знову довести до кипіння 
і проварити 3-5 хв. Настоювати 12 год. По-
тім відкинути на сито, підсушити і обсипа-
ти цукровою пудрою. Зберігати в закритих 
скляних банках.

Ікра – на закуску. По 1 кг гарбузової 
м’якоті, спаржевої квасолі (можна замі-
нити відвареною звичайною), помідорів, 
моркви, яблук і солодкого перцю, 0,5 кг ци-
булі, по 50 г солі й оцту, 1 скл. олії. Можна 
додавати часник.  

Кожен овоч окремо змолоти на 
м’ясорубці, цибулю покраяти кубиками і 
підсмажити на олії в каструлі, у якій будете 
готувати ікру. Через 10 хв додати гарбуз і 
помідори, сіль, цукор, довести до кипін-
ня. Додати решту овочів і варити 1 год на 
середньому вогні. Додати оцет і готувати 
ще 10 хв. Розкласти в чисті сухі банки й за-
катати.   

про запас

вантажопідйомністю

їжа – ліки

натурпродукт

ЛЛЯНА ОЛІЯ ЗАМІСТЬ ЧЕРВОНОЇ РИБИЛЛЯНА ОЛІЯ ЗАМІСТЬ ЧЕРВОНОЇ РИБИ

Лляна олія – 
справжня знахідка 
для всієї родини. 

Якщо вагітні споживають 
ї ї, у плоду без відхилень 
формуватиметься 
тканина головного 
мозку. Дорослим 
допомагає підтримувати 
правильний обмін 
речовин. У поважному 
віці жирні кислоти 
регулюють рівень 
холестерину в крові. 

Олія льону – цінне джерело 
жирних кислот (омега-3, омега-6, 
омега-9), білка й вітамінів, містить 
величезну кількість вітамінів В1, 
В2, С, Е і вважається рекордсме-
ном за вмістом поліненасичених 
жирних кислот, які людина може 
отримувати лише з їжі.

Лляна олія сприяє поліп-
шенню роботи серця, підтримує 
імунну систему і знижує рівень 
холестерину в крові. Також по-

кращує стан шкіри, бореться 
із захворюваннями шлунково-
кишкового тракту.

Отож, лляна олія:

– корисна для діабетиків, 
оскільки покращує сприйняття 
інсуліну, її регулярне споживан-
ня захищає від розвитку діабету 
другого типу;

– знижує рівень холестерину, 
нормалізує артеріальний тиск, 

зводить до мінімуму ризик ви-
никнення інсультів та інфарктів;

– вважається натуральним 
протиглисним засобом;

– захищає організм від пси-
хоневрологічних і онкологічних 
захворювань, виліковує від син-
дрому хронічної втоми;

– покращує роботу нирок і 
печінки, зберігає здоров’я очей;

– покращує стан шкіри і во-
лосся. 

Цю суміш іще називають 
вітамінною бомбою для 
організму. Адже вона дарує 
бадьорість протягом дня, гарантує 
злагоджену роботу всіх органів 
і систем, очищає кров і зміцнює 
імунітет. 

Продукти, які входять до складу смачної 
пасти, просто панацея. Курага є джерелом 
калію, чорнослив оздоровлює кишківник, ро-
дзинки живлять мозок, а горіхи знижують ри-
зик серцевих захворювань. У користі лимона 
й меду сумніватися не випадає. 

Для приготування пасти слід узяти: по 300 г 
волоських горіхів, кураги, інжиру, чорносли-
ву та синіх родзинок, 2 скл. меду і 2 лимони. 
Складники і пропорції не є чітко прописаними, 
можете додавати інші горіхи та сухофрукти. 

Усе змолоти на м’ясорубці (лимони зі шкір-

ЯК СПОЖИВАТИ
Лікувально-профілактична 

доза – 2-3 ст. ложки на день. 
Можна пити натще, або ж дода-
вати в салати, каші, але не підда-
вати термічній обробці.

При хронічних закрепах пити 
в чистому вигляді по 1-2 ст. лож-
ки на ніч. Можна готувати суміш: 
1 ч. ложка олії, ½ скл. йогурту, 
1 ч. ложка меду. 

Щоб нормалізувати арте-
ріальний тиск і знизити ризик 
виникнення інфарктів та інсуль-
тів, поряд з медикаментозним 
лікуванням вживати 1-2 ч. ложки 
олії перед сном. Курс лікування – 
місяць. Це дозволить зупинити 
прогресування хвороби. 

Оздоровити печінку, покра-
щити стан шкіри та волосся до-
поможе суміш зі 100 г лляної олії, 
двох лимонів, головки часнику й 
500 г меду. Часник і лимони змо-
лоти, вимішати з медом і олією. 
Зберігати в холодильнику, вжи-
вати 1-2 ч. ложки перед сном.

кою, але без кісточок). Додати мед і ретельно 
вимішати. Викласти у скляну тару та зберігати 
в холодильнику. Вживати по 1 ч. ложці в про-
міжках між прийомами їжі, двічі-тричі на день. 
Споживши цю порцію, слід зробити перерву 
на 1-2 місяці, потім можна повторити. 

Курага корисна тим, хто страждає від ане-
мії та хвороб серця, здатна розсмоктувати 
пухлини, усувати закупорення судин. Чорно-
слив допомагає нормалізувати роботу травної 
системи і покращує водно-сольовий баланс. 
Родзинки радять їсти при нервових розладах, 
захворюваннях печінки та нирок. Також вони 
зміцнюють зуби і ясна. Волоські горіхи містять 
найбільшу кількість антиоксидантів, які зміц-
нюють імунітет. У поєднанні з медом допома-
гають відновити сили після розумових пере-
вантажень. Завдяки високому вмісту вітаміну 
С лимон допомагає зміцнити сили організму в 
період застудних захворювань.

jisty.com
.ua

drpescatore.com

Цей рецепт розробив популярний 
американський лікар Річард Шульце. 
Готують чудовий природний антибіотик 
на основі натурального яблучного оцту. 
Ще знадобляться інші складники: 100 г 
свіжого гіркого перцю, по 500 г синьої 
цибулі, часнику і хрону, 250 г імбиру.  

Усі складники помити, почистити й по-
дрібнити. Викласти у велику скляну банку 
та залити яблучним оцтом на висоту трьох 
пальців над ними. Закрити банку й добре 
струсити. Зберігати в темному місці від 2 до 
6 місяців. Що довше ви настоюєте тонік, то 
дієвішим він буде. Також треба струшувати 
його час до часу. Потім процідити через 
марлю і залити в пляшку з темного скла. 
Зберігати у темному прохолодному місці. 

Настоянкою лікують запалення, засту-
ди та інфекції, зміцнюють імунну систему 
та поліпшують травлення. Можна вико-
ристовувати її щодня. У 100 мл води дода-
ють 1 ч. ложку настоянки. Для збагачення 
смаку можна додати мед. Пити ліки слід 
повільними ковтками. Приймаючи насто-
янку, протягом дня варто пити багато чис-
тої води.

щедра грядка

САДИМО ЦИБУЛЮ НА ЗИМУ 
Ще донедавна цибулю на 

зиму садили поодинокі 
господині. Та вже нині є багато 
охочих отримати навесні врожай 
зеленої цибульки на місяць 
раніше, ніж зазвичай. Тим 
більше, що у продажу є сорти, які 
адаптовані до найсуворіших зим. 

Коли садити? Досвідчені городники 
радять орієнтуватися не за календарем, а 
за погодою. Якщо після відносного осінньо-
го тепла протягом кількох днів стовпчик 
термометра вночі тримається на позначці 
приблизно мінус 5 градусів, настав час са-
дити цибулю на зиму. Це може бути і в кінці 
жовтня, і в листопаді – сучасні погодні умо-
ви непередбачувані. Вдалим можна вважа-
ти той час посадки, коли до встановлення 
стабільних морозів залишається приблиз-
но місяць. Якщо цибулю посадити раніше, 
ніж потрібно, вона пострілкується і загине, 
якщо пізніше – може не встигнути розвину-
ти до морозів кореневу систему і замерзне.

Заслужену популярність має озима ци-
буля голландських селекціонерів. Вибрати 
сорт «озимої голландки» вам порадять в 
будь-якому магазині товарів для саду та го-
роду.

Підготовка насіння. Насамперед цибу-
лю треба відсортувати. Всі насіннєві цибу-
линки можна поділити на три групи: овсюж-
ка – діаметр цибулини до 1 см; сівок – діаметр 
від 1 до 3 см; вибірка – діаметр від 3 см.

На зелень найкраще садити найбільші 
цибулинки, а ось сівок і овсюжка ідеальні 

для вирощування цибулі-ріпки. Перед виса-
джуванням цибулі на зиму її шийки не обріза-
ють, як це роблять навесні.

Підготовка ґрунту. Цибуля любить легкі 
ґрунти, удобрені перегноєм. Корисно буде 
двічі розсипати деревний попіл з розрахун-
ку 10 г на 1 м2. Цибуля не любить наступних 
попередників: бобових, картоплі й петрушки. 
Насіннєвий матеріал має бути сухим! Озиму 
цибулю замочувати перед висаджуванням не 
потрібно.

Садять цибулини на рівну поверхню ґрун-
ту в борозенки завглибшки приблизно 5 см. 
Відстань між ними – 15-20 см, відстань між 
цибулинками – 5-7 см. Поливати посаджену 
цибулю також не треба. З настанням стабіль-
них морозів грядку треба замульчувати. Для 
цього можна використати агроволокно або 
сухе листя чи гілки хвойних. Якщо очікується 
морозна і малосніжна зима, ділянку з озимою 
цибулею можна накрити плівкою. Якщо снігу 
достатньо – це буде зайвим.

kvitkainfo.com

ПРИРОДНИЙ 
АНТИБІОТИК

preserved.co.nz

povar.ru

Олія льону – цінне джерело жирних кислот

Популярною є озима цибуля від 
голландських селекціонерів

Тонік з цих продуктів 
зміцнює імунітет

Вітамінна бомба для організму

(066) 231-08-08(066) 231-08-08

Агенція праці запрошує 
до співпраці консультантів. 

(066) 07-199-45, 
(068) 53-906-70. 

На роботу 
в Польщу 

терміново 
потрібні 

зварювальники

Телефонувати 
в робочі дні 

з 9:00 до 18:00. 

(Ліц. Мінсоц-
політики № 911 

від 30.05.2017 р.)



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Не став запитань – не почуєш брехні. Фільм «Револьвер»

№ 43 (91)  2 листопада 2017 року

ВІВТОРОК 7 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 
08.25 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, 09.30, 
10.55 Погода 07.34 Від 
першої особи 08.07 
Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
09.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 09.40 
Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
армії 1918-1919» 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, 02.35  
18.35, 01.40 Новини. 
Культура 19.00 Перший 
на селі 19.25 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
20.25 Наші гроші 21.50, 
02.20 Новини. Спорт 
22.50 Х/ф «Моя бабуся 
Фані Каплан» 00.40 
Д/с «Орегонський 
путівник» 02.55 Д/с 
«Середземномор”я» 
03.55 Д/с «Нью-Йорк» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/c «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.44 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його 

друзі»
07.50 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»
08.45 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.30 Аферисти в мережах
19.00 Кохання на 

виживання
20.55 Київ вдень та вночі
22.00 Пацанки. Нове 

життя
23.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.30 «Все буде 

добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.30 «Битва екстрасенсів 

14»
11.45 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
00.10 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
13.00, 19.00 «Орел і Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.10, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.40 «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 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Мумія 2: 

Повернення»

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 
Дика Бразилія 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10 Наземні битви 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Дика планета 18.50 
Бандитська Одеса 19.50 
Код доступу 23.40 
Мисливці на нацистів 
03.40 Місця сили 

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, 10.55 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку »

15.05, 20.45 Т/с «Свати 
- 5»

16.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

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

22.00 «Модель xl»
23.45, 00.10 Х/ф 

«Великий рік»
02.00 Т/с «Пончик Люся»

1+1

06.20, 22.45 «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»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Лінія світла»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Т/с «Що робить 
твоя дружина?»

03.15 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.25, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Більше ніж правда
11.00, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
11.55, 13.25 Х/ф «Лейк 

Плесід: Озеро Страху»
14.15 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

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

пригоди Мишка 
Япончика»

23.20 Х/ф «Обличчя зі 
шрамом»

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

03.50 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 «Шайбу, 

шайбу!»

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, 23.25 Тема дня
12.00 «Варто знати»
12.50 «Культурний 

простір»
13.50 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05, 05.50 «Волинська 

веселка»
16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 Мультфільм
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 Т/ц «Роки і долі» 
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

(дайджест)
22.00, 04.00 

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 «Народна 

скарбниця»
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, 03.00 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35 Місто
09.00, 17.00, 03.05 Т/с 

«Посмішка звіра»
10.00 Дайджест
10.30, 23.30, 04.30 

ФізКультУра!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
23.00, 04.00 Волинський 

портрет

06.00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.27 КАНАЛУ
12.25 Д/с «Дика планета»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 02.00 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена 

історія
16.35, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 03.00 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.45 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.25 Новини. 

Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Слідство. Інфо. 

Спецвипуск
23.30 Д/с «Дороги до 

Мемфіса»
03.20 Д/с 

«Середземномор”я»
03.55 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

04.55 Д/с «Нью-Йорк»

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 »
13.45, 14.45, 20.45 Т/с 

«Свати - 5»
15.50 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.20 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. 

Діти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

06.20, 22.45 «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»

10.20, 12.25 Т/с «Я 
прийду сама»

14.20 Х/ф «Суєта суєт»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Лінія світла»
00.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»
03.15 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 хв
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
13.40 Х/ф «Копи на 

підхваті»
16.10 Х/ф «Всесвітня 

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

подорож»
02.30 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.40 Т/с «Відділ 44»

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 «Клуб Вінкс: 

Таємниця загубленого 
королівства»

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»

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 «Загублене 

місто»
11.55 Вистава «Лесина 

містерія»
14.30 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
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
21.30 Т/ц «Музеї Волині» 

(Луцький художній 
музей)

22.00, 04.00 
Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.00 «Спорт для всіх»
01.25 Т/ц «Музеї Волині»
01.45 «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»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.45, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.45 «Все буде смачно!»
09.45 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 
Ніканорова»

11.30 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

13.00 «Битва екстрасенсів 
17»

17.30, 22.00 Вікна-
Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.35 «Хата на 
тата»

02.45 «Найкраще на ТБ»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 Х/ф «Простачка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.10, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка»
22.00, 01.50 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Прикинься 

моїм чоловіком»
02.40 «Нічне життя»

03.00, 02.45 Зона ночі
06.00 М/c «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його 

друзі»
07.50 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»
08.50 Х/ф «Замбезія»
10.35 Х/ф «Сонна лощина»
12.40 Х/ф «Крабат-учень 

чаклуна»
15.00 Х/ф «Шрек 3»
16.45 Х/ф «Учень 

чарівника»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Темний ліс»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30, 03.00 Зірковий 
шлях

11.10, 04.00 Реальна 
містика

13.10, 15.30 Т/с 
«Протистояння»

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Специ»
23.30 Х/ф «Мумія 2: 

Повернення»
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 18.50 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 Дика Бразилія 
14.10 Паранормальний 
світ 15.10 Наземні битви 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Дика планета 19.50 Код 
доступу 23.40 Втеча з 
замку Колдіц 01.20 Брама 
часу 03.40 Гордість 
України 

ПОНЕДІЛОК 6 листопадаUA: 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 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00, 03.05 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, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
00.35, 05.00 Серіал 

«Роксолана»

Фільм «Суєта суєт» Фільм «Всесвітня війна Z»

14:20 16:10

kinocom
p.com

guardianlv.com

Фільм «Великий рік»

23:45

im
db.com

ЗЕМФІРА І РЕНАТА 
ПОЄДНАЛИ ДОЛІ

Низка світових ЗМІ повідомляють, 
що співачка Земфіра та режисерка 

Рената Литвинова одружилися. 

Зокрема зазначається, що місцем для 
весілля знаменитості обрали Швецію. І не 
випадково, оскільки з 2009 року в країні 
офіційно дозволені одностатеві шлюби. 
Також подейкують, що після церемонії 
Земфіра та Рената вирушили у медовий 
місяць, відвідавши Стокгольм і Таллінн. 

Нагадаємо, що співачці Земфірі та ре-
жисерці Ренаті Литвиновій часто припи-
сували роман, та й одружували знамени-
тостей не раз. Зірки співпрацюють і тісно 
товаришують. 

нетрадиційна пара

instagram
.com

/renatalitvinovadaily
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ЧЕТВЕР 9 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 
08.25 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 
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 
«Живі й нескорені» 19.10 
Д/ф «Пара олімпійців» 
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 Радіодиктант. 
До Дня української 
писемності та мови 03.55 
Д/с «Нью-Йорк» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/c «Історії Тома і 

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

домогосподарки»
16.25, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.15 Аферисти в 

мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.55 Суперінтуїція
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

09.45 «Битва екстрасенсів 

14»

12.00 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

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»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
13.10, 19.00 «Орел і Решка»
14.10, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.40 «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, 03.50 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»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 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 Дика Шрі-
Ланка 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Мисливці на нацистів 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Дика планета 18.50 
Бандитська Одеса 19.50, 
03.40 Код доступу 
00.30 Мегазаводи 01.20 
Скарб.UA 

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, 10.50 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку»

15.05, 20.45 Т/с «Свати 
- 5»

16.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

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

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

2017»
00.40 Х/ф «Капоте»
04.50 Т/с «Пончик Люся»

06.20, 22.45 «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»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Лінія світла»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Т/с «Що робить 
твоя дружина?»

03.10 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
10.55, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
11.55, 13.25 Х/ф «Море 

кохання»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25, 02.00 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.25 Х/ф «Взвод»
02.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.55 Скарб нації
04.05 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 «Білосніжка»

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, 19.40, 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» («Мова 
правди Ніла Хасевича»)

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»
15.10 Д/ф «Ігор Білозір. 

На зламі епох»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

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

ідей»
17.40 Мультсеріал
19.00, 00.00 Новини. 

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

корупція!»
21.30 Т/ц «Історія без 

купюр» (до 400-річчя 
Луцького братства)

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 «Актуально»
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 «Лесина 

містерія»

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, 17.00, 03.05 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

АВЕРС 12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
23.00, 04.10 Волинський 

портрет

МОГИЛЕВСЬКА І 
КУЗЬМЕНКО – НАЙКРАЩІ

Переможцями оновленого шоу 
«Танці з зірками» стали 42-річна 

Наталя Могилевська та 30-річний 
Ігор Кузьменко.

Три пари фіналістів виконали одразу 
кілька постановок: танець, з яким учасники 
прийшли на проект, улюблену постановку 
глядачів, а також новий номер. Так, Ахтем 
Сеітаблаєв та Олена Шоптенко станцюва-
ли пасодобль, а улюбленою постановкою 
глядачів став ф’южн під пісню «Люди» групи 
«Бумбокс». Надя Дорофєєва та Євген Кот 
станцювали свій перший хіп-хоп у шоу, а 
глядачі захотіли ще раз насолодитися їх-
ньою румбою під пісню Ріанни Diamonds. 
Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко ви-
йшли на паркет з аргентинським танго, а 
вибором глядачів став контемпорарі під хіт 
Sia Chandelier. 

Нагадаємо, 10 років тому Могилевська 
у парі з Владом Ямою поступилася пере-
могою Володимиру Зеленському з Оленою 
Шоптенко у першому сезоні «Танців», а в 
третьому – Марчину Мрочеку та Ганні Пи-
липенко.

переможці

Фільм «Капоте»

00:40

СЕРЕДА 8 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 
08.25 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 09.05, 00.00 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 09.30 Т/с 
«Бодо» 11.05 Т/с «Епоха 
честі» 13.10 Радіо. День 
13.55 Наші гроші 14.30 52 
вікенди 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 00.10 
Д/с «Орегонський 
путівник» 02.55 Д/с 
«Середземномор’я» 03.55 
Д/с «Нью-Йорк» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/c «Історії Тома і 

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

домогосподарки»
15.45, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
16.45 Аферисти в 

мережах
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.05 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.30 «Все буде смачно!»

09.30 «Битва екстрасенсів 

14»

11.40 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

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. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Файна Юкрайна» 
09.10 «Красуні» 10.10, 
16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210» 12.00, 23.00 
Т/с «Секс у великому 
місті» 13.00, 19.00 
«Орел і Решка» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження» 
15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло» 
18.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
00.10 Т/с «Лікар Хаус» 
02.40 «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, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16+

16.00 Історія одного 
злочину 16+

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 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 Дика Шрі-Ланка 
14.10 Містична Україна 
15.10 Втеча з замку 
Колдіц 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Дика 
планета 19.50 Код 
доступу 23.40 Мисливці 
на нацистів 02.10 Великі 
українці 03.40 Україна: 
забута історія 

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, 10.50 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку »

15.00, 20.45 Т/с «Свати 
- 5»

16.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

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

22.00, 23.35, 00.10 
«Міняю жінку - 12»

01.15 Т/с «Пончик Люся»

06.00 Мультфільм
06.20, 22.45 «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»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Лінія світла»

13.00, 14.00 «Життя на 
межі»

14.50, 15.50, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Т/с «Що робить 
твоя дружина?»

03.10 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.25, 10.05 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05, 17.30, 21.25 Т/с 
«Невиправні»

12.00, 13.25, 16.15 Х/ф 
«Обличчя зі шрамом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 01.50 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.25 Х/ф «Море 
кохання»

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

03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!

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 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

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, 19.40, 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 Т/ц «Палітра» 

(Н.Градиська)
11.00 «Співає Василь 

Чепелюк»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
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»
18.55 Служба розшуку 

дітей
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/ц «Роки і долі» 

(«Могутні крила Дмитра 
Іващенка»)

22.00 Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.00, 03.00 «Волинська 

веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

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, 17.00, 03.05 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

АВЕРС 12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
23.00, 04.00 Волинський 

портрет

Фільм «Обличчя зі шрамом»

12:00

Телесеріал «Нескінченне кохання»

17:10

kanalukraina.tv

fast-torrent.ru
digitalspy.com

КЛАУДІЯ ШИФФЕР 
ПОКРАСУВАЛАСЯ 
У ВИШИВАНЦІ  

Зарубіжні зірки все частіше 
обирають українських дизайнерів. 

Одним із нинішніх фаворитів є бренд 
March11, що його заснував стиліст Роберт 
Міщенко в Нью-Йорку. У речах від цієї мар-
ки вже з’являлися Джіджі Хадід, Констанс 
Яблонскі, Адель та інші знаменитості.

Тепер до цього списку приєдналася і 
Клаудія Шиффер, інформує 24tv. Модель, 
яка стала секс-символом 90-х, вбрала синю 
сукню-вишиванку з етнічним червоно-

білим орнаментом на 
Тиждень моди в Па-
рижі.

Бренд March11 
з’явився на світ зав-
дяки Роберту Мі-
щенку та Світлані 
Головченко. Головна 
спеціалізація мар-
ки – це вишиванки. 
Хоч бренд і базується 
у США, виробництво 
речей розташоване в 
Україні.

мода

24tv.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

ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ – ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

У ТРОСТЯНЦІ – НОВИЙ МАЙДАНЧИК
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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  

Обдаровані діти – майбутнє 
нації, її інтелектуальна 

еліта, гордість і честь 
України. Як працювати з 
ними, розвивати їхні таланти, 
стимулювати до роботи над 
собою? Ці та інші питання 
обговорили в рамках семінару 
директорів шкіл міста 
Луцька «Організація роботи 
з обдарованою молоддю», 
який організували Управління 
освіти Луцької міської ради та 
ЗОШ №17. 

Теоретична частина семінару 
відбулася на території 17-ї школи. 
Продовжили захід в Арт-галереї 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», що на другому поверсі Цен-
трального універмагу Луцька. Ди-
ректор школи Олег Мах розповів 
про організаційні етапи пошуку 
та підтримки обдарованих учнів. 
Також обговорили  педагогічні ас-
пекти та психологічні особливості 
роботи з обдарованою молоддю. 
Заступник директора з виховної 
та правовиховної роботи Інна Сав-
чук відмітила, що учні 17-ї школи 
беруть участь у різних олімпіадах, 
конкурсах, та наголосила, що обда-
рована дитина – це не лише та, яка 
демонструє успіхи в навчанні.

– Кожна дитина певною мірою 
народжується обдарованою. По-
трібно лише допомогти віднайти її 

Успіх та розвиток міста, селища, 
села залежить насамперед 
від того, які люди в ньому 
проживають. Свідченням того, 
що на території Копачівської 
сільської ради Рожищенського 
району живуть активні та 
небайдужі люди, є реалізація 
спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» аж трьох 
проектів. Лише півроку тому в 
селі Башова відкривали дитячий 
майданчик, встановлений 
на умовах співфінансування 
Фонду та громади. Тепер – 
урочиста презентація проекту в 
Тростянці.

Тростянка – невеличке мальов-
ниче село, розташоване за чотири 
кілометри від траси Луцьк-Ковель. 
Тут проживає багато молоді й ді-
ток. Та умови для їхнього розвитку 
фактично відсутні. У селі є лише бу-
динок культури й початкова школа. 
Своїми силами мешканці облашту-
вали поряд з навчальним закладом 
невеличкий майданчик для діток. 
Хотіли ще зробити спортивний, на-
віть з місцем визначилися, зібрали 
частину коштів, та цього було недо-
статньо. 

– Майданчик, де молодь могла б 
займатися спортом, нам був украй 
потрібен. Нашу ідею підтримав 
сільський голова Олександр Сов-
тис. Так і зародився цей проект, – 
зазначає голова ініціативної групи 
Анна Федорук. 

До співфінансування долучили-

здібності та розвивати їх. У нас ба-
гато творчих діток. Вони співають, 
малюють, займаються спортом, бі-
сероплетінням. Це і є обдарованість. 
Ми вже кілька років співпрацюємо 
з Острозькою академією. Наші учні 
беруть участь у Школі універсаль-
ного журналіста. Є діти, які після її 
закінчення продовжують навчання 
в академії, – розповідає Інна Анато-
ліївна. – Ми недаремно вирішили 
перенести частину семінару в мис-
тецьку галерею. Адже тут вистав-
лено картини, витвори мистецтва. 
Тут полотна відомих художників, 
поряд з ними – дитячі роботи. Це 
не лише приємно, а й спонукає ді-

тей до розвитку та самореалізації.
– Ідея Арт-галереї  – наблизити 

мистецтво до людей, – зазначив за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест 
Маховський. – Вона розпочала ро-
боту  два з половиною роки тому з 
виставки відомого волинського ко-
валя Віктора Семенюка «Мистецтво 
заради миру». Відтоді запрошуємо 
сюди відомих волинських художни-
ків, які вже мають ім’я, та тих, хто, 
можливо, ще не досягнув певних 
вершин, але потребує підтримки. Це 
студенти, які ще шукають себе, та, 
попри це, вже мають певний рівень. 
Також організовуємо різноманітні 

дитячі майстер-класи з техніки об-
разотворчого мистецтва, ліплення з 
глини, співпрацюємо з театральни-
ми студіями, зокрема Творчою сту-
дією Наталії Журавльової, яка го-
тує дітей до великої сцени. Звісно, 
не всі стануть великими артистами, 
але напрацьовується впевненість у 
собі, розвивається пам’ять. Переду-
сім орієнтуємося на тих дітей, яким 
через матеріальне становище бать-
ки не можуть оплатити приватні 
майстер-класи. 

Орест Маховський додав, що 
Фонд упродовж шести років під-
тримує обдаровану молодь та сти-
мулює її працювати над собою, роз-

виватися й удосконалюватися. Так, 
щороку в рамках проекту «Відпочи-
нок у Буковелі» Фонд надає можли-
вість оздоровитися тисячі обдаро-
ваних школярів. Зокрема, 214 дітей 
отримали нагоду провести осінні 
канікули у самому серці Карпат. 

Також Фонд підтримує  школя-
рів, які виявляють себе в спортив-
ній діяльності. У рамках програми 
«Волинь спортивна» діє стипенді-
альний проект, який передбачає 
щомісячні стипендії для 120 вихо-
ванців дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл Луцька та об ласті. 

Своєю чергою, начальник від-
ділу розвитку туризму та промоції 
Луцької міської ради Юлія Дацюк 
зазначила, що депутатський корпус 
міськради відкритий до співпраці з 
навчальними закладами. І готовий 
сприяти їхній роботі, аби діти ви-
ходили зі школи не лише зі знання-
ми, а й були підготовлені до дорос-
лого життя. 

Учні ЗОШ №17 привітали учас-
ників семінару піснею, дівчатка 
провели майстер-клас із бісеро-
плетіння, усі присутні могли пере-
глянути виставку учнівських робіт. 
Також на захід завітав Віталій Голу-
бєв, викладач кафедри журналісти-
ки НУ «Острозька академія», який 
розповів про діяльність гуртка 
«Основи журналістики», учасника-
ми якого є учні 17-ї школи.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ся сільська рада й жителі Тростянки. 
Гроші здавали практично всі – хтось 
більше, хтось менше. Нині сільська 
дітвора тішиться баскетбольним, 
футбольним, волейбольним майдан-
чиками, турніками. А для наймен-
ших встановили карусель. Заняття 
тепер буде у кожного. А любителі 
волейболу вже подумують про те, 
щоб провести турнір навесні.

– Копачівська сільська рада 
вирізняється дуже ініціативними 
людьми. Сільський голова Олек-
сандр Совтис прагне створити 
комфортні умови для життя в будь-
якому із сіл сільради. До реалізації 
проекту і місцеві жителі, й сіль-
ський голова підійшли відповідаль-
но. Ми разом вибирали місце під 

майданчик, постачальника, ради-
лися, як правильно його розташу-
вати. У цій громаді в процесі реа-
лізації ще один масштабний проект 
вартістю понад 100 тисяч гривень. 
Це встановлення зупинок у Копа-
чівці, – розповідає куратор про-
екту, представник партії УКРОП у 
Рожищенському районі Олена Ве-
ремчук. 

Своєю чергою, сільський голо-
ва зазначає, що аналогів такому 
майданчику немає в цілому районі, 
і все це – заслуга самих жителів.

– Відкриття майданчика – ра-
дісна для нас подія. Десятиліття-
ми тут було поле, вигін. Останні 
кілька років – футбольне поле з 
дерев’яними воротами, – пригадує 

Олександр Совтис. – Дякую вам, 
жителі, без вас цю ідею не вдалося 
б реалізувати.

Є у жителів Тростянки ще одна 
нагальна проблема. Школа опалю-
ється дровами, а приміщення, де 
вони зберігаються, у вкрай аварій-
ному стані. Потрібно перекрити 
дах, щоб будівля не завалилася. Із  
цим питанням люди й звернулися 
до радника голови обласної ради, 
голови фракції «УКРОП» в облраді 
Вячеслава Рубльова, який завітав 
на свято до громади. 

– Дуже приємно бачити усміхне-
ні обличчя, коли робляться хороші 
справи. Я вважаю, що сьогодні ми 
розпочали маленьку справу. Разом 
із тим, вірю, що спільно продовжи-

мо її. Вже плануємо іншу хорошу 
справу – я чекаю на лист сільського 
голови, і з обласного бюджету виді-
лимо кошти на реконструкцію даху 
будівлі, де зберігаються дрова. Спо-
діваюся, що наступною вашою іні-
ціативою, яку ми спільно реалізову-
ватимемо, буде реконструкція даху 
школи, – звернувся до присутніх 
Вячеслав Рубльов. – Я вірю в те, що 
Україна починається з дітей. Вірю, 
що ці діти прославлятимуть ваше 
село, Волинську область, Україну. 
Тому що все починається з зернин-
ки. Те добро, що ми разом з вами 
будемо сіяти в душу кожного, дасть 
плоди, і Україна буде процвітати.

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район 

Cемінар директорів шкіл міста Луцька 
«Організація роботи з обдарованою молоддю»

Карусель для найменших жителів села Урочиста презентація спортивного майданчика

Творчі учениці ЗОШ №17
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УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

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

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
МИРКІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

У МИЛЯНОВИЧАХ 
ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ 
ОБЛАШТОВУВАЛИ ВСІМ СЕЛОМ

ІНІЦІАТИВА

Комп’ютерні технології – запорука 
якісної освіти учнівської молоді, 

вважають у школі села Мирків, що 
на Горохівщині. Таке переконання, 
мабуть, і стало поштовхом до реалізації 
проекту з однойменною назвою. 

Мирківська ЗОШ І-ІІ ступенів побу-
дована в 1991 році. Розрахований заклад 
на 100 учнів. Зараз тут здобувають освіту 
72 школярі. Директор школи Галина Ящук 
каже: коштів, що їх виділяють з державного 
бюджету, вистачає хіба що на ремонт. Прав-
да, цьогоріч виділили по одному комп’ютеру 
на школи району, та цього недостатньо для 
повноцінного навчального процесу.

– Оскільки держава не має можливості, 
то ми самі стараємося забезпечити дітям 
відповідні умови для навчання. Нам ідуть 
назустріч батьки та місцеві підприємці, – 
зазначає директор.

Розуміння батьків та ініціативність пе-
дагогів – основа успіху проекту Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що його реалізува-
ли у мирківській школі.  

Олег Бачинський – заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи. Саме він 
став ініціатором проекту з облаштування 
комп’ютерного кабінету сучасною техні-
кою. 

– У нас було чотири старі комп’ютери, і 
тільки два з них робочі. Та й на них працю-
вати було неможливо. Вони навіть до мере-
жі інтернет не підключалися, не кажу вже 

«Якісний футбол українським 
дітям» – третій проект на 
території Миляновичівської 
сільської ради, що його 
реалізували за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Результатами проекту 
вже тішаться в Тупалах, де за 
ініціативи жителів придбали 
музичну апаратуру, та 
Годовичах, де придбали меблі 
в дитячий дитсадок. Тепер – 
презентація спільної роботи 
Фонду та громади в самих 
Миляновичах.

Віднедавна Миляновичівська 
школа-дев’ятирічка стала філією 
Луківської опорної школи-ліцею. 
Заклад невеличкий. У класах в 
основному до 10 учнів. Проте тут 
намагаються тримати на достой-
ному рівні і якість освіти, і умови 
навчання. Молода директорка, 
історик за фахом Ярослава Пиріг 
усього три роки на керівній по-
саді. Однак впевнено господарює: 
перекрила школу, зробила фасад, 
постійно бере участь у проектах. 
Одне слово, робить усе для того, 
щоб діти навчалися в комфорті. Її 
чоловік – місцевий священик, де-
путат районної ради Володимир 
Пиріг – підтримує ініціативи дру-
жини та всіляко намагається внес-
ти свій вклад у розвиток села. 

Саме він подав ідею облашту-
вати нове футбольне поле на те-
риторії школи. Адже на старому 
грати було неможливо. Трапля-

про те, щоб встановити сучасні програми, – 
пригадує педагог.

Заручившись підтримкою колег та бать-
ків учнів, Олег Володимирович узявся за на-
писання проекту. Кілька тижнів клопіткої 
праці, і ось результат – урок інформатики у 
мирківських школярів проходить за новими 
комп’ютерами.

До реалізації проекту долучилися бать-
ки, вчителі, місцеві підприємці, Мирківська 
сільська рада, відділ освіти Горохівької РДА. 
Така згуртованість дала можливість роз-

ширити проект та зробити його масштаб-
нішим. Наразі в кабінеті інформатики об-
лаштовано сім повноцінних робочих місць 
для учнів.

Учитель інформатики Наталія Слюсар-
чук констатує: тепер діти приходять на уро-
ки з задоволенням. Адже всі мають можли-
вість займатися за окремим комп’ютером.

– Коли дітям подобається працювати – 
то і вчитель отримує задоволення. Відпо-
відно, й результат такої роботи значно кра-
щий, – стверджує Наталія Слюсарчук.

Голова селянсько-фермерського госпо-
дарства «Зоря» Степан Сайкевич – один з 
тих, хто посприяв, аби навчання у мирків-
ській школі відбувалося в сучасних умовах. 
Чоловік переконаний: кошти, які він ви-
ділив на реалізацію проекту, – це вагомий 
вклад у майбутнє. 

– Це неоціненні інвестиції, які повер-
нуться сторицею. Колись тут навчалися мої 
діти. Дякую школі, яка дала їм хороші зна-
ння. Вони отримали вищу освіту, реалізува-
ли себе у житті, – каже Степан Сайкевич.

Радість мирківських учителів, школярів 
та їхніх батьків розділив представник Во-
линської обласної регіональної парторга-
нізації УКРОПу Сергій Костриченко, який 
передав присутнім вітання від засновника 
Фонду Ігоря Палиці та керівника волин-
ського УКРОПу Вячеслава Рубльова.

– Фонд передусім підтримує проекти, 
спрямовані на розвиток дітей, – зазначив 
Сергій Костриченко. – Ви згуртувалися, 
спрямували свої зусилля в одне русло й у 
вас вийшов проект, який відкриє нові мож-
ливості для ваших дітей.

Представник Горохівської районної 
парт організації УКРОПу Людмила Мара-
девич зазначила, що з такими громадами, 
як мирківська, приємно працювати. Адже 
співпраця з цими людьми була простою, 
прозорою, конструктивною. Вони готові 
витрачати свій час та зусилля, аби змінити 
життя на краще.

Ірина ЮЗВА,
Горохівський район

ПІДТРИМКА ОСББ 

ТЕПЕР І ЗИМА НЕ СТРАШНА

Готувати санчата влітку, а 
точніше, повністю перекрити 
дах узялися мешканці 
дев’ятиповерхівки, що на 
просп. Відродження, 51 у Луцьку. 
Спільними зусиллями жильців, 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та місцевої влади за 
доволі короткий час вдалося 
повністю замінити старе і 
прогниле покриття на нове й 
сучасне.

– Це була одна з найбільш ак-
туальних проблем нашого будин-
ку, – каже голова ОСББ «Наш дім-
51» Віра Коліушко. – Після перевірки 
стану покрівлі експерти сказали, що 
вона не витримала б ще однієї зими. 
Донині під час дощів від затоплення 
потерпали мешканці чотирьох верх-
ніх поверхів. Особливо небезпечною 
була ситуація, коли вода потрапляла 
в електричні щити. Вартість матеріа-
лів та ремонтних робіт становила 255 
тисяч гривень. Щоб було швидше і 
менш затратно для кожного жильця, 
ми вирішили скористатися міською 
Програмою сприяння діяльності 
об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків на території міста 
Луцька на 2015-2019 роки. 177 тисяч 
гривень було виділено з міського бю-
джету, решта – кошти людей та до-
помога Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Зараз у будинку мешкає більш 
як 400 осіб, серед яких і люди по-
важного віку, і молоді сім’ї. Багато 
хто отримує субсидію, тому додат-
кові кошти вкрай потрібні. 

До речі, Віра Коліушко очолює 
ОСББ від моменту його створення 
у березні 2016 року. Жінка каже, що 
за півтора року результати робо-
ти помітні кожному мешканцю. За 
цей час встановлено шістнадцять 
енергозберігальних вікон у місцях 
загального користування, замінено 
двоє вхідних дверей, облаштовано 
пандус перед під’їздом, проведено 
водогін, замінено труби холодної 
води в підвалі та частково – кана-
лізацію. На часі – укріплення фун-
даменту будинку, якому понад 30 
років. Досі жодних капітальних 
ремонтних робіт у ньому не прово-
дили.

Представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Олена Оліфірович 
зазначила, що ОСББ «Наш дім-51» є 
одним із взірцевих у Луцьку. 

– Тут небайдужі мешканці на 
чолі з ініціативною головою Вірою 
Коліушко дбають про комфорт у 
спільному домі. Допомогу на капі-
тальний ремонт покрівлі їм було на-
дано в рамках програми «Розвиток 
територіальних громад» відповідно 
до проекту «Сприяння розвитку 
ОСББ». Також ми надавали кон-
сультаційні послуги, як ефективно 
залучити кошти не лише з Фонду, а 
й скористатися міською програмою 
підтримки ОСББ, – зазначила Оле-
на Оліфірович. 

Отже, дах над головою є, тепер і 
зима не така страшна, кажуть меш-
канці будинку й тішаться таким іні-
ціативам та ефективному господа-
рюванню у спільному домі.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

лося, на нерівній поверхні діти 
підвертали ноги, поіржавілі від 
часу футбольні ворота часто ла-
малися. 

– Я бачив, як діти мучаться, 
граючи у футбол. Хотілося чи-
мось допомогти, – пригадує Во-
лодимир Пиріг.

Братися за справу не було бо-
язко, адже так само, з нуля, побу-
дували церкву в селі. Тож досвід 
гуртування громади вже був. По 
допомогу звернулися у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та до де-
путата обласної ради Володимира 
Яренчука («Батьківщина»). Небай-
дужим людям пішли назустріч.

Перш ніж узятися за будівни-
цтво нового поля, потрібно було 
демонтувати пристосоване. Тому 
працювали, як і годиться, усією 
громадою. Викорчовували дере-

ва, знімали плити, розширювали 
площу, вирівнювали, протруюва-
ли від бур’янів, засівали травою. 
Не цуралися важкої роботи, бо ж 
знали: працюють для усього села. 

Спільна праця дала бажаний 
результат, каже миляновичів-
ський сільський голова Василь 
Николайчук. Адже футбол тут 
люблять і дорослі, й дітлахи. 
Більше того, сільська команда 
достойно виступає на районних 
змаганнях.

Тішиться, що тепер зможуть 
належно розвивати футбол у 
школі, і вчителька фізкультури 
Валентина Шворак. А учні часу 
не гають, залюбки демонструють 
свій ентузіазм на полі. Осіння по-
года примхлива: то дощ, то вітер. 
Однак юні футболісти запевнили: 
гра неодмінно відбудеться. Відтак 
відкрили оновлене поле матчем 
із командою Луківської школи-
ліцею. Результат – дружня нічия. 

– Цим проектом ми не за-
вершуємо, а тільки продовжує-
мо нашу співпрацю, – зауважив 
гість свята, радник голови Во-
линської обласної ради,  голова 
волинського УКРОПу Вячеслав 
Рубльов. – Я вірю в те, що ми ор-
ганізуємо ще не один проект для 
вашої сільської ради, для діток. 
Адже ваша громада не є байду-
жою. Ви дбаєте про своїх дітей, 
про їхнє майбутнє. 

Наталка ПЕТРУК,
Ірина ЮЗВА,

Турійський район

Розуміння батьків та ініціативність 
педагогів – основа успіху проекту

Найбільшу проблему 
ОСББ «Наш дім-51» розв’язано

Спільна праця дала бажаний результат

Це вже третій спільний проект 
на території сільської ради
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль но-
інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». Якщо у вашому 
селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: 

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.

ЧЕРЕЗ ДІРЯВУ СТЕЛЮ В КЛУБІ 
СЕЛА ДЕРЕВОК АРТИСТИ 
ВИСТУПАЮТЬ ПІД ДОЩЕМ

МЕДИЦИНА НА КІВЕРЦІВЩИНІ ВІДБУЛИСЯ 
ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ ЛІКАРІВ

Дірява стеля, вогкі стіни, 
понівечені двері та 

приміщення без опалення – в 
таких умовах функціонує клуб 
у селі Деревок Любешівського 
району.

Село розташоване за трохи 
більш як 15 кілометрів від район-
ного центру – селища Любешів. 
Щоправда, від села до автомо-
більної дороги, якою можна ді-
статися райцентру, кілометрів зо 
шість треба йти пішки. У цьому 
населеному пункті погана дорога, 
хоча жителі так до неї звикли, що 
навіть не нарікають. Для місцевих 
важливіше інше – зберегти буди-
нок культури. Він  розташований 
майже посередині села. Серед 
дерев’яних різнокольорових буди-
ночків сіра монументальна спору-
да вирізняється похмурістю. 

СЛАВНЕ МИНУЛЕ
Житель села Деревок Іван 

Поліковський розповідає: він 
пам’ятає той час, коли цього клубу 
ще навіть не було, а стояло лишень 
невеличке дерев’яне приміщення. 

– У тому старенькому де ре-
в’яному клубі все моє парубоцтво 
пройшло. Але які ми були щасли-
ві, коли побудували цей будинок 
культури, – пригадує чоловік.

Іван Поліковський у цьому 
клубі завжди: він баяніст. 

– Якби наша влада побачила 
цей клуб, пошкодувала цього діда і 
порахувала, скільки він віддав тут 
здоров’я, скільки вимерз, може, тоді 
щось і зробили б. Бо ж коли одно-
сельчани можуть сидіти на концер-
ті до 8 Березня у верхньому одязі, в 
рукавицях і у теплому взутті, то я 
цього не можу, – каже чоловік. 

Учитель школи села Деревок 
Алла Терещук сама виступає в 
цьому клубі, вона – аматор сцени. 
Каже: люди в селі активні, попри 
велику кількість роботи по госпо-
дарству постійно приходять на ре-
петиції, організовують концерти, 
розігрують сценки. Саме завдяки 
таким небайдужим село продов-
жує жити, а клуб досі зберігся.

– Попри те, що наш клуб оси-
пається і має негарний вигляд, він 
у нас живий. Ніколи не стоїть по-
рожнім, бо тут часто відбуваються 
концерти. День села, День пра-
цівника сільського господарства, 
День матері, жіноче свято – це ті 
заходи, які збирають жителів села 
в одну сім’ю. Свята проходять у 
теплій душевній атмосфері. Але 
тут холодно, вогко, святкування 
відбуваються рідше й рідше, і тіль-
ки в теплий час, – розповідає Алла 
Терещук. 

СУВОРІ РЕАЛІЇ
Стеля актового залу така висо-

ка, що ми навіть не одразу розумі-
ємо, що вона виблискує не від світ-
ла, а від вологи. У клубі, кажуть 
місцеві, в дощ не сховаєшся – ллє 
як з відра. Перекриття, що над сце-

ною, вже потріскалося і пообліта-
ло. Через дірки в стелі, показують 
люди, можна дивитися на зорі. 

У будинку культури, крім ак-
тового залу, розміщуються ще й 
бібліотека та різні гуртки. Що-
правда, здебільшого займатися 
сюди діти приходять сезонно – в 
теплу пору року. У клубі працює 
п’ять гуртків. Тут є танцювальні, 
вокальні, театральні студії. Що-
правда, останнім часом усі занят-
тя перенесли в приміщення, яке 
займає бібліотека.

– У тій кімнатці і бібліотека, і 
кабінет завклуба. Це було єдине 
приміщення, де не капало зі стелі. 
Тепер і туди заходить вода, тож ка-
бінет уже зіпсований, – каже Алла 
Терещук. 

– Приміщення актового залу 
зовсім не опалюється. Узимку, щоб 
погрітися, ми виходимо на вулицю. 
Уявіть тільки, як тут намерзають 
стіни, – розповідає нам директор 
клубу села Деревок Тетяна Корець.

– Це жахливо – прийти в 20-
градусний мороз і сидіти на репе-
тиціях. Але люди це роблять. Наші 
аматори – подвижники цієї сцени. 
Вони приходять у вільний час, з 
настанням темноти і репетирують 
різні концерти, – розповідає ама-
торка сцени, вчителька місцевої 
школи Алла Терещук. 

Уперше стеля в будинку культу-
ри потекла десять років тому. Цей 

день завідувачка клубу пам’ятає. 
Як і те, які роботи проводили.

– Нам дах трохи просмолили, 
коли почала падати стеля. Оце за-
ліплені пласти над сценою, це вже 
те, що ми поліпили, – показує ру-
кою Тетяна Корець. – Вони трош-
ки послужили, але це вже другий 
рік, коли ми повністю почали 
«пливти».

За платні послуги, які надають 
у будинку культури (йдеться про 
проведення дискотек), установа 
має копійки. За словами Тетяни 
Корець, вхід на дискотеку коштує 
п’ять гривень. Виручених коштів 
тут вистачило на заміну дверей 
та фарбу для підлоги. На ремонт 
приміщення на дискотеках не за-
робити, констатує завідувачка.

Сільський голова Деревка Ві-
талій Шостак розповідає: ще у 2012 
році звернулися до районної адмі-
ністрації, аби з бюджету виділили 
кошти на проектно-кошторисну 
документацію для ремонту клубу. 
Планували передбачити в проекті 
побудову шатрового даху, заміну 
вікон та дверей, вбрання сцени, 
проте роботи не завершили, бо в 
державі почалася революція. 

– Чесно, ми вже й думали ви-
бити вікна та двері, розбити при-
міщення і поламати підлогу, щоб 
клубу не було. Бо ті, хто в районі 
так зробив, уже давно мають но-
венькі клуби з опаленням і з усім. 

територіальної громади. І тепер 
всі обіцянки районної влади має 
виконувати керівництво ново-
створеної ОТГ. 

– Клуби у селі виконують роль 
соціально-культурних центрів. На 
їхній базі організовують практич-
но все дозвілля сільської молоді, 
дітей, розвивають аматорське на-
родне мистецтво. Тому дуже важ-
ливо такі заклади зберегти. На 
жаль, у багатьох селах клуби аж 
ніяк не в найкращому стані. Сфе-
ра культури завжди фінансувалася 
за залишковим принципом. Але, 
якщо громада усіма силами на-
магається врятувати клуб, то таку 
ініціативу потрібно підтримати. 
Щодо приміщення клубу села Де-
ревок, то передусім слід визначи-
ти вартість ремонту будівлі, роз-
робивши проектно-кошторисну 
документацію. А зважаючи на те, 
що це село відтепер входить до 
складу Любешівської об’єднаної 
територіальної громади, то час-
тину коштів на його капітальний 
ремонт можна буде передбачити 
у бюджеті ОТГ. Ще частину мож-
на буде залучити із державного 
бюджету – з фонду соціально-
економічного розвитку, – каже на-
родний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.  

Анна ВОЛОЩУК,
Любешівський район

А ми бережемо це приміщення і 
в результаті нічого не можемо до-
битися. Воно збереглося завдяки 
ентузіазму нашого завідувача клу-
бу, – з прикрістю констатує голова 
сільради. – А ремонт можна зроби-
ти і за півмільйона, і за мільйон, і за 
п’ять мільйонів. Аби гроші були. 

НАСАМКІНЕЦЬ
– У мене восьмеро онуків. 

Старший вже в 11-му класі, онучка 
вчиться у 8-му, вони хочуть до клу-
бу йти. А якщо їм, не доведи Боже, 
щось на голову впаде? Клуб треба 
перекрити й зробити опалення – 
це в першу чергу, бо без будинку 
культури село вимре. Адже, коли 
нема клубу, то діти йдуть у бар. 
А що потім з тих дітей виросте? – 
каже Іван Поліковський. 

Завідувачка клубу зазначає: ра-
йонна влада пообіцяла їм до кінця 
цього року зробити нову покрів-
лю. Тож люди чекають того з дня 
на день. Зі сміхом кажуть: з цього 
приводу зроблять свято в селі.

Селяни мріють, що їхній клуб 
із часом стане затишним, теплим, 
матиме гарне оздоблення, і вони 
не боятимуться, що на голову їм 
таки впаде дах. Кажуть: якби клуб 
став таким, то туди ішло б набага-
то більше людей. Вони вірять, що 
районна влада їм допоможе. Та чи 
діждуться? Бо ж із 29 жовтня село 
Деревок – у складі Любешівської 

У Суській та Сильненській сільських 
радах лікарі районної лікарні провели 
виїзні прийоми. 

Такі прийоми відбулися вже у чотирьох 
сільрадах на Ківерцівщині за ініціативи та 
підтримки народного депутата від УКРОПу 
Ірини Констанкевич у рамках програми 
«Здоров’я – кожному мешканцю села». Пер-
ші два прийоми було проведено у селах Хор-
лупи та Жорнище. 

Цього разу приймали педіатр, тера-
певт, окуліст, гінеколог та кардіолог. Пе-
ревірити стан здоров’я прийшло чимало 
людей. Десятки матерів у Суську привели 

діток на огляд до педіатра. 
Найбільш затребуваним став окуліст. 

Після огляду всі, хто потребував, безплатно 
отримали окуляри з відповідною оптикою. 

Також за направленням терапевта жи-
телям Суської та Сильненської сільрад ро-
били кардіограми. 

Ірина Констанкевич наголошує, що такі 
прийоми будуть відбуватися й надалі.

– Великий відсоток смертності в Укра-

їні саме через те, що люди не проходять 
діагностику. Поки наша влада думає, як ви-
тратити чотири мільярди гривень на теле-
медицину відповідно до президентського 
законопроекту «Про підвищення доступ-
ності та якості медичного обслуговування 
у сільській місцевості», амбулаторії, ФАПи 
далі перебувають у жахливому стані, без 
потрібного обладнання. Ми вирішили ви-
явити ініціативу та запропонували лікарям 

Ківерцівської районної лікарні проводити 
такі виїзні прийоми. Вони погодилися, за 
що я їм дуже вдячна. Селяни, особливо по-
важного віку або ті, хто має маленьких ді-
тей, не можуть поїхати у район на діагнос-
тику. Тому привезти лікаря до них – поки 
найкращий вихід із ситуації, – зауважує 
нардеп. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Ківерцівський район

У дощ в приміщенні ллється вода

Завдяки завідувачці клуб 
зберігся в нинішньому стані

Дах тече з усіх боків

Сільський клуб
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ПРАЦЮВАТИ 
З ОБ’ЄДНАНИМИ ГРОМАДАМИ 
РЕЗУЛЬТАТИВHІШЕ, НІЖ ІЗ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ»

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Цими днями народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич 

зустрілася з громадами 
Маневицького, Любешівського та 
Ківерцівського районів. Зокрема, 
нардеп відвідала Колківську 
районну лікарню, Колківське 
ВПУ, зустрілася з депутатським 
корпусом та сільськими головами 
Любешівського району й жителями 
Жидичинської сільської ради.

РАЙОННА ВЛАДА 
МАНЕВИЧЧИНИ НЕ ХОЧЕ 
ОСВОЮВАТИ ДЕРЖАВНІ 
КОШТИ

Колки – центр об’єднаної територіаль-
ної громади. У контексті адміністративних 
змін працівники Колківської райлікарні за-
непокоєні майбутнім свого закладу, адже 
цього року з боку районної влади вже були 
спроби змінити юридичний статус лікарні з 
окремої одиниці на відділення центральної 
райлікарні. 

Після десяти місяців боротьби народ-
ному депутату Ірині Констанкевич разом із 
колективом та небайдужими колківчанами 
вдалося відстояти медичну установу. 

На зустріч із працівниками Колківської 
районної лікарні разом із нардепом прибули 
депутати Волинської обласної ради від фрак-
ції «УКРОП» Вячеслав Рубльов та Іван Кири-
чик, а також голова Старосільської сільської 
ради Віктор Регешук.

Ірина Констанкевич переконана, що пов-
ноцінне функціонування лікарні в Колках – 
одне з першочергових завдань для голови цієї 
територіальної громади.

– Сьогодні в умовах реформи позиції ба-
гатьох медустанов досить хиткі. Існування 
лікарні залежатиме від того, скільки сюди 
прийде пацієнтів. У вас достатньо хороших лі-
карів, проте є нестача обладнання, – зауважи-
ла народний депутат. – Цього року за кошти 
державного фонду соціально-економічного 
розвитку нам вдалося придбати обладнання 
для частини медичних закладів 23-го округу.  
Заплановано придбати мамограф для Мане-
вицької районної лікарні. Вже проведено тен-
дер. Наступного року спільно з колективом 
лікарні у Колках та головою ОТГ ми виріши-
мо, яке обладнання тут найнеобхідніше, й до-
кладемо усіх зусиль, аби його придбати.

Ірина Мирославівна також зазначила, 
що найскладніше заводити кошти з держбю-
джету саме у Маневицький район, адже тут є 
великий супротив з боку голови райдержад-
міністрації Андрія Линдюка. 

– Цього року Маневицька районна влада 
освоїла лише 10% із залучених мною коштів 
з фонду соцеконому. Незрозуміло, чому за-
тягується проведення тендерів. Створюєть-
ся враження, що голова РДА робить усе для 
того, аби частина коштів повернулася в держ-
бюджет, – каже Ірина Констанкевич.

Обговорили також проблеми первинної 
ланки медицини. За словами лікарів, є не-
стача комп’ютерної техніки та деяких меди-
каментів. 

Вячеслав Рубльов зауважив, що за до-
рученням голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці у співпраці з підприємством 
«Волиньфармпостач» ФАПи та амбулаторії 
будуть забезпечені найнеобхіднішими ліка-
ми. 

Не менш хвилює Колківську громаду й 
майбутнє освітньої галузі. Зокрема, місцево-

Ірина Констанкевич обговорила з колківськими 
медиками найбутнє їхнього закладу

Нардеп поспілкувалася з жителями Любешівщини

го вищого професійного училища, яке на сьо-
годні фінансується з обласного бюджету. 

Ірина Мирославівна розповіла, що осві-
тянський комітет Верховної Ради спільно із 
Міністерством освіти та науки готують новий 
законопроект, який стосується професійно-
технічної освіти.

– Виникає багато запитань, як має існу-
вати та розвиватися профтехосвіта в умовах, 
коли усі заклади такого типу хочуть пере-
вести на фінансування з місцевих бюджетів. 
Колківське ВПУ – успішний навчальний за-
клад, проте й тут є проблеми, які потребують 
вливань коштів. Голові об’єднаної територі-
альної громади потрібно буде докласти чима-
ло зусиль, аби не лише не втратити це чудове 
училище, але й примножити його здобутки, – 
зауважила народний депутат. 

Ірина Констанкевич переконана, що ро-
бота напряму із громадою буде значно прос-
тішою та результативнішою, аніж через ра-
йон.

З цією думкою погодився директор опор-
ного закладу НВК «Колківська ЗОШ I-III 
ступенів – ліцей» Віталій Котеленець. За сло-
вами чоловіка, цього року за державною про-
грамою з держбюджету школам виділили по 
600 тисяч гривень на облаштування кабінетів 
біології та хімії. У інших районах Волині пер-
ший транш цих коштів уже освоїли, тоді як на 
Маневиччині не провели ще навіть тендер. 

– Коли я під час наради директорів звер-
нувся щодо цього питання до заввідділу осві-
ти та пана Линдюка, то вони лише посміялись 
і сказали, що треба наодинці про це погово-
рити, – нарікає Віталій Котеленець.

Директор навчального закладу попросив 
депутатів обласної ради посприяти, аби гро-
ші, які в другій половині листопада виділять 

з обласного бюджету для шкіл, йшли вже на 
ОТГ, а не на район. 

Вячеслав Рубльов зазначив, що все зале-
жатиме від того, наскільки швидко буде про-
ведено першу сесію в об’єднаній громаді та 
залагоджено всі юридичні питання. 

– Працювати з об’єднаними громадами 
значно простіше, тому ми завжди лише за 
таку співпрацю, – зауважив депутат облради. 

ЛЮБЕШІВ: СОЦЕКОНОМ, 
ЛІКАРНЯ ТА КОЛЕДЖ

Під час зустрічі з депутатами Любешів-
ської райради та сільськими головами Любе-
шівщини головною темою обговорення стало 
використання коштів із фонду соціально-
економічного розвитку, залучених нардепом. 
За словами Ірини Констанкевич, освоєння 
державних коштів у Любешівському районі 
на низькому рівні, так само, як і в Маневиць-
кому. 

Перший заступник голови райдержадмі-
ністрації Сергій Фесик запевнив нардепа, що 
кошти із соцеконому будуть освоєні до кінця 
року, адже вже на багатьох об’єктах тривають 
роботи. 

Ірина Мирославівна також звернула ува-
гу присутніх на проблеми медичного забезпе-
чення любешівців після утворення госпіталь-
них округів на Волині. Відповідно до плану, 
Любешівський район віднесуть до Ковель-
ського госпітального округу. Варто зауважи-
ти, що деякі села Любешівщини розташовані 
більш ніж за 100 кілометрів від Ковеля. 

– Попри нашу боротьбу за Камінь-
Каширський округ, Київ усе ж наполягає на 
трьох госпітальних округах у Волинській об-
ласті. За таких обставин депутати майбутньої 

Любешівської ОТГ мають докласти максимум 
зусиль, аби зберегти вашу районну лікарню, – 
наголосила нардеп.

Також під час зустрічі обговорили важли-
ву тему – відновлення Любешівського коле-
джу, де в серпні 2017 року обвалилася стіна. 
Ірина Констанкевич розповіла, що вона ло-
біює включення до державного бюджету на 
2018 рік ремонту приміщення навчального за-
кладу. Проте перешкоджає цьому відсутність 
усієї потрібної документації від керівництва 
Луцького технічного університету, якому під-
порядковується коледж. Ірина Мирославівна 
наголосила: якщо представники університе-
ту не поспішать, то відновлення навчального 
закладу відтягнеться ще на рік. 

ЖИДИЧИН: БОЛЮЧЕ 
ПИТАННЯ – ПЕНСІЇ 
ПО-НОВОМУ

Зустріч із громадою Жидичина Ірина 
Констанкевич розпочала зі звіту про свою 
парламентську діяльність за рік. Зокрема, 
нардеп акцентувала увагу на законотворчих 
ініціативах, також розповіла, чому вона не 
підтримує частину провладних законопро-
ектів.

– Законопроекти, які пропонують депу-
тати від УКРОПу, спираються на реальну 
проблематику українців, тоді як провладні 
закони часто відірвані від життя. Наприклад, 
президентський законопроект №7117 «Про 
підвищення доступності та якості медично-
го обслуговування у сільській місцевості». 
Відповідно до нього, пропонують надавати 
медичні послуги шляхом телеконсультацій. 
По-перше, це не результативно. По-друге, 
цим законопроектом влада вкотре показує 
свою дезорієнтацію у тому, що частина насе-
лення взагалі не має доступу до українського 
телебачення й інтернету. На все це ще й про-
понують виділити 4 мільярди гривень, – обу-
рюється Ірина Констанкевич.

Ще одним гострим для українців питан-
ням на сьогодні є пенсійне забезпечення. 
Жителька Жидичина Олеся Ковальчук пере-
ймається, що збільшення пенсій може при-
звести до зменшення субсидій на комунальні 
послуги. 

Народний депутат зауважила, що зараз 
Міністр соцполітики Андрій Рева говорить 
про монетизацію субсидій, тобто переведен-
ня їх у реальні кошти, які будуть видавати 
людям на руки.

– Це хороший варіант, адже тоді українці 
будуть більш економними до енерговитрат. 
Також це позитивно в тому плані, що сьогод-
ні субсидійні кошти, по суті, переходять із 
державної кишені у приватну. При монети-
зації цього не буде, – зауважила Ірина Миро-
славівна.

Парламентар додала, що залежність суб-
сидій від підвищення пенсій поки незрозумі-
ла навіть для самого Мінсоцполітики, тому 
це питання у підвішеному стані. 

Окрім цього, жителів Жидичинської ОТГ 
цікавили проблеми, які вже сьогодні є на те-
риторії громади, проте їх не розв’язують че-
рез брак коштів. Зокрема, це ремонти доріг, 
перекриття даху та добудова початкової шко-
ли в селі Кульчин, перекриття даху жидичин-
ської амбулаторії. 

Варто зауважити, що цього року за спри-
яння Ірини Констанкевич із державного фон-
ду соціально-економічного розвитку було 
виділено кошти на придбання котла для міс-
цевої амбулаторії та перекриття даху клубу 
села Жидичин.

Ірина Мирославівна наголосила, що 
важливим етапом для цієї громади стане 
об’єднання, адже тоді можна буде розв’язати 
низку питань, які турбують її жителів.

– Територіальна реформа має плюси та 
мінуси. Проте фактом є те, що сюди у вигляді 
субвенції надійдуть кошти з держбюджету, 
також більш реальною стане участь у між-
народних проектах. Я обов’язково буду пра-
цювати з головою ОТГ, якого обрали жителі, 
аби підтримати громаду також коштами із 
соцеконому в 2018 році, – підсумувала Ірина 
Констанкевич.

Наприкінці зустрічі Ірина Мирославівна 
подарувала книги для жидичинської бібліо-
теки.

 Анастасія КОРЕЦЬКА,
Маневицький, Ківерцівський, 

Любешівський райони



Що більше ти піклуєшся чи турбуєшся про щось, то важче це втрачати. Фільм «Гаррі Поттер і Орден Фенікса»
www.volynnews.com
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КАТЯ РИБАК 
ЗАСПІВАЛА В ДУЕТІ

Фіналістка п’ятого сезону «Голосу 
країни» Катерина Рибак знялася у 

кліпі та заспівала дуетом з колегою по 
вокальному шоу – фіналістом «Голосу 
країни» Іваном Пилипцем.

Наприкінці жовтня Іван, який і є авто-
ром пісні «Обійми мене», представив ши-
рокому загалу прем’єру кліпу на свій во-
кальний доробок.

Іван Пилипець сам запросив колегу 
заспівати з ним дуетом, а пізніше – взяти 
участь у зніманнях цього романтичного 
кліпу, повідомляє «Район.Володимир-
Волинський». Нагадаємо, Катя Рибак – ви-
конавиця саундтреків до найрейтингові-
ших українських серіалів.

СУБОТА 11 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 

08.30, 09.40 М/с 
«Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.30, 08.05, 
08.25, 08.50, 09.30 
Погода

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00, 01.10 Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
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?
12.55 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
15.05 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
15.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена 

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

Скорсезе представляє»
01.35 Світло
02.30 Д/с «Кремнієва 

долина»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
04.44, 06.29 Kids Time
04.45 Х/ф «Замбезія»
06.30 Дешево та сердито
07.50 Ревізор
10.30 Страсті за 

Ревізором
13.45 Вар’яти
15.40 Зоряні яйця
17.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 
краю світу»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
дивних берегах»

23.50 Х/ф «Корабель-
привид»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.40 «Сюрприз, 

сюрприз!»
14.15 «Зважені та щасливі 

- 7»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.25, 23.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
22.35 «Х-Фактор - 8. 

Підсумки голосування»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 М/ф «Сміливий 

великий панда»
10.50 М/ф «Морська 

бригада»
12.50 «Ух ти show»
13.50 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Пробач за 

кохання»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 

Сьогодні

07.15, 05.35 Зірковий 

шлях

08.10, 15.20 Т/с «Специ»

16.00 Х/ф «Мільйонер»
18.10, 19.40 Т/с 

«Пом’якшувальні 

обставини»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

02.20, 04.40 Т/с «Лист 

очікування»

УКРАЇНА
06.00, 00.30 Бандитський 

Київ
07.30 Бокс. Володимир 

Кличко - Тайсон Фьюрі
09.10, 19.30 У пошуках 

істини
11.00 Мисливці на 

нацистів
12.50, 21.20 Легендарні 

битви
14.30 Дика Бразилія
17.30 Річкові монстри
23.00 Мегазаводи
23.40 Паранормальний 

світ
03.20 Підроблена історія

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 05.20 «Життя без 

обману 2017»
11.20, 23.10 «Світське 

життя»
12.20 «Модель xl»
14.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

16.35, 21.15 «Вечірній 
квартал 2017»

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.15 «Українські 
сенсації»

00.10, 01.35 «Вечірній 
Київ»

1+1

06.20 Мультфільм
07.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
09.00, 02.30 Х/ф «Іван 

Бровкін на цілині»
11.00, 04.00 Х/ф «Дачна 

поїздка сержанта 
Цибулі»

12.20 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

14.15 Т/с «Сільський 
романс»

17.40, 20.30 Х/ф «Два 
Івани»

20.00, 02.00, 05.10 
«Подробиці»

22.00 Т/с «Німеччина 83»
00.00 Х/ф «Області 

темряви»

ІНТЕР

05.10, 04.10 Скарб нації
05.20, 04.15 Еврика!
05.25, 04.25, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15, 13.15 Дизель-шоу
10.45 Особливості 

національної роботи
11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.40 Комік на мільйон
16.45 Х/ф «Я легенда»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Шалений 

Макс»
22.35 Х/ф «Найманий 

вбивця»
00.30 Х/ф «Судний день»

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: 

Чарівна пригода»
13.00 Х/ф «Осляча 

шкура»
14.30, 02.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 3: 

Секрет гробниці»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.50 Казки У
03.40 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45 «Слово депутата»
08.05 «В об’єктиві 

-Нововолинськ»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 03.40 «Волинська 

веселка»
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, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця» (І.Морем)
14.55 «Спільно суспільне» 

(«Волинь-Волноваха: 
коровай дружби!»)

15.25 «Офлайн»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.30 Т/ц «Роки і долі» (до 

60-річчя ПУМ)
18.15 Мультфільм
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30, 05.30 Т/ц «Забуті 

смаки Луцька»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

скарбниця»
23.25 Т/ф «Над Волинню 

сонце золоте»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Ханителі історії»

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

АВЕРС 14.15 Говоримо 
польською

14.30 Волинський 
портрет

15.00, 02.55 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 «Самсара»
00.25 Док. фільм «Слід 

кривавий стелиться...»
05.15 Док. фільм «Слід 

кривавий стелиться...»

П’ЯТНИЦЯ 10 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 
08.25 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 07.34 Від 
першої особи 08.07 
Ера бізнесу 08.10 
Агроера 08.15 Спорт 
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 «Дикі тварини» 
20.25 Перша шпальта 
21.50, 02.20 Новини. 
Спорт 22.15 ЧереЩур 
(Late night show) 22.50 
Як дивитися кіно 23.15 
Х/ф «Моя Бабуся - Фані 
Каплан» 02.55 Д/с 
«Середземномор’я» 
03.55 Д/с «Нью-Йорк» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.14 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його 

друзі»
08.15, 22.40 Половинки
10.10 Кохання на 

виживання
12.00, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.40 Т/с «Татусеві дочки»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Крок назустріч

08.55, 23.20 Х/ф «Не 

підганяй кохання»

11.05 Х/ф «Провідниця»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Файна Юкрайна» 09.10 
«Красуні» 10.10, 16.10 
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» 
15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло» 
18.00 «Розсміши коміка» 
22.00, 01.10 «КВН на БІС» 
23.00 «КВН» 01.50 «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, 03.35 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.55 Футбол. 

Товариський матч 
Україна - Словаччина

22.00, 00.00 Т/с «Доки 
живу, люблю»

23.20 Слідами

УКРАЇНА
06.00, 18.50 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 Пригоди 
Остіна Стівенса 12.20 
Дика Шрі-Ланка 14.10, 
03.40 Містична Україна 
15.10, 23.40 Мисливці 
на нацистів 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
16.50 Сироти дикої 
природи 17.50, 22.40 
Дика планета 19.50 Код 
доступу 01.20 Таємниці 
кримінального світу 

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, 10.50 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку »

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

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15 «Ліга сміху. Шлях до 

фіналу 2017»
22.40 «Ігри приколів»
23.40 «Вечірній Київ»
01.40 Х/ф «Капоте»

06.00 Мультфільм
06.20 «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»
10.15, 12.25 Т/с «Лінія 

світла»
13.00, 14.00 «Життя на 

межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Вещдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.20 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Німеччина 83»
00.00 Д/п «Стіна»
01.00 Х/ф «Лок»
05.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Інсайдер
10.55, 17.30 Т/с 

«Невиправні»
11.50, 13.25 Х/ф «Взвод»
14.50 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.30 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 «Золота гуска»
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 3: 

Секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Як кохатися 

по-англійськи»
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»
10.45 «Міні-мікс»
11.35 «Схід і Захід - разом!»
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.45 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
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/ц «Євровибір»: 

виставка «Pol-eco-system»
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»
21.10 «Слово депутата»
21.30 «В об’єктиві  – 

Нововолинськ»
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 Т/ц «Євровибір»: 

виставка «Pol-eco-system»
02.35 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

03.40 Т/ц «Роки і долі»
04.30 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

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, 17.00, 03.05 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

АВЕРС 12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
23.00, 04.00 Волинський 

портрет

Фільм «Корабель-привид»

Фільм «Лок»

Фільм «Як кохатися по-англійськи»

23:50

01:00

23:00

kinopoisk.ru

Фільм «Найманий вбивця»

22:35

kinofi lm
s.m

e

kino.vl.ru

alchetron.com

«ПОВІТРЯНІ ЗАХИСНИКИ» 
ПЕРЕМОГЛИ У ВАРШАВІ

Український документальний фільм 
«Повітряні захисники» завоював 

перше місце на VIII Варшавському 
фестивалі авіаційних фільмів 
FlyFilmFestival. 

Про це повідомив генеральний дирек-
тор компанії Nextfi lm Дмитро Штаде на сво-
їй інтернет-сторінці, передає УНН.

Гендиректор компанії Nextfi lm також 
додав, що у конкурсній програмі фестива-
лю, який тривав з 26 до 28 жовтня, були оби-
дві частини фільму.

Документальна стрічка «Повітряні за-
хисники» – історія екіпажу транспортного 
військового літака AН-26, який було збито 
14 липня 2014 року над Луганськом.

фестивалі

знай наших!

youtube.com
youtube.com
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Життя – це одне велике змагання. Роби те, що подобається, і плюнь на всіх. Фільм «Маленька міс Щастя»
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НЕДІЛЯ 12 листопада
06.00, 06.35, 07.05, 

08.30 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 
08.50, 09.30, 16.25, 
20.45, 23.20 Погода

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00, 01.10 Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.05 Д/с «Супервідчуття»
10.50 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
13.00 Д/ф «Смак 

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

японські смаколики»
17.35 Т/с «Бодо»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак 

українською
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

06.15 Т/с «Слідчі»

08.20 Т/с «Відділ 44»

12.10, 13.00 Х/ф «Я 

легенда»

12.45 Факти

14.25 Х/ф «Найманий 

вбивця»

16.15 Х/ф «Шалений 

Макс»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Елізіум»

22.55 Комік на мільйон

01.05 Х/ф «Судний день»

03.00 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: Вітаємо у 
Monster High»

12.20 Х/ф «Золота гуска»
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Як кохатися 

по-англійськи»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Х/ф «Лимерівна»
03.40 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 14.30 «Вікно в 

Америку»
08.00 «Про головне із 

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

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.30 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
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»
14.55 Т/ф «Ольга Косач-

Кривинюк: «Лелія для 
України»

15.30 Т/ц «Молодіжний 
МІКС»

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

Х/ф «Прикольна казка»
18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ф «Воїни миру» 

(«Спалах вічності»)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

проспект»
00.25 Х/ф «Прикольна 

казка»
02.00 «Волинська 

веселка»
03.35 «Епоха доблесті»
04.25 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»
05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.55 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.10 «Караоке на 

Майдані»

11.05 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.00 М/ф «Сміливий 

великий панда»
12.00 М/ф «Морська 

бригада»
14.00 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
16.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
00.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Мільйонер»
11.10 Т/с 

«Пом’якшувальні 
обставини»

15.10 Х/ф «Посміхнися, 
коли плачуть зірки»

17.10, 20.00 Т/с «Щоб 
побачити веселку»

19.00, 04.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.00 Т/с «Люба. Любов»
01.20, 04.50 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Бокс. Володимир 

Кличко - Ентоні Джошуа
09.10, 19.30 У пошуках 

істини
11.00 Мисливці на нацистів
12.50, 21.20 Легендарні 

битви
14.30 Дика Бразилія
16.30 Око Атаками
17.30 Річкові монстри
23.00 Мегазаводи
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Війна всередині нас
03.00 Полювання на НЛО
03.40 Зворотній бік Місяця
04.30 Академік Корольов
05.20 Органи на експорт

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»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Світ навиворіт - 9»
12.05, 13.20 «Світ 

навиворіт - 6»
14.25, 15.45 Т/с «Свати 

- 5»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до 

фіналу 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 Х/ф «Три телепні»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 «Світське життя»

06.10 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний»
13.00 Х/ф 

«Приборкування 
норовливого»

14.50 Концерт «Місце 
зустрічі»

16.20 Т/с «Повернешся - 
поговоримо»

20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Вокзал для 

двох»
23.20 Д/п «Людмила 

Гурченко. Доньки-матері»
00.20 Х/ф «Рецепт її 

молодості»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.30 Зона ночі
04.44, 05.59 Kids Time
04.45 М/c «Пригоди кота 

в чоботях»
06.00 Топ-модель по-

українськи
08.45 Х/ф «Хроніки 

Спайдервіка»
10.40 Х/ф «Спадкоємці»
12.50 М/ф «Шрек 

назавжди»
14.45 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 
краю світу»

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
дивних берегах»

21.00 Х/ф «Александр»
00.20 Х/ф «13-й воїн»

06.00 Мультсеріал 
«Ханителі історії»

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 Мультсеріал 

«Велика кинга»
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель

АВЕРС 14.00 Дайджест
14.30 Мозаїка 

батьківства
15.00, 03.05 Серіал 

«Справа Дойла»
16.30 Док. фільм «Слід 

кривавий стелиться...»
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Самсара»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Х/ф «Тигролови»
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
04.35 Х/ф «Тигролови»

ФУТБОЛ 1

ПН 6 листопада ВТ 7 листопада СР 8 листопада ЧТ 9 листопада ПТ 10 листопада СБ 11 листопада НД 12 листопада
06.00 Тоттенгем - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 07.45, 
18.50 «Моя гра» С. Кривцов 
(1 частина) 08.15 Маріуполь 
- Шахтар 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Реал - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Олімпік - Зоря 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Челсі - МЮ. 
Чемпіонат Англії 19.20, 
03.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
19.50 Рейнджерс - Марсель 
(1992/1993). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
21.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 22.50 Сталь - Карпати 
00.40 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 01.35 Сельта - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 Сток 
Сіті - Лестер. Чемпіонат Англії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Барселона 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
09.05, 03.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Олімпік - Зоря 12.05 
«Великий футбол» 13.50 Ман 
Сіті - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 17.20, 00.40 Журнал 
Ліги Чемпіонів 17.50 Реал 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 19.40 Топ-матч 19.45 
Маріуполь - Шахтар 21.35 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
22.50 Тоттенгем - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 
01.10 Сталь - Карпати 
03.55 Депортіво - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Вест Гем - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 07.45, 20.10 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Олександрія - Чорноморець 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Реал - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Тоттенгем - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 
13.55 Сталь - Карпати 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Ман Сіті - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 18.20 Барселона - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Челсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 22.50 «Сіткорізи» 23.20 
Маріуполь - Шахтар 01.10, 
05.35 Топ-матч 01.25 Сток 
Сіті - Лестер. Чемпіонат Англії 
03.15 Світ Прем’єр-Ліги 03.45 
Валенсія - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Чехія - Півн. Ірландія 
07.45 «Сіткорізи» 08.15 
Швейцарія - Андорра. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Хорватія - 
Україна. Відбір до ЧС-2018 12.10 
Півн. Ірландія - Німеччина. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 Бельгія 
- Греція. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Хорватія - Ісландія. Відбір 
до ЧС-2018 17.50 Норвегія 
- Півн. Ірландія. Відбір до 
ЧС-2018 19.40 Топ-матч 19.45 
Португалія - Швейцарія. Відбір 
до ЧС-2018 21.35 LIVE. Півн. 
Ірландія - Швейцарія. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018 23.40 Швеція 
- Нідерланди. Відбір до ЧС-2018 
01.30 Огляд 1-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.10 Македонія - Італія. Відбір 
до ЧС-2018 04.00 Хорватія - 
Греція. Плей-оф

06.00 Україна - Ісландія. Відбір 
до ЧС-2018 07.50, 03.40 
«LaLiga Chronicles» 08.10 
Швеція - Болгарія 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
Іспанія - Італія 12.10 Хорватія 
- Греція. Плей-оф 13.55 
Півн. Ірландія - Швейцарія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
16.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 17.00 «Сіткорізи» 17.30 
«Передматчева студія» 17.55 
LIVE. U-21. Україна - Англія. 
Відбір до ЄВРО-2019 19.55 
«Післяматчева студія» 20.25 
Світ Прем’єр-Ліги 20.55 
Топ-матч 21.05 Журнал Ліги 
Чемпіонів 21.35 LIVE. Швеція - 
Італія. Плей-оф 23.40 Ірландія 
- Сербія. Відбір до ЧС-2018 
01.30 Огляд матчу «Швеція - 
Італія» 01.50 Данія - Румунія

06.00 Ісландія - Туреччина. 
Відбір до ЧС-2018 07.45, 
15.10 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Ірландія - Австрія 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
«Халатний футбол» 11.15 
Огляд матчу «Швеція - Італія». 
Відбір до ЧС-2018 11.35 Данія 
- Польща. Відбір до ЧС-2018 
13.25 Швеція - Італія. Плей-
оф. Відбір до ЧС-2018 16.00, 
19.45 «Передматчева студія» 
16.40 Україна - Словаччина. 
Контрольна гра 18.30, 22.00 
«Післяматчева студія» 19.05 
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 20.10 U-21. Україна 
- Англія. Відбір до ЄВРО-2019 
22.50 Україна - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 00.40 Огляд 
матчу «Данія - Ірландія». Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 01.00, 
03.25 «Шлях на Мундіаль»

06.00 Іспанія - Македонія. 
Відбір до ЧС-2018 07.50 
Огляд матчу «Швеція - Італія» 
08.10 Україна - Словаччина. 
Контрольна гра 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
«Халатний футбол» 11.15 
«Моя гра» С. Кривцов (2 
частина). Прем’єра 11.45 
Хорватія - Греція 13.30 Півн. 
Ірландія - Швейцарія. Плей-оф 
15.15 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру. Прем’єра 16.00 Данія - 
Ірландія. Плей-оф 17.50, 18.15, 
23.40 «Шлях на Мундіаль» 
18.10, 02.00 Топ-матч 18.50 
LIVE. Швейцарія - Півн. Ірландія. 
Плей-оф 20.55 «Великий 
футбол» 21.40 LIVE. Греція - 
Хорватія. Плей-оф. Відбір до 
ЧС-2018 00.10 Португалія 
- Угорщина. Відбір до ЧС-2018 
02.10 Нідерланди - Болгарія

ПОТАП І НАСТЯ 
ПІШЛИ НА ПАУЗУ 

Олексій Потапенко і Настя 
Каменських розповіли у 

відеозверненні, що ставлять дует на 
паузу, передає Ukr.Media. 

За словами Насті, вони 11 років дару-
вали слухачам хороший настрій та багато 
працювали. «Ми випустили п’ять номерних 
альбомів! У кожному мінімум по 15 треків, 
а в деяких і 20; один двоплитний альбом 
«Щит і М’яч». Шостий – life-альбом: записали 
його до 10-річчя «Потапа і Насті». Ми вам за-
лишили величезну спадщину», – наголосив 
Потап.

«Ми і самі не знаємо, скільки триватиме 
наша пауза, – додала Настя. – У будь-якому 
випадку, слідкуйте за новинами! Ми приго-
тували для вас дещо дуже цікаве».  

зіркові новини 

Фільм «Елізіум»

20:35

new
slab.ru

Фільм «13-й воїн»

00:20

tv.akado.ru

кінозал патріоти«СТОРОЖОВА ЗАСТАВА» 
ВИЙШЛА У ПРОКАТПерше українське фентезі 

за 40 млн грн – «Сторожова 
застава» –  вийшло у прокат. 
Згідно з сюжетом, школяр 
Вітько потрапляє у Київську 
Русь. Із сучасними гаджетами 
і знаннями він допомагає 
богатирям, які жили тисячу 
років тому,  впоратися з 
кочівниками. По суті, це 
битва між добром і злом, у 
якій хлопчина поборов  страх 
висоти та знайшов перше 
кохання.

Для Данила Каменського, який і 
грає головну роль, це перший кіно-
досвід. Каже, в різні моменти було 
і складно, і цікаво. У фільмі задіяні 
також відомі зірки Наталка Сумська 
та лідер гурту ТНМК Фагот. Загалом 
понад 600 людей чаклували над 
фентезі. А ще «Сторожова застава» – 
фільм із відчутним українським ко-
лоритом та іскрометним гумором.

– Це українське фентезі насам-

перед для українського глядача. 
Якщо вірити у свої сили, то мож-
на побороти все, незважаючи на 
складнощі, – каже режисер стрічки 
Юрій Ковальов.

Знімання тривали 52 дні по всій 
Україні. Актори побували в Карпа-
тах, на болотах Київщини, у Корос-
тишівському кар’єрі. А ще спеціаль-
но для фільму змонтували справжнє 

дерев’яне містечко, де відбувалися 
основні бої. Супермасштабні тут і 
спецефекти. Бюджет картини – май-
же 40 млн грн, половину з них дала 
держава.

Стрічку вже можна перегляну-
ти в кінотеатрах України. Дебют на 
телебаченні відбудеться згодом на 
«Новому каналі». Це буде розшире-
на версія – чотирисерійне кіно.

tehnot.com

Красуня Сніжана Танчук 
увійшла до ТОП-10 
найкрасивіших дівчат 
світу на конкурсі Miss 
Grand International 2017. 
Фінал відбувся у В’єтнамі 
25 жовтня. Саме тоді 
українка озвучила промову, 
що спричинила шквал 
оплесків, повідомляє «Радіо 
Максимум».

«Заради чого ми воюємо? 
Навіщо людям потрібна кров? 
Нам потрібно об’єднатися та ви-
стояти до кінця, щоб зупинити 
зло, яке йде до наших сердець. 
Ви запитаєте у мене: «Що ми 
можемо зробити задля миру, 
процвітання та дружби, які нам 
так потрібні для щастя?» У моїй 
країні четвертий рік іде війна! 
Для України це жахливий час. 
Не минає і дня, щоб я не дума-

УКРАЇНКА ВРАЗИЛА ПРОМОВОЮ 
ПРО ВІЙНУ НА КОНКУРСІ КРАСИ 

ла, як зупинити насилля. І зараз 
я хотіла б сказати не як учасниця 
міжнародного конкурсу краси, а 
як майбутня матір. Зупиніть війну! 
Зупиніть насилля! Я хочу, щоб наші 
діти народжувалися під мирним 
небом і ніколи не чули слова «вій-
на», – сказала Сніжана. Дівчина та-
кож додала, що у світі мають більше 
любити та поважати одне одного, 
щоб жити мирно.

prolviv.com

ukr.m
edia
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«ТОРМОЗОК» 
У ДОРОГУ
Харчування 

в дорозі – 
актуальна тема 
для тих, хто 
часто їздить у 
відрядження 
або ж любить 
подорожувати. 
Адже від 
правильно підібраних продуктів 
залежить не лише результат поїздки, а 
й стан вашого здоров’я. 

Пропонуємо перелік корисних і безпечних 
продуктів, які не дадуть зголодніти далеко від 
дому. 

Отож, у вашій сумці мають бути: горіхи, су-
хофрукти, мінеральна вода. Добре тамують голод 
цитрусові та банани. З овочів підійдуть свіжий 
огірок і печена картопля. Любителям сиру варто 
знати, що краще прихопити твердий сир у ваку-
умній упаковці, ніж плавлений у фользі. Якщо лю-
бите яйця, їх треба зварити на твердо і слідкува-
ти, щоб шкаралупа була ціла. Згодяться в дорозі 
печені пиріжки й термос із чаєм чи кавою.   

І пам’ятайте: під час мандрівки краще спо-
живати легку їжу, яка швидко засвоюється. Не 
варто перевантажувати шлунок жирними і гос-
трими закусками, соліннями й солодощами.

згодиться

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06,  066-163-03-15    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. Газові лічильники 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 пиломатері-
алів. 050-378-19-98.

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

 Виготовляємо і продаємо кольорові мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних фрак-
цій, блоки будівельні, цеглу. Доставка пи-

треба знати

ломатеріалів вантажопідйомністю до 12 т. 
050-378-19-98.

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ремонт 
та обслуговування. Плівки тепличні чотири-
сезонні 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 трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 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

 Продам 1-кімнатну квартиру в р-ні ЛПЗ, 
4/9 пов. цегл. буд, є лічильники газу, води, 
металопластикові вікна, балкон. Ціна за до-
мовленістю. Тел. (099) 364-91-43.

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького райо-
ну. 9 км від міста, є льох, криниця, тимчасівка, 
підведено електрику. 095-077-39-82 (Віта).

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

 Продам цегляний будинок у хорошому 
стані в с. Покащів Ківерцівського р-ну. На-
двірні споруди, газ, вода, земельна ділян-
ка 0,60 га, садок, асфальтований доїзд. 
050-591-36-78, 050-969-36-88.

 Продам 2-кімн. квартиру в м. Рожище, 
центральна вулиця, другий поверх двопо-
верхового будинку. Євроремонт, пластикові 
вікна, замінені сантехніка, проводка, якіс-
ний ламінат, вхідні й міжкімнатні двері, ка-
мін. Сучасні світильники, що реагують на 
рух. Можливо під кабінет. 099-315-22-72. 

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в р-ні 
ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є лічильни-
ки газу, води, металопластикові вікна, бал-
кон. Ціна за домовленістю. 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 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 спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
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

Потрібні працівники (бригада) на 
пилораму в с. Звірів. Є можливість 
безкоштовного проживання. За-
робітна плата від 400 грн/день. 
095-22-800-79, 068-570-76-21.

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту працівників робочих спеціальностей. 
ЗП від 5000-7000 грн. Офіційне працевлаш-
тування. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, прибиральниці й різноро-
бочі, 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. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва 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). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 
та доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження інструктажу з техніки безпеки та 
отримання прав на водіння кара, безплат-
но видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, 
можлива допомога у виготовленні доку-
ментів. Усі вакансії – 100% безплатні.

 Запрошуємо на роботу в бар барме на- 
офі  ціанта. Досвід роботи не обов’язко вий. 
Зарп лата своєчасна і гідна. 095-607-13-11, 
067-702-70-09,  066-522-19-07.

ПОСЛУГИ

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

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. Об-
слуговування ОСББ. Тел.: 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ

 Саджанці плодових та декоративних рос-
лин: гліцинія, гібіскус тощо. 099-274-77-34, 
050-130-47-94.

 Продам робочу кобилу. 099-773-10-00.
 Куплю вовну. 097-645-15-54, 

095-506-01-64.
 Купуємо на постійній основі пшеницю, яч-

мінь, сою. Оплата на місці. 067-332-00-24.
 Продам саджанці малини, сорт Зюгана – 

високоурожайний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.
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ГІМНАСТИКА ДЛЯ МОЗКУ

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)
Півонії трав’янисті (50 сортів)
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БАГАТОРІЧНИХБАГАТОРІЧНИХ

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

Усім відомо, що для 
роботи мозку потрібен 
кисень. А чим ще 

можна збадьорити голову, 
щоб узятися за справи?

1Енергія. Їсти треба невеликими 
порціями, але часто. За день – 

не менш як чотири рази, а ще краще – 
шість. Не доводьте себе до стану, коли 
живіт бурчить від голоду, а голова здатна 
думати лише про гарячий борщ. Краще хар-
чуватися за розкладом. У сумці завше має 
бути рятівний шматочок гіркого шоколаду 
або пакетик сухофруктів чи горішків. 

2Глюкоза. Для нас їжа – куряча грудин-
ка або ж бутерброд. А мозок хоче глю-

кози! Її постачають вуглеводи: хліб, солодощі, 
сухофрукти (ідеальний варіант). Людям, які 
розумово працюють, не можна сидіти на без-
вуглеводній дієті. Якщо вас тягне на солодке 
й перед очима миготить тарталетка з кремом 
чи бісквіт, повірте своєму організмові.

3Різноманітне меню. Глюкоза важ-
лива, але без білків і жирів вам аж 

ніяк не обійтися, якщо хочете мислити 
ясно. Корисна риба – в ній багато мікроеле-
ментів, які «розігрівають» мозок. Важливий 
правильний баланс йоду в організмі. Його 
дефіцит призводить до послаблення ува-
ги, пам’яті та розумової діяльності загалом. 
Якщо сидите на дієті, обов’язково приймай-
те вітаміни. 

ГГУ

раних продуктів 

4Вода. Без води мозок дає збій – па-
морочиться у голові, починаються 

галюцинації, можлива втрата свідомості. 
Хоча ми нібито і п’ємо – каву, чай, газовану 
воду й хімічні соки. Але ці напої, навпаки, 
призводять до зневоднення. Тому пити 
треба саме воду, не менш як 1-1,5 літра на 
день. Питна вода має бути у вас завше під 
рукою. 

5Кисень. Мозок може витримати без 
кисню щонайбільше 10 хвилин. І 

навіть коли нам нічого не заважає дихати, 
кисню може бракувати. Узимку його по-
глинають батареї опалення та обігрівачі. А 
в приміщенні, де багато людей, теж обмаль 
кисню. Тому вихід – більше гуляти, провіт-
рювати приміщення, відчиняти вікна.  

6Рух. Коли ми рухаємося, посилюєть-
ся кровообіг у всьому тілі. Кров при 

цьому збагачується киснем і краще насичує 
мозок. Якщо у вас сидяча робота, періодич-
но відволікайтеся і розминайте шию, нахи-
ляючись у різні боки. Розумову роботу чер-
гуйте з фізичною.  

7Важливі точки. На нашому тілі є 
кілька точок, що активізують роботу 

мозку. Це – точка на тильній стороні долоні 
між великим пальцем і вказівним. Помаса-
жуйте її. Розітріть мочки вух. Ущипніть кін-
чик носа. 

8Навантаження. Якщо мозком не 
користуватися, він розслабиться і 

розліниться. Навантажуйте свій розум, тре-
нуйте, розгадуйте головоломки, кросворди, 
вчіть мови, робіть уроки з дітьми, працюйте 
з комп’ютером. Змушуйте себе думати, во-
рушіть мізками, і вони не підведуть вас по-
трібної миті! 
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Харчуватися краще за розкладом
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Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах ви 
не зможете бути успішними чи щасливими. Норман Вінсент Піл

№ 43 (91)  2 листопада 2017 року

Оригінал ікони «Всецариця» написано в ХVІІ ст. Її передав своїм 
учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь 
про цей образ.

Якось до святині підійшов юнак і щось довго бурмотів. Аж раптом обличчя 
Богородиці осяялось і невидима сила кинула його на землю. Коли хлопець 
отямився, то зі страхом побіг сповідатися, розповівши душпастирю, що 
практикував магію і прийшов до ікони, аби перевірити свою силу. Але після 
того, що трапилося, молодик покаявся, зцілив свої душевні недуги та 
залишився на Афоні.

Уперше виявивши чудесну силу проти чарівництва, «Всецариця» показала 
і благодать зцілення хворих на рак – страшну хворобу сучасного людства. 
Адже поширення захоплень магією, чаклунства, окультизму можна 
порівняти з ураженням людського організму злоякісною пухлиною.

Тож не дивно, що відтоді по всьому світу перед цією іконою прагнуть 
помолитися насамперед ті вірні, які хворіють на цю та інші недуги.

  Oксана ДОСВІТНЯ
Луцьк

служіння

духовність

ВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИ: 
ТІ, ЩО СТОЯТЬ ІЗ СОЛДАТАМИ 
В ОДНОМУ СТРОЮ

З МОЛИТВОЮ ДО «ВСЕЦАРИЦІ»

В Україні уперше 
про капеланів 
суспільство почуло в 

часи Майдану. Однак ще 
більше про них заговорили 
з початком АТО, адже 
присутність Церкви була 
потрібною на передовій: 
в окопах, на руїнах, у 
«сірій зоні», де військові 
потребують надії і слів 
розради. 

ВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИ 
ВОЛИНІ ОБ’ЄДНАЛИСЯ

Минулоріч духовні наставники 
з Волині створили громадську орга-
нізацію «Військові капелани Воли-
ні». Спілку, до якої увійшли свяще-
ники Волинської єпархії УПЦ КП (які 
несуть або несли послух капеланів 
у ЗСУ та інших збройних формуван-
нях України у зоні АТО), утворену з 
благословення митрополита Луць-
кого і Волинського УПЦ КП Михаїла, 
було зареєстровано 19 серпня. Її 
очолив протоієрей Михайло Бучак.

«Головним завданням капела-
нів є духовна опіка над нашими 
військовими, які нині захищають 
Україну, і над мирними жителями, 
які там живуть, їх підтримка», – за-
значив митрополит Михаїл.

За словами Михайла Бучака, 
капелани ідуть на війну як духовні 
наставники. Вони намагаються за-
лагоджувати конфлікти й «будувати 
місточки між командуванням та вій-
ськовослужбовцями». Їхнє завдан-
ня – бути не лише священиками, а 
стати товаришами та побратимами. 
«В окопах невіруючих нема», – наго-
лошують капелани.

Зауважимо, що духовні отці не 
можуть брати до рук зброю. Капе-
ланська зброя – це молитва. Сло-
вом і молитвою душпастир робить 
багато. Митрополит Луцький і Во-
линський Михаїл, благословляючи 
капеланів, які вирушають на схід, на-
голошує, що вони є прикладом того, 
як Бог може перемагати без зброї.

НЕБЕСНИЙ НАСТАВНИК 
СЛУЖИТЕЛІВ – МАРТИН 
МИЛОСТИВИЙ 

Цьогоріч військові капелани 
Волині вперше відзначили про-
фесійне свято. 25 жовтня, у День 
святителя Мартина Милостивого, 

єпископа Турського, покровителя 
військових священиків, духовні 
наставники прийшли на святко-
ву службу в кафедральний собор 
Святої Трійці у Луцьку. Священики 
на чолі з протоієреєм Михайлом 
Бучаком святковим строєм зайшли 
в приміщення собору, де відбулася 
спільна молитва.

«Ми дякуємо Богу за те, що він 
дав нам можливість у ці непрості 
часи разом з українським народом, 
з українським військом стояти на 
передовій боротьби за наше май-
бутнє. Дякувати Богу, ми всі живі, 
але кожен з нас готовий разом з 
українськими воїнами боронити 
рідний край, наших близьких та рід-
них. Сподіваємося, що наша молит-
ва допоможе в найближчому часі 
здобути мир після звільнення рід-
ної землі», – звернувся до військо-
вих капеланів Михайло Бучак.

Також громадська організація 
«Військові капелани Волині» отри-
мала подяку від командира військо-
вої частини 1141 Національної гвар-
дії України, підполковника Василя 
Гуртовського за душпастирську опі-
ку, активну громадянську позицію 
та духовне виховання молоді.

Окрім того, військові священи-

не та духовне. Людина була готова 
залишити сім’ю і поїхати туди, не 
знаючи куди, адже це була перша 
ротація. Більшість людей, які тут 
сидять, мають певні проблеми зі 
здоров’ям. Аби вони не хотіли їха-
ти на схід, то принесли б багато 
довідок, але стояло питання не в 
здоров’ї, а в бажанні».

Отець Олександр Вронський: 
«Було навіть таке у нашій практиці, 
що ми сповідали сепаратиста, який 
покаявся. Я особисто сповідав чо-
ловіка у підвалі, оскільки його не 
можна було відпускати, аби він не 
бачив, де є. Можу запевнити, що 
та сповідь була щирою, бо не хотів 
подавати на апеляцію, коли його 
відправили на суд. Чоловік визнав 
свою провину і хотів залишитися в 
тюрмі – це вже про щось свідчить.

Потреба у капеланській службі 
є і нині, адже ті хлопці, які з нами 
там перебували, телефонують до 
кожного з капеланів та просять про 
духовну підтримку. Чекають, коли 
ми приїдемо до них з молитвою. Ми 
будемо з нашим військом до повної 
перемоги.

Аби стати авторитетом для бій-
ця, потрібно стати одним із них: 
бути з ним у строю, копати окопи, 
чистити картоплю для борщу. Тоді 
солдат починає довіряти та від-
криватися. Якщо просто приїхати в 
зону АТО та сісти на дивані, то ніхто 
не буде поважати цього капелана. 
Були випадки, коли капелани не 
нашої конфесії приїжджали, але до 
них ніхто не йшов, бо вони не стоя-
ли разом з воїнами в строю».

Протоієрей Іван Гуреєв: «Ви-
конувати роботу в капличках та 
підрозділах дуже легко. Найважче 
зібрати на службу всіх військових 
одночасно, але ми розуміємо, чому 
цього не можна зробити. Сьогодні 
ми молилися біля стенду Героям 
Небесної Сотні й бачили, що зу-
пинилося лише кілька людей, аби 
віддати честь Героям. Якби такий 
захід відбувався на сході України, 
мені здається, зібралося б більше 
людей. На жаль, люди звикають до 
війни. Коли по телебаченню показу-
ють події на сході в кінці програми, 
то це сигнал того, що сьогодні люди 
сприймають війну як буденність. Та-
кого не можна допускати, адже по-
трібно діяти до повної перемоги».

ки поклали квіти та помолилися за 
душі загиблих біля стенду Героїв Не-
бесної Сотні та Героїв АТО. Небайду-
жі перехожі також зупинялися біля 
стенду, аби разом з капеланами по-
молитися за загиблих Героїв.

«Те зерно, яке посіяли за неза-
лежність України найкращі сини, 
дасть врожай у сотні разів більший, 
адже на їхньому подвигу сьогодні 
виховується нове покоління сучас-
ної молоді, яке не знає рабства, яке 
хоче жити в незалежній Україні без 
духовної та політичної залежності 
від наших сусідів. Незалежно від 
того, чи ми розмовляємо україн-

ською, чи російською, насамперед 
ми служимо Богу та Україні, тому 
перемога буде за нами», – зазначив 
отець Володимир Присяжнюк.

СПОВІДАЮТЬ 
СЕПАРАТИСТІВ, ВАРЯТЬ 
БОРЩІ, РУБАЮТЬ 
ДРОВА 

З нагоди свята волинські вій-
ськові капелани розповіли про своє 
служіння у зоні АТО. 

Протоієрей Михайло Бучак: 
«У 2014 році в священиків ніхто не 
запитував про стан здоров’я, адже 
основним було здоров’я патріотич-

Луцьк

Протягом двох тижнів медики, 
пацієнти й усі охочі матимуть змогу 

молитися перед іконою Богородиці 
«Всецариця». Це копія відомого 
афонського чудотворного образа, 
яку передали для прощі зі Львова, 
повідомляє Волинська єпархія 
Української православної церкви 
Київського партріархату.

Розпочнеться богомілля 1 листопада о 
10:00 у храмі Великомученика і цілителя Панте-
леймона обласної клінічної лікарні (просп. Пре-
зидента Грушевського, 21). Відправу очолить 
митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Надалі служитимуть молебні з акафістами 
у таких закладах:

2 листопада, 10:30 – Луцький клі-
нічний пологовий будинок (вул. Гулака-
Артемовського, 18);

3 листопада, 10:00 – станція швидкої ме-
дичної допомоги (вул. Привокзальна,13);

3 листопада, 12:00 – Волинська обласна ди-
тяча клінічна лікарня (просп. Відроджен ня, 30);

7 листопада, 10:30 – Луцька міська полі-
клініка №2 (просп. Відродження, 13);

7 листопада, 13:00 – Луцька міська клі-
нічна лікарня (просп. Відродження, 13);

8 листопада, 10:00 – Луцький гарні-
зонний військовий госпіталь (вул. Сена-
торки Левчанівської, 4);

8 листопада, 12:00 – Волинська облас-
на психіатрична лікарня №1 (с. Липини);

9 листопада, 10:00 – Волинський об-
ласний госпіталь для інвалідів війни (вул. 
Стефаника, 3а);

9 листопада, 12:00 – Луцька міська 
поліклініка №3 (вул. Стефаника, 3а);

10 листопада, 10:00 – Волинський 

обласний протитуберкульозний диспан-
сер (вул. Львівська, 50);

10 листопада, 12:00 – Волинський 
обласний онкологічний диспансер і хос-
піс (вул. Тимірязєва, 1);

14 листопада, 10:00 – Луцька міська 
поліклініка №1 (просп. Волі, 66а);

15 листопада, 10:00 – Волинська облас-
на інфекційна лікарня (вул. Шевченка, 30);

15 листопада, 12:00 – Волинська об-
ласна клінічна лікарня (с. Боголюби).

«Всецариця» гостюватиме на Волині два тижні

«В окопах невіруючих нема»

Капелани Волині мають свій прапор
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  Галина ТЕРНОВА

цілком таємно ОПРИЛЮДНИЛИ ТАЄМНІ ДАНІ 
ПРО ВБИВСТВО КЕННЕДІ Громадськості 

показали засекречені 
архіви ФБР і ЦРУ, 

пов’язані з убивством 
35-го американського 
президента Джона 
Кеннеді. Розпорядження 
про розсекречення 
документів підписав 
президент США Дональд 
Трамп. Родичі Кеннеді 
виступили за публікацію 
архівів попри те, що там 
може бути особиста 
інформація про політика і 
його сім’ю. 

Матеріали, на думку журналіс-
та Джеральда Познера, зможуть 
пролити світло на те, що саме ФБР 
і ЦРУ знали про Лі Харві Освальда 
(підозрюваний у вбивстві Кеннеді) і 
не відкрили для комісії Ворена (спе-
ціальний орган, створений у 1964 
році для розслідування вбивства 
Кеннеді, названий на честь голови 
комісії Ерла Воррена). 

Як повідомляє сайт національ-
них архівів США, наразі показали 
2891 документ. Відтак у звіті ЦРУ від 
23 листопада 1963 року йдеться, 
що вбивця президента США Джо-
на Кеннеді Лі Харві Освальд у 1963 
році контактував з агентами КДБ.

У документі сказано, що 
Освальд приходив до посольства 
СРСР в Мехіко за два місяці до вбив-
ства Кеннеді. Там він спілкувався з 
консулом Валерієм Костіковим. Цю 
інформацію розвідуправління отри-
мало з перехопленого телефонного 
дзвінка Освальда в посольство, під 
час якого він говорив ламаною ро-
сійською.

бази Корсуелл у Даллас. Призем-
лившись у даллаському аеропорту, 
Кеннеді з дружиною сів у кулене-
пробивний лімузин. Президент сів 
на задньому сидінні з правого боку, 
його дружина Жаклін – поряд. По-
переду був губернатор Техаса Джон 
Коннолі з дружиною. Вони мали 
проїхатися центром міста. Того дня 
було особливо спекотно, і Кеннеді 
наказав відкинути верх лімузина. 
Об 11:50 президентський кортеж 
з п’яти авто вирушив з аеропорту 
в напрямку міста. Після того про-

НАЙМОЛОДШИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ США

За словами історика Джеймса 
Фетцера, дані, що їх зібрали експер-
ти, вказують на те, що усього було 
зроблено не три, як вказано у ви-
сновку комісії Воррена, а шість по-
стрілів. Причому стріляли з різних 
точок, а не з одного місця.

Схожі гіпотези висували вже не 
раз. Питання лише в тому, наскіль-
ки вони переконливі. Фахівець із 
радіаційної онкології Девід Мантік 
провів технічну експертизу за до-
помогою оптичної денситометрії 
трьох рентгенівських знімків чере-
па Кеннеді, зроблених незабаром 
після вбивства президента, які збе-
рігаються зараз у Національному 
архіві США. Перше ж відкриття було 
приголомшливим. Усі три знімки 
виявилися копіями, а не оригінала-
ми, які кудись зникли. Більше того, 
Мантік з’ясував, що над цими копія-
ми хтось старанно попрацював.

Маніпуляції, пророблені зі знім-
ками, на думку фахівця, могли мати 
лише одну мету – приховати істин-
не поранення, яке отримав Джон 
Кеннеді. Спираючись на отримані 
дані, фахівець твердить, що голову 
президента вразили дві кулі, а не 
одна, як заведено вважати.

Абсолютно очевидно, що дані, 
які представили експерти, ще біль-
ше переконають у власній правоті 
прихильників версії змови, а їх, як 
засвідчують опитування громад-
ської думки, є більшість серед аме-
риканських громадян. 

Історик Джеймс Фетцер вважає 
головним організатором замаху 
Ліндона Джонсона, який, за слова-
ми експерта, був нерозсудливою 
людиною, що рвалася до влади. 
«Ідея залучення Ніксона до змови 
мені здається більш ніж правдо-
подібною – людина, яка програла 
останні президентські вибори з не-
значною різницею в голосах, цілком 
могла стати президентом у недале-
кому майбутньому. Джонсону це да-
вало певну гарантію, що офіційний 
висновок комісії Воррена не буде 
переглянуто при Ніксоні», – сказав 
він.

«На мій погляд, однією з при-
чин, з яких пізніше вбили Роберта 
Кеннеді, було те, що, ставши кан-
дидатом на посаду президента, він 
оголосив про намір провести нове 
розслідування у зв’язку із загибел-
лю свого брата», – сказав історик.

До слова, 62% американців, 
згідно з результатами дослідження 
компанії АВС News, вважають, що 
вбивство Кеннеді було замовним.

Згідно зі звітом, ФБР вважає, 
що Освальд під час візиту до по-
сольства просив у СРСР допомоги 
в отриманні паспорта США або аме-
риканської візи.

«Костіков ідентифікований як 
співробітник КДБ. Він був задіяний 
в операції, яку, очевидно, спонсору-
вало 13-те управління КДБ (відпові-
дає за саботаж і вбивства)», – зазна-
чено в документі.

Американські спецслужби зна-
ли, хто такий Костіков. Його і ще 
одного агента КДБ Олега Брикіна 
називають кураторами операції.

Як наголосила прес-секретар 
Білого дому Сара Сандерс, Націо-
нальні архіви поширять додаткові 
документи з редагуванням тільки 
в дуже рідкісних випадках, крайній 
термін – 26 квітня 2018 року.

35-й президента США від Демо-
кратичної партії Джона Фітцдже-
ральда Кеннеді було вбито у Далласі 
(штат Техас) 22 листопада 1963 року. 
За пропозицією віце-президента 
Джонсона, візит до Далласа було 
додано до програми передвибор-
чої подорожі. На президентських 
виборах у цьому штаті Кеннеді 
ледь не програв супернику. Через 
це майбутні президентські вибори 
багато в чому залежали від консер-
вативних виборців південних шта-
тів. У штаті Техас урядом Кеннеді 
були особливо незадоволені. Тому 
Джонсон наполіг на візиті.

Уранці 22 листопада подружжя 
Кеннеді вилетіло на президентсько-
му літаку з військово-повітряної 

їхали Х’юстон-стріт, повернули на 
Елм-стріт і проїхали склад шкільних 
підручників Техаса. У цей момент 
пролунали постріли. Перша куля 
потрапила президенту в шию ззаду 
і вийшла спереду з горла, друга – в 
голову і спричинила руйнування 
кісток черепа у зоні потилиці, а та-
кож пошкодила мозкову речовину. 
Крім того, було серйозно поранено 
губернатора штату Техас Коннолі, 
легке поранення отримав також 
один з перехожих. Кортеж прези-
дента негайно прискорився та ви-
рушив у напрямку Парклендського 
госпіталю. Там Кеннеді відразу від-
везли до реанімації, де лікар Чарльз 
Креншоу надав Джону першу до-
помогу. Але усі спроби врятувати 
Кеннеді виявилися марними і о 
13:00 було офіційно оголошено про 
смерть президента. Лі Гарві Осваль-
да, заарештованого за підозрою у 
вбивстві президента, через кілька 
днів у поліцейській дільниці застре-
лив житель Далласа Джек Рубі, який 
також згодом помер у в’язниці.

Урядова комісія Воррена, сфор-
мована після злочину, дійшла ви-
сновку, що вбивство – справа рук 
«убивці-одинака» Лі Харві Освальда 
і що не йдеться про широкомасш-
табну змову. Однак не всі у США 
прийняли офіційну версію. Сумніви 
спочатку викликали чудодійні здіб-
ності снайпера, який зробив два 
точні постріли, зумівши за лічені 
секунди перезарядити гвинтівку під 
час руху президентського кортежу.
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Історична довідка

Джон Кеннеді 
походив з багатої 

ірландської сім’ї, в якій 
було дев’ятеро дітей. Його 
батько Джозеф Кеннеді 
був відомим політиком, 
близьким радником 
президента Франкліна 
Рузвельта, послом США у 
Великобританії. Мати Роза 
Елізабет Фітцджеральд – 
найстаршою дочкою мера 
Бостона Джона Френсіса 
Фітцджеральда. Усі четверо 
його бабусь та дідусів були 
дітьми іммігрантів з Ірландії.

У сім’ї Джона називали Дже-
ком. Він мав трьох братів: Джозефа 
(Джо), який загинув під час Другої 
світової війни, Роберта (Боббі) та 
Едварда (Теда). Двоє останніх пішли 
у політику та підтримували Джона 
під час його президентської каден-

ції. Також він мав п’ятьох сестер: 
Розу Мері, Кетлін Агнес, Юніс Мері, 
Патрицію Хелен та Джин Енн.

Коли Джон навчався у школі, 
то мав репутацію незібраного та 
несерйозного учня. Він входив у 
«клуб Макерів», члени якого вико-
нували непристойні пісні про ви-
кладачів та адміністрацію закладу. 

У вересні 1941 року майбутній 
президент почав нести службу у 
військово-морському флоті США. 
Кеннеді отримав звання лейтенан-
та і став капітаном торпедного ка-
тера «PT-109». 2 серпня 1943 року 
японський есмінець «Амагірі» 
протаранив і розрізав торпедний 
катер «PT-109» навпіл під час па-
трулювання у Соломоновому морі. 
Кеннеді внаслідок удару переле-
тів через палубу й серйозно по-
шкодив хребет. Джон врятував 11 
з 13 своїх моряків. Він залишався 
в морі протягом чотирьох годин і 

допомагав товаришам, які отрима-
ли тяжкі опіки. За цей геройський 
вчинок його нагородили медаллю 
військово-морських сил та Кор-
пусу морської піхоти. Так Кеннеді 
став улюбленцем американців та 
героєм війни.

Після закінчення Другої світо-
вої Джон хотів стати журналістом 
і навіть влаштувався на роботу в 
редакцію газети. Але у його батька 
були інші плани на сина. У 1946 році 
Джон почав передвиборчу бороть-
бу за місце в Палаті представників 
Конгресу США у Бостоні. Завдяки 
підказкам батька Джон у кожному 
виступі повторював історію свого 
подвигу в південній частині Тихого 
океану та розповідав про героїч-
ну загибель свого старшого брата 
Джо. Так він забезпечив собі під-
тримку електорату. У грудні 1946 
року Джон став депутатом Палати 
представників від Демократичної 
партії. Пізніше він переобирався 
ще двічі.

12 вересня 1953 року Кеннеді 
одружився з красунею та законода-
вицею моди Жаклін Був’є. Вони по-
знайомилися на весіллі, коли Джон 
ще не був сенатором, а Жаклін на-
вчалася в університеті. Вона наро-
дила йому чотирьох дітей, двоє по-
мерло невдовзі після пологів. 

20 січня 1961 року Джон Кенне-
ді склав присягу і став президентом. 
Хоча церемонія інавгурації прохо-
дила в сильний мороз, його про-
мова була досить емоційною. Ново-
обраний президент США закликав 
своїх громадян бути активними: 
«Не запитуйте, що держава може 
зробити для вас, запитуйте, що ви 
можете зробити для держави».

Джон Кеннеді – один з наймо-
лодших президентів США. Пере-
бував при владі майже три роки. 
Він єдиний з американських пре-
зидентів отримав Пулітцерівську 
премію.

Роберт, Едвард і Джон Кеннеді

Президент Кеннеді з дружиною Жаклін, 
губернатор Техаса Джон Конналлі з 
дружиною Неллі в президентському 
лімузині за кілька хвилин до вбивства
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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 Заняття спортом ніколи не бувають зайвими. Та зрозуміти це ліпше зараз, а не тоді, коли за вашим 

товстим тілом, яке важко дихає, буде гнатися півдюжини зомбі. Вуді Харрельсон

УКРАЇНЕЦЬ – 
НАЙМОЛОДШИЙ 
ГРОСМЕЙСТЕР У СВІТІ
Туреччина

У Туреччині на конгресі Міжнародної 
федерації шахів (ФІДЕ) 15-річному укра-
їнцю Кирилу Шевченку надали звання 
міжнародного гросмейстера. 

Таким чином, він став другим наймо-
лодшим гросмейстером у світі. За віком 
молодший за киянина тільки американ-
ський спортсмен Авондер Ліанг, якому 
14 років. Зауважимо, що Шевченко є чем-
піоном Європи з бліцу до 10 років, брон-
зовим призером чемпіонатів світу і Єв-
ропи до 10 років. Крім того, хлопець має 
титул чемпіона України до 8 й 14 років. 
Вихованець однієї зі столичних ДЮСШ 
також ставав переможцем кількох вели-
ких міжнародних турнірів. 

НАШ КІКБОКСЕР СТАВ 
ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ
Харків

Луцький спортсмен виборов перше 
місце на чемпіонаті України з кікбоксингу 
(ISKA) серед дітей, юніорів та молоді, який 
відбувся в Харкові. Вихованець відділен-
ня кікбоксингу ДЮСШ №2 Максим Мат-
війчук у розділі лайт-контакт у ваговій ка-
тегорії 80 кг серед молоді виграв золоту 
медаль. До змагань спортсмена підготу-
вав тренер-викладач Анатолій Кобель.

ТРЬОХ ЕКС-ВОЛИНЯН 
ВИКЛИКАЛИ В 
МОЛОДІЖНУ ЗБІРНУ 
УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
Київ

Молодіжна збірна України в рамках 
підготовки до матчів кваліфікації ЧЄ-
2019 проти Англії та Шотландії проведе 
міні-збір та зіграє товариську гру проти 
«Оболоні-Бровара». На збори головний 
тренер молодіжки Олександр Головко 
викликав 19 футболістів, серед яких вия-
вилося три гравці, пов’язані з «Волинню».

Це, зокрема, захисник кропивницької 
«Зірки» Олександр Маткобожик, який є 
вихованцем ковельського футболу, на-
падник «Шахтаря» Артем Дудік, якого ви-
ростила дитячо-юнацька школа «Волині», 
та нападник «Зірки» Сергій Петров, який 
навчався азів футболу у Володимирі-
Волинському та «Волині». 

шахи

визнання

звитяга

  Іван БОГДАНОВИЧ

ноги в рукиволейбол

дикі історії

КІТ І ПЕС ВИХОДЯТЬ НА ЗАМІНУ

Минулого тижня під час 
матчу англійського Кубка 
ліги між «Манчестер Сіті» 

та «Вулверхемптоном» на поле 
стадіону «Етіхад» вибігла... білка. 
Тваринка раптово з’явилася на 
полі в середині першого тайму і 
стюардам довелося побігати за 
нею, аби упіймати. 

Футболісти і вболівальники з розумінням 
поставилися до невеличкої паузи, а от соці-
альні мережі вже пророкують білченяті славу 
анфілдського кота. Тварини на футболі – не 
така вже рідкість, як могло б здатися...

АНФІЛДСЬКИЙ КІТ
Один із найцікавіших забігів тваринок 

на спортивних заходах відбувся в лютому 
2014 року. На 11-й хвилині матчу англій-
ської Прем’єр-ліги між «Ліверпулем» та лон-
донським «Тоттенхемом» несподівано для 
багатьох на поле «увірвався» сірий котяра, 
точніше, це була киця. Затятий фанат «мер-
сисайдців» перебував на полі славнозвісного 
ліверпульського стадіону «Енфілд-Роуд» лише 
хвилину. Киця деякий час була у штрафному 
майданчику «шпор», після чого боязко втекла 
за бокову лінію. Там чотирилапого футболіста 
під дружні оплески трибун підхопили стюар-
ди. Голкіпер гостей Бред Фрідель був вельми 
здивований таким «пресингом». А тренер гос-
подарів Кенні Далгліш щиро розсміявся.

Смугастий фанат встиг стати героєм не 
лише «Ліверпуля», а й, мабуть, усього Туман-
ного Альбіону. 

Ще б пак, після цього випадку ентузіасти 
хвостатого «уболівальника» завели у Twitter 

ПІВМАРАФОН У КОСТЮМІ ПОЖЕЖНОГОЛУЧАНКИ ВПЕВНЕНО 
СТАРТУВАЛИ У СУПЕРЛІЗІ Львів

Під час Львівського 
півмарафону, який мав 
назву GRAND PRIX LVIV 
HALF MARATHON 2017, 
встановлено новий рекорд 
траси. 

Пробіг вулицями міста у дощо-
ву й холодну погоду виграв місце-
вий атлет Тарас Сало. Він пробіг 
21 км 97 м за 1 год 7 хв 43 с. 

Цього року в півмарафоні у 
Львові змагалося 2250 бігунів із 25 
країн світу. 

Під час забігу встановлено ще 
один оригінальний рекорд. Воло-
димир Сковорідка став першим 
спортсменом в Україні, який про-
біг півмарафон у повній амуніції 
пожежного. Вага екіпірування до-
сягла 17,5 кг, а Сковорідка фінішу-
вав із часом 2.14.53.

Кіт став знаменитим на увесь світ, помахавши 
хвостом під час гри «Ліверпуля» та «Тоттенхема»

Фініш переможця 
Львівського півмарафону Володимир Сковорідка

gazeta.lviv.ua

Білка зупинила матч 
англійського Кубка ліги

Сєвєродонецьк

Команда «Волинь-Універси-
тет» виграла перші чотири мат-
чі української жіночої Суперліги 
2017-18 рр. Після двох перемог 
удома над рівненською «Регі-
ною» поєдинки другого туру 
наші дівчата грали у Сєвєродо-

нецьку. Волинянки двічі здола-
ли місцевий клуб – 3:0 та 3:1. 

10 та 11 листопада в залі 
ОДЮСШ «Волинь-Університет» 
прийматиме беззаперечного 
лідера українського клубного 
волейболу – южненський «Хі-
мік».

Турнірна таблиця
М Команда М П П О
1 Хімік (Южне) 4 4 0 12
2 Галичанка (Тернопіль) 4 4 0 12
3 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ (Луцьк) 4 4 0 12
4 Орбіта (Запоріжжя) 4 2 2 6
5 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 4 2 2 6
6 Регіна (Рівне) 4 0 4 0
7 Сєвєродончанка (Сєвєродонецьк) 4 0 4 0
8 Фаворит (Київ) 4 0 4 0

sportarena.com

day.kyiv.ua

G
azeta.ua 

The Sun

мікроблог під назвою Anfi eld Cat, який ведуть 
від імені тваринки. Усього за кілька годин на 
сторінку анфілдського кота підписалися кіль-
ка тисяч людей. У мікроблозі кіт «розповідає», 
що робить, за кого вболіває і навіть з якою ко-
мандою готовий підписати контракт... 

З’ява киці на футболі спричинила шквал 
жартів. «Коти з’являються у тому місці, де є 
щури. Нічого дивного в тому, що він вибіг на 
поле стадіону, де їх були тисячі на трибунах 
і навіть один на полі. Луїс Суарес і грає, і на 
вигляд саме як пацюк», – заявив прихильник 
«Тоттенхема». «Ліверпулю» варто підписати з 
ним контракт. Кіт був ближчим до гола під час 
першого свого «візиту» на поле, ніж Енді Кер-
ролл за весь сезон. Він точно рухається швид-
ше за Керролла», – написали журналісти. 

До слова, у 1964 році на полі «Енфілда» 
вже побував умовний «дідусь» киці. Стадіон 
відвідав чорно-білий кіт. Це трапилося під час 
матчу «Ліверпуля» з «Арсеналом». 

СОБАКИ-КІЛЕРИ
Та не всі випадки з тваринами закінчува-

лися мирно. Історія знає приклади, коли піс-
ля зустрічі з представниками царства звірів 
спортсменам доводилося забути про кар’єру 
гравців. 

Такий випадок трапився далекого 1970-
го, і знову в Англії. Голкіпер «Брентфорда» 
Шик Броді змушений був завершити фут-
больну кар’єру після того, як зіштовхнувся з 
собакою-кілером, що вибіг на поле. Унаслідок 
зіткнення Броді розбив колінну чашечку. «Со-
бака була невелика, але доволі-таки міцна», – 
розповідав згодом горе-воротар. 

Інший випадок нападу хвостатого на фут-
боліста трапився у завершальному турі сезо-
ну 1986/87 рр. у грі «Торкі Юнайтед» – «Крю». 
«Торкі» поступався за ходом матчу «Крю» 2:1, 
коли пес на ймення Брін, який патрулював 
бокову лінію разом із поліцейським, примуд-
рився вкусити гравця «Торкі-Юнайтед» Джи-
ма Макнікола за верхню частину стегна. Гру 
призупинили на чотири хвилини, і саме вони 
стали фатальними для «Крю» та, навпаки, ря-
тівними для «Торкі-Юнайтед». На четвертій 

компенсованій хвилині «юнайтедці» забили 
рятівний гол, який допоміг їм втриматися у 
футбольній лізі.

ДЕРБІ ЗУПИНИЛА... ЛИСИЦЯ
Та не лише свійські тварини, як-то коти та 

пси, цікавляться футболом. Безпрецедентний 
випадок трапився під час матчу непримирен-
них шотландських грандів «Селтіка» та «Глаз-
го». У листопаді 1996-го під час дербі «Старої 
фірми» матч було призупинено через з’яву на 
полі лисиці. Такого небувалого зухвальства з 
боку рудої хитрунки не очікували ані праців-
ники стадіону, ані поліцейські з собаками. А 
от у матчі того ж таки 1996-97-го, щоправда, 
в чемпіонаті іспанської прімери, на поле мад-
ридського «Сантьяго Бернабеу» під час гри 
«Реала» та «Бетіса» потрапив кролик. Однак 
у цьому випадку вухатого на поле, ймовірно, 
випустив хтось із спритних уболівальників-
жартівників. Аби тваринка не перетворила-
ся на живе м’ясо, гравець «Реала» Карлуш 
Секретаріу, немов вправний циркач, упіймав 
вухатого футболіста.

КУКАБАРНА АТАКА 
МЕЛЬБУРНА

Не футболом єдиним живе тваринний 
світ Землі. Під час тенісних матчів Відкритого 
чемпіонату Австралії їх проведення взагалі 
опинилося під загрозою. Тенісні корти арени 
імені Рода Лейвера атакували величезні зграї 
птахів кукабар. І все б нічого, та їхні «касетні 
міни» у вигляді посліду на голови не лише 
спортсменам, а й елітній публіці, призупини-
ли матчі. А от у грі колумбійського чемпіонату 
між тамтешніми грандами «Атлетико Хуніорс» 
та «Депортиво Перейра» панамський легіо-
нер гостей Луїс Морено за наругу над совою 
ледь не заплатив життям. На 74-й хвилині за-
сліплена світлом прожекторів птаха втратила 
орієнтацію у просторі й приземлилася на полі. 
Морено ударив її ногою, наче м’яч, і сова по-
летіла за рекламні білборди. Якби не партне-
ри по команді, а також поліцейські, то навряд 
чи панамцю вдалося б уникнути «вендети по-
колумбійськи» за наругу над птахом мудрості. 

Кирило Шевченко
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ШЕВЧЕНКО І 
ДАЛІ ШУКАЄ 
НАПАДНИКІВ
Київ

Головний тренер національної 
збірної команди України з 
футболу Андрій Шевченко 
оголосив список із 21 гравця, 
яких викликали для підготовки 
та участі в товариському матчі 
проти команди Словаччини, що 
відбудеться 10 листопада на 
стадіоні «Арена Львів» у Львові.

У списку два дебютанти – Олександр 
Андрієвський з луганської «Зорі» та на-
падник полтавської «Ворскли» Юрій 
Коломоєць. Водночас не зіграють проти 
словаків Коваленко, Зінченко, Бесєдін, 
Лунін, Циганков, Шепелєв, які отримали 
виклики до молодіжної збірної України.

Отож, склад збірної України такий.
Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар», 

Донецьк), Максим Коваль («Динамо», 
Київ).

Захисники: Ярослав Ракицький, 
Богдан Бутко, Іван Ордець (усі − «Шах-
тар»), Євген Хачеріді («Динамо»), Едуард 
Соболь («Славія», Чехія),  Микола  Мат-
вієнко («Ворскла»), Олександр Кучер 
(«Кайсеріспор», Туреччина), Олександр 
Караваєв («Зоря»).

Півзахисники: Денис Гармаш, Ві-
талій Буяльський, (обидва − «Динамо»), 
Тарас Степаненко, Марлос (обидва – 
«Шахтар»), Андрій Ярмоленко («Борус-
сія», Дортмунд, Німеччина), Руслан Ро-
тань («Славія», Чехія), Євген Коноплянка 
(«Шальке», Німеччина), Руслан Малінов-
ський («Генк», Бельгія), Олександр Ан-
дрієвський («Зоря»).

Нападники: Артем Кравець («Дина-
мо»), Юрій Коломоєць («Ворскла»).

БУДІВЕЛЬНИКИ 
ПРОДОВЖУЮТЬ 
ГРОМИТИ, КОВЕЛЬЧАНИ 
ГАЛЬМУЮТЬ

Група «А», 8-й тур: «Турія» (За-
турці) – «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – 0:8; «Вікторія» (Луцький ра-
йон) – «Колос» (Ківерці) – 5:3; «Ласка» 
(Боратин) – «Агропродукт» (Горохів) – 
матч перенесено; «Олімпія» (Княгини-
нок) – «Торпедо» (Копачівка) – 0:5.

№ команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 8 8 0 0 56-5 24

2 Ласка    7 5 1 1 26-5 16

3 Колос К 8 5 1 2 20-22 16

4 Торпедо 8 4 0 4 20-15 12

5 Вікторія 8 4 0 4 22-17 12

6 Агропродукт 7 2 0 5 14-24 6

7 Олімпія 8 2 0 6 10-31 6

8 Турія     8 0 0 8 1-50 0

Група «Б», 8-й тур: «Прип’ять» (Лю-
бешів) – «Шахтар» (Нововолинськ) – 0:5; 
«Рубіж» (Любомль) – «Стир» (Старий 
Чорторийськ) – 4:2; «Надія» (Хорів) – 
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – 2:0.

№ команда І В Н П М О
1 Ковель-Волинь 8 6 1 1 27-9 19

2 Надія    7 5 0 2 21-14 15

3 Стир      8 4 2 2 18-14 14

4 Шахтар 8 4 0 4 27-12 12

5 Рубіж    8 3 1 4 17-24 10

6 ДЮСШ-ВІК 5 3 0 2 10-6 9

7 Колос І 7 0 2 5 7-17 2

8 Прип’ять 7 0 2 5 6-37 2

Бомбардири: Ігор Махнюк – 17, Та-
рас Кабанов (обидва – «ЛСТМ №536») – 
13 голів.

прем’єр-ліга

брат за брата

збірна

чемпіонат

У шести матчах все ще головної 
футбольної ліги країни 
команди забили тільки 11 голів. 

«Шахтар» подарував «Динамо» шанс 
скоротити відставання, зігравши 
в нічию із відвертим аутсайдером 
«Сталлю». Але кияни талановито його 
профукали, бо не змогли переграти 
на виїзді у негоду «Карпати». 

Відзначимо шедевр львів’янина Мякушка, 
який забив «Динамо» зі штрафного. Причому 
колишній гравець киян виручає свою команду 
вдруге поспіль – минулого туру аналогічний 
удар приніс «Карпатам» перемогу в Полтаві. 

«Ворскла» ж знову загальмувала, бо при-
мудрилася програти прісній «Зірці». А от 
«Олімпік» у Львові видряпав нічию в динаміч-
ному матчі з «Вересом». «Чорноморець» та 
«Маріуполь» помучили себе і вболівальників, 
але за 90 хвилин голів не забили. А от найціка-
віший матч туру відбувся в Запоріжжі, де вже 
майже «місцева» «Зоря» примудрилася втра-
тити перемогу, забивши «Олександрії» двічі.

Після епідемії нічиїх команди майже не 
змінили своїх позицій, але в наступному турі 
кожен матч набуде статусу фіналу, зважаючи 
на те, що зустрічатимуться прямі суперники. 

СУХО, НІЧИЙНО І ЗАТЯТО 

fckarpaty.com

№ Команда I В Н П Голи О
1 Шахтар 14 10 3 1 27-11 33
2 Динамо 13 7 5 1 26-10 26
3 Олімпік 14 6 6 2 14-9 24
4 Ворскла 14 6 3 5 15-13 21
5 Верес    14 4 8 2 16-9 20
6 Зоря      14 4 6 4 23-19 18
7 Маріуполь 13 4 5 4 16-15 17
8 Зірка     14 3 4 7 9-17 13
9 Карпати 14 2 7 5 9-23 13
10 Олександрія 14 1 8 5 12-17 11
11 Чорноморець 14 2 5 7 8-21 11
12 Сталь    14 2 4 8 10-21 10

14-й тур: «Шахтар» – «Сталь» – 1:1, 
«Карпати» – «Динамо» – 1:1, 
«Верес» – «Олімпік» – 1:1, 
«Зірка» – «Ворскла» – 1:0, 
«Зоря» – «Олександрія» – 2:2, 
«Чорноморець» – «Маріуполь» – 0:0.

15-й тур. 4 листопада, субота
«Верес» – «Зірка», 14:00
«Олександрія» – «Чорноморець», 
17:00
5 листопада, неділя
«Маріуполь» – «Шахтар», 14:00
«Сталь» – «Карпати», 17:00
«Олімпік» – «Зоря», 19:30
«Динамо» – «Ворскла», 19:30

перша ліга ДО ДНА – РУКОЮ ПОДАТИ
Одеська область

«Волинь» програла 
шостий із семи останніх 
матчів і ще більше 
наблизилася до 
вильоту з Першої ліги. У 
четвертому поспіль матчі 
лучани не забивають 
у ворота суперників. 
Команда продовжує 
грати неоптимальним 
складом, а моральний 
клімат в такій ситуації 
близький до панічного. 

Грати у село Зоря на Оде-
щині проти «Балкан» «Волинь» 
подалася без кількох важливих 
футболістів, зокрема травмова-
них захисників Романюка та Ни-
китюка. 

Але й у найгірших мареннях 
прихильникам лучан не наснила-
ся найбільш принизлива пораз-
ка хрестоносців у цьому сезоні. 
«Балкани» виграли 5:0, позбит-
кувавшись над захистом гостей, 
який дозволяв забивати із будь-
яких позицій. 

Після «Балкан» «Волинь» пе-

М Команда І В Н П РМ О
1 Арсенал (Київ) 19 15 4 0 38 - 10 46
2 Полтава (Полтава) 19 13 2 4 32 - 12 44
3 Десна (Чернігів) 19 11 4 4 35 - 11 37
4 Геліос (Харків) 19 11 4 4 25 - 14 37
5 Інгулець (Петрове) 19 10 6 3 25 - 11 36
6 Колос (Ковалівка) 19 11 2 6 24 - 16 35
7 Авангард (Краматорськ) 19 9 4 6 25 - 23 31
8 Балкани (Зоря) 19 6 7 6 19 - 17 25
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 19 8 1 10 13 - 24 25
10 Оболонь-Бровар (Київ) 19 6 5 8 13 - 17 23
11 Рух (Винники) 19 5 6 8 18 - 19 21
12 Миколаїв 19 5 5 9 23 - 34 20
13 Жемчужина (Одеса) 18 5 3 10 22 - 33 18
14 Кремінь (Кременчук) 19 5 3 11 15 - 31 18
15 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 20 3 8 9 13 - 22 17
16 Суми 19 4 3 12 14 - 29 15
17 Волинь (Луцьк) 19 4 3 12 13 - 28 15
18 Черкаський Дніпро (Черкаси) 19 3 2 14 13 - 29 11

Луганськ

В окупованому 
Луганську «суд» 

засудив 21-річного фаната 
футбольного клубу «Зоря» 
Владислава Овчаренка до 
17 років в’язниці суворого 
режиму.

Незаконний суд окупантів ви-
знав хлопця винним у шпигунстві 

на користь України за ст. 335 КК 
так званої ЛНР. Його друга Артeма 
Ахмeрова засудили на 13 років.

Після цього фанати усіх укра-
їнських клубів почали тиснути на 
владу, аби та витягувала хлопця 
із застінків ЛНР.

До акції приєдналися й уль-
трас за кордоном, наприклад, 
«Динамо» Тбілісі.

ФАНАТИ ВИМАГАЮТЬ 
ЗВІЛЬНEННЯ ЗАСУДЖEНИХ 
ЗА УКРАЇНУ

Фанати почали акцію за звільнeння українських патріотів

ultras.org.ua

рейшла умовний Рубікон довіри 
своїх фанатів, адже втрати очків 
ганебним чином терпіти вже не-
має сил. Виконувач обов’язків 
головного тренера Альберт Ша-
хов після матчу натякнув, що має 
підозри до окремих футболістів 
щодо чесності гри в Зорі. 

Мали розмову із командою 
наступного ранку після розгрому 
в селі Зоря й фанати «Волині». Чи 
подіють аргументи вболівальни-
ків на футболістів, покажуть за-
вершальні поєдинки осені.

Склад «Волині» у матчі: 
Хвалицький (Жмурко, 72), Ша-
повал (к), Тракало, Воробей, 
Тетеренко, Медведь, Марчук 
(Неделюк, 70), Шандрук (Дмит-
ренко, 46), Ляшенко, Ясковець 
(Нич, 56), Степанов. 

До закриття осінньої частини 
чемпіонату належить зіграти три 
тури, найближчий з яких «Во-
линь» проведе вдома у п’ятницю, 
3 листопада. Суперником буде 
краматорський «Авангард» 
(16:00).

fcbalkans.com
.ua

fcbalkans.com
.ua

dt.ua

Андрій Шевченко

Кияни не змогли 
здолати львів’ян

«Волинь» ще більше наблизилася 
до вильоту з Першої ліги

Захист хрестоносців дозволяв 
забивати із будь-яких позицій

  Іван БОГДАНОВИЧ
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Усе, що можна уявити, реальне. Пабло Пікассо
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– Невже ти віриш чоловікові, що він ні-
бито ходить на риболовлю? Він же ні разу 
не приніс жодної рибки.

– Тому й вірю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Офіціанте, чому пельмені холодні?
– Вони ж сибірські.

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

Жінка грає на скрипці. Чоловік:
– Ну, добре, припини. Куплю тобі нову 

сукню.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка – чоловікові:
– Уявляю, які страшні підозри зароди-

лися в твоїй голові, коли я зникла на два 
дні.

– Так. Я зразу подумав, що ти повер-
нешся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Критик:
– Яка чудова річ! Яке бачення! Яка екс-

пресія!
Художник:
– Так. Це якраз те місце, в яке я вити-

раю фарби.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти замінив рибкам воду в акваріумі?
– Ні, матусю, вони ще цієї не випили.

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

Оскаженілий чоловік влітає додому:
– Марино, я знаю все!
– Зараз перевіримо,  – спокійно відпо-

відає жінка. – Ану, скажи, скільки приток у 
Дунаю?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Син питає батька:
– Тату, хто такий масажист?
– Це чоловік, який отримує від жінки 

гроші за те, за що інші отримують по морді.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ви заміжня? – питає суддя жінку-
свідка. 

– Мій чоловік помер п’ятнадцять років 
тому.

– Але ж у вас п’ятеро маленьких дітей!
– Тож помер чоловік, а не я!

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

– Минулого тижня дав оголошення в 
газету, що шукаю собі жінку. І ось отримав 
цілий мішок листів.

– І що в них?
– Здебільшого одна пропозиція: «Бери 

мою!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На прийомі у психіатра:
– Лікарю, цілими днями я говорю щось 

чоловікові. А він у відповідь – ні слова. Ду-
маю, в нього серйозне захворювання.

– Це не захворювання. Це – талант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Пацієнте, ось ваш зуб!
– Спасибі, лікарю.  А ось ваша ручка від 

крісла.

Жартівливий гороскоп на 2 – 8 листопада 
Овен (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов 
11 квітня 1977 р.
Директор Одеської кіностудії, 
екс-депутат Луцькради
Чудові часи для втілення 
голлівудських мрій – навколо 
стільки матеріалу для 

творчості. Дерзайте, і Феміда забуде про 
вашу зраду. За першої-ліпшої нагоди стара 
оброблена грядка прийме свого втікача 
додому. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Нові штами атакуватимуть 
вас, але тільки ампули 

надгризуть. Намагатиметеся розібратися в 
геноциді, але у відставку не плануватимете 
йти. Олімп вам не допоможе, доведеться 
самотужки тримати удар.

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Директор ОДЮСШ, головний 
тренер жіночої команди з 
волейболу «Волинь-Університет»
Розпочали із квітів, варто так 
і триматися без колючок у 

голосі. Побережіть горло, бо сезон довгий. 
На роботі дно не буде проглядатися, 
ймовірне падіння у зеніті. З фінансами могло 
б бути краще. 

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1981 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму 
Волинської облдержадміністрації
Ліпитимете кулі з того асфальту, 
який купили вам «зверху». Зорі 

просять не гніватися на невдячних водіїв, які 
продовжуватимуть клясти й обурюватися. 
Сходіть на масаж, заспокойтеся – і «пральні 
дошки» доріг розгладяться самі собою.  

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Збільшення обов’язків 
негативно вплине на кількість 
вільного часу. Остерігайтеся 

ображених та невдоволених – навколо 
вас чимало зіпсованих славою осіб. Не 
забувайте про «лев’ячу» частку успіху і для 
себе. 

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Дуже скоро настане ваш 
зірковий час – регламентних 
заковик та бюджетних 
прірв. Аби не потрапити в 

«гачкотворчу» кризу, перегляньте кілька 
своїх колишніх сольних номерів. І не 
забувайте: мовчання – золото.

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько
10 жовтня 1947 р.
Член Вищої ради юстиції
Імовірність побачити 
світло в кінці тунелю 
щодня зменшується. А вам 
так хотілося б побачити 

Феміду зі справді заплющеними очима! 
Намагатиметеся придбати нові терези для 
неї хоча б у своєму болітці.  

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Велосипедистка
Колеса відпочинуть до 
весни, а Скорпіони можуть 
і далі подорожувати світом. 
Варто запастися терпцем 

для усіх доброзичливців і часником 
для ворогів. Найважче буде не злетіти із 
небес. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча
Куйте новини, доки у вашій 
галактиці пекельно спекотно. 
Ефірні олії розплескаються по 
усіх кутках нашого містечка, 

а популярність переросте в бум. Утім зорі 
нагадують, що занадто високо задертий ніс 
може спричинити стрімке падіння. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Артем Дудік 
2 січня 1997 р.
Нападник ФК «Шахтар», 
екс-нападник ФК «Волинь»
Вірогідність потрапити у 
новий скандал мінімальна, а 
шанс зарекомендувати себе 

в нових умовах – максимальний. Доведете, 
що вас рано називали ворогом і зрадником. 
Мріятимете про повернення на коні.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Автохами геть знахабніли, а 
курці на зупинках ще трохи – 
і будуть кидати недопалки 

у вікна патрульних автівок. Цього тижня 
проведете профілактичні відпрацювання 
міста. Воно пручатиметься, але вдячно 
посигналить у відповідь. 

Риби (20.02 – 20.03)
Cергій Леонтьєв  
20 лютого 1957 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Повернетеся до зручного 
крісла, аби переглянути таку 
незрозумілу вам «санта-
барбару». Зорі радять 

не переплутати кнопки і зали засідань. 
Публічність вимагатиме серйозних вчинків, 
тому варто сидіти тихо-мирно.

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 2 – 8 листопада

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

НАЙКРАЩА ПАНОРАМА ЛУЦЬКА – 
З СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

колесо історії

  Іван ГОЛОВНЯ
«Хроніки Любарта»,  hroniky.com
Луцьк

Одна з найкращих панорам, що показує 
майже всю історичну частину Луцька, 

походить із середини ХІХ століття. 
Знаходимо ї ї у часописі «Ілюстрований 
тижневик» (Tygodnik Ilustrowany). Це 
загальнопольський літературно-художній 
та громадсько-політичний ілюстрований 
щотижневий журнал, який виходив у 
Варшаві в 1859-1939 роках.

У квітневому номері 1865 року знаходимо статтю 
Ґ. Оссовського про історію Луцька. Автор характе-
ризує місто як багате на історичні пам’ятки, описує 

коротку історію. Матеріал ілюструє чотирма зобра-
женнями. На трьох перших – руїни замку і церкви 
Луцького братства. Найбільше зображення – пано-
рама, надрукована на ширину майже двох сторінок.

Вона охоплює значну частину міста. Автор сто-
яв на пагорбах Красного і дивився в бік замку. У 
його поле зору потрапила ділянка від костелу три-
нітарів до костелу кармелітів – це весь сучасний 
історико-культурний заповідник та частина вулиці 
Лесі Українки. На передньому плані – річка Стир.

На зображенні показано ті об’єкти, яких уже 
давно нема: костел тринітарів, костел домінікан-
ців, костел боніфратрів і костел кармелітів. Усі 
вони на той момент вже перебували у стані руїни, 
католицькі монастирі позакривали, усе розвалю-
валося і мало от-от бути знищеним навічно. Тобто 
це останні миті існування старої забудови перед 
остаточним руйнуванням.

Зображення має кількох авторів. Серед них – 
відомі ілюстратори свого часу Казимир Крижанов-
ський та Адольф Козарський. Найімовірніше, вони 
були тільки авторами деревориту, виготовленого 
за малюнком Олександра Лещинського, який по-
дарував його для публікації в польськомовному 
тижневику.Панорама Луцька середини ХІХ століття

Tygodnik Ilustrow
any
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погляд у минуле

2 листопада – Артем, Герасим, 
Герман, Іван, Ірина, Леонід, Павло, 
Петро, Клавдія, Валерій, Михайло
3 листопада – Олександр, 
Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, 
Володимир, Георгій, Єгор, Юрій, 
Дем’ян, Дмитро, Іван, Микола, 
Сергій, Федір, Яків
4 листопада – Ганна, Антон, 
Анфіса, Василь, Герман, Григорій, 
Єлизавета, Іван, Костянтин, 
Максиміліан, Павло, Федір, Богдан
5 листопада – Захар, 
Олександр, Володимир, 
Максим, Микола, 
Яків, Гнат
6 листопада – 
Леонард, Олексій, 
Іван, Лаврентій, 
Микола, Петро, Панас
7 листопада – Мар’ян, 
Галактіон
8 листопада – Дмитро

2 листопада – Артем, Герасим, 
Герман, Іван, Ірина, Леонід, Павло,

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 – 27 000 прим. Замовлення: 25282.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 8 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
настінний годинник.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ар, 
мир,

ас
’ян,

тро

* 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.

Якою має бути послідовність малюнків? 
Впишіть цифри у кружечки та розфарбуйте 

малюнок.

1 місяць –  15,7415,74 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

НАЙБІЛЬША ЗНАХІДКА НАШОГО ЧАСУ

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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Спробуйте намалювати білочку.

Теракотова армія – це гвардія 
глиняних воїнів, які були 

поховані разом з китайським 
імператором Цінь Ши Хуан-ді 
в 210-209 роках до н.е. Вони 
мали захищати імператора у 
потойбічному світі. Будівництво 
гробниці правителя 
розпочалося у 
247 році до н. е. й тривало 
38 років. До роботи залучили 
700 тис. працівників. 

Курган із похованням першого 
імператора було знайдено у 1974 
році в місті Сіань. Місцеві жителі 
копали колодязь і разом із зайвим 
ґрунтом підняли на поверхню тера-
котову голову. 

Фігури воїнів і коней розмістили 
у трьох велетенських поховальних 
коморах – склепах. Вони отримали 
номери за часом відкриття – 1, 2, 

3. Комори сягають у ґрунт на 
п’ять метрів. Рови через кожні 
три метри мають спільну опо-
ру, а дно кожного рову викла-
дене чорною цеглою. 

Спочатку, згідно з давньою 
китайською традицією, імпе-

ратор хотів поховати з собою 4 
тис. живих воїнів, але радники 
зуміли переконати правителя 
не робити цього. Адже такий 
жорстокий вчинок неминуче 
призвів би до бунту й посла-
бив би військову міць імперії. 

Тому замість живих воїнів вирішили 
поховати глиняних, збільшивши їх 
кількість удвічі.

Як свідчать археологічні знахід-
ки, імператор Цінь був дуже жор-
стоким. У гробниці знайшли сотні 
скелетів ремісників, які будували її. 
Археологи припускають, що після 
поховання ворота зачинили й ніхто 
з робітників не встиг вийти. Над мав-
золеєм висадили дерева і траву, аби 
він зовні був на вигляд, як звичайний 
пагорб.

Серед 8 тис. теракотових воїнів 
годі знайти два однакові обличчя, 
у воїнів навіть зачіски різні. Обла-
дунки, одяг і взуття відтворено з 
точністю. Разом із солдатами стоять 
військові колісниці й запряжені коні. 
А на початку 2000-х років археологи 
знайшли ще й статуї чиновників, му-
зикантів та акробатів.

Вага кожного воїна – приблизно 135 кг, зріст – 170-190 см

theoutlook.com
.ua
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автопристрасті

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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+8 0C+6 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 3 ЛИСТОПАДА

+8 0C+7 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 4 ЛИСТОПАДА

+9 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 5 ЛИСТОПАДА

+10 0C+4 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 6 ЛИСТОПАДА

+11 0C+4 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 8 ЛИСТОПАДА

+10 0C+6 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 7 ЛИСТОПАДА

+11 0C+3 0C

ДЕНЬНІЧ

Лідери держав, 
як усі прості 
смертні, змушені 

пересуватися на 
автомобілях. Різниця лише 
в тому, що їхні машини 
броньовані та оснащені 
різноманітними системами 
безпеки, пише 2000.ua.

Петро Порошенко, порівняно з 
лідерами інших країн, досить скром-
ний: у його гаражі – зовні нічим не 
примітний чорний седан Mercedes 
S600 представницького класу. Саме 
на ньому він приїжджав на свою 
інавгурацію. До слова, на таких же 
авто традиційно їздять всі президен-
ти Молдови. Найпотужніша модель 
оснащена двигуном у 530 «конячок», 
який розганяє її до 100 км/год за 
4,5 с. А максимальна швидкість (250 
км/год) обмежена електронікою. У 
Німеччині ціни на броньовану вер-
сію для бізнесменів починаються з 
470 тис. євро.

А ось Олександр Лукашенко, 
який заборонив чиновникам, за ви-
нятком вищого керівництва, катати-
ся на іномарках, поважає шикарний 
Maybach 62. Його двигун потужністю 
550 кінських сил, здатний розігна-
тися до 100 км/год за 5,2 с. До такої 
ж моделі мають пристрасть прези-
денти Азербайджану Ільхам Алієв 
і Казахстану Нурсултан Назарбаєв. 
Вартість машини залежно від комп-
лектації становить півмільйона євро.

На відміну від них, Володимир 
Путін з 2004 року пересувається на 
Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. 
Автомобіль оснащений двигуном 
потужністю 400 кінських сил, систе-
мами гасіння вогню і надійно захи-
щає пасажира від автоматів, гранат 
та газових атак. Звідси й вартість – 
1,4 млн євро.

Екс-президент США Барак Оба-
ма їздив на семимісному лімузині 
Cadillac One, який дістав прізвисько 
«Звір», бо вважався найбезпечнішим 
у світі.

Концерн General Motors ще два 
роки тому взявся за розробку ана-
логічної моделі й презентував її До-
нальду Трампу. Новий Cadillac One, 
хоч і не може розігнатися більш ніж 
на 100 км/год, проте здатний ви-
тримати вибух протитанкової міни, 
може створити димову завісу, осна-
щений системою нічного бачення, 

ЯКІ МАШИНИ ПОЛЮБЛЯЮТЬ 
СВІТОВІ ЛІДЕРИ

кисневим балоном, обладнанням 
для переливання крові, а також ав-
томатичними гарматою і рушниця-
ми. Салон авто герметичний, і лише 
водій може опустити своє скло на 
кілька сантиметрів.

Канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель не дарма вибрала седан Audi 
A8L: щодо безпеки він нічим не по-
ступається американському Cadillac 
One, кулемети і гранати йому жод-
ної шкоди не заподіють, колеса не-
пробивні, а двигун потужністю 500 
«конячок» розганяє машину до сотні 
за 4,7 с. Авто нашпиговане електро-
нікою, включаючи систему нічного 
бачення, а переднє сидіння склада-
ється і перетворюється на підставку 
для ніг, що дозволяє пасажиру під 
час поїздки повністю розслабити-
ся. У стандартній комплектації авто 
кош тує $150 тис.

У Франції, починаючи з 1954 
року, всі президенти приїжджали на 
інавгурацію на автомобілях фран-
цузького виробництва. Ніколя Сар-
козі вважав найкращим Peugeot 607 
Paladine (двигун має 210 кінських 

сил), а Франсуа Олланд – звичай-
ний Citroen DS5. Еммануель Макрон 
цьогоріч під час інавгурації довів до 
шаленства охорону, проїхавшись на 
різних машинах. Але його улюбле-
на модель – кросовер Citroen DS7 
Crossback, оснащений розсувним да-
хом, двигуном у 225 «конячок», сис-
темою напівавтоматичного управ-
ління і приладами нічного бачення.

Королева Єлизавета II подо-
рожує в одному з двох лімузинів 
Bentley Arnage, які їй подарував ви-
робник у 2002 році на честь 50-річчя 
від дня сходження на трон. Кабіни 
автівки герметичні, а кузов і скло 
броньовані. Двигуни потужністю 
457 кінських сил розганяють авто до 
сот ні за 5,8 с, а максимальна швид-
кість – 270 км/год. Машина, врахо-
вуючи популярність самої фірми, не 
надто дорога – $550 тис.

Король Швеції Карл XVI Густав на-
дає перевагу Porsche 911 (вічно мо-
лода легенда з двигунами у 350-560 
кінських сил, заворожує зовнішнім 
виглядом не тільки затятих фанатів, 
а й перехожих), король Норвегії Ха-

ральд V поважає Lexus LS 600h, пре-
зидент Фінляндії Саулі Нііністе для 
офіційних візитів використовує 
Mercedes-Benz S600 L Guard, король 
Нідерландів Віллем-Олександр ми-
нулоріч пересів на електрокар Tesla 
Model X, який може проїхати на елек-
триці 322 км, а до сотні розігнатися за 
6 с. Вартує електромобіль $138 тис.

На відміну від них, голландський 
прем’єр-міністр Марк Рютте їздить 
на велосипеді й нікого не боїться. 
Причому використовує двоколісний 
транспорт навіть у тих випадках, 
коли їде з офіційним візитом в інші 
країни. Марк Рютте пояснює це тим, 
що піклується про навколишнє се-
редовище. До слова, на обід він хо-
дить пішки в звичайне кафе, розта-
шоване неподалік від місця роботи, і 
поліція цей район не перекриває.

Папа Римський Франциск від-
різняється демократизмом і вико-
ристовує для поїздок не спеціально 
розроблені «папамобілі», як його 
попередники, а звичайні Renault 4, 
Ford Focus або Fiat 500L. Він засуджує 
священиків або черниць, які сидять 

за кермом розкішних авто останніх 
моделей. Не так давно йому подару-
вали електрокар Opel Ampera-e.

Вважається, що Ватикан стане 
першою країною в світі, яка відмови-
лася від машин з двигунами внутріш-
нього згорання. Новинка оснащена 
електродвигуном у 203 «конячки», а 
енергії батареї вистачає на 300 км. Та 
й розгін вражає – 100 км/год усього 
за 7 с.

Лідер КНР Сі Цзіньпін – шану-
вальник китайського автопрому – 
використовує лімузин FAW Hong Qi 
HQE (у перекладі з китайської Hong 
Qi – «червоний прапор»).

Кім Чен Ин має всі підстави тур-
буватися про свою безпеку. Два роки 
тому в Північну Корею через Китай 
доставили броньований Mercedes, 
зроблений за спецзамовленням 
у Німеччині, оснащений усіма су-
часними системами захисту. Крім 
того, лідер КНДР використовує для 
поїздок ще два застарілі лімузини 
Mercedes S600.

Японський імператор Акіхіто, як 
і Сі Цзіньпін, – патріот своєї країни. У 
його розпорядженні – ексклюзивна 
модель Toyota Century Royal ручної 
збірки з двигуном потужністю 350 «ко-
нячок». Прем’єр-міністр Сіндзо Абе 
також катається суто на японських 
автомобілях – седані Toyota Century 
або гібридному Lexus LS 600h L.

Офіційним автомобілем глави 
Бразилії Мішеля Темера є Rolls-Royce 
Silver Wraith 1952 року випуску з від-
кидним верхом. У президента Мек-
сики Енріке Пенья Ньєто в гаражі 
кілька десятків Chevrolet Suburban, 
які використовують і для особистих 
поїздок, так і для кортежів. До слова, 
Suburban, починаючи з 1935 року, 
випускає General Motors. На відміну 
від звичайних моделей, усі машини, 
якими їздить Енріке Ньєто, оснащені 
бронекапсулою.

Арабські шейхи обожнюють роз-
кішні авто. Султан Брунею Хассанал 
Болкіах грошей не шкодує, у нього 
в гаражі, за даними ЗМІ, до 5 тис. 
шикарних автомобілів. Наприклад, 
весільний лімузин Rolls-Royce Silver 
Spur Gold Limousine, покритий золо-
том у 24 карати, султан купив для доч-
ки за $14 млн. Однак слід зазначити, 
що деякі арабські лідери вважають 
за краще не шикувати за кордоном. 
Новий король Саудівської Аравії 
Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, який 
цьогоріч відвідав Індонезію, привіз 
дві звичайні на вигляд броньовані 
машини Mercedes-Benz S600.
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королеви Єлизавети II

11 листопада у Волинському облмуздрамтеатрі виступить 
переможниця Євробачення Руслана.  Виступ відбудеться в рамках 
8-го національного конкурсу краси «Міс Принцеса України 2017».
Також на гостей свята чекають виступи Марії Яремчук, Діми 
Коляденка, Ірини Шабан, Валентини Яремчук, Христини 
Олексюк та Романа Скорпіона. Генеральний продюсер 
конкурсу – Олександр Главацький.
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Квитки можна придбати в касі драмтеатру. 
Ціна – від 100 до 350 грн.
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