
ВОЛИНСЬКИЙ АТОВЕЦЬ: 
«ДЕРЖАВА НАС НЕ ЧУЄ»

Миколу Свистака з села 
Копачівка мобілізували 

під час першої хвилі 12 
квітня 2014 року. А за кілька 
днів до того йому наснився 
дивний сон, ніби знову йде 
в армію. Розповів його 
мамі Людмилі Олексіївні, 
а вона лише пожартувала: 
«Відслужив ти двадцять 
літ тому, яка може бути 

армія». А вночі 11 квітня вже власноруч 
підписувалася за повідомлення синові 
з’явитися до військкомату.
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децентралізація

На початку ХХ століття в 
невеликому селі Рокиті 
було 185 гончарів, які 

сплачували фінансовий податок, 
і 30 горнів, що більше, ніж у 
знаменитому полтавському 
Опішному. Фактично в кожній 
хаті крутився гончарний 
круг – з того і жили. Лише 
один майже з двох сотень 
умільців – Тихон Якимук – за 
тиждень випалював 420 різних 
виробів, та не маленьких, а 
великих, як і годиться майстрові. 
Ті часи давно минули, ніби 
туман, залишивши по собі хіба 
що теплу згадку про щось 
особливе, особистісне і водночас 
традиційне українське, щире, 
світле, легке, як душа нашого 
народу.
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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 думки чоловічі, жіночі й невизначеного роду. Останні – не діти двох перших. 

Зазвичай їх підкидають загорнутими в газету. Станіслав Єжи Лец

У ТЕХАСІ РОЗСТРІЛЯЛИ 
ЛЮДЕЙ В ЦЕРКВІ 
Щонайменше 28 людей розстріляв 26-
річний нападник у баптистській церкві в 
Техасі, понад 20 осіб дістали поранення. 
Напад стався 5 листопада, в церкві йшла 
недільна служба. Вбивцю Девіна Патріка 
Келлі застрелили поліцейські. Перед на-
падом він хвалився зброєю в інтернеті. 

В ІНДІЇ ВИБУХНУЛА ТЕС 
В індійському штаті Уттар-Прадеш 
1 листопада вибухнув котел на тепловій 
електростанції. Загинуло щонайменше 
32 людини, понад 60 осіб поранено. 
500-мегаваттний блок у момент вибуху 
перебував у режимі випробування.

З ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
ЗНИКЛИ МІЛЬЙОНИ 
Корупціонери вкрали понад $5 млн 
гуманітарної допомоги. Гроші було зі-
брано для боротьби з Еболою в Західній 
Африці. У Ліберії зникло $2,7 млн через 
поставки за завищеними цінами та ви-
плати співробітникам, яких не існує. А в 
Сьєрра-Леоне зафіксовано махінації на 
понад $2 млн: співробітники організації 
змовилися з місцевими банками.

У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ 
ЗААРЕШТУВАЛИ 
11 ПРИНЦІВ 
У країні за корупцію заарештували прин-
ца Ал-Валіда бін Талала, а також щонай-
менше 10 інших принців, чотирьох міні-
стрів і десятки колишніх міністрів. 
До слова, 5 листопада біля кордону з 
Єменом на вертольоті розбився заступ-
ник губернатора провінції Асир, принц 
Саудівської Аравії Мансур бін Мукрін.  

У В’ЄТНАМІ ЛЮТУВАВ 
ТАЙФУН 
5 листопада від тайфуну «Дамрі» по-
страждали південне й центральне узбе-
режжя В’єтнаму. Загинула щонайменше 
61 особа, понад 35 тисяч місцевих жи-
телів евакуювали. Ще понад 30 людей 
вважаються безвісти зниклими. 

ТРАМП ХОЧЕ ЗАКРИТИ 
GREEN CARD
Дональд Трамп хоче закрити іммігра-
ційну програму з видачі Green Card. 
Причиною рішення глави американ-
ської держави став теракт 31 жовтня в 
Нью-Йорку. У результаті інциденту ві-
сім людей загинуло. Тим часом рейтинг 
Трампа падає. Майже 60% американців 
не задоволені роботою президента, 
37% – схвалюють. 

У МЕКСИЦІ ВИЯВИЛИ 
РОДОВИЩЕ НАФТИ 
Президент Мексики Енріке Пенья Ньє-
то заявив про виявлення в країні най-
більшого за 15 років родовища нафти. 
За оцінками мексиканців, початковий 
обсяг резервів оцінюється більш ніж в 
1,5 млрд барелів.

ОАЕ СКАСУВАЛИ ВІЗИ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 
Україна домовилася з Об’єднаними 
Арабськими Еміратами про спільний 
безвізовий режим для громадян. 2 лис-
топада було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння між українським Каб-
міном та урядом ОАЕ. Уже в грудні укра-
їнці зможуть їхати до Еміратів без віз. 

У РОСІЇ ЗАТРИМАНО 
ПОНАД 400 ЛЮДЕЙ
За участь у мітингах проти влади 5 лис-
топада в країні затримано щонайменше 
412 людей. У Москві – 376, у Петербурзі – 
13, у Ростові-на-Дону – 13, у Краснодарі – 
10, у Красноярську – 3, в Пермі – 2. Серед 
затриманих є неповнолітні. 

ІДІЛ СТРАТИЛА 
740 ЦИВІЛЬНИХ 
У ході боїв за іракське місто Мосул бо-
йовики ІДІЛ навмисне вбили щонаймен-
ше 740 мирних жителів. Битва тривала 
з листопада 2016 року до липня 2017 
року. Глава ООН з прав людини Зейд 
Раад аль-Хусейн закликав розслідувати 
злочини, скоєні у Мосулі. 

світова хроніка НА ВИРОБНИЦТВІ ЗАГИНУЛИ ЛЮДИтрагедія

МІСТОМ ЇЗДИТЬ 
АВТО З НАПИСОМ 
«ПУТІН – 
ХУДОБА»

П’ЯТЬ РОКІВ ЗА $120

НЕМА ВУГІЛЛЯ – НЕМА ЗАРПЛАТИ

фотофактфеміда

фінанси

НАРКОЗАЛЕЖНИХ «ЛІКУВАЛИ» ПІДПІЛЬНОНАРКОЗАЛЕЖНИХ «ЛІКУВАЛИ» ПІДПІЛЬНО

У БІЛОРУСЬ – ЧЕРЕЗ ДОМАНОВЕприкордоння

Ратнівський район

Волинська митниця розпочала технічну 
підготовку для будівництва нового 
пункту пропуску «Доманове», інформує 
прес-служба ГУ ДФС в області.

Начальник Волинської митниці ДФС Вік-
тор Кривіцький зазначив, що Волинь чекала 
на це щонайменше 25 років. З грудня 1992 

року, коли відповідно до міжурядової уго-
ди України та Білорусі про пункти пропус-
ку було вирішено відкрити пункт пропуску 
«Доманове-Мокрани», передбачалася взаєм-
на адаптація прикордонної інфраструктури.

Нині з українського боку зона митного 
контролю розташована на значній віддалі 
від лінії державного кордону, облаштована 

за тимчасовою схемою і потребує значних 
капіталовкладень для належної організації 
роботи. 

До слова, Волинська митниця профі-
нансує роботи з розробки детального пла-
ну території для будівництва постійного 
пункту пропуску «Доманове» на кордоні з 
Білоруссю.

Іваничівський, Маневицький 
райони

На ПП «Європацукор» 
в Іваничах трагічно 
загинув 54-річний 

слюсар. Рятівникам 
довелося з допомогою 
аварійно-рятувального 
інструмента діставати 
тіло, яке намотало на 
транспортну стрічку.

Наразі поліція з’ясовує обстави-
ни інциденту. За однією з версій, на 
заводі увімкнули механізм, не очіку-
ючи, що там працює людина. Чолові-
ка з приміщення тягнуло аж на вули-

цю. За словами свідків, лише у його 
хребті виявили близько чотирьох 
переломів, інформує «БУГ».

У загиблого залишилися дружи-
на, двоє дітей і двоє онуків. На під-
приємстві він працював третій рік, 
раніше був кочегаром у сільській 
школі.

Ще одна трагедія сталася на те-
риторії ДП «Маневицьке лісове гос-
подарство», інформує прес-служба 
поліції. Під час технічного обслугову-
вання мостового крана з висоти упав 
62-річний електрик підприємства. 
Травми виявилися несумісними з 
життям. Поліція з’ясовує усі обстави-
ни трагедії. 

bug.org.ua

допрацювалися

ЗАХИСНИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДОДОМУЗАХИСНИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДОДОМУ
Володимир-Волинський 

На початку листопада до 
Володимира-Волинського 
повернулися окремі підрозділи 
14-ї ОМБр. Частину захисників 
зустріли 1 листопада, хлопці 
повернулися для відновлення 
боєздатності та переозброєння 
на нові зразки техніки. 

З радістю та обіймами зустрічали 
військових на залізничному вокзалі 
рідні, друзі та побратими. Підроз-
діл повернувся без втрат. Із собою 
вояки, крім техніки, привезли ще й 
вірних друзів – собак.

А от танкістів рідні та друзі зу-
стріли вночі 5 листопада на вокзалі 
у княжому місті. «Зустріч наших тан-
кістів, у тому числі й триразових пе-
реможців конкурсу на кращий тан-
ковий взвод ЗСУ, попри довгі години 
очікування, глибоку ніч і прохолод-
ну листопадову погоду, була неймо-
вірною, – повідомила прес-служба 
бригади. – Для старшого солдата 
Олександра Зінченка свято було по-
двійним – з Днем народження його 
урочисто привітали командир ба-
тальйону та побратими, а дітвора не 
забарилася з подарунками».

Рідні зустрічали вояків 
щирими обіймами

facebook.com
/14om

br

героям слава

Луцьк, Луцький район 

У селі Гаразджа на вулиці 
Піддубцівській підприємливі особи 
організували реабілітаційний центр 
«Волна+» для алко- та наркозалежних. 
Ще один такий центр зловмисники 
влаштували на орендованій квартирі в 
Луцьку на вулиці Конякіна. 

За перебування тут родичі сплачували 
щомісяця 6 тис. грн, однак жодних медич-
них чи реабілітаційних послуг пацієнти не 
отримували. Один з родичів підопічних 

центру поскаржився на заклад у право-
охоронні органи.

3 листопада працівники поліції та 
прокуратури провели там обшуки. У 
центрах незаконно перебувало близько 
тридцяти пацієнтів з Волинської, Івано-
Франківської, Харківської, Львівської та 
інших областей. 

Наразі узято під варту двох осіб, при-
четних до протиправного функціонування 
центру. Триває розслідування. 

Ратнівський район

Головного інспектора митного поста «Доманове» 
Олександра Волонтира засудили до п’яти років 
позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав 
митника винним в отриманні $120 хабара. 

Згідно з вироком, улітку минулого року Волонтир ви-
магав від водія автомобіля Citroen С5 з литовською реє-
страцією сплачувати йому щоразу при виїзді з України по 
$40 за безперешкодне проходження митного оформлен-
ня транспортного засобу. Автовласник тричі давав хабар, 
після чого митника затримали.

Волонтиру також заборонено обіймати посади в ор-
ганах Державної фіскальної служби три роки. Вирок ще 
не набув чинності, оскільки не сплив строк апеляційного 
оскарження.

Нововолинськ

Волинським шахтарям не варто 
нарікати на затримку заробітної плати. 
Натомість треба думати про збільшення 
видобутку вугілля, переконаний голова 
Волинської облдержадміністрації 
Володимир Гунчик.

vol.gp.gov.ua

«Це не провина держави. Така ситуація пов’язана з різ-
ким зменшенням видобутку вугілля. Це не дозволяє сьогод-
ні покрити витрати шахти №9 і шахти «Бужанка». У мінусі 
зараз майже 60 тисяч тонн. І хай там що кажуть профспілки, 
але якщо немає вугілля – немає і бюджету. Тому треба дума-
ти над тим, чому впав видобуток вугілля, чому не запущена 
додаткова лава на «Бужанці», – заявив губернатор.

Луцьк 

Вулицями Луцька їздить 
автомобіль «Таврія» з написом 
«Путін – худоба».

Про це у Facebook написав ко-
ристувач Анатолій Мав та опублі-
кував фото автівки.

Допис спричинив активне 
обговорення у мережі. Думки ко-
ментаторів під світлиною розді-
лилися: одні користувачі підтри-
мали висміювання президента 
Росії, натомість є й такі, які кажуть, 
що аналогічний напис можна ви-
користати й стосовно українських 
можновладців.

facebook.com
/Taljasik

Вилучені під час затримання гроші

ssu.gov.ua

Підпільну «здравницю» розсекретили

Техніка безпеки – понад усе
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У ХАРКОВІ ЗАСТРЕЛИЛИ 
БІЗНЕСМЕНА
У ніч на 5 листопада в центрі Харкова не-
відомі розстіляли Audi, за кермом якого 
перебував бізнесмен Едуард Аксель-
род. Чоловік загинув на місці. Як заявив 
Генпрокурор Юрій Луценко, Аксельрод 
пов’язаний з убивством депутата Держ-
думи Дениса Вороненкова, якого у бе-
резні застрелили в Києві. 

КАСЬКІВА ЕКСТРАДУВАЛИ 
Й ВІДПУСТИЛИ
До України з Панами 1 листопада екс-
традовано впливового чиновника 
режиму Віктора Януковича Владисла-
ва Каськіва й звільнено під заставу в 
160 тис. грн. Екс-керівнику Державного 
агентства з інвестицій та управління на-
ціональними проектами України заки-
дають заволодіння в 2012 році у змові з 
іншими особами коштами держбюджету 
на 7,5 млн грн. 

НА ЛУГАНЩИНІ УБИЛИ 
ДЕПУТАТА ВІД БПП
У Сєвєродонецьку 2 листопада невідо-
мі вбили голову міського осередку БПП 
«Солідарність», депутата міськради Сер-
гія Самарського. Поблизу місця вбив-
ства виявили тіло ще однієї жертви.

МАЙЖЕ 200 МЛН – 
«ПРИХВАТИЗУВАЛИ»
Генеральна прокуратура розслідує 
кримінальну справу через розтрату 
198 млн грн посадовцями ДП ДГЗП 
«Спецтехноекспорт» шляхом виведен-
ня державних коштів через фіктивні 
фірми. В оселі директора підприємства 
вилучено $120 тис.

АВТО З ЄВРОБЛЯХАМИ 
МАСОВО КРАДУТЬ
В Україні з’явилися групи зловмисників, 
які крадуть нерозмитнені авто для по-
дальшого продажу на запчастини. Про 
це повідомив гендиректор Всеукраїн-
ської асоціації автомобільних імпорте-
рів і дилерів Олег Назаренко.

ЕЛЕКТРИКА МОЖЕ 
ЗДОРОЖЧАТИ
Для ДП «Енергоринок» виділять 2 млрд 
на погашення боргів перед тепловою 
генерацією, яка на 75% належить ком-
панії «ДТЕК» олігарха Ріната Ахмето-
ва. При тому, що група «ДТЕК» винна 
«Енергоринку» на 5,1 млрд грн більше, 
аніж той їй. Відповідно до попередніх 
розрахунків, це призведе до збільшен-
ня ціни електроенергії у 2018 році на 
3-4%.

ПОЛІЦЕЙСЬКИМ 
ВИПЛАТИЛИ 55 МЛН
Національна поліція виплатила майже 
55 млн грн за вимушений прогул полі-
цейським, що не пройшли переатеста-
цію, а також звільненим, але потім від-
новленим на посаді через суд.  Судом 
відновлено 2105 поліцейських, які рані-
ше не пройшли атестацію. Переатеста-
цію не пройшли 5257 працівників.

10 МЛРД ВТРАТ – ЧЕРЕЗ 
ВІРУС
Унаслідок кібератаки «Petya», якій підда-
лися українські компанії в червні, Украї-
на недоотримала 0,4% ВВП, а це близько 
10 млрд грн. Про це заявив Олександр 
Кардаков з організації «Громадянська 
кібероборона».

МОН ПРОТИ ЗАКРИТТЯ 
ГУРТОЖИТКІВ НА НІЧ
Міністерство освіти й науки повідомило 
про неприпустимість встановлення тим-
часових обмежень доступу до студент-
ських гуртожитків. Також у МОН наголо-
сили на неможливості безпідставного 
виселення, залучення до примусових 
робіт, зокрема чергувань, здобувачів 
вищої освіти, які мешкають у гуртожит-
ках, та неприпустимості безпідставного 
проникнення в житло.

українська хроніка

немислимо

ПОЛІЦІЯ 
РОЗСЛІДУЄ 
ФАКТ 
ЗҐВАЛТУВАННЯ

НЕЗАКОННИЙ ЕКСПОРТ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ

ТЕПЛІ РЕЧІ ДЛЯ БІЙЦІВ 
ПОВЕЗЛИ НА СХІД

добра справа

кримінал

ВИБУХІВКА, ЗБРОЯ І НАРКОТИКИ – У ПІДСОБЦІ

кадри вирішують все 

ЗВІЛЬНИЛИ ДИРЕКТОРА ЦУМАНСЬКОГО ЛІСГОСПУ

Луцьк, Дебальцеве  

Волонтери центру «Серце 
патріота» 3 листопада 
повезли гуманітарну 

допомогу військовослужбовцям 
у зону АТО, зокрема вісьмом 
підрозділам уздовж 
дебальцівської траси. Зі сходу 
активісти вирушать по гуманітарну 
допомогу до Німеччини.

Як підкреслив депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу, засновник волонтерського 
центру «Серце патріота» Сергій Балицький, 
бійцям на сході дуже потрібні теплі речі, адже 
наближається зима. 

До збору посилок долучилося чимало не-
байдужих людей. Це жителі Ківерцівської та 
Камінь-Каширської територіальних громад, 
підприємці з Луцька, учні та працівники луць-
ких шкіл №2 та №7, представники Спілки вої-
нів АТО, Центр допомоги учасникам АТО при 
Спілці воїнів АТО Волині в особі директора 
Ярослава Мудрика, а також засновник орга-
нізації «Серце для України» Ігор Климчук, де-
путат облради від УКРОПу Вячеслав Рубльов і 
депутати Луцької міськради від УКРОПу Юрій 
Безпятко та Сергій Шкода.

«Веземо вживаний брезент, мінвату, теплі 
речі, буржуйки, а також автомобільні запчасти-
ни. На сході служить багато наших хлопців, але 

ми нікого не обділяємо, адже всі вони захи-
щають Україну. Не розділяємо їх, бо усі вони – 
українці», – наголосив Сергій Балицький.

Бібліотекар Волинської обласної бібліоте-
ки для юнацтва, керівник творчої майстерні 
«Навчись» Оксана Коба розповіла, що вже 
три роки діти, які відвідують бібліотеку, ви-
готовляють сувеніри та обереги для військо-
вослужбовців. Цьогоріч уперше до оберегів 

вони додали записки для бійців із прохання-
ми відгукнутися й розповісти, чи сподобали-
ся їм сувеніри.

Повезли для хлопців на схід і особливий 
подарунок – коровай, що його спекла лучан-
ка Лариса Франчко. Вона спеціально приго-
тувала цей хліб для неодружених бійців, аби 
вони повернулися додому живими та вже тут 
знайшли собі пару.

«Серце патріота» уже 156-й раз передає гуманітарну допомогу 

підпільний бізнес

ОШУКАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Любешівський район

Жительок села Деревок 
ошукав телефонний 
шахрай на чималі суми. 
Одна з довірливих 
жіночок втратила 10 тис. 
грн. Із такою скаргою 
вона звернулася до 
любешівської поліції.

Потерпіла розповіла, 
що їй на мобільний зате-

лефонував незнайомець, 
представився працівни-
ком служби безпеки банку. 
Чоловік повідомив, що з її 
картки хтось намагається 
зняти гроші. Мовляв, по-
трібно терміново надати 
пароль з SMS, аби заблоку-
вати рахунок.

Довірлива жінка пові-
домила зловмиснику всю 

конфіденційну інформацію 
щодо картки. Невдовзі з її 
рахунку було знято 10 тис. 
грн. 

Через кілька годин до 
чергової частини відділен-
ня поліції зателефонувала 
ще одна ошукана жертва 
шахраїв, яка мешкає в тому 
ж селі. Її обдурили за такою 
самою схемою.

пильнуйте

Волинь

Податківці припинили 
незаконну діяльність осіб, 
які підпільно виготовляли та 
відправляли у Польщу деревне 
вугілля. Товар експортували за 
підробленими документами. 

Оперативники та слідчі ГУ ДФС 
в області провели обшук офісного 
приміщення й оглянули цехи з не-
законного виробництва деревно-
го вугілля. У результаті вилучено 
6 тонн незаконно виготовленого 

деревного вугілля, 50 кубометрів 
не облікованої деревини, 13 оди-
ниць обладнання (піролізних пе-
чей), що не мали сертифікації, а та-
кож 14 печаток та штампів суб’єктів 
господарювання. Загалом у ході 
обшуків вилучено майна на понад 
500 тис. грн та документи чорнової 
бухгалтерії.  

До слова, серед фірм, че-
рез які здійснювали незаконні 
оборудки, – два підприємства-
нерезиденти з Панами і Литви. 

expres.ua

У таких умовах виготовляли вугілля на експорт 

У жінок поцупили солідні суми

vl.sfs.gov.ua

Ковель

У підсобному приміщенні 26-річного ковельчанина 
працівники поліції виявили арсенал зброї та 
наркотики. 

Правоохоронці вилучили корпус гранати РГД та інші 
вибухові пристрої, пістолет ПМР, 22 набої та майже 2 кг 
коноплі, інформує прес-служба обласної поліції. 

Усе це скерували в науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр для проведення експертизи. 
Волинянина, який уже мав судимість за незаконне пово-
дження з вибухівкою, затримали. Триває слідство.

Ківерцівський район

Неприємний інцидент 
трапився 30 жовтня 
в селі Дачне. За 
попередніми даними, батько 
неприродним способом 
задовольнив статеву 
пристрасть, зґвалтувавши 
рідну доньку. 

Натомість у поліції зазначи-
ли, що сам факт насильницьких 
дій наразі не встановлено та три-
ває розслідування.

Окрім того, правоохоронці 
зауважили, що інформацію про 
зґвалтування їм повідомила 
1 листопада сама постраждала, 
1997 року народження. У зло-
чині підозрюють батька дівчини, 
1975 року народження, раніше 
судимого.

Пістолет ПМР 
з підпільного арсеналу

vl.npu.gov.ua

Ківерцівський район 

Через незаконне полювання на території 
урочища «Цуманська пуща» звільнили 
директора Цуманського лісгоспу Володимира 
Туревича, а директору Звірівського 
лісомисливського господарства Сергію 
Смічику оголошено догану. 

28 жовтня під час рейду працівники лісової 
охорони виявили факт незаконної мисливської ді-

яльності у перший же день офіційного полювання 
на парнокопитних. «Громадське. Волинь» зафіксу-
вало, як до двох джипів та однієї «Ниви» сходяться 
люди з рушницями. Серед них був і Володимир Ту-
ревич. Він не пред’явив документи на рушницю та 
не показав ліцензію на полювання. Натомість ска-
зав, що разом із сином збирав у лісі гриби. 

Наразі обов’язки директора Цуманського ліс-
госпу виконуватиме головний лісничий. 

volynnew
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СИНА АВАКОВА 
ПІДОЗРЮЮТЬ 
У КОРУПЦІЇ
Київ, Харків

31 жовтня детективи 
Національного антикорупцій-

ного бюро провели обшуки у сина 
глави МВС Арсена Авакова.

Обшуки проходили в межах прова-
дження про ймовірну корупцію під час 
закупівлі наплічників Міністерством 
внутрішніх справ. Окрім сина Авакова, 
затримали і його екс-заступника Сергія 
Чеботаря.

Авакова-молодшого підозрюють 
у постачанні тактичних рюкзаків для 
поліції за завищеними цінами. Як відо-
мо, на початку 2015 року МВС уклало 
договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. 
рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та ФОП 
«Володимир Плигачов» на 1 тис. рюкза-
ків вартістю 2,1 млн грн.

Скандал і кримінальне розслідуван-
ня почалося після того, як в інтернеті 
опублікували відео, таємно зняте в ка-
бінеті Чеботаря, який відповідав у МВС 
за держзакупівлі. СБУ підтвердила, що 
проводила приховане знімання в кабі-
неті посадовця на прохання Військової 
прокуратури у рамках провадження 
про корупцію в МВС.

З відео видно: чоловік, схожий на 
Сергія Чеботаря, говорить з людиною, 
схожою на Олександра Авакова, про 
партію рюкзаків. Під час спілкування об-
говорюють корупційну схему закупівлі 
через компанію, яка нібито пов’язана з 
Олександром.

1 листопада суд обрав запобіжний 
захід Олександру Авакову у вигляді осо-
бистого зобов’язання. Сергій Чеботар –  
також під особистим зобов’язанням У 
МВС же назвали дії НАБУ політично мо-
тивованими.

резонанс

Мін’юст США призначив колишнього директора 
ФБР Роберта Мюллера спеціальним прокурором 
і наділив повноваженнями розслідувати 
можливе втручання Кремля в американські 
вибори, а також встановлювати, наскільки 
близько російські агенти підібралися до жителів 
Капітолійського пагорба.

з ніг на голову 

міжнародний скандал

ЕКСПРЕС-ПРИЗОВ: БРУТАЛЬНІ ОБЛАВИ 
У РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Марта ЮЛАНТОВА
Київ, Львів

  Борис ХВИЦЬ
США

ПОЛІТТЕХНОЛОГ ЯНУКОВИЧА ЗДАВСЯ ФБР

Немислимий спосіб 
вручення повісток 
на строкову службу 

придумали в Україні. 
Не зумівши заохотити 
юнаків іти у військо 
добровільно, високі чини 
вирішили влаштовувати 
облави у розважальних 
закладах.  

У ніч на 28 жовтня в столич-
ний заклад Jugendhub увірва-
лися військові в балаклавах. За 
свідченнями свідків та органі-
заторів, правоохоронці били 
відвідувачів, вилучали особисті 
речі, а частину людей примусово 
доправили до одного з військко-
матів Києва.

За інформацією прес-служби 
Нацполіції, у Києві під час обшу-
ку поліція виявила 11 малолітніх 
та 32 особи, які ухиляються від 
призову на строкову службу. А 
також затримано 17 осіб, у яких 
вилучили наркотичні засоби. 
Окрім цього, у 20-річної барме-
на закладу виявлено та вилуче-
но прозорі пакети з речовиною, 
схожою на наркотичну. У іншого 
затриманого 30-річного чолові-
ка поліція вилучила речовини, 
зовні схожі на наркотики, га-
люциногенні гриби, електронні 
ваги, 40 тис. грн, 8 банківських 
карток та автомобіль BMW, за-
значають правоохоронці. Також 
серед відвідувачів закладу вони 
виявили 11 малолітніх осіб, яких 
передали батькам. 

У Нацполіції запевнили: клуб 
працював незаконно, жодної 
дозвільної документації не мав, 
норми пожежної безпеки було 
порушено, а туалети не працю-
вали. 

Усе було законно і за рішен-

30 жовтня скандальний 
політтехнолог Пол 

Манафорт і його бізнес-
партнер Річард Гейтс 
з’явилися в одному з 
вашингтонських офісів 
ФБР, де їм вручили 
обвинувачення з 12 пунктів. 

Ідеться про відмивання грошей, 
змову проти США, незареєстровану 
роботу на іноземний уряд, обман 
служби реєстрації лобістів, неправ-
диве свідчення й сім випадків при-
ховування іноземних банківських 
рахунків.

Згідно з текстом обвинувачен-
ня, між 2006 і 2015 роками лобіс-
ти згенерували десятки мільйонів 
доларів. Щоб приховати ці гроші 
від американських фіскалів, їх пе-
реказували на рахунки офшорних 
компаній на Кіпрі, Сейшельських 
островах, Сент-Вінсенті та Грена-
динах. Усього, за даними слідства, 
Манафорт і Гейтс контролювали 
десятки «офшорок», 17 з яких було 
зареєстровано в США, 12 – на Кіпрі, 
3 – в інших країнах.

«Усього через офшорні рахунки 
пройшло понад $75 млн. Манафорт 
відмив понад $18 млн, які він ви-
користовував для придбання влас-

ням суду, зазначили в столичній 
прокуратурі через деякий час 
та уточнили: так, в обшуках бра-
ли участь представники Шев-
ченківського районного вій-
ськового комісаріату. Згідно з 
офіційною версією, зі скаргами 
на перевищення повноважень 
правоохоронців ніхто не звер-
тався. Звернуться – будуть роз-
слідувати.

У Київському військовому ко-
місаріаті теж відзвітували: «...було 
організовано та проведено за-
ходи з розшуку призовників, які 
ухиляються від призову на стро-
кову військову службу». Виходя-
чи з офіційного повідомлення, 
це пов’язано з тим, що після 
двох-трьох етапів оповіщення на 
районні дільниці прийшли лише 
3,95% призовників.

Наступну облаву на призов-
ників влаштували у Львові в ніч 

на 4 листопада біля нічного клу-
бу «Парадокс». Близько 20 вій-
ськових і кілька поліцейських 
заблокували популярний серед 
молоді провулок Крива Липа, 
де розташовано багато розва-
жальних закладів. Люди у формі 
почали перевірку документів, 
зокрема у студентів, запитували, 
чи вчаться вони на денній формі. 
Після пред’явлення студентсько-
го їх відпускали. 

При цьому проведення рей-
ду підтвердив керівник Західного 
регіонального медіацентру Мін-
оборони Олександр Поронюк.  
Інформації про кількість вруче-
них повісток немає.

Не забарився й офіційний 
коментар прес-офіцера управ-
ління зв’язків з громадськістю 
ЗСУ Юзефа Венсковича. «Такими 
діями вони (організатори рейду) 
маніпулюють обов’язками Зброй-

них сил України і зокрема – вій-
ськового комісаріату, нібито це 
вони проводять якісь облави. Ні, 
військкомати жодних перевірок 
чи облав не проводять: вони не 
мають таких повноважень – пе-
ревіряти документи на вулиці. Це 
повноваження Нацполіції», – за-
явив Венскович. 

Прес-офіцер додав, що відпо-
відальність за призов громадян 
на військову службу покладено 
на місцеві органи влади. «Для 
цього вони формують призов-
ну комісію, яку очолює один із 
заступників голови держадміні-
страції. До складу комісії входять 
військовий комісар, представник 
Нацполіції, медичний працівник, 
працівники органів соцзахисту 
населення та інші посадові осо-
би, відповідно до рішення голів 
обласних держадміністрацій та 
їхніх заступників», – зазначив 
речник ЗСУ. 

У разі, якщо громадянин 
ухиляється від призову, призов-
на комісія ухвалює відповідне 
рішення, що він ухиляється чи 
має законодавчі підстави для 
відтермінування служби й пе-
редає документи до Нацполіції 
для вжиття заходів: адмінстяг-
нення, примусового приводу до 
призов ної дільниці, порушення 
справи тощо.

При цьому Венскович не ви-
ключив, що проведення таких 
рейдів є ініціативою місцевого 
врядування. Прес-офіцер додав, 
що у Чернігівській області на базі 
обласного військкомату триває 
пілотний проект щодо реформу-
вання  військових комісаріатів у 
територіальні центри комплек-
тування та соцпідтримки, які по-
новому працюватимуть із при-
зовниками.  Після завершення 
проекту нову практику буде по-
ширено на всі регіони країни.

ПОЛ МАНАФОРТ І РІЧАРД ГЕЙТС – ПІД ДОМАШНІМ АРЕШТОМ

ності та послуг у США, про які не 
повідомлялося Казначейству США 
і Департаменту юстиції. Гейтс пере-
казав $3 млн на підконтрольні йому 
рахунки», – стверджують у тексті 
обвинувального акта.

За інформацією Associated Press, 
Пол Манафорт отримав не менш ніж 
$50 млн від російського мільярдера 
Олега Дерипаски за просування ін-
тересів президента Росії Володими-
ра Путіна в США. 

У 2006 році Манафорт уклав із 
Дерипаскою контракт, який діяв 
мінімум до 2009 року, а щорічна 

виплата становила $10 млн. Сам 
олігарх відхрестився від цієї інфор-
мації, а Манафорт наголошує, що 
їхні стосунки завжди залишалися в 
правовому просторі.

Дерипаска познайомив Пола 
Манафорта з українським олігар-
хом Рінатом Ахметовим. З подачі 
останнього Манафорт узявся за 
президентську кампанію Віктора 
Януковича. 

На парламентських виборах 
2006 року Манафорту доручили 
пов не ведення кампанії Партії регі-
онів. Топові штабісти партії звітува-

ли перед американцем, а до самого 
Януковича приставили особистого 
консультанта Пола Гріффіна, якому 
доручили контролювати одяг, мову 
й міміку лідера регіоналів.

Діяльність Манафорта вияви-
лася дуже успішною: того ж року 
Партія регіонів із тріумфом повер-
нулася у велику політику, а чотири 
роки потому Януковича було обра-
но Президентом.

У 2014 році політтехнолог узяв-
ся за кампанію «Опозиційного бло-
ку», за лічені місяці розкрутивши 
уламок колишньої Партії регіонів 
до середніх розмірів парламент-
ської партії. У жовтні 2014 року 
«Опоблок» провів у Раду понад 40 
депутатів.

А вже у 2016 році Манафорт очо-
лив виборчу кампанію республікан-
ця Дональда Трампа, який зрештою 
став 45-м президентом США.

У серпні того ж року вибухнув 

скандал з «амбарною книгою Партії 
регіонів», згідно з якою Пол Мана-
форт отримав за свої послуги $12,7 
млн готівкою, тому політтехнолог 
покинув посаду. Проте, за даними 
ЗМІ, він продовжував впливати і 
на перебіг кампанії, і на підбір пре-
тендентів на ключові посади в но-
вій адміністрації. Дональд Трамп 
не підтримав, але й не звинуватив 
ні в чому колишнього главу свого 
штабу. 

Наразі Манафорт і Гейтс здали 
паспорти (згідно з документами, 
Манафорт має три паспорти США, 
всі під різними номерами) й пере-
бувають під домашнім арештом 
із заставами в $10 та 5 млн відпо-
відно. Окружний суд у Вашингтоні 
може звільнити їх з-під домашнього 
ареш ту до грудня, але збереже ви-
могу носіння електронного при-
строю спостереження та обмежить 
у пересуванні.

Пол Манафорт

radiosvoboda.org

nrcu.gov.ua

Річард Гейтс

ar.reuters.com

am
dn.new
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Олександр Аваков

У Міноборони запевняють, що не влаштовували облав
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театр абсурду

пороблено-задавнено

корупція

ДЕПУТАТИ ЛУЦЬКРАДИ 
ПОНОВИЛИ ТА ЗВІЛЬНИЛИ ВУСЕНКО

КОЛИШНІЙ ДЕПУТАТ 
ПОПАВСЯ НА ХАБАРІ 

(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.)

Луцьк 

З листопада в Луцьку поліція 
затримала на хабарі колишнього 
депутата Волинської обласної 
ради, свободівця Святослава 
Боруцького.

Він за дві тисячі доларів США пообіцяв до-
помогти з розміщенням МАФів для торгівлі 
продуктами харчування й одержав частину 
обумовленої суми. Ще частину коштів він мав 
передати службовим особам міської ради, 
повідомляє Управління захисту економіки у 
Волинській області.

Правоохоронці вилучили одержані кошти. 
Наразі відкрито кримінальне провадження.

До слова, Святослав Боруцький склав 
пов новаження депутата облради у 2015 році. 
Раніше очолював Луцьку міську організацію 
ВО «Свобода» і був заступником голови Во-
линської обласної організації ВО «Свобода».

ПРИМАРНА 
КОРУПЦІЯ
СУД ВИЗНАВ ДІЇ ІГОРЯ 
ПОЛІЩУКА ЗАКОННИМИ

Луцький міськрайонний суд 
визнав, що в депутатському 
запиті радника міського голови та 
депутата Луцької міськради Ігоря 
Поліщука не було й не могло бути 
«корупційної» складової. 

Адже, озвучивши запит до право-
охоронних органів з проханням належ-
ним чином розслідувати незаконне про-
никнення до кабінету ректора Луцького 
національного політехнічного універси-
тету, він не міг мати приватного інтере-
су. Про це йдеться у постанові Луцького 
міськрайонного суду від 2 листопада.

Запит Ігоря Поліщука стосувався 
справи про незаконне проникнення в 
кабінет ректора ЛНТУ Петра Савчука 
працівників правоохоронних структур. 
Нагадаємо, інцидент трапився у листо-
паді 2016 року.

Правоохоронці почали затягувати 
слідство, тому Ігор Поліщук, зважаючи 
на резонанс справи, спрямував депу-
татський запит до поліції з проханням 
об’єктивно і всебічно розслідувати спра-
ву. Але вже в березні стало відомо, що 
депутату інкримінують «неповідомлен-
ня про наявність конфлікту інтересів» та 
«розголошення інформації, яка стала ві-
дома в результаті посадової діяльності».

Звинувачення, ясна річ, абсурдні, 
адже депутатський запит чи звернення 
не є обов’язковим до виконання, лише 
для розгляду та відповіді по суті. Більше 
того, в Україні немає жодного прецеден-
ту, коли депутата притягували до відпо-
відальності через запит.  

Як встановив суд, будь-якого кон-
флікту інтересів після подання запиту 
не виникло. «Депутати не обмежені в 
наданні депутатських запитів. Внесення 
депутатського запиту не є обов’язковим 
до виконання, також при голосуванні 
за підтримання свого запиту в Поліщу-
ка немає конфлікту інтересів, оскільки 
його голос нічого не вирішував, а також 
йому не було відомо, як проголосують 
інші депутати», – йдеться в постанові.

2 листопада суд постановив закрити 
провадження у справі про адмінправо-
порушення у зв’язку з відсутністю в діях 
Ігоря Поліщука складу та події адміні-
стративного правопорушення.

«Я вітаю таке рішення не тільки тому, 
що воно виправдовує мене, а тому, що 
воно об’єктивне. Можливо, з боку про-
куратури були спроби вплинути на спра-
ву, але суд встановив істину. Рік тягнула-
ся ця справа і, на мою думку, в ній було 
яскраво виражене політичне підґрун-
тя», – резюмував депутат-укропівець.

слово феміди

Поки Верховна 
Рада відтягує 
призначення 

виборів мера Луцька, 
в обласному центрі 
розгорнувся черговий 
політичний спектакль 
із Юлією Вусенко в 
головній ролі, яка 
вимагає поновити ї ї на 
посаді секретаря міської 
ради.

Нагадаємо, після смерті місь-
кого голови Миколи Романюка 
3 лютого секретарем ради за-
лишалася представниця «Само-
помочі» Юлія Вусенко, однак 
згодом рішенням ради її звільни-
ли, а новим секретарем обрали 
укропівця Ігоря Поліщука, який 
перебрав повноваження викону-
вача обов’язків міського голови. 
Відтоді Вусенко домагається по-
новлення через суд.

Чи не головним рушієм, яким 
зараз керується Юлія Вусенко в 

Луцьк

Через сприяння 
рейдерським схемам у 

Волинській обласній раді 
пропонують звільнити 
начальника Головного 
територіального управління 
юстиції у Волинській області 
Валентина Кухарика. 

Кілька представників бізне-
су Волині та громадських орга-
нізацій заявили про незаконне 
захоплення майна підприємств 
та землі за підтримки обласного 
управління юстиції, яке через ви-
конавчу службу сприяє рейдер-
ським схемам.

У той же час управління че-
рез свої структурні підрозділи 
створює штучні проблеми для 
комунальних підприємств. Прик-
лад – ситуація з ДКП «Луцьктеп-
ло». Цьогоріч підприємство не 
змогло виконати запланованих 
профілактичних та ремонтних 
робіт, оскільки виконавча служ-
ба заблокувала його рахунки.

«Державні органи юстиції, 
які здійснюють наглядову функ-

цію і є гарантами дотримання 
законності, навпаки, мають про-
тидіяти рейдерським схемам 
та поглинанню підприємств. На 
Волині спостерігається інша си-
туація, коли на догоду певним 
олігархічним структурам страж-
дають інтереси чесного бізнесу, 
а у випадку з таким стратегічно 
важливим для соціальної сфери 
комунальним підприємством, 
як «Луцьктепло», ми можемо 
впевнено говорити про загрозу 
інтересам усієї територіальної 
громади від рейдерських захоп-
лень державних чиновників», – 
заявив радник голови Волиньра-
ди Вячеслав Рубльов. 

Депутат навіть зареєстрував 
проект рішення про звернення 
обласної ради до міністра юсти-
ції щодо діяльності волинського 
управління юстиції. Запропоно-
вано рекомендувати Павлу Пет-
ренку розглянути питання щодо 
невідповідності обійманій поса-
ді начальника територіального 
управління юстиції в області Ва-
лентина Кухарика.

  Іван САВИЧ
Луцьк

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

боротьбі за владу, можуть бути 
120 тис. грн заробітної плати за 
місяці, коли вона не працювала 
секретарем міської ради. Гро-
ші депутатка зможе отримати, 
лише поновившись на посаді 
секретаря.

Вигідним поновлення Вусен-

ко може бути також Степану Івахі-
ву з олігархічної групи «Контині-
ум», який прагне розграбувати та 
дестабілізувати Луцьк, пересліду-
ючи власні інтереси, які й відсто-
ює депутатка. Аби перешкодити 
цьому та не дозволити викачати 
120 тис. грн із міського бюджету, 

луцькі депутати на позачерговій 
сесії 2 листопада таємним голо-
суванням поновили Юлію Вусен-
ко на посаді секретаря ради, а 
потім проголосували за достро-
кове припинення її повноважень 
і наступне звільнення.

Відзначимо, що депутати 
фракцій «Солідарність», «На-
родний контроль», «Свобода» та 
«Самопоміч», яких підозрюють 
у підтанцьовках київській владі, 
відмовилися взяти участь у голо-
суванні та просто під час засідан-
ня покинули сесійну залу.

Як пояснив заступник дирек-
тора юридичного департамен-
ту Луцької міської ради Андрій 
Максим’як, депутати міськради, 
поновивши на посаді секрета-
ря Луцькради Юлію Вусенко та 
звільнивши її, дотрималися ви-
мог закону й виконали постанову 
Львівського апеляційного суду 
від 4 липня, адже поновлення, 
як і належить, відбулося рішен-
ням сесії ради. Окрім того, Луць-
ка міська рада подала касаційну 
скаргу на рішення апеляційного 
суду.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ СПРИЯЄ РЕЙДЕРСТВУ 

гроші державні

Волинь

Бюджет області 
перевиконали майже 

на 40 млн грн. Попри це, 
у деяких сільрадах казну 
змогли наповнити лише на 
58% від запланованого. 
Про це йшлося під час 
наради в голови Волинської 
облдержадміністрації 
Володимира Гунчика 
6 листопада.

Директор департаменту фі-
нансів Волинської облдержад-
міністрації Ігор Никитюк інфор-
мував, що до загального фонду 
всіх бюджетів області надійшло 
2,8 млрд грн.

«В області виконали по-
казники бюджетів 370 громад, 
що на 754 мільйонів більше, 
ніж торік. Попри це, є дев’ять 
бюджетів, які мають виконання 
показників казни менш як 80%. 
Серед таких Марковичівська, 
Велимченська, Грабівська, Ро-
манівська, Нудиженська, Ве-
ликоосницька сільські ради. 
А в Осівцівській сільраді най-

ПРОБЛЕМНІ БЮДЖЕТИ 
ПЕРЕВІРЯТЬ

Управління захисту економ
іки

volynnew
s.com

нижчий показник виконання – 
58%», – повідомив посадовець.

Пояснити, в чому полягає 
таке невиконання бюджету, 
голова Осівцівської сільради 
Андрій Михалик не зміг. На за-
питання, з чим пов’язане низь-
ке наповнення бюджету, обра-
нець громади відповів коротко: 
«Бо так сталося».

Під час наради Ігор Ники-
тюк пояснив, що невиконання 
бюджетів пов’язане з недо-
отриманням плати за землю, 
рентної плати за використан-
ня лісових ресурсів та менші 
надходження податку на до-
ходи фізичних осіб. У зв’язку з 
цим аудитори перевірятимуть 
проб лемні бюджети.

5.ua

Ціна питання – $2000

Спектакль Вусенко зазнав фіаско
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Справедливість завжди приправлена дрібкою помсти. Жорж Вольфром

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

складної ситуації, 
підказує професійний юрист із 
практичним досвідом, адвокат 
Віктор Бондаренко, який бере 
участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». Поставити свої 
запитання ви можете на сайті, або 
ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Є успадкована в рівних долях 
на двох спадкоємців кварти-
ра. Спадкоємець №1 оформив 
свою половину і має право 

власності, а спадкоємець №2 лише на-
писав заяву про прийняття спадщини 
і далі справа не пішла. Зареєстрова-
ний у квартирі лише спадкоємець №2, 
ключі теж у нього. Спадкоємець №1 
там не зареєстрований, ніколи не про-
живав і навіть доступу до квартири не 
має. Особові рахунки для сплати ко-
мунальних послуг відкриті на спадко-
ємця №2, спадкоємцю №1 у відкритті 
окремих рахунків на нього (поділ ра-
хунків) відмовили. У разі виникнення 
боргів за централізоване опалення 
за законом відповідальність за 100% 
боргів з опалення у цій ситуації лежить 
на спадкоємцеві №1, незважаючи на 
те, що його там лише 1/2 квартири? Чи 
солідарно на обох спадкоємцях?»

У цьому випадку відповідальність 
за оплату комунальних послуг лежить 
на обох співвласниках пропорційно 
до розміру їхніх часток у кватирі, тобто 
кожен має сплачувати за комунальні 
послуги порівну. Статтею 360 Цивіль-
ного кодексу України передбачено, що 
співвласник, відповідно до своєї част-
ки, у праві спільної часткової власності 
зобов’язаний брати участь у витратах на 
управління, утримання та збереження 
спільного майна, у сплаті податків, збо-
рів (обов’язкових платежів), а також нес-
ти відповідальність перед третіми осо-
бами за зобов’язаннями, пов’язаними зі 
спільним майном.

«Мене запросили як зацікав-
лену сторону в окремому 
провадженні зі встановлення 
юридичного факту. Але на-

справді мені байдуже, чи встановлять 
там юридичний факт, чи ні. Можу я не 
піти на судове засідання?»

Залишити без реагування такий ви-
клик до суду ви не можете. Однак не 
піти туди можете. Для цього вам слід по-
дати клопотання про розгляд справи за 
вашої відсутності, у якому також висло-
вити своє ставлення до заяви, що роз-
глядається, зокрема зазначити, що по-
кладаєтеся у розв’язанні цього питання 
на рішення суду.

«Між мною і сусідкою сталася 
сварка, під час якої виникла 
бійка з легкими тілесними 
ушкодженнями. Чи можуть ви-

ступати свідками люди, які були за 400 
метрів від місця подій, при цьому свід-
чення надали аж через два тижні?»

Можуть. Статтею 65 КПК України пе-
редбачено, що свідком є фізична особа, 
якій відомі або можуть бути відомі об-
ставини, що підлягають доказуванню 
під час кримінального провадження, і 
яку викликали для давання свідчень. 
Інше питання, чи така особа спроможна 
побачити на відстані 400 метрів ті по-
дії, про які вона надає показання. Тому 
для того, щоб спростувати показання 
такого свідка, доцільно провести слід-
чий експеримент за участю спеціаліста 
(наприклад, фахового офтальмолога), 
одночасний допит, у ході якого довести 
об’єктивну неспроможність на такій від-
стані побачити обставини, про які сві-
док надає свідчення.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста децентралізація

реформа

демографічна ситуація

довга пісняпільги

Окорськ, Вілька-Садівська, Ква-
совиця, Малий Окорськ, Юнівка), 
Зубильненська (села Зубильне, 
Семеринське, Сірнички), Шель-
вівська (села Шельвів, Войнин, 
Гранатів, Садівські Дубини).

– Затурцівська ОТГ – перша в 
Локачинському районі. Приємно, 
що до створення цієї громади до-
лучилася команда Офісу реформ 
у рамках проекту ПУЛЬС, який 
реалізує Асоціація міст України 
за підтримки USAID, – наголосив 
консультант з юридичних питань 
Асоціації міст України Валентин 

Малиновський. – Також уперше 
в історії децентралізаційної ре-
форми пройдуть додаткові вибо-
ри депутатів у громадах, що при-
єдналися до ОТГ: Радошинській 
(Голобська ОТГ) та Хмелівківській 
(Зимнівська ОТГ).

У Локачинському районі за 
планом мало бути три ОТГ – За-
турцівська, Локачинська і При-
вітненська, хоча тут також було 
запущено модель «один ра-
йон – одна громада». На думку 
Валентина Малиновського, такий 
варіант був можливий, але для 

ЗНОВУ ВИБОРИ
Локачинський район

Не встигли на Волині 
завершитися 
наймасштабніші 

вибори в ОТГ, як область 
знову готується 
до нових. Минулої 
суботи, 4 листопада, 
розпочався виборчий 
процес перших виборів 
місцевих депутатів 
та голів об’єднаних 
територіальних громад. 

Вибори призначено на 
24 грудня в 51 об’єднаній громаді 
у 17 областях України. На Волині 
вони відбудуться лише в одній 
ОТГ – Затурцівській (Локачин-
ський район). Також уперше в іс-
торії децентралізаційної рефор-
ми на Волині пройдуть додаткові 
вибори депутатів у громадах, що 
приєдналися до ОТГ, інформують 
у Волинському РВ Асоціації міст 
України.

До складу Затурцівської ОТГ 
входять Затурцівська сільська 
рада (села Затурці, Великий 

цього потрібно було конкретно 
працювати.

– Зробити це було вкрай 
складно. Локачинський се-
лищний голова мав ініціювати 
цей процес, але, якщо хоча б 
одна сільрада не дала згоду на 
об’єднання, то утворити одну ОТГ 
було б неможливо. Уже зараз си-
туація трохи покращилася, адже 
створено Затурцівську сільську 
ОТГ, яка вже у виборчому проце-
сі, – зазначає консультант АМУ.

Загалом до складу цих 51 
ОТГ, де 24 грудня відбудуться ви-
бори, увійшли 256 місцевих рад: 
7 міських, 19 селищних та 230 
сільських. За попередніми підра-
хунками, в цих виборах зможуть 
взяти участь понад 356,5 тисячі 
виборців.

Після грудневого волеви-
явлення в Україні функціонува-
тимуть 665 ОТГ, що об’єднали 
28% органів місцевого самовря-
дування (на Волині – 41,26%), 
в яких проживає 13,4% (на Во-
лині – 26,9%) населення, а їх те-
риторія становить 28% (на Воли-
ні – 45,4%).

У Затурцівській ОТГ вибори 
відбудуться 24 грудня

До 1 грудня всі 
українські школи мають 

оприлюднити інформацію 
про надходження й 
використання коштів 
незалежно від того, йдеться 
про державні гроші чи про 
благодійні внески батьків.

Як повідомляють у Міністер-
стві освіти і науки, цього вимагає 
закон «Про освіту».

«Окрім беззаперечного фак-
ту, що вимогу закону треба ви-
конувати, є й інше: у суспільстві 
побутує міф, що батьки практич-
но повністю фінансують освіту. 
Очевидно, що це не так. Прозо-
ра фінансова звітність допоможе 
нам, по-перше, оцінити, скільки 
реально коштів зараз українське 
суспільство вкладає у шкільну 
освіту і яку частку складає цей 
тіньовий бюджет освіти, а по-
друге, нарешті дати нашим бать-

Українцям, які ощадливо 
користувалися газом у минулому 

опалювальному сезоні, держава 
виплатить грошову компенсацію. 
Монетизацію субсидій проведуть 
до 15 листопада, запевнив віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко. За 
його словами, компенсації розміром 
до 700 грн отримають 1,7 млн родин. 
Загалом за невикористані кошти на 
субсидії виплатять 1,1 млрд грн. 

Водночас заступник міністра фінансів 
Сергій Марченко заявив, що в державній 
скарбниці бракує коштів для виконання 
зобов’язань за субсидіями. За його слова-
ми, в бюджеті є 61 млрд грн, а зобов’язань 
на перше число цього місяця – на 71 млрд 
грн. Заступник міністра пообіцяв, що вже 
до кінця року питання боргів за енерго-
носії уряд закриє. Він допускає, що це, 
можливо, буде зроблено шляхом внесен-
ня змін до бюджету. 

Між тим, на Волині до кінця року борг 
із держбюджету за пільги та субсидії скла-
датиме 1 млрд грн, прогнозує директор 
департаменту фінансів облдержадміні-
страції Ігор Никитюк. «Про ситуацію ми 
інформували столицю, навіть Прем’єр-
міністра України, коли він приїжджав на 
Волинь. Як нам відомо, у Кабміні готують 
певні зміни, нам мають виділити незнач-
ні кошти – близько 30 млн грн», – каже 
голов ний фінансист області.

Варто відзначити, що такі значні фі-
нансові заборгованості є не перед усі-
ма областями. За словами виконувача 
повноважень Луцького міського голови 
Григорія Пустовіта, окремі регіони отри-

МІНОСВІТИ ВИМАГАЄ ВІД 
ШКІЛ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

НА ВИПЛАТУ 
СУБСИДІЙ
БРАКУЄ ГРОШЕЙ

З 1 вересня чисельність населення області 
становила 1039,7 тис. осіб. Про це повідомили у 
Головному управлінні статистики у Волинській 
області, пише «Кордон». Упродовж січня-серпня 
кількість жителів зменшилась на 1270 осіб. Об-
сяг природного скорочення порівняно з січнем-
серпнем 2016 року збільшився в 2,4 раза. Кіль-
кість новонароджених у січні-серпні становила 
8098 осіб, померлих – 9113 осіб.

кам прозору картину того, на що 
витрачають їхні кошти. Давайте 
разом зараз визначимо опти-
мальну дату, коли ми можемо 
вимагати від усіх шкіл оприлюд-
нення цих даних. Упевнена, що 
краще за вас – керівників облас-
них управлінь – ніхто не розуміє 
роботу шкіл на місцях», – цитує 

МОН слова міністра Лілії Грине-
вич, яка 2 листопада зустріла-
ся з керівниками усіх обласних 
управлінь освіти.

Закон «Про освіту», ухвале-
ний Верховною Радою на початку 
осені, набув чинності 28 вересня. 
Документ передбачає низку ново-
введень, як-от 12-річне навчання в 

школі, розширення автономії шкіл і 
зміну контролю за їхньою діяльніс-
тю. Найбільше дискусій спричини-
ла норма закону про обов’язкове 
викладання у середній школі укра-
їнською мовою. Проти виступили 
представники щонайменше семи 
держав. Після цього документ від-
правили на експертизу до Венеці-
анської комісії.

Закон також передбачає, що 
держава забезпечує асигнування 
на освіту в розмірі не менш ніж 
7% ВВП за рахунок коштів дер-
жавного, місцевих бюджетів й 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством. 
Державні та комунальні закла-
ди освіти мають право надавати 
платні освітні й інші послуги, пе-
релік яких затверджує уряд.

osvitportal.lviv.ua

ukranew
s.com

politeka.net

Задля комфорту і здоров’я волинських шко-
лярів із обласного бюджету виділили 1,7 млн грн 
на облаштування внутрішніх санвузлів у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах. Однак більш як 
половину коштів райони досі не використали.

Зі слів директора департаменту фінансів 
Волинської облдержадміністрації Ігоря Ники-
тюка, станом на 1 листопада використано лише 
612,1 тис. грн освітньої субвенції на облаштуван-
ня туалетів. «Враховуючи ситуацію, ми запропону-
ємо на сесії обласної ради перенаправити кошти 
із тих районів, де їх не використовують, на ті, де 
гроші зможуть освоїти», – розповів Ігор Никитюк.

Як відомо, питання перенесення шкільних 
вбиралень із вулиці у приміщення не підніма-
ли протягом десятиліть. У 2016 році на Волині 
близько 70 шкіл мали вбиральні, розташовані на 
подвір’ях навчальних закладів.

Не менш актуальна проблема для сільської 
місцевості – відсутність шкільних автобусів. За 
словами голови Волинської ОДА Володимира 
Гунчика, аби забезпечити довезення учнів до сіль-
ських шкіл, потрібно щонайменше сто автобусів.

ВОЛИНЯН МЕНШАЄ

ГРОШІ Є – 
ВБИРАЛЕНЬ НЕМА

мали компенсацію з надлишком. А Луцьк 
недоотримав за субсидії 160 млн грн.

«Наступного року буде ще гірше, адже 
зараз пільги відшкодовують із держбю-
джету. Але є ініціатива, аби Верховна Рада 
передала це місцевим органам самовря-
дування. Якщо так станеться, то з нашого 
бюджету заберуть 70 мільйонів. Окрім 
цього, із бюджету мають намір збільшити 
суму регресивної субвенції. Цього року 
ми надали держбюджету 16,5 млн грн, а 
на наступний ставлять план 44,5 млн», – 
розповів Григорій Пустовіт.

До слова, в Луцьку побільшало сімей, 
які отримують субсидії. Цього року по 
допомогу звернулися й отримали пільги 
понад 17 тисяч лучан, зазначила дирек-
тор департаменту соціальної політики 
Луцької міськради Вікторія Майборода. 
Загалом в обласному центрі різну пільго-
ву допомогу отримали на загальну суму 
210 млн 809,8 тис. грн.

Серед тих, хто отримує субсидії, – по-
над 400 внутрішньо переміщених осіб. 

Закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня

Монетизацію субсидій обіцяють 
провести до 15 листопада
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Той, хто лікується за медичним довідником, ризикує померти від друкарської помилки. Крістіан Фрідріх Геббель

  Марта ЮЛАНТОВА
Луцьк

компетентно ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ 
ІНСУЛЬТ ЗНАЧНО ПОМОЛОДШАВ

На сьогодні в Україні 
інсульт посідає друге 
місце серед причин 

смертності населення 
й перше місце – серед 
причин тривалої (а часто і 
постійної) інвалідизації та 
непрацездатності. На жаль, 
часто хворі звертаються 
до лікаря вже запізно, 
або й зовсім ігнорують 
виникнення легких 
симптомів. Про особливості 
хвороби та методи 
профілактики розповіла 
лікар-невропатолог вищої 
категорії Луцької міської 
клінічної лікарні Галина 
Романюк.

– Інсульт – це гостре порушен-
ня мозкового кровообігу (ГПМК), 
що спричиняє ушкодження тканин 
мозку і призводить до порушення 
його функцій. Ще донедавна побу-
тувала думка, що інсульт – це хво-
роба людей поважного віку. Але за 
останні п’ять років інсульт значно 
помолодшав, різко зросла кількість 
інсультів у хворих віком 30-40 ро-
ків, – наголошує Галина Романюк.

– Як розпізнати цю підступну 
недугу?

– Для визначення перших ознак 
інсульту найчастіше використову-
ється тест «Обличчя – рука – мова» 
(або по-іншому – шкала FAST). Паці-
єнта просять усміхнутися або пока-
зати зуби, при цьому оцінюють си-

метричність обличчя (при інсульті 
кут рота опускається або зовсім не 
рухається); підняти й утримувати 
руки не менш як п’ять секунд (при 
інсульті одна з рук опускається або 
не піднімається); повторити будь-
яке просте речення або назвати 
свої паспортні дані (при інсульті 
мовлення стає невиразним чи зов-
сім втрачається). Але є й інші клініч-
ні ознаки інсульту. Це раптове різке 
запаморочення з нудотою і блюво-
тою; порушення зору чи двоїння; 
сильний головний біль (переважно 
при крововиливі); раптова втрата 
пам’яті на події останніх кількох го-

дин (синдром тотальної глобальної 
амнезії).

– Що може стати причиною 
інсульту?

– Найчастіше інсульти виника-
ють у гіпертоніків, які легковажно 
ставляться до регулярного прийо-
му гіпотензивних препаратів або 
не контролюють АТ. Причинами 
недуги можуть бути церебральний 
атеросклероз і порушення ліпід-
ного обміну. Характерним є висо-
кий рівень холестерину в крові, що 
призводить до утворення атеро-
склеротичних бляшок у кров’яному 
руслі. Останні можуть значно зву-

жирів, солі, вуглеводів, смаженої і 
гострої їжі. За умови хорошого са-
мопочуття щодня потрібні піші про-
гулянки впродовж не менш як 20 хв 
швидким темпом (або ж інші фізичні 
вправи чи навантаження).

З основних медикаментозних 
препаратів для профілактики ін-
сультів використовують гіпотензив-
ні препарати (за наявності гіперто-
нії), статини (для зниження рівня 
холестерину) і препарати для роз-
рідження крові й запобігання тром-
боутворенню (група аспіринів).

– Що потрібно робити в разі 
підозри на інсульт?

– У разі виникнення будь-яких 
мінімальних ознак терміново ви-
кликати швидку і зазначити, що у 
хворого підозра на інсульт. Пацієн-
та обов’язково потрібно покласти в 
горизонтальне положення, заспо-
коїти, забезпечити надходження 
свіжого повітря (відчинити вікно, 
розстібнути комірець). По можли-
вості – виміряти артеріальний тиск.

Усім потрібно запам’ятати золо-
те правило – що швидше звернешся 
по медичну допомогу, то більше ма-
тимеш шансів на одужання і змен-
шення неврологічного дефекту.

Якщо ж ви уже перенесли ін-
сульт – не треба опускати рук. З 
можливостями сучасної реабілітації 
і відновної терапії можна досягнути 
зменшення інвалідизації і покра-
щення якості життя

жувати просвіт судин або утворю-
вати тромби з повним перекриттям 
судини. Інсульт може спричинити 
цукровий діабет. Він сприяє ран-
ньому виникненню атеросклерозу, 
підвищенню в’язкості крові, а також 
розвитку ламкості судинної стінки. 
Інсульт може розвинутися у хворих 
з частими мігренозними кризами 
(оскільки під час нападу виникає 
виражений спазм судин).

Також інсульт часто виникає 
при хворобах крові, серця (зокрема 
при миготливій аритмії, вроджених 
вадах), васкулітах, онкопатологіях.

– Чи впливає на розвиток хво-
роби спосіб життя?

– Так, звісно. У групі ризику – 
люди, які ведуть малорухомий спо-
сіб життя. Гіподинамія призводить 
до ожиріння і порушення ліпідного 
обміну. На 8% зростає можливість 
розвитку інсульту, якщо людина ку-
рить більш як 10 цигарок на день. 
Серед причин – неправильне хар-
чування, часті стреси, зловживання 
алкоголем і наркотиками.

– Що слід робити, щоб запо-
бігти інсульту? 

– Обов’язково стежити за арте-
ріальним тиском (особливо особам 
зі спадковим фактором), частіше 
проходити медичні огляди з визна-
ченням холестерину, показників 
згортання крові, рівня глюкози. У 
харчовому раціоні потрібно знач-
но обмежити вживання тваринних 

ЦІ ЛІКИ – 
НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ
У Міністерстві охорони здоров’я 
не рекомендують давати дітям 
деякі препарати для лікування 
грипу та застуди. Про це на своїй 
інтернет-сторінці написала в.о. 
міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун.

«Часто популярні ліки, які пацієнти 
звикли вживати або придбали за реко-
мендацією друзів чи навіть деяких ме-
диків, не мають доведеної ефективності 
для лікування грипу і ГРВІ», – наголоси-
ла Супрун.

Вона додала, що Центр громадсько-
го здоров’я МОЗ склав перелік ліків, які 
не потрібно вживати у випадку грипу чи 
ГРВІ у дітей.

1. Антибіотики – не рекомендовані.
2. Противірусні препарати не реко-

мендовані (крім озельтамівіру та зана-
мівіру за показаннями).

3. Імуномодулятори – не рекомендо-
вані. Можуть бути шкідливі.

4. Інтерферони – не рекомендовані. 
Ефективність порівняна з плацебо.

5. Антигістаміни – не рекомендова-
ні. Ефективність при лікуванні ГРВІ не 
доведена.

6. Сиропи проти кашлю – не реко-
мендовані. Можуть бути шкідливі для 
дітей до 4 років.

7. Комбіновані ліки проти застуди – 
заборонені дітям молодшого віку. По-
легшують симптоми у дорослих.

8. Вітаміни – не рекомендовані. 
Ефективність не доведена.

9. Рослинні препарати – ефектив-
ність не доведена.

«Міністерство охорони здоров’я 
рекомендує лікарям проводити роз’яс-
нювальну роботу з медичним персона-
лом та пацієнтами про неефективність 
використання цих груп препаратів у 
дітей та потенційну шкоду самолікуван-
ня», – додали в прес-службі МОЗ.

офіційно

health-ua.com

Часто хворі ігнорують виникнення перших симптомів

Проти ангіни. 50 г прополісу 
посікти тоненько ножем. Перед 
цим його потрібно покласти в мо-
розилку. Засипати у темну пляшку 
(з коричневого або зеленого скла) 
і залити 250 г міцного самогону – 
70-80% (спирту не використову-
вати, він «палить» слизові обо-
лонки). Час до часу струшувати. 
Настоянку можна використову-
вати, щойно вона набуде корич-
невого кольору. Полоскати нею 
горло за перших ознак хвороби.

Діткам проти ангіни готують 
прополісну водичку: на 1 ст. лож-
ку перевареної води капають 
4-10 крапель (залежно від віку) 
спиртової настоянки. Водичка 
стане як молоко. Настоянку тре-
ба ковтати. 

про наболіле заради дітей

апітерапія 

Луцьк 

Ремонт Волинської обласної 
інфекційної лікарні планують 
профінансувати на 50% з обласного 
та на 50% з міського бюджетів 
Луцька. Адже 80% пацієнтів лікарні – 
лучани.  За словами голови облради 
Ігоря Палиці, до 1 травня наступного 
року медичний заклад має стати 
прикладом для інших лікарень.

Голова облради зауважив, що капітальних 
ремонтів потребують комунальні об’єкти по всій 
області. Як приклад він навів нещодавній візит в 
обласну інфекційну лікарню.

«Вентиляції та витяжок узагалі немає. На по-
верх – один нещасний туалет та одна ванна 1960 
року. Обладнання немає. Я не знаю, яка функція 
цієї лікарні. Туди просто перевозять людей, тому 
що є лікарі, які можуть встановити діагноз. Нема 
обладнання, всередині лікарня – у жахливому 
стані», – зазначив Ігор Палиця.

Також він наголосив на жахливому стані об-

ІНФЕКЦІЙНУ ЛІКАРНЮ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ ЗА ГРОШІ 
МІСЬКОГО ТА ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТІВ 

ЛІКИ З ПАСІКИ  

Халва проти анемії. Змо-
лоти на кавомолці підсушені во-
лоські горіхи і сиру гречку (1:1). 
Додати гречаний мед і ванілін, 
щоб із маси можна було форму-

вати маленькі кульки (робити це 
слід мокрими руками). Виклада-
ти на тарілку. Для вередунів мож-
на полити зверху розтопленим 
шоколадом – і в холодильник. 

У таких цукерках багато заліза і 
мік роелементів. 

Проти кашлю. Лимон про-
варити у воді на слабкому вогні 
10 хв, розрізати навпіл і вичави-
ти сік. У склянку з соком додати 
2 ст. ложки гліцерину, розмішати 
й долити доверху медом. При-
ймати такий сироп по 1 ч. ложці 
протягом дня. Він дуже помічний, 
коли інші засоби безсилі.

Проти грипу. Часник подріб-
нити і змішати з медом (1:1), кра-
ще липовим. Приймати на ніч по 
1 ст. ложці, запиваючи водою.  

Проти туберкульозу. Ро-
зігріти на паровій бані (не 
кип’ятити!) 100 г меду, 100 г верш-
кового масла, 100 г смальцю або 
гусячого жиру, 15 г соку алое і 
100 г какао. Приймати суміш двічі 
на день по 1 ст. ложці, розчиняю-
чи у склянці гарячого молока.

steptohealth.com

Часник і мед – ліки проти грипу

Луцьк 

У Волинській обласній 
дитячій клінічній 
лікарні відремонтували 
приймально-діагностичне 
відділення. Це вдалося 
зробити завдяки сприянню 
виконавчого директора 
ТзОВ «ТАТРАФАН» 
Рудольфа Крайняка. На 
це було виділено близько 
300 тис. грн. 

Працівники медзакладу кажуть, 
що ремонт значно покращить умови 
їхньої роботи та позитивно вплине 
на якість медичних послуг для ма-
леньких пацієнтів, які звертаються 
по допомогу в лікарню.

Рудольфу Крайняку вручили по-
чесну нагороду – подяку від голови 
Волинської обласної ради Ігоря Па-
лиці.

ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
ВІДДІЛЕННЯ 
ОБЛАСНОЇ 
ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ 

ласної психіатричної лікарні, де з 2500 м2 даху 
вода ллється на пацієнтів. За його словами, 50% 
пацієнтів психлікарні – теж лучани, але з місько-
го бюджету заклад зовсім не фінансується. 

Наразі виготовляють проектно-кошторисну 
документацію щодо цих двох об’єктів обласної 
комунальної власності.

pravda.lutsk.ua

Капітальних ремонтів потребують 
комунальні об’єкти по всій області
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шість соток

ГЕТЬ ХРІН 
ІЗ ГОРОДУ!

ЧАЙ – НЕ ЛИШЕ 
ДЛЯ ЗАВАРКИ
Використані пакетики чорного 
чаю можуть ще згодитися 
в господарстві. Ось як їх 
застосовують економні ґаздині. 

1. Щоб кухонне начиння з заліза не ір-
жавіло, протріть його вологим пакетиком 
чорного чаю. Танін, який є у його складі, 
захистить поверхню від окислення.

2. Щоб у холодильнику не було не-
приємного запаху, покладіть у відкритий 
контейнер кілька чайних пакетиків. Вони 
вберуть усі неприємні запахи.

3. Щоб макарони або каші були аромат-
ними, перед тим, як засипати їх в каструлю, 
опустіть в окріп на кілька секунд чайний 
пакетик. Можна проекспериментувати з 
різними сортами чаю – з додаванням жас-
мину або з кориці.  

4. Щоб відмити жирний посуд, складіть 
його в раковині, залийте теплою водою і 
киньте 2-3 пакетики чаю. Він полегшить 
вам роботу. 

5. Щоб відмити скло чи дзеркало, зава-
ріть з використаних пакетиків слабкий чай, 
розбризкайте на поверхню і протріть ган-
чіркою, яка не залишає після себе ворсу.

6. Щоб очистити старі дерев’яні меблі 
й підлогу, заваріть із кількох використаних 
пакетиків неміцний чай. Коли вистигне, 
змочіть ганчірку і протріть забруднену по-
верхню. Рідина забере навіть застарілий 
бруд, але не пошкодить деревину. 

7. Щоб збагатити компост, висипте у 
нього вміст використаного чайного па-
кетика або просто розсипте чай навколо 
рослин у саду чи квітнику. 

8. Щоб приготувати ніжне м’ясо, на 
кілька годин замаринуйте його в неміц-
ному чаї, додавши води чи вина. Це ще й 
надасть страві вишуканого аромату. 

9. Щоб полегшити біль після несильно-
го опіку чи зменшити свербіж від укусу ко-
махи, щонайшвидше прикладіть до цього 
місця вологий чайний пакетик. Він охоло-
дить шкіру, а танін допоможе полікувати. 

10. Щоб зняти втому з очей і позбутися 
темних кіл, на 15 хвилин зробіть компрес із 
чайних пакетиків.  

11. Щоб темне волосся після миття сяя-
ло, сполосніть його прохолодним чаєм. Це 
додасть блиску і прискорить відростання.

12. Щоб почистити килими, розсипте 
на них вміст пакетів і залиште на 15 хвилин. 
За цей час листочки чаю абсорбують не-
приємні запахи і нададуть тканині свіжого 
аромату. Потім зберіть листя пилососом. 

домоведення

вантажопідйомністю

меню за розкладом СИР – НА СНІДАНОК, СИР – НА СНІДАНОК, 
МОЛОКО – НА ВЕЧЕРЮМОЛОКО – НА ВЕЧЕРЮБудьмо відверті: 

ми не завжди 
дивимося на 

годинник, сідаючи 
вечеряти. Але іноді 
після прийому їжі 
відчуваємо дискомфорт, 
з’являються здуття 
живота, кольки, а з часом 
і зайва вага. Причина 
небажаного явища 
проста – якщо певні 
продукти з’їсти не в ті 
години, вони завдадуть 
клопоту. Як же і коли їх 
найкраще споживати, 
щоб отримати користь?

Сир найкраще їсти удень. Він 
допомагає травленню та заспо-
коює травну систему. А от уве-
чері від цього смаколика краще 
відмовитися, бо він сприяє утво-
ренню слизу в травній системі.  

Рис теж радять споживати у 
першій половині дня, коли при-
швидшений обмін речовин і є 
можливість спалити всі калорії з 
вуглеводів. Якщо їсти рисову кашу 
на вечерю, це «вилізе боком», а 
точніше – зайвими кілограмами. 

Яблука корисно їсти на сні-
данок, особливо з вівсянкою. 
Зав дяки вмісту клітковини (пек-
тину) вони сприяють гарній ро-
боті шлунково-кишкового тракту 
й запобігають закрепам. А от пе-
ред сном ласувати яблуками не 
варто – органічні сполуки про-
вокують підвищену кислотність і 
дискомфорт у шлунку. Винятком 

будуть хіба печені яблучка, які 
притлумлять відчуття голоду і 
налагодять травлення. 

Солодощі бажано їсти вран-
ці. Інсулін, який виробляє наш 
організм, після пробудження 
краще бореться з цукром. А про-
тягом дня буде чимало можли-
востей витратити калорії. Цукер-
ки й тістечка на вечерю сприяють 
з’яві зайвих кілограмів, а ще при-
зводять до неспокійного сну.

Банани найкраще їсти на 
обід. Завдяки високому вмісту 

клітковини вони допомагають 
травленню і нейтралізують пе-
чію. Спожиті натщесерце, бана-
ни можуть призвести до розладу 
травлення через високий вміст 
магнію. Увечері їсти екзотичні 
фрукти теж не варто, бо це при-
зведе до утворення слизу в киш-
ківнику. 

М’ясо. Це складний для 
травлення продукт. Завдяки ви-
сокому вмісту білка сприяє під-
вищенню фізичних сил. Тому 
найкраще м’ясні страви їсти на 

Спосіб №1. Він дієвий, якщо на цій земель-
ній ділянці не плануєте нічого садити кілька 
років. Треба трішки розкопати корені та зрі-
зати листя. Бажано не пошкодити корінці ло-
патою. Тонким дротиком зробити в кожному 
корінці проколи на 15-20 см. Набрати у шприц 
будь-який гербіцид у концентрованому вигля-
ді й закачати в кожен отвір. Процедуру слід 
робити кілька разів.  Марудно, але дієво. 

Спосіб №2. Восени скосити листя хрону й 
розсипати по кущах азотне добриво. Щойно 
листя наросте, знову скосити. До зими слід 
скосити кілька разів. Навесні рослини будуть 
ослаблені й загинуть. Треба буде лише дістати 
корінці. 

Спосіб №3. Зрізати листя і накрити зарості 
хрону чимось щільним: чорною плівкою, ста-
рим лінолеумом, шматками руберойду. Через 
рік-два без доступу сонця хрін пропаде. 

Спосіб №4. Засіяти ділянку житом. Його 
корені ростуть глибоко, утворюючи міцну сті-

обід. Якщо повечеряти котлета-
ми чи відбивними, то це гаранту-
ватиме неспокійний сон.

Бобові. Квасолю і горох ко-
рисно їсти увечері. Вони містять 
клітковину, тому допомагають 
травленню і знижують рівень 
холестерину. Крім того, науко-
ві дослідження довели, що бо-
бові сприяють хорошому сну. 
З’їдаючи вранці або вдень багаті 
на клітковину бобові, ви ризику-
єте роздражнити апетит і надалі 
з’їсти зайвих калорійних страв.

Волоські горіхи рекомен-
дують  їсти увечері. Вони містять 
багато корисних речовин, у тому 
числі омега-3 жири й антиок-
сиданти, які покращують стан 
мозку. Спожиті уранці волоські 
горіхи матимуть меншу користь 
для організму.

Інжир і абрикоси приско-
рюють обмін речовин та запус-
кають травну систему. Тому їх 
треба їсти на сніданок. Якщо вам 
закортіло поласувати цими су-
хофруктами увечері, пам’ятайте: 
це загрожує погіршенням трав-
лення і утворенням газів.

Голландський сир деякі 
вегетаріанці їдять замість м’яса. 
Тому кілька скибочок корисно 
спожити на сніданок. Оскільки 
сир дуже калорійний, увечері 
його їсти небажано, це призведе 
до набору ваги. 

Молоко, особливо тепле і 
з медом, корисно пити увечері. 
Воно заспокоїть нерви й по-
ліпшить сон. А от зранку воно 
складне для травлення. 

ну. Зелена маса наростає швидко, не залиша-
ючи шансів для хрону. Його коріння просто 
засихає в землі. 

Щоб хрін не розростався, навколо куща 
якомога глибше вкопують листки жерсті або 
шиферу. Якщо ви свідомо хочете посадити 
на городі хрін, перед тим вкопайте у землю 
дерев’яний ящик або ж бочку, насипте землі 
й посадіть кущ. Корінці з такої клітки не роз-
ростуться. 

Багато господарів вважають, що хрін 
може знищити сіль. Однак цей спосіб мало-
ефективний і має великий мінус – не кожен 
овоч ростиме в закисленому ґрунті. 

w
atchfi t.com

косметичка

ТРАВИ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ МОЛОДІСТЬ 
Хвощ польовий. Чай з польового хво-

ща здавна застосовують для нормалізації 
обміну речовин і очищення організму. Для 
його приготування 2 ст. ложки сухої подріб-
неної сировини заварити 1 скл. окропу й 
пити по 1/4 скл. 3-4 рази на день.

Ехінацея. Відвар ехінацеї поліпшує апе-
тит, сон, настрій, зір, нормалізує кров’яний 
тиск, зменшує набряки, головний і сугло-
бовий біль, очищує кров, зміцнює імунітет 
та омолоджує організм. Для приготування 
відвару 1 ч. ложку подрібненої рослини за-
варити в 1 скл. води на водяній бані. Пити 
по 1/3 скл. тричі на день. 

Женьшень. Корінь женьшеню активно 
впливає на обмін білків, жирів і вуглеводів, 
тим самим поліпшує стан шкіри. Крім того, 
ця рослина сприяє відновленню клітин 
епідермісу, регулює кількість води в шкірі, 
живить її, є потужним адаптогеном, загаль-
ностимулювальним і омолоджувальним за-
собом. Спиртову настойку женьшеню при-
ймати по 5-25 крапель двічі-тричі на день 

за 20 хв до їди.
Картопляний сік. Бульби картоплі міс-

тять багато мінеральних солей, органічних 
кислот (лимонну, яблучну, щавлеву), майже 
всі вітаміни, незамінні амінокислоти, а також 
значну кількість калію, який виводить з орга-
нізму надлишок рідини і тим самим допомагає 

biobio.hr

Солодощі бажано їсти вранці

Шавлія – жіноча трава

у профілактиці целюліту. Крім того, сік сирої 
картоплі є чудовим очисним засобом. Випити 
його потрібно відразу після приготування. 

Шавлія. Ще в Стародавньому Єгипті після 
воєн та епідемій жінкам наполегливо реко-
мендували їсти листя шавлії, оскільки вона 
має значний вплив на жіночий гормональний 
баланс. «Естрогенний» ефект шавлії робить 
її чудовими ліками й у разі клімактеричних 
проб лем. 1 ст. ложку подрібненої сировини 
залити 400 мл окропу і настояти 20-30 хв. При-
ймати по чверті склянки 3-4 рази на день.

Кунжут. Серед усього насіння кунжут є 
чемпіоном за вмістом кальцію. Це робить 
його незамінним засобом для зміцнення кіс-
ток і профілактики остеопорозу. Крім того, в 
кунжутному насінні міститься сезамін – по-
тужний антиоксидант, здатний знижувати в 
крові загальний рівень холестерину і запо-
бігати розвитку багатьох захворювань, у тому 
числі онкологічних. Вживати кунжут можна як 
ароматну приправу до супів і салатів зі свіжих 
овочів або готувати з нього козинаки.

p-syutkin.livejournal.com

sciencedaily.com

Найкраще хрін вирощувати у клітці

Листочки чаю абсорбують 
неприємні запахи
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ВІВТОРОК 14 листопада
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 10.55, 23.20 Погода
09.40 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
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 Д/с «Дикі тварини»
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
00.05 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
02.55 Д/с 

«Середземномор'я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на 

виживання
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

14»

12.30 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.40 «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» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. 
На краю світу» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
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, 
03.25 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 05.30 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 3: 

Гробниця Імператора 
Драконів»

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 Зброя: сімейна 
справа 11.20, 16.50 
Сироти дикої природи 
12.20 Дика Канада 14.10 
Паранормальний світ 
15.10, 23.40 Мисливці 
на нацистів 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Земні катаклізми 
18.50, 05.40 Бандитська 
Одеса 19.50 Скептик 
03.40 Містична Україна 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.00, 05.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты»
13.55 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 «Три 

телепні»
01.50 Т/с «Пончик Люся»
04.35 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

1+1

05.50 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 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Т/с «Сільський 
романс»

02.55 «Скептик 3»
03.25 «уДачний проект»
03.50 «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

10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.40, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.00, 13.15 Х/ф «Немає 

виходу»
14.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20, 01.00 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.15 Х/ф «Звіт з 
«Європи»

01.55 Х/ф «Повітря»
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 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 

Monster High»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

14.30, 02.50 Казки У

15.30, 03.40 Віталька

16.50, 02.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
12.00 «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 «Дитячий світ»
17.35 «Кошик творчих ідей»
18.00 «Ваш депутат»
18.50 «Піщані історії»
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
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 Д/ф «Неочікуване 

побачення»
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 Т/с «Акваріум»
10.00 Дайджест
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
14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Акваріум»
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
23.00, 04.00 Волинський 

портрет
03.05 Т/с «Акваріум»

06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Д/ф «Вони 
боролись до загину»

10.55, 16.35, 23.20 Погода
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена 

історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 
18.35, 01.40 Новини. 

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

Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.20 Новини. 

Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.30 Д/с «Кремнієва 

долина»
00.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
02.55 Д/с 

«Середземномор'я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.00, 05.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку»
12.20, 13.35 Т/с «Свати 

- 5»
14.40 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.20 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

20.45 Т/с «Сваты - 6»
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»

10.30 Х/ф 
«Приборкування 
перекірливого»

13.00 Х/ф «Вокзал для 
двох»

16.00 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.10 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Лінія світла»
00.30 Т/с «Сільський 

романс»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «уДачний проект»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
13.55, 16.15 Х/ф «Немає 

виходу»
16.25 Х/ф «Елізіум»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Невиправні»
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Повітря»
02.30 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
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: 

Чарівна пригода»
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 «Волинська 

веселка»
08.10 «Загублені в часі»
08.30, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Т/ф «Самітник із 

роду Косачів»
11.00, 04.30 «Музичний 

проспект»
11.30 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»
12.20 Т/ф «Шлях на 

ймення Lоs»
12.50 «Спільно суспільне» 

(«Волинь-Волноваха: 
коровай дружби!»)

13.25 Т/ц «Народна 
скарбниця» (І.Морем)

13.50 Т/ц «Роки і долі» 60-
річчя Палацу культури

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»
17.40 Концерт духовної 

музики
18.00 «Дзвони Волині»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Н. Хасевич)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.00 «Спорт для всіх»
01.25 Т/ц «Музеї Волині»
01.45 Т/ц «Видатні 

волиняни»
02.10 Т/ц «Історія без купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
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»

06.40, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
11.30 Крок назустріч
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»
03.20 «Найкраще на ТБ»

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

Хілс, 90210»
13.10 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
15.10 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00, 02.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Пробач за 

кохання»

03.00, 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Х/ф «Хроніки 

Спайдервіка»
10.50 Х/ф «Спадкоємці»
13.00 Х/ф «13-й воїн»
15.10 М/ф «Шрек 

назавжди»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

Ревізором
00.30 Х/ф «Корабель-

привид»
02.20 Служба розшуку 

дітей

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
11.35 Х/ф «Посміхнися, 

коли плачуть зірки»
13.35, 15.30 Т/с «Щоб 

побачити веселку»
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Х/ф «Мумія 3: 

Гробниця Імператора 
Драконів»

01.45 Х/ф «Гроші на 
двох»

03.50 Реальна містика

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20, 
03.40 Правда життя 
10.20 Зброя: сімейна 
справа 11.20 Пригоди 
Остіна Стівенса 12.20 
Дика Канада 14.10 
Паранормальний світ 
15.10, 23.40 Мисливці 
на нацистів 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50 
Сироти дикої природи 
17.50, 22.40 Земні 
катаклізми 19.50 Скептик 
21.40 Річкові монстри 
00.30 Мегазаводи 01.20 
Україна: забута історія 

ПОНЕДІЛОК 13 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 «Фіалка 

терору»
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»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Акваріум»
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 Волинський 

портрет
00.35, 05.00 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Акваріум»

Фільм «128 ударів серця на хвилину» Фільм «Повітря»

13:10 00:50

m
oviestape.net

indiew
ire.com

Фільм «Три телепні»

23:45

allocine.fr
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ЧЕТВЕР 16 листопада
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35, 23.20 

Погода
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 «В#УКРАЇНІ»
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 Вікно в Америку
03.10 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»
05.00 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Суперінтуїція
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Битва екстрасенсів 

14»

12.15 «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»
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»
13.10, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
14.10, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.10, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
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, 
03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 04.45 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 Зброя: 
сімейна справа 11.20, 
16.50 Сироти дикої 
природи 12.20 Дика 
Канада 14.10 Містична 
Україна 15.10 Мисливці 
на нацистів 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Земні катаклізми 
18.50 Бандитська Одеса 
19.50 Скептик 23.40 
Любов, ненависть 
і пропаганда 00.30 
Мегазаводи 01.20 Гордість 
України 03.40 Телеформат 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.30, 05.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты 

- 6»
14.00 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 «Зелені гори»
02.25 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

05.55 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»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 
«Нехай говорять»

13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.10 
«Подробиці»

00.30 Х/ф «Два Івани»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «уДачний проект»
03.45 «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

10.10 Секретний фронт
11.10, 17.40, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.05, 13.25 Х/ф «Такий 

же зрадник, як і ми»
14.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20, 01.25 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.40 Х/ф «Чорні мітки»
02.20 Т/с «Морська 

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

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

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Кіт у 

чоботях»

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, 13.25, 06.15 

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

купюр»
14.45 Ретроспектива 

ВТ: «Чесно, по-журна-
лістськи: 20 літ потому»

15.15 «ВТ - очима 
телегероїв»

16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Т/ц «Вухаті та хвостаті»
18.00 «Ваш депутат»
18.40 «Піщані історії»
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 «Роки і долі» 

(Гаразджанській школі - 50!)
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 «Шолом-

Алейхем - у Лобачівці»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Акваріум»
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00, 00.35, 05.00 

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Акваріум»
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
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Акваріум»
04.30 Обережно, діти!

Шановні читачі!
У зв’язку з тим, що троє перемож-

ців передплатної акції відмовилися від 
отримання призів, редакція здійснила 
перерозіграш. Отож, набір пластикових 
контейнерів виграв Олександр Бишевич 
(с. Люб’язь, Любешівський р-н), набір для 
випікання (фольга і рукав) – Наталія Ве-
селуха (м. Луцьк), рушник для тіла – Надія 
Лукашук (с. Завітне, Ківерцівський р-н).

Вітаємо переможців! У наступних 
номерах шукайте інформацію про зимо-
ву передплатну акцію.

передплатна акція

Фільм «Зелені гори»

00:40

СЕРЕДА 15 листопада
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35, 23.15 Погода
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
00.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
02.55 Д/с 

«Середземномор’я»
03.25 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.55 «Битва екстрасенсів 

14»

12.10 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.20 «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» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. 
На краю світу» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
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, 
03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 04.45 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 
Річкові монстри 11.20, 
16.50 Сироти дикої 
природи 12.20 Дика 
Канада 14.10 Містична 
Україна 15.10 Мисливці 
на нацистів 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Земні катаклізми 
19.50 Скептик 21.40 
Зброя: сімейна справа 
23.40 Любов, ненависть і 
пропаганда 02.10 Теорія 
змови 04.10 Там, де нас 
нема 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.00, 05.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»
12.50, 20.45 Т/с «Сваты 

- 6»
13.55 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»

01.45 Т/с «Таємниця 
твердині шифрів»

05.55 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 Т/с «Лінія 
світла»

13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Нехай 
говорять»

00.30 Х/ф «Два Івани»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.25, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.40, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.05, 13.25 Х/ф «Звіт з 

«Європи»
14.30 «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор 

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

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.35 Х/ф «Такий же 
зрадник, як і ми»

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

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 «Осляча 

шкура»
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»
11.00 Концерт-бенефіс 

З. Комарук «Під твою 
милість»

11.30, 16.30 Тема дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

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

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Як це було»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Ваш депутат»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

контроль»
21.30 Т/ц «Роки і долі» 

(З. Комарук)
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.00, 03.00 «Волинська 

веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
03.30 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Акваріум»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

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

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Акваріум»
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
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Акваріум»
04.30 Обережно, діти!

Фільм «Такий же зрадник, як і ми»

23:35

Фільм «Осляча шкура»

10:45

zona.m
obi

im
db.com

kinoprostir.com

У ГОЛЛІВУДСЬКІЙ 
СТРІЧЦІ – УКРАЇНСЬКИЙ 
ШЕВРОН

У фантастичному фільмі Люка 
Бессона «Валеріан і місто 

тисячі планет» присутня сцена з 
українськими прапором і шевроном. 

Прем’єра стрічки відбулася ще в серп-
ні, однак лише зараз фільм можна подиви-
тися в інтернеті, повідомляє Gazeta.ua. 

«За Україну у XXVIII столітті я спокійний. 
Українська делегація прибуває на станцію 
«Альфа» в Магеллановій галактиці. Нікого 
з нинішніх політиків у її складі вже немає, 
отже, у нас все нарешті гаразд. PS. Судячи 
з радісних свіжих облич – транспортна га-
лузь функціонує чудово», – написав міністр 
інформаційної політики Володимир Оме-
лян в інтернеті.

 

у світі кіно 

tsn.ua
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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  

1 листопада 2017 року Офіси 
розвитку кварталу Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом» 
завершили роботу. 

Мережу Офісів розвитку квар-
талу (ОРК) в Луцьку було відкрито 
влітку 2015 року. Впродовж двох 
років Офіси були просвітницькими 
осередками та майданчиками для 
вивчення проблематики міста через 
спілкування з лучанами. Варто від-
мітити, що у штаті ОРК працювали 
підготовлені спеціалісти, які добре 
орієнтувалися в чинному законодав-
стві та нормативних актах органів 
місцевого самоврядування. Лучани 
отримували консультації та прак-
тичну допомогу щодо створення й 
діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), 
органів самоорганізації населення 
(ОСН), фондів розвитку навчаль-
них закладів. Також юристи Фон-
ду надавали консультації з питань 
пенсійного, трудового, майнового, 
земельного законодавства тощо. 

«Разом зробимо Луцьк кра-
щим» – девіз, із яким команда Офі-
сів працювала впродовж усього 
часу. Щомісяця в ОРК зверталися 
сотні відвідувачів не лише зі своїми 
проблемами, а й із пропозиціями. 
Звернення найрізноманітніші – від 
відсутності стічної труби в будинку 
до масштабного бачення розвитку 
міста. Пряме спілкування з людь-
ми, вивчення того чи того питання 
безпосередньо на місцевості дали 
очікуваний результат. Так, завдяки 
ініціативі небайдужих лучан та ак-
тивній роботі Офісів, крок за кро-
ком у Луцьку з’являлися майданчи-
ки для занять у стилі Street workout, 
дитячі майданчики, пісочниці, лав-
ки, тенісні столи тощо.

За два роки активної роботи 
проекти Фонду, спрямовані на по-
кращення нашого міста, розвинули-
ся й отримали можливість самостій-
ного подальшого функціонування.

ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ 
СТВОРЕНО 118 ОСББ 

«Сприяння розвитку ОСББ» – 
проект Фонду, спрямований на під-
силення самоорганізації лучан за-
для свого добробуту. У рамках цього 
проекту в Луцьку створено 118 
об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків. За період 2015-2017 
років на умовах співфінансування 
залагоджено 112 проблемних питань 
на 1,6 млн грн, відшкодовано витра-
ти на реєстрацію 91 ОСББ, встанов-
лено 410 інформаційних дощок у 127 
об’єднаннях. Отримано додаткові 
фінансові можливості: у 2017 році 
Луцька міська рада виділила 8 млн 
грн в рамках «Програми сприян-
ня діяльності ОСББ на території 
міста Луцька на 2015-2019 роки». 
Бюджетні кошти на капітальний ре-
монт внутрішньобудинкових мереж 
отримали 34 ОСББ, на капітальний 
ремонт даху – 18 ОСББ. Для забез-
печення умов участі у Програмі – 
внесення частки ОСББ – Фонд на-
дав допомогу 21 об’єднанню на суму 
277,6 тис. грн.

У липні 2016 року голови ОСББ 
зареєстрували громадську організа-
цію «Рада голів правлінь ОСББ міста 
Луцька», яку очолив депутат Луцької 
міської ради Петро Бойко. Основна 
мета створення організації – захист 
прав та законних інтересів її чле-

нів, розвиток ОСББ, налагодження 
партнерських відносин між владою 
і ОСББ, вплив на процеси ухвален-
ня рішень Луцькою міською радою у 
сфері ЖКГ, підтримка державної по-
літики у сфері енергозбереження. 

Організація вже має окремі 
практичні напрацювання. Зокрема, 
члена ГО «Рада голів правлінь ОСББ 
міста Луцька» Валерія Корпача деле-
говано у виконком Луцької міської 
ради. Також створено робочу групу 
з підготовки проекту Положення 
про Револьверний фонд організації 
та пропозицій щодо запропонова-
ного Департаментом ЖКГ Луцької 
міської ради проекту Програми від-
шкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами ОСББ на на-
ступні роки.

УПЕРШЕ В ЛУЦЬКУ 
ЗАПРАЦЮВАЛИ ОСН

Потреба у змінах згуртувала не 
лише мешканців багатоповерхівок, 
а й жителів приватного сектора. Так, 
у рамках проекту Фонду «Сприяння 
розвитку ОСН» зареєстровано чо-
тири юридичні структури:

– «Вуличний комітет «Качалова 
2015»;

– «Квартальний комітет «Віра в 
краще»;

– «Вуличний комітет «Гущан-
ський»;

– «Вуличний комітет «Вересне-
ве».

«Вуличний комітет «Качало-
ва 2015» та «Квартальний комітет 
«Віра в краще» у 2017 році взяли 
участь у Програмі підтримки ОСН 
м. Луцька на 2017-2020 роки. Про-
граму ініціювали та розробили де-
путатська фракція політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» у Луцькій міській раді та 
новостворені ОСН. Вона передба-

чає фінансування проектів ОСН за 
рахунок коштів місцевого бюджету, 
спонсорів та внесків ОСН на загаль-
ну суму понад 17 млн грн упродовж 
чотирьох років.

Завдяки цьому було здійснено 
реконструкцію мереж зовнішнього 
освітлення на вул. Качалова, пров. 
Качалова та вул. Лєскова, що вхо-
дять до складу ОСН «Вуличний ко-
мітет «Качалова 2015». Загальна вар-
тість робіт за цим проектом склала 
100,8 тис. грн, частку ОСН – 5,6 тис. 
грн – профінансував Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Квартальному 
комітету «Віра в краще» вдалося 
здійснити ремонт дорожнього по-
криття на вулиці Ставки. Загальна 
вартість проекту – 446,2 тис. грн, з 
яких 15 тис. грн як обов’язкову фі-
нансову участь жителів кварталу 
надав Фонд. 

Завдяки активній співпраці чле-
нів ОСН «Вуличний комітет «Ве-
ресневе» із депутатом від УКРОПу 
Борисом Смалем вдалося провес-
ти каналізацію на вулиці Веселій. 
Спільна робота членів ОСН «Вулич-
ний комітет «Гущанський» із депута-
тами від УКРОПу Юрієм Безпятком 
та Сергієм Балицьким також дала 
вагомий результат: після багаторіч-
ної темряви на вулиці Гущанській 
засвітили ліхтарі.

Це перші позитивні результати 
роботи органів самоорганізації насе-
лення та співпраці з депутатами, що 
є показовим прикладом для інших. 

36 ФОНДІВ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УСПІШНО 
ФУНКЦІОНУЮТЬ 

У 2015 році в рамках програ-
ми «Сучасна освіта» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» стартував 
проект «Фонд розвитку навчаль-

ного закладу». Його мета – роз-
виток навчально-методичної бази 
освітнього закладу, сприяння ефек-
тивному використанню коштів в 
інтере сах дітей, залучення додат-
кових джерел фінансування через 
створення та організацію роботи 
неприбуткових юридичних струк-
тур у школах та садочках. За спри-
яння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у Луцьку було створено 36 
фондів розвитку навчальних за-
кладів: 18 у школах та 18 у дитячих 
садках. А це більшість навчальних 
закладів міста.

Фонд не лише забезпечував юри-
дичний супровід під час реєстрації 
організацій, але й надавав практич-
ну допомогу в налагодженні їхньої 
роботи. Адже фонди навчальних за-
кладів та Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» працюють в однаковому за-
конодавчому полі як неприбуткові 
благодійні організації. Упродовж 
двох років спільно з навчальними 
закладами відбувалися різні заходи 
та акції. Створені фонди розвитку 
стали активними учасниками між-
народних та міських конкурсів і 
програм. Проектом «Фонд розвитку 
навчального закладу» зацікавилися 
і в інших областях. 

Загальна сума додатково залу-
чених фондами розвитку навчаль-
них закладів коштів та матеріаль-
них цінностей склала в еквіваленті 
2,7 млн грн, з них 1,4 млн грн надав 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом».

ЗМІНИ, ЩО ЗРОБИЛИ 
ЛУЦЬК КРАЩИМ

Головним завданням Офісів 
розвитку кварталів було знайти та 
об’єднати людей, які прагнуть змін 
і яким небайдужа доля рідного міс-
та. Працівники ОРК уважно вивча-

ли кожне звернення лучан. Відтак у 
дворах будинків, де десятки років 
нічого не робили, облаштовано 
дитячі майданчики та пісочниці, 
встановлено лавки. Завдяки ініціа-
тиві лучан та активній роботі Офі-
сів у Луцьку встановлено 27 май-
данчиків для занять у стилі Street 
workout.

Доступність цих майданчиків 
сприяє залученню дітей та молоді до 
занять спортом. 

«Тенісний стіл у ваш двір» – ще 
один проект Фонду, реалізація якого 
відбулася зав дяки активній роботі 
працівників ОРК. Улітку 2017 року 
на базі Офісів розвитку кварталу 
проведено конкурс на встановлення 
тенісних столів на прибудинкових 
територіях луцьких багатоповерхі-
вок. Як результат – 18 таких столів 
буде встановлено у мікрорайонах 
міста. 

Зробити Луцьк зеленішим та 
затишнішим – така мета активних 
містян, які живуть не лише сього-
денням, а прагнуть залишити дітям 
гарне самобутнє місто. У цьому їх 
підтримали й працівники ОРК. У 
весняний і осінній період в Луцьку 
відбулися масові акції з висаджу-
вання фруктових дерев, у яких взя-
ли участь дитсадки та школи міста. 
Свої прибудинкові території озеле-
нили й мешканці багатоповерхівок, 
де створено ОСББ.

Не оминули увагою у роботі 
ОРК і найменших лучан. Упродовж 
канікул було організовано серію 
майстер-класів, під час яких діти 
дошкільного і молодшого шкіль-
ного віку власноруч виготовляли 
вироби з різноманітних матеріалів. 
Заняття, започатковані ОРК, і далі 
відбуваються в Арт-галереї Фонду,  
що розташована в  Центральному 
універмазі Луцька.

 У народі кажуть: хто дружно 
працює, той весело святкує. Цю істи-
ну підтвердили мешканці чотирьох 
мікрорайонів Луцька. Дні кварталів 
на 40-му, 33-му, Вересневому та ЛПЗ 
зібрали не лише мешканців цих мік-
рорайонів, а й шанованих лучан, які 
сприяють розвитку міста і його про-
цвітанню. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» продовжує діяльність. Пропо-
зиції, які допоможуть змінювати Во-
линь на краще, очікуємо на поштову 
адресу: м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
або ж на email: tilkyrazom@gmail.com.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Дні кварталу об’єднали кілька тисяч лучан Разом ми працювали й навчалися

«Фонд розвитку навчального закладу» – 
проект, що відкрив нові можливості для освіти
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

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

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

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

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
  неділя, 11:20
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
 середа, 11:10
 п’ятниця, 11:10
 субота, 11:10

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»

 

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Волинське 
радіо

 

Радіостанція 
«Луцьк»    

 

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ІНІЦІАТИВА

СУЧАСНА ОСВІТА

Ноутбук, принтер, 
проектор, телевізор, 

дошку завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та небайдужості 
місцевих жителів 
отримала Перемильська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Горохівського 
району. 

У цій ЗОШ навчається 105 
учнів із чотирьох сіл. Учителі на-
магаються не відставати від пе-
редових педагогічних методик, 
аби діти в майбутньому могли 
реалізувати себе. У школі всі-
лякими засобами намагаються 
створити умови для успішного 
навчання школяриків. Окрім 
того, навчальний заклад вибо-
ров 25-те місце серед 200 шкіл 
Волині за результатами ЗНО.

– Я дякую всім учасникам 
проекту: Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», батькам, дітям, 
які долучилися до цієї справи. 
Ми сьогодні маємо такі технічні 
засоби, які дуже потрібні нашій 
школі. Вони дають можливість 
розширити знання дітей та до-
зволяють учителю використати 
ті інноваційні методики, які по-
трібні учневі сільської школи, – 
зазначає директор навчального 
закладу Тамара Пушкар.

Ініціатором проекту була 
голова сільської ради Надія Ма-
селко. Жінка каже, що всіляко 
намагається залучити кошти в 
сільську раду. Коли у Горохів-
ському районі відкрилося пред-
ставництво Фонду, вирішила 
скористатися нагодою. 

Присутній на презентації 
проекту радник голови Волин-
ської обласної ради, голова об-
ласної парторганізації УКРОПу 

Новеньку музичну апаратуру, 
зокрема мікшерний пульт, 
підсилювач, мікрофони, 
акустичну систему та комплект 
комунікації, отримала 
загальноосвітня школа села 
Мокрець, що в Турійському 
районі. 

Проект вдалося реалізувати на 
умовах співфінансування Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» та грома-
ди. Варто відзначити, що технікою 
користуватимуться не тільки в при-
міщенні школи, а й у клубі, оскільки 
більшість учнів активно долучається 
до роботи місцевих колективів ху-
дожньої самодіяльності.

Як підкреслив директор мок-
рецької школи Володимир Квашук, 
навчальний заклад потребував му-
зичної апаратури для проведення 
масових заходів, організації дозвілля 
молоді та осучаснення уроків. Адже 
учні школи – не лише обдаровані, а 
й знаходять застосунок своїм талан-
там. Вони неодноразово перемагали 
в районному конкурсі «Срібні дзві-
ночки». Постійно виступають на 
сцені місцевого клубу. У позауроч-
ний час діти займаються у гуртку 
«Водограй», демонструють таланти 
на окружних предметних семінарах. 
Не відстають від учнів і працівники 
школи, які також є активними учас-
никами художньої самодіяльності. 

Щоб на повну та якісно реалізу-
вати задуми, тут бракувало сучас-
ного музичного обладнання, яке за-
безпечувало б належне проведення 
шкільних вечорів, дискотек, концер-
тів, музичних конкурсів.

– Це була спільна мрія усього 
педагогічного колективу (загалом 
у школі працюють 20 вчителів, – 
ред.) – мати сучасну потужну апа-
ратуру. Адже без неї всі концерти 
втрачали якість. Наприклад, коли 
дітки декламували вірші на лінійці, 

Педагоги загальноосвітньої 
школи села Щурин 
Рожищенського району 
показують приклад не лише 
дітям, односельчанам, а й усій 
області. Унікальність учителів 
цієї школи в тому, що всі 
вони створили громадську 
організацію та навчилися 
залучати кошти на розвиток 
села із різних джерел. 

Громада неодноразово спів-
працювала з ЄС, а нині заверши-
ла черговий проект за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» та Волинської обласної регіо-
нальної парторганізації політич-
ної партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП».

Керівник громадської органі-
зації «Мрія», заступник директора 
школи Оксана Максімова розпові-
ла, що об’єднатися вирішили п’ять 
років тому під час зборів жителів 
села. Тоді вони зрозуміли, що роз-
виток їхнього населеного пункту 
залежить саме від них. Рушійною 
силою у цій справі стали педагоги 
школи. Перша співпраця була з 
ЄС, що дало можливість впрова-
дити енергоощадні заходи. Зокре-
ма, усі старі вікна в школі заміни-
ли на нові. Написання наступного 
проекту дало змогу залучити кош-
ти на вуличне освітлення.

– Це копітка праця, треба ви-
конувати багато паперової роботи. 
Утім нам як педагогам до цього не 

ПРОЕКТ, ЩО РЕАЛІЗУВАВ 
МРІЮ УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІВ 

їх майже не було чути, – пригадує ди-
ректор школи. 

Проте, отримавши таку омріяну 
апаратуру, Володимир Квашук не 
збирається зупинятися на досягну-
тому. У планах – облаштування на 
території школи дитячого містечка 
та забезпечення класів інтерактив-
ними дошками.

Представнику Турійської ра-
йонної організації політичної партії 
УКРОП Олені Мазурак, яка коорди-
нувала проект, проблеми сучасної 
освіти відомі не з розповідей. Пані 
Олена відмітила: розвитку загаль-
ноосвітніх шкіл треба максимально 
сприяти. Адже в навчальних закладах 
діти не тільки здобувають освіту, а й 
формують власний світогляд. Учні 
мокрецької школи не стали гаяти 
часу та продемонстрували присутнім 
силу своїх голосів уже з використан-
ням нової техніки.

Присутній на презентації проекту 
голова Турійської районної партор-
ганізації «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Сергій Власюк 
зазначив, що його неабияк вразили 
таланти учнів. 

– Там, де є ініціатива, успіх гаран-
тований, – резюмував Сергій Власюк.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Турійський район

Вячеслав Рубльов зауважив, що 
майбутнім України є діти, тому 
допомога їм – це важлива справа.

– Я вірю в те, що майбутнє 
України – саме в цих дітях, які 
сьогодні мають змогу отримати 
більше знань завдяки старанням 
батьків, ініціативному директору 
та сільському голові. Мені приєм-
но, що тільки разом ми змогли ре-
алізувати цей проект, – зауважив 
Вячеслав Рубльов. – Я звернув 
увагу, що в дитячому садку та у 
школі бракує пластикових вікон. 
Сподіваюся, що підсумком нашої 
зустрічі буде не завершення цьо-
го проекту, а початок нового. Ми 
не можемо робити все одночасно, 
але обіцяю, що на найближчій 
сесії облради виділимо кошти на 
вікна. Мені хотілося б, аби діти 
перебували в комфортних умо-
вах, щоб завдяки знанням, які 
вони здобувають, прославляли і 
ваш населений пункт, і всю Во-
линську область.

Представник Фонду та район-
ної парторганізації УКРОПу Люд-
мила Марадевич вручила ще один 
сюрприз від Фонду – безплатну 
путівку в міжнародний оздоров-
чий центр «Артек-Буковель» для 

найкращого учня школи.
– Я щиро рада за вашу ініціа-

тивну громаду. Вітаю вас із тим, 
що створили ініціативну групу, 
яка зможе тепер розв’язувати всі 
питання, що виникатимуть у вас. 
На початках ми були невпевнені, 
боялися, що батьки не зрозумі-
ють потреби школи, не знайдеть-
ся спонсорів. Але у вас ініціатив-
на сільська голова, також була 
підтримка від директора школи, 
підключилися батьки. Всі розумі-
ли, що це – інвестиція у дітей, – 
зазначила Людмила Марадевич.

Варто зауважити, що облад-
нанням будуть користуватися 
в історичному класі, оскільки у 
школі працює талановита вчи-
телька історії, учні якої були 
переможцями районних та об-
ласних олімпіад. До справи 
взялися відразу по завершенні 
презентації проекту. Вчителька 
Оксана Денисюк провела учням 
п’ятого класу урок на тему «Моя 
маленька батьківщина – рідне 
село Перемиль». На занятті учні 
дізналися про історію свого села 
та про походження його назви.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Горохівський район

ЩУРИНСЬКА ГРОМАДА ДБАЄ 
ПРО СВОЄ СЕЛО

звикати. Ми ставимо перед собою 
цілі та досягаємо їх, а проекти пи-
шемо самі. Наразі завершили реа-
лізацію ще одного проекту з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Тепер школа має два новенькі сан-
вузли замість старих облуплених 
приміщень, – розповідає Оксана 
Максімова.

Школу в Щурині збудували у 
1984 році. За 33 роки експлуатації 
сантехніка зносилася (протікали 
труби, крани вийшли з ладу, обле-
тіла плитка, унітази та умивальни-
ки застаріли).

Директор школи, учасник гро-
мадської організації «Мрія» Тетяна 
Войтюк каже, що реалізація спіль-
ного проекту з Фондом була важли-
вою для безпеки та здоров’я дітей.

– Тут ідеться не лише про есте-
тику, а й про санітарно-гігієнічні 
умови. Я впевнена, що це не 
останній проект, бо ми звикли ні 
на кого не сподіватися, а діяти са-
мостійно, хочемо змін на краще. 
Школа розрахована на 320 учнів, 
зараз є лише 56 діток. Сподіваємо-
ся, що децентралізація внесе ко-
рективи й учнів побільшає, адже 
матеріальна база у нас доволі-таки 
сильна, – каже Тетяна Войтюк.

Зауважимо, що на санвузли 
ГО «Мрія» зібрала 8 тис. грн, ще 
9 тис. грн виділила сільрада й май-
же 29 тис. грн надійшло від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». За ці 
кошти вдалося привести до ладу 
два санвузли, оновити сантехніку, 
приміщення, та встановити нові 

радіатори для опалення.
Нині педагоги-активісти ду-

мають над розв’язанням нових 
проблем, зокрема, як відновити 
роботу душових кабін у спортзалі, 
замінити зношений до дір ліно-
леум у кабінеті фізики та посили-
ти кабінет інформатики новими 
комп’ютерами.

Сергій Костриченко, пред-
ставник партії УКРОП, привітав 
присутніх з успішною реалізацією 
проекту і вручив директору шко-
ли відзнаку.

– Досягати високих результа-
тів можна тільки разом, тому спо-
діваюся на подальшу співпрацю та 
вашу активну громадянську по-
зицію, – зазначив Сергій Костри-
ченко.

Голова Щуринської сільської 
ради Василь Карп’юк зауважив, 
що вже найближчим часом гро-
мада отримає ще кілька приємних 
подарунків.

– З Фондом Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» ми вже давно знайомі 
та співпрацюємо. Окрім реалізо-
ваного в школі проекту, сільрада 
втілює ще два: у ФАП закуповуємо 
медичне обладнання, а в клуб – 
музичну апаратуру. Планів ще ба-
гато. Сподіваємося, що Фонд до-
поможе їх реалізувати, – зауважив 
голова сільради.

Вадим ПАНАФІДІН,
Рожищенський район

Юні таланти Мокрецької ЗОШ

Щоб уроки були цікавими

Там, де є ініціатива, успіх гарантований
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС 

БПП ОБДУРЮЄ, ЗАЯВИВШИ ПРО ПЕРЕМОГУ НА ВИБОРАХ В ОТГ

Проблеми новостворених 
громад, складний 

проект держбюджету та 
перешкоджання з боку 
ОДА обговорили під час 
зустрічі голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці 
з новообраними головами 
об’єднаних територіальних 
громад.

ЗУСТРІЧ З 
НОВООБРАНИМИ 
ГОЛОВАМИ ОТГ

Ігор Петрович зауважив, що 
партійні перегони закінчилися 
29 жовтня, коли обрали депута-
тів та голів ОТГ. Також зазначив, 
що потрібно ставити перед собою 
єдину мету – щоб область була 
сильною та багатою. А сильна об-
ласть – це сильні громади. 

Ігор Палиця попередив, що 
варто бути готовими до нелегких 
часів. Адже нині є три джерела фі-
нансування: прямі надходження, 
обласний бюджет та проекти, які 
подають на ДФРР. Четвертим дже-
релом можуть стати інвестиції ЄС 
у рамках міжнародних проектів.

Оскільки обласний бюджет 
формуватимуть уже на наступ-
ний рік, голів ОТГ закликали по-
відомляти, яка саме допомога по-
трібна для існування громад, адже 
ОТГ фінансуватимуть освітні та 
медичні заклади. Голова Волинь-
ради зауважив, що в Україні нині 
розпочинається «шокова терапія», 
яка колись відбувалася у Польщі.

– Коли я розмовляв із Прем’єр-
міністром під час останнього його 
візиту на Волинь, то запитав: 
«Передаючи професійно-технічні 
училища, районні лікарні на міс-
цеві бюджети, ви розумієте, що 
громади цього не потягнуть?» Він 
відповів: «Так, я розумію, але по-
іншому змусити вас відмовитися 
від дотаційних закладів освіти і 
медицини, які не потрібні, ми з 
Києва ніяк не зможемо», – розпо-
вів Ігор Палиця.

Він попередив, що таке рі-
шення буде важким, особливо в 
перший рік роботи медичної ре-
форми, але з цим намагатимуться 
впоратися разом. З його слів, по-
трібно створити в області підроз-
діл фахівців, які розповіли б голо-
вам ОТГ про всі тонкощі законів.

Насамкінець Ігор Пали-
ця пообіцяв, що обласна рада 
обов’язково допомагатиме грома-
дам у розв’язанні проблем, в тому 

числі за допомогою залучення 
коштів з Державного фонду регіо-
нального розвитку.

ВОЛИНЬ МАЄ 
РОЗВИВАТИСЯ ЗА 
РАХУНОК ВИДОБУТКУ 
КОПАЛИН

Голова Волинської ОДА нині 
перешкоджає тому, щоб Волинь 
заробляла мільйони. Про це за-
явив голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця під час телепе-
редачі «Актуальне інтерв’ю» на 
телеканалі «Аверс». 

Зокрема, він наголосив, що 
комунальне підприємство «Во-
линьприродресурс» ще півроку 
тому отримало ліцензії на видо-
буток бурштину, міді та торфу й 
на сьогодні вже могло б заробити 
300-400 млн грн. Проте Волинська 
облдержадміністрація на чолі з 
Володимиром Гунчиком не дає до-
зволу на розробку проекту відве-
дення землі для видобутку корис-
них копалин. Варто зауважити, що 
11 жовтня Волинський окружний 
адміністративний суд зобов’язав 
голову ОДА надати дозволи на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних діля-
нок у постійне користування для 
видобутку торфу КП «Волиньпри-
родресурс». Але виконавчий орган 
подав апеляцію і досі не підписав 
дозвільні документи.

– Надра мають належати гро-
маді Волині. Держава має право 
отримувати кошти за рахунок по-
датків. Сам прибуток з видобутку 
має іти в місцеві бюджети, адже 
вони не самодостатні. Я зробив 
усе для того, щоб «Волиньприрод-
ресурс» зміг отримати ліцензії на 
промисловий видобуток буршти-
ну, міді й торфу. Усе зупинилося 
на тому, що людина, яка сидить 
на другому поверсі в ОДА (Воло-
димир Гунчик, – ред.), не підписує 
документи, – наголосив Ігор Па-
лиця. – Напевно, була можливість 
отримати ліцензії для приватного 
підприємства, в якому я був би ак-
ціонером, як це зробили у Жито-
мирській та Рівненській областях. 
Проте я категорично проти таких 
схем. Область має розвиватися за 
рахунок цих коштів. Ми все для 
цього зробимо, якщо ніхто не за-
важатиме своїми імперськими ки-
ївськими амбіціями.

Також голова облради розпо-
вів, що на сьогодні вже є інвестори 
на видобуток міді в Ратнівському 
районі.

– Зробили вже дві свердло-
вини, пробурюють третю. Там є 
більш як 60 метрів продуктивного 
шару з покладами міді. По зразках 
видно, що більш як 1% міді є в по-
роді. Це дуже хороші показники. 
До кінця лютого КП «Волинь-

природресурс» отримає офіційні 
висновки західних лабораторій. 
Вартість запасів міді – біля п’яти 
мільярдів доларів. Я зустрічався 
у Києві з представниками китай-
ської державної структури. Вони 
хочуть через два тижні приїха-
ти сюди з офіційним візитом. Ці 
інвестори готові наперед давати 
гроші на розвиток інфраструкту-
ри області, аби ми їм дозволили 
інвестувати у видобуток цієї міді. 
Але ми не можемо рухатися швид-
ко. Бо то поліція приїде, то проку-
ратура. Я не можу зрозуміти тих 
шкідників, які сьогодні заважають 
через свої амбіції розвиткові «Во-
линьприродресурсу», адже вони 
стоять на перепоні розвитку на-
шої області, – зауважив очільник 
обласної ради. 

56 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ ЛІСУ 
ЗНОВУ НАЛЕЖАТИМУТЬ 
ВОЛИНЯНАМ

Ігор Палиця розповів також 
про перемогу обласної ради в суді 
у справі комунального підприєм-
ства «Волиньагроліс». Зокрема, це 
стосується 56 тисяч гектарів лісу, 
які у 2011 році з комунальної влас-
ності перейшли в державну. Проте 
у жовтні 2016 року обласна рада 
відмінила рішення депутатів по-
переднього скликання «Про лікві-
дацію комунального підприємства 
«Волинське обласне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Волиньоблагроліс».

– Ми виграли суд першої ін-
станції, апеляційний та вищий ад-
міністративний суди у Державно-
го агентства лісових ресурсів та в 
ОДА. Тепер готові за місяць ство-
рити відповідну структуру, найня-
ти людей та взяти у комунальну 
власність ліси. Ми надіслали лист 
у агентство та ОДА, побачимо, чи 
вони ухвалять рішення на користь 
громади, – зазначив Ігор Палиця.

ДОДАТКОВІ 40 МІЛЬЙОНІВ 
ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ

Із нового року з держбюджету 
на перинатальний центр виділять 
ще 40 млн грн.

За словами Ігоря Палиці, по-
передні 45 млн грн. з державного 
бюджету на добудову перинаталь-
ного центру таки вдалося отрима-
ти завдяки впевненості Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана в 
тому, що кошти будуть спрямовані 
безпосередньо на медичний заклад.

– Прем’єр побачив наше ба-
жання, він знає, що я ні копійки не 
візьму собі в кишеню, а всі 45 міль-
йонів підуть на перинатальний 
центр, і що людям це вкрай потріб-
но, – акцентував Ігор Палиця.

Він додав, що затримка з будів-
ництвом виникла у зв’язку з бюро-
кратичними процедурами.

– Управління капітального бу-
дівництва облдержадміністрації 
затягувало тендерні процедури. В 
ОДА вважають, що краще, коли 
гроші лежать на депозитних ра-
хунках і приносять відсотки, аніж 
коли будівництво завершується 
швидко. З цим, на жаль, ми нічого 
зробити не можемо, – зазначив го-
лова обласної ради.

Нагадаємо, 20 жовтня Волинь 
відвідав прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман, який у рамках ро-
бочого візиту проінспектував хід 
будівництва перинатального цен-
тру в Луцьку. Медзаклад розпочав 
процедуру закупівлі медичного 
обладнання та апаратури. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Луцьк 

29 жовтня відбулися вибори 
голів та депутатів в об’єднані 
територіальні громади, проте 
політичні баталії не стихають. 
А все тому, що партія «Солідарність» 
відверто приписала собі більшість 
новообраних голів ОТГ. Однак деякі з 
них інформацією про таку підтримку 
БПП подивовані. 

Представники провладної партії заяв-
ляють: саме їхні кандидати на посади голів 
ОТГ виграли вибори – про це вони напи-
сали на офіційній сторінці волинського 
осередку БПП «Солідарність» у соцмережі 
Facebook. Щоправда, більшість новообра-
них голів громад кажуть: їх порошенківці 
не підтримували.

– У першу чергу нас підтримував нар-
деп Ігор Гузь, а до виборів ми працювали з 

партією УКРОП, – каже голова Зарічанської 
ОТГ Ігор Пальонка.

– Коли балотувалася на посаду голови 
Жидичинської ОТГ, то заручилася підтрим-
кою кандидатів у депутати від політичної 
сили УКРОП. А «Солідарність» симпатизу-
вала нашій чинній голові Юлії Дащук, – роз-
повідає голова Жидичинської ОТГ Галина 
Матвіюк.

За підтримки УКРОПу пройшли 11 го-
лів об’єднаних територіальних громад. Зок-
рема, у Боратинській ОТГ перемогу здобув 
Сергій Яручик, в Іваничівській – Федір Вой-
тюк, у Головненській – Микола Демидюк. 
У Велимченській ОТГ перемогла Анастасія 
Павлович, у Жидичинській – Галина Матві-
юк, у Смідинській – Оксана Піцик, у Луків-
ській ОТГ – Анатолій Климук. 

Ігор Пальонка здобув упевнену перемо-
гу в Зарічанській ОТГ. У Копачівській ОТГ 
переміг Олександр Совтис, в Оваднівській – 

Сергій Панасевич, у Цуманській – Анатолій 
Дорошук.

– З боку «Солідарності» відбувається ма-
ніпулювання свідомістю волинян, тому що 
вони хочуть показати, що мають підтримку, 
попри те, що ця підтримка міфічна. Після 
виборів в ОТГ наша політична сила завжди 
підтримувала і буде підтримувати всіх голів 
громад. Бо є випадки, коли влада висувала й 
підтримувала кандидата, а після того, як він 
переміг, на жаль, з ним ніхто не працює. І в 
Прилісненській ОТГ Маневицького району, 
попри те, що кандидат ішов за підтримки 
«Солідарності», єдина політична сила, яка 
працює з ОТГ та її головою, – УКРОП. Ми 
підтримуємо тих голів, які хочуть працю-
вати і розвивати свою громаду, – підкрес-
лює голова Волинської регіональної парт-
організації політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Вячеслав 
Рубльов.

За словами голів об’єднаних громад, на 
вибори вони йшли самовисуванцями, адже 
добре знали, який адміністративний тиск 
їм може влаштувати влада. А дехто, як-от 
депутат Волиньради, член партії «Солідар-
ність», а тепер і голова Любешівської ОТГ 
Олег Кух приховав від виборців свою пар-
тійну приналежність. І це – яскравий при-
клад того, що навіть партійці не вірять у 
перемогу власної партії. До слова, волиняни 
довірили УКРОПу 123 депутатські мандати 
в об’єднаних громадах. Тоді як від порошен-
ківців пройшов лише 31 депутат. Такий роз-
рив у цифрах ясно дає зрозуміти, що ні кан-
дидати, ні партія влади, ні протиукраїнська 
політика президента не мають підтримки 
у волинян. Та цей факт аж ніяк не заважає 
партійцям «Солідарності» обдурювати во-
линян, привласнюючи чужі заслуги та чу-
жий авторитет. 

Анна ВОЛОЩУК

Сильна область – це сильні громади
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ДОРОГИ – ЦЕ 
ПРИЖИТТЄВИЙ ПАМ’ЯТНИК ВЛАДІ»

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Кілометри сільського 
бездоріжжя, розпач 

утомлених важкою працею 
пенсіонерів, сльози матерів, 
удів – це те, що передусім 
вкарбувалося у пам’ять після 
чергової поїздки селами 
Камінь-Каширщини.

Люди у сільській глибинці особ-
ливі – відкриті, не приховують емо-
цій, а тому на зустрічі з народним 
депутатом України Іриною Кон-
станкевич висловили і задоволен-
ня, і обурення. 

А побувала Ірина Мирославів-
на цього разу в селах Мельники-
Мостище, Острівок, Черче, Підбо-
роччя. 

МЕЛЬНИКИ-МОСТИЩЕ
Передусім приємні емоції у 

людей від того, що ремонтують на-
вчальні заклади та створюють у них 
комфортні умови. 

Так, у ЗОШ села Мельники-
Мостище на одному з корпусів 
перекривають дах. Ці роботи ви-
конують за кошти, які народному 
депутатові вдалося залучити із 
фонду соцеконому. Відтак Ірина 
Констанкевич побачила, як працю-
ють на об’єкті, та обговорила разом 
із головою райдержадміністрації 
Валерієм Дунайчуком, начальни-
ком відділу освіти РДА Віктором 
Пасем, підрядником Костянтином 
Марчуком питання додаткового 
фінансування ще деяких об’єктів.

На Камінь-Каширщині уже 
розпочали роботи з перекриття на-
вчальних закладів у селах Личини, 
Мостище, Хотешів, Верхи. На це за 
сприяння Ірини Мирославівни було 
виділено по 100 тис. грн із держав-
ного бюджету. Однак, як запевняє 
місцеве керівництво, цього замало, 
аби завершити розпочату роботу. 
Потреба у коштах в середньому на 
кожному об’єкті становить ще по 
150 тисяч гривень. Тож народний 
депутат запевнила, що спробує по-
трібну суму залучити у район на 
школи цих сіл. Адже коли громада 
активна, люди небайдужі, то з ними 
можливо і варто працювати на по-
зитивний результат.

Як приклад візьмемо Мельни-
ки-Мостищенську школу. Старе 
приміщення одного з корпусів за-
кладу свого часу утеплили, оно-
вили фасад, поставили енергозбе-
рігальні вікна за кошти місцевого 
бюджету та батьківські, а тепер за 
сприяння народного депутата роб-
лять дах. Батьки небайдужі, а тому 
підготували проекти на придбання 
музичної апаратури та шкільних 
дощок на умовах співфінансуван-
ня із Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Отже, вже на цій зустрічі 
Ірині Мирославівні демонстрували 
придбані речі.

Затишок і комфорт – у школах 
в Острівку та Підбороччі. Люди 
підкреслюють, що досягти такого 
результату їм вдалося спільними 
зусиллями батьківських та педаго-
гічних колективів, районного відді-
лу освіти за кошти районного бю-
джету. Проте є питання, яких без 
сприяння народного депутата їм 
не владнати. Відтак було зроблено 
певні напрацювання для подальшої 
роботи.

На запрошення селян побува-
ла народний депутат і в місцевій 
церкві. Прихожанам та настояте-
лю храму було дуже приємно, що 
Ірина Мирославівна відгукнулася 
і завітала у їхню святиню. При на-
годі селяни звернулися до неї з 
проханням допомогти залагодити 
проблему вуличного освітлення. У 
населеному пункті вже поставили 

електричні опори, протягнули лі-
нію, однак ліхтарі ніяк не засвітять, 
бо у підключенні відмовляють че-
рез неможливість узгодження цих 
питань між сільською радою, філі-
єю «Волиньобленерго» та казначей-
ською службою.

Поскаржилися люди й на жах-
ливий стан доріг. Кажуть: тут не 
лише автомобілем неможливо їха-
ти, а навіть підводою – «всю душу 
витрясає». 

ОСТРІВОК
Тему бездоріжжя продовжили 

і в Острівку. Селяни обурені, мов-
ляв, скільки вже можна нічого не 
робити. 

– Від доріг залишилася одна на-
зва, а вони для галочки розсипали 
один причеп щебеню на кілометри. 
Називається, провели ремонт. А до-
рогою як не можна було їхати, так і 
тепер годі, – скаржаться люди. 

– Дороги – це прижиттєвий 
пам’ятник владі. А на Волині вони 
особливо погані, – зазначила Ірина 
Мирославівна. – Над темою доріг я 
тепер почала більш ретельно пра-
цювати, вивчаю, що все-таки мож-
на зробити. Уже сьогодні можу вам 
сказати, що наступного року ситуа-
ція зміниться. Фінансування місце-
вих доріг проводитиме Дорожній 
фонд. Гроші з нього, а це акцизні 
збори на паливо, спеціальні мита і 
штрафи за такі порушення, як пе-
ревищення ліміту ваги, вже будуть 
напряму йти в обласну державну 
адміністрацію, а звідти їх розподі-
лятимуть на дороги. Тепер завдан-
ня – зробити так, щоб усі ці авто-
шляхи і пропозиції щодо них було 
враховано державною адміністра-
цією. І щоб не було так, як цьогоріч: 
на волинські дороги виділили по-
над 400 мільйонів гривень, а осво-
єно трохи більш як 100 мільйонів. 
Питання: чому не освоїли решти 
300 мільйонів? І де вони? Зокрема, 
для Камінь-Каширського району 
ще навесні було виділено 12 млн 
грн на дорогу Камінь-Каширський-
Полиці. Ці кош ти досі не дійшли. 
Виходить, що депутат вас чує, ви-
биває ці гроші, їх виділяють, а по-
тім вони зникають.

Однак, як зазначила Ірина 
Констанкевич, рук не треба опус-
кати. Деякі питання все ж можна 
розв’язати. Якщо в селі громада ак-
тивна, то і район трохи докладеть-
ся, народний депутат долучиться. 

– Голова обласної ради Ігор 
Палиця сказав: «Зверніть увагу на 
найгостріші проблеми, які є у се-
лах». Ми розуміємо, що дороги – це 

рила й Ірина Мирославівна. Вона 
зазначила:

– Ми працюємо задля людей. З 
владою намагаємося знайти ком-
проміс, порозумітися й бути корис-
ними для вас. Це – найголовніший 
наш принцип. Тому сьогодні ми 
звертаємося до вас, аби підказали, 
які питання потребуватимуть пер-
шочергового розв’язання у наступ-
ному році.

ПІДБОРОЧЧЯ
Нетерпеливо чекали зустрічі з 

народним депутатом у селі Підбо-
роччя. Тут селяни порушили питан-
ня перерахунку пенсій. Розчаровані 
тим, що сподівалися на суттєве під-
вищення виплат, а отримали лише 
по 100-200 гривень більше.

Не стримав обурення 84-річний 
Василь Токарчук:

– Ми з дружиною Ольгою отри-
муємо по 1600 гривень пенсії на 
місяць. Господарства не тримаємо, 
бо вже не маємо здоров’я. Дружина 
в школі пропрацювала 40 років, я 
47 років у господарстві. І нам тепер 
ось таку пенсію дали, що не може-
мо прожити. Ми жебраками стали! 
Працювали на Україну. Виховували 
дітей. Я маю два ордени. 13 років 
Донбас розбудовував... Нам люди 
зносять продукти! Це хіба держа-
ва?! 

– Я в Міністерстві соцполітики 
поки що усно запитала, чому такі 
мізерні доплати. А мені відповіли: 
«А що ці люди хотіли отримати? 
Вони мали малі зарплати – отри-
мали малі доплати», – відповіла 
Ірина Констанкевич. – Тому ми на 
підставі скарг від пенсіонерів те-
пер робимо звернення, по кожному 
персонально розбираємося. Бо із 
усього округу мені лише одна жінка 
сказала, що отримала доплату 1700 
гривень, та в той же час підкресли-
ла: «Краще б я не отримувала цих 
грошей, бо мені незручно перед од-
носельчанами». 

Зі сльозами на очах говори-
ли також про таку незахищену 
категорію людей, як вдови, діти-
напівсироти. Відповідно до чинно-
го законодавства, вони мають ко-
пійчану підтримку. Хоча насправді 
опиняються у дуже складних жит-
тєвих обставинах.

Народний депутат пообіцяла 
вивчити це питання, щоб можна 
було ініціювати поправки до зако-
нодавства чи вносити зміни.

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район

дуже дорого, але якщо всі в склад-
чину, то щось зробимо, – зауважи-
ла депутатка.

Порушили на зустрічі з Іриною 
Мирославівною іще одну не менш 
болючу проблему – забезпечення 
ФАПів ліками першої необхідності. 
Бо ж людям із села, та ще таким без-
доріжжям, не наїздитись у район, а 
то ще й до Ковеля, щоб отримати 
медичну допомогу. У відповідь нар-
деп повідомила, що на стадії роз-
робки – програма, в рамках якої ма-
ють намір забезпечити кожен ФАП 
набором ліків першої необхідності. 

ЧЕРЧЕ
У ФАПі села Черче, окрім усьо-

го, ще й дах прогнив. Через це у 
приміщенні постійно затікає стеля, 
цвітуть кутки. Тож до народного 
депутата місцеві звернулися з про-
ханням допомогти. 

Цвіль – проблема номер один 
і в ЗОШ села Черче. І хоча про це 
голосно не заявляють, та коли за-
ходиш у приміщення навчального 
закладу, відчуваєш її запах. У ко-
ридорах та класах вона «сховала-
ся» довкола вікон на відкосах. Але 
у спортзалі її приховати годі. Тут 
цвіль не змиєш вже і не зафарбуєш, 
бо з часом плями чорного, зелено-
го, синього, жовто-оранжевого 
кольорів з’являються знову і зно-
ву. І що найгірше – цим грибком 
дихають діти! Відтак селяни об-
говорили з Іриною Констанкевич 
можливість розв’язання цієї проб-
леми – сподіваються, тут зарадить 
витяжка.

Утім найбільше черченців тур-
бує жалюгідний стан доріг.

– Фури відмовляються до нас 
їхати. І для нас це тривожно, бо 
весь урожай, який ми зібрали, 

може пропасти! – б’ють на сполох 
селяни.

– Якщо не зробити дорогу до 
зими, хтозна, чи буде вже що ре-
монтувати навесні! – стурбовано 
окреслюють проблему. 

– У вас проблемною є дорога 
Щетинь-Черче-Бузаки. Її протяж-
ність – 15,4 км. Це 12,9 км білоще-
беневого шосе, 1,1 км бруківки, 1,4 
ґрунтової дороги. На приведення її 
до належного стану треба 1,5 млн 
грн, – повідомив присутній на зу-
стрічі голова райдержадміністра-
ції Валерій Дунайчук. – Начальник 
Старовижівської філії «Волиньав-
тодору» Микола Янчук доповів 
мені, що домовився із службою 
автомобільних доріг про виділення 
коштів на 120 тонн щебеню на цей 
шлях. Це поки що. А загалом доро-
ги в області ремонтують на умовах 
співфінансування. Тож на початку 
року надходили такі пропозиції: 
виділяє сільська рада 50 тисяч, 50 
тисяч – районна рада, 100 тисяч – 
частка обласного бюджету, і дорогу 
роблять. Однак цього не було. Тому 
ситуація ось така.

Загалом у районі, за словами 
Валерія Савовича, 352,8 км доріг. 

– 102,4 км з них – це територі-
альні дороги, які обслуговує служба 
автомобільних доріг і «Волиньавто-
дор». Інші 250,4 км – це наші доро-
ги. Для того щоб їх довести до ладу, 
нам треба близько 150 млн грн. 
Незабаром будуть затверджувати 
бюджет на наступний рік. Пропо-
ную вашим депутатам сільської 
ради, сільському голові передбачи-
ти кошти на дороги, які вам треба 
зробити, наприклад, Кобилянка-
Черче-Підбороччя. 

Про долучення громади до 
розв’язання певних проблем гово-

Зустріч із прихожанами храму 
в селі Мельники-Мостище

У школі села Мельники-Мостище перекривають 
дах за кошти соцеконому, які залучила нардеп

У селі Острівок обговорили проблеми 
з ремонтом доріг та питання медицини



Я з радістю послухав би ще... Але мені якось однаково. Серіал «Лікар Хаус»
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DZIDZIO ВІДСУДИВ У 
ЛЕСИКА 400 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Власники бренда DZIDZIO відсудили 
у колишнього учасника Олега 

Турка та гурту DZIDZ’off, що його 
той створив після виходу з DZIDZIO, 
компенсацію за незаконне виконання 
восьми пісень під час святкового 
концерту до Дня Незалежності в 
Калуші, пише Zaxid.net.

Кожного з трьох членів DZIDZ’off  
зобов’язали сплатити по 116 тис. грн за по-
рушення авторських прав та покрити ви-
трати на проведення експертиз. Загалом 
сума відшкодування складає 400 тис. грн.

Олег Турко подав зустрічний позов і 
попросив скасувати договір про передан-
ня прав на пісні гурту. Однак суд відкинув 
вимоги Олега Турка, оскільки у 2012 році 
він таки підписався під договором про пе-
редання прав на пісні.

СУБОТА 18 листопада
06.00, 09.40 М/с «Легенда 

про Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30 Погода
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак 

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «Дитячий 

секрет»
15.00 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
15.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена 

історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.35 Світло
02.30 Д/ф «Після 

прем’єри - розстріл»
03.25 Д/ф «Раїса 

Кириченко. Діагноз - 
народна»

04.05 Д/с «Марк Твен»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
05.20 Т/с «Татусеві дочки»
06.09, 08.09 Kids Time
06.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.10 Дешево і сердито
09.20 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
15.10 Вар’яти
17.10 Зоряні яйця
19.00 Х/ф «Люди в 

чорному»
21.00 Х/ф «Люди в 

чорному 2»
22.45 Х/ф «Зловісні 

мерці: Чорна книга»
00.40 Х/ф «Останнє 

вигнання диявола»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
08.00 «Караоке на 

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

сюрприз!»
13.15 «Зважені та щасливі 

- 7»
16.10 «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»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 Х/ф «Реальні 

дівчата»
11.10 Х/ф «Вчитель 

року»
13.15 «Ух ти show»
14.20 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Все можливо, 

бебі!»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 

Сьогодні

07.15, 05.35 Зірковий 

шлях

08.20, 15.20 Т/с «Специ»

16.00, 19.40 Т/с «Гра в 

любов»

21.00 Шоу Братів 

Шумахерів

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

02.20, 04.40 Т/с «Лист 

очікування»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30, 00.30 Містична 
Україна 08.50, 19.30 У 
пошуках істини 10.10 
Любов, ненависть і 
пропаганда 12.00, 
21.20 Легендарні битви 
13.40 Метеоритна 
загроза 14.30 Сироти 
дикої природи 15.30 
Довідник дикої природи 
18.30 Там, де нас нема 
23.00 Мегазаводи 
23.40 Путівник 
неприємностей 03.20 
Брама часу 05.40 
Бандитська Одеса 

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 10.55, 23.10 

«Світське життя»
11.45 «Голос. Діти 4»
14.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

16.35 «Вечірній квартал 
2017»

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.15 «Українські 
сенсації»

21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.00 «Ігри приколів»

1+1

06.20 Мультфільм

07.00 Х/ф «Два 

капітани»

16.00 Х/ф «Невловимі 

месники»

17.40, 20.30 Т/с «Жереб 

долі»

20.00, 02.25 «Подробиці»

22.00 Т/с «Німеччина 83»

00.00 Х/ф «Дорога на 

Арлінгтон»

02.55 Х/ф «Небезпечно 

для життя»

04.20 Х/ф «Висота»

ІНТЕР

05.00, 04.20 Скарб нації
05.10, 04.30 Еврика!
05.15, 04.40, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.10, 13.00 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
14.10 Комік на мільйон
16.15 Х/ф «Згадати все»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Битва 

титанів»
22.05 Х/ф «Гнів титанів»
00.00 Х/ф «Вбивці на 

заміну»
01.45 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Пригоди в місті»
11.15 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.30 Х/ф «Кіт у 

чоботях»
13.40, 02.00 Країна У
18.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
20.00 Одного разу під 

Полтавою
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, 03.40 «Волинська 

веселка»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.25, 04.30 

«Музичний проспект»
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 Прем’єра: 

Фестиваль співаної 
поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 1 ч.

15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 «Офлайн»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.30 Фестиваль співаної 

поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 2 ч.

18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30, 05.30 Т/ц «Забуті 

смаки Луцька»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ц «Роки і долі» 

(С. Бояркевич)
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

скарбниця»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
02.10 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
05.00 Т/ц «Роки і долі»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі 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 2 Я - одна сім’я
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 «Зелена 

кофта»
00.25 Х/ф «Фатальні 

діаманти»
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 17 листопада
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 
02.25 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35 Погода
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, 01.40 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.55, 03.10 
18.35, 02.10 Новини. 

Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.50 Новини. 

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Лагідна»
03.25 Розсекречена 

історія
04.15 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»
04.55 Д/ф «Марія 

Левитська. Театральний 
роман»

05.25 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20, 22.40 Половинки
10.20 Кохання на 

виживання
12.15, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.40 Х/ф «Останнє 

вигнання диявола»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Подвійне 

життя»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

23.25 Х/ф «Маша»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
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»
13.10, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
14.10, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.10, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00, 00.50 «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 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Лабіринти долі»
23.20 Слідами
01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50, 00.30 
Бандитська Одеса 
07.20 Дзеркало історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Зброя: сімейна справа 
11.20, 16.50 Сироти 
дикої природи 12.20 
Довідник дикої природи 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Любов, 
ненависть і пропаганда 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Земні катаклізми 19.50 
Скептик 03.40 Україна: 
забута історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.00 Т/с «Сваты - 6»
14.00 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»
01.10 Х/ф «Зелені гори»
04.35 «Неділя з 

Кварталом»

05.50 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»
10.30, 12.25 Т/с «Нехай 

говорять»
13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.10 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Німеччина 83»
00.00 Х/ф «Геймер»
01.55 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
04.50 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с 

«Невиправні»
12.05, 13.25 Х/ф «Чорні 

мітки»
14.30 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
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.50 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 «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 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
23.00 Х/ф «Де моя тачка, 

чувак?»
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, 04.30 «Волинська 

веселка»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 Мультсеріал
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 «Роки і долі»
18.30 Т/ц «Мандруймо 

вдома»
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Т/ц «Роки і долі»
21.30 Т/ц «Історія без 

купюр»
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»
01.50 Вистава «Земляки» 

із Лобачівки»
02.30 «Музичний 

проспект»
02.50 Д/ф «Останній напис»
03.40 Т/ц «Роки і долі»
05.00 Д/ф «Світова марка 

патонівців»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Євромакс
08.35 Глобал 3000
09.00 Т/с «Акваріум»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

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

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

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
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Жменяки»

Фільм «Люди в чорному»

Фільм «Геймер»

Фільм «Де моя тачка, чувак?»

19:00

00:00

23:00

kinoprofi .org

Фільм «Битва титанів»

20:10

dujev.ru

sbs.com
.au

kinokrad.co

КОШОВИЙ ПОВІНЧАВСЯ 
ПІСЛЯ 10 РОКІВ У ШЛЮБІ

Актор Студії «Квартал 95» Євген 
Кошовий та його дружина Ксенія 

повінчалися. 

Відзначаю-
чи 10-ту річни-
цю одруження, 
подружжя вирі-
шило взяти цер-
ковний шлюб. 
Таїнство вінчан-
ня відбулося 
в невеличкій 
церкві у Чорно-
горії, розповів 
шоумен Катери-
ні Осадчій.  

«Ми поїхали відпочивати до Чорного-
рії з мамами, доньками, Вовка Зеленський 
прилетів, ще друзі прибули з Києва. По-
вінчалися у маленькій церкві Святої Трійці 
на березі Адріатичного моря», – поділився 
Євген.

Нагадаємо, Кошовий одружився 7 лип-
ня 2007 року. Євген і Ксенія мають двох до-
нечок – Варвару і Серафиму.

небесні узи

скандал

tabloid.pravda.com
.ua

dzidzio.com
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НЕДІЛЯ 19 листопада
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30 Д/с «Супервідчуття»
10.50 Х/ф «Дитячий 

секрет»
13.00 Д/с «Смак 

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

японські смаколики»
17.15 Т/с «Нові світи»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак 

українською
23.20 Погода
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40, 03.40 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

01.35 Розсекречена 
історія

02.25 Надвечір’я. Долі
03.20 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю.Ольга 
Кобилянська»

04.10 Д/с «Марк Твен»

05.10 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі»
08.20 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф 

«Згадати все»
12.45 Факти
14.50 Х/ф «Битва 

титанів»
16.50 Х/ф «Гнів титанів»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Людина зі 

сталі»
23.35 Комік на мільйон
01.40 Х/ф «Вбивці на 

заміну»
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: Електрично»
12.20 Х/ф «Залізний 

Ганс»
14.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Де моя тачка, 

чувак?»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Х/ф «Трубач»
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 «Акценти»
08.20, 02.55 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до 

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
12.50 Мультсеріал
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
15.00 Фестиваль співаної 

поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 3 ч.

16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Фестиваль співаної 

поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 4 ч.

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.30 «Урок для батьків»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Солодкий вікенд»
21.35 Т/ф «І слово 

вибрало його»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

проспект»
00.25 Вистава за творами 

Лесі Українки «Лесина 
містерія»

03.35 Д/ф «Слідчий 
історії»

04.25 Т/ц «Галерея 
портретів» (П. Мирний)

05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.55 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.20 «Караоке на 

Майдані»

11.15 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Реальні 

дівчата»
12.00 Х/ф «Вчитель 

року»
14.10 Х/ф «Їх поміняли 

тілами»
16.15 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
23.50 «КВН»
01.45 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Гра в любов»
13.45 Т/с «Лабіринти 

долі»
17.15, 21.00 Т/с «Веселка 

в небі»
19.00, 02.45 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.15 Т/с «Сільська 

історія»
03.45 Т/с «Лист 

очікування»
05.30 Історія одного 

злочину 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.50 У пошуках істини
10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда
12.00, 21.20 Легендарні 

битви
13.40 Таємниці 

Стоунхенджа
14.30 Сироти дикої 

природи
15.30 Довідник дикої 

природи
18.30 Там, де нас нема
23.00 Мегазаводи
23.40 Путівник 

неприємностей
00.30 Таємниці дефіциту
03.20 Скарб.UA

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»
10.10 «Розсміши коміка»
11.10 «Світ навиворіт - 9»
12.15 «Світ навиворіт - 6»
13.30, 14.30, 15.50 Т/с 

«Сваты - 6»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до 

фіналу 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
01.35 «Аргумент кiно»
02.15 «Світське життя»

05.50 Мультфільм
06.20 Х/ф «Невловимі 

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00, 02.00 Х/ф «Бум»
14.15, 03.45 Х/ф «Бум 2»
16.20 «Місце зустрічі»
18.10 Х/ф «Службовий 

роман»
20.00, 01.30, 05.25 

«Подробиці»
20.30 Х/ф «Службовий 

роман»
22.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетовки»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.39, 08.19 Kids Time
05.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.20 Топ-модель по-

українськи
11.10 М/ф «Мегамозок»
13.00 Х/ф «Еволюція»
15.10 Х/ф «Люди в 

чорному»
17.10 Х/ф «Люди в 

чорному 2»
18.50 Х/ф «Люди в 

чорному 3»
21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики»
23.20 Х/ф «Спуск»
01.20 Х/ф «Зловісні 

мерці: Чорна книга»

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі 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 книга»
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест

АВЕРС 14.30 Мозаїка 
батьківства

15.00, 03.05 Серіал 
«Справа Дойла»

16.30 Х/ф «Фатальні 
діаманти»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Зелена 
кофта»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
04.35 Х/ф «Київські 

прохачі»

ФУТБОЛ 1

ПН 13 листопада ВТ 14 листопада СР 15 листопада ЧТ 16 листопада ПТ 17 листопада СБ 18 листопада НД 19 листопада
06.00 Болгарія - Швеція. 
Відбір до ЧС-2018 07.45 «Моя 
гра» С. Кривцов (2 частина) 
08.15 Італія - Ізраїль. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 11.10 Швеція - Італія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
12.55 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 13.25 Україна - 
Словаччина. Контрольна гра 
15.10 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.00, 20.15, 21.00, 23.40 
«Шлях на Мундіаль» 16.35 
Швейцарія - Півн. Ірландія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
18.25 Греція - Хорватія. Плей-
оф. Відбір до ЧС-2018 20.45, 
01.50, 03.50 Топ-матч 21.35 
LIVE. Італія - Швеція. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018 00.00 Данія 
- Вірменія. Відбір до ЧС-2018 
02.00 Австрія - Ірландія

06.00, 18.45 Данія - Ірландія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Ірландія - Вельс. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20, 22.50 
Швейцарія - Півн. Ірландія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
12.10 «Великий футбол» 12.55 
Греція - Хорватія. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018 14.45, 20.35, 
05.35 Топ-матч 14.50 «LaLiga 
Docs». Чемпіонат Іспанії 16.00, 
18.25, 01.00, 03.25 «Шлях на 
Мундіаль» 16.35, 01.35 Італія 
- Швеція. Плей-оф. Відбір до 
ЧС-2018 20.40 Шотландія - 
Англія. Відбір до ЧС-2018 00.40 
Огляд матчу «Ірландія - Данія». 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
03.45 Вельс - Сербія. Відбір до 
ЧС-2018 

06.00 U-21. Україна - Англія. 
Відбір до ЄВРО-2019 07.50 
Огляд матчу «Італія - Швеція». 
Відбір до ЧС-2018 08.10 
Туреччина - Фінляндія 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Передматчева студія» 
11.00 Україна - Словаччина. 
Контрольна гра 12.50 
«Післяматчева студія» 13.25 
Італія - Швеція. Плей-оф. Відбір 
до ЧС-2018 15.15 Відбір до 
ЧС-2018. Огляд туру. Прем’єра 
16.00, 18.25, 01.05, 03.30 
«Шлях на Мундіаль» 16.35, 
01.40 Ірландія - Данія. Плей-оф 
18.45 Чорногорія - Польща. 
Відбір до ЧС-2018 20.35, 05.40 
Топ-матч 20.40 Македонія 
- Іспанія 22.50 Франція - 
Нідерланди. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру 03.50 Словаччина - Англія

06.00 Італія - Швеція. Плей-
оф. Відбір до ЧС-2018 07.50 
Огляд матчу «Ірландія - Данія». 
Відбір до ЧС-2018 08.10 
Іспанія - Ізраїль. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Ірландія 
- Данія. Плей-оф. Відбір до 
ЧС-2018 12.10 Німеччина - 
Норвегія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Угорщина - Португалія. 
Відбір до ЧС-2018 16.00 «Моя 
гра» С. Кривцов (2 частина) 
16.30, 03.05 Греція - Хорватія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
18.20 Україна - Словаччина. 
Контрольна гра 20.10 Журнал 
Ліги Чемпіонів 20.40, 01.15 
Швейцарія - Півн. Ірландія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
22.50 U-21. Україна - Англія. 
Відбір до ЄВРО-2019 00.40, 
04.55 «Шлях на Мундіаль» 

06.00 Словенія - Шотландія. 
Відбір до ЧС-2018 07.50, 
21.20, 05.20 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 08.15 Андорра - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Італія - Швеція. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Англія - Словенія. Відбір 
до ЧС-2018 13.55 Ірландія 
- Данія. Плей-оф. Відбір до ЧС-
2018 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
16.30 Ісландія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 18.20, 21.50 
Топ-матч 18.30, 20.55 «Тур 
ONLINE» 18.55 LIVE. Шахтар - 
Олександрія 22.00, 03.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.50 Україна 
- Словаччина. Контрольна 
гра 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.10 
Португалія - Швейцарія

06.00 Франція - Білорусь. 
Відбір до ЧС-2018 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Греція - Хорватія. 
Плей-оф. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15, 19.00, 01.40 
Світ Прем’єр-Ліги 11.45 
Шахтар - Олександрія 13.35, 
21.25, 23.40 Топ-матч 13.45 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.15 LIVE. Арсенал 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.50 LIVE. Лестер - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 19.25 LIVE. 
Севілья - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Атлетіко - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 23.50 
Зірка - Динамо 02.10 МЮ 
- Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
04.00 Леганес - Барселона

06.00 Арсенал - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Атлетіко - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 10.00, 
16.20, 20.15 Футбол NEWS 
10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра» М. Павлов. 
Прем’єра 11.45 Лестер - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 13.30, 
15.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE. 
Ворскла - Сталь 14.45, 18.00 
Футбол Tables 16.40, 23.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 17.10 
LIVE. Еспаньйол - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 19.10, 01.20, 
03.25, 05.30 Топ-матч 19.25 
LIVE. Лас-Пальмас - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 21.20 
«Великий футбол» 23.30 
Вотфорд - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 01.35 Ворскла - Сталь 
03.40 Атлетік - Вільярреал

КЕЙТ МІДДЛТОН 
ВАГІТНА БЛИЗНЯТАМИ  

У Букінгемському палаці чекають на 
народження дівчаток. Вони мають 

з’явитися на світ у квітні. 

Принаймні так стверджують місцеві табло-
їди із посиланням на джерела, наближені до 
королівської сім’ї, йдеться у сюжеті «ТСН». 

Цікаво, що про цю новину королева 
Єлизавета дізналася ледь не зі шпальт газет. 
Про близняток пара спершу начебто розпо-
віла матері та сестрі Кейт. 

Герцогиня Кембриджська планує облаш-
тувати дві окремі спальні для майбутніх до-
нечок. Імен діткам пара ще не підібрала. 

До слова, у Кейт та Вільяма уже є 
п’ятирічний син Джордж та дворічна донька 
Шарлотта. 

вісті від лелеки 

Фільм «Людина зі сталі»

20:35

kinoafi sha.ua

Фільм «Вартові Галактики»

21:00

theverge.com

телешоу знай наших! СТАРТУВАВ ЧЕТВЕРТИЙ СЕЗОН 
ПРОЕКТУ «ГОЛОС.ДІТИ»5 листопада відбулася 

прем’єра четвертого сезону 
вокального шоу «Голос.Діти». 
Зірковими тренерами проекту 
стали Наталія Могилевська, 
Дмитро Монатік та солісти 
гурту «Время и Стекло» Надія 
Дорофєєва і Позитив. Ведучі 
шоу – Юрій Горбунов та Катя 
Осадча, пише «ТСН.ua».

Дмитро Монатік і Наталя Мо-
гилевська в тренерських кріслах 
уже вдруге. А от для гурту «Время и 
Стекло» розробили спеціальне по-
двійне тренерське крісло з однією 
кнопкою. 

«Цього року разом із нами 
улюблений гурт усіх українських 
дітей «Время и Стекло» у подвій-
ному кріслі, – розповів креативний 
продюсер проекту Володимир За-
вадюк. – Мало хто в світі наважу-
вався на такий експеримент. Адже 
подвійне тренерське крісло – це 
досить складно не тільки з погляду 

виробництва, а й взаємин між зірка-
ми. До того ж, після фіналу «Танців 
з зірками» жіноча конкуренції На-
талії Могилевської та Наді Дорофє-
євої триватиме у «Голосі», де вони 
у ролі зіркових наставників будуть 
боротися за кращий дитячий голос 
країни».

У кастингу взяли участь понад 
три тисячі дітей, а після етапу «слі-

16-річна одеситка 
Христина Ромайська, 
в якої дитячий 
церебральний параліч, 
стала першою моделлю 
українського модного 
бренда Andre Tan, 
повідомляє «24 канал».

«Люди з обмеженими фі-
зичними можливостями – бо-
люча тема для всього світу. Я 
давно мріяв допомогти комусь 
із них. Якщо в усьому світі є 
програми, які допомагають ді-
тям і дорослим з інвалідністю 
будувати повноцінне життя, то в 
нашій країні це тільки зароджу-
ється», – пояснив він.

За словами Андре Тана, 
кожна людина має жити повно-
цінним життям та робити те, що 
їй подобається. 

МОДЕЛЬ З ДЦП – ОБЛИЧЧЯ 
БРЕНДА ANDRE TAN

«Христина – дивовижна дівчина, 
яка мріє про кар’єру в модельному 
бізнесі. Я щасливий, що вона взяла 
участь у нашому проекті», – додав 
дизайнер.

reuters.com

24tv.ua

пих прослуховувань» до команди 
кожного з тренерів потрапить лише 
по 12 учасників, а не по 16, як у ми-
нулому сезоні.

«Наш відділ нагадує детективну 
агенцію, яка шукає унікальні голо-
си, – каже директор відділу кас-
тингу Катерина Шишкіна. – Іноді ми 
помічаємо талановитих хлопчиків 
та дівчаток у рекламних роликах, а 
іноді знаходимо в маленьких регіо-
нальних творчих гуртках. Але за-
галом нам дуже приємно, що дітки 
з різних областей України й навіть 
з-за кордону охоче беруть участь 
у кастингах, адже хочуть виступити 
саме на нашій сцені». 

Зауважимо, «Голос.Діти» – це 
єдине вокальне дитяче шоу України, 
яке виходить на телеканалі «1+1» 
від 2012 року. Проект – адаптація 
голландського формату компанії 
Talpa The Voice Kids. Учасниками є 
діти від 7 до 14 років. 

tsn.ua
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«ПРИВАТБАНК» Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твер-
допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і автома-
тику. Газові лічильники й регулятори тис-
ку. 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, 
блоки будівельні, цеглу. Доставка пило-
матеріалів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, 
камінь річковий, цегла (100, 75, обли-
цювальна, вогнетривка), блоки (газо-
блоки, блоки з відсіву та фундаментні), 
клей для блоків, цемент. Доставка, по-
слуги маніпулятора та самоскида. Гірка 
Полонка, вул. Луцька, 9. 099-207-17-21, 
068-721-22-29.

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

на замітку

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

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. До-
ставка пиломатеріалів вантажопідйом-
ністю до 12 т. 050-378-19-98.

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», гноєрозки-
дач, 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 хоро-
шому стані. Недорого. 096-804-87-33, 
066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 уні-
версал білого кольору (1996 р.): дви-
гун моноінжекторний 1.8, тита нові 
диски, електропакет, гідропідсилю-
вач, сигналізація, центральний 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 будинок у с. Дубище Рожищен-
ського р-ну з усіма вигодами. Земель-
на ділянка 0,15 га. Є гараж, хлів, погріб, 
фруктовий сад. Інфраструктура поряд. 
Ціна договірна. 067-270-61-03.

 Продам цегляний будинок у хорошо-
му стані в с. Покащів Ківерцівського р-ну. 
Надвірні споруди, газ, вода, земельна ді-
лянка 0,60 га, садок, асфальтований до-
їзд. 050-591-36-78, 050-969-36-88.

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

 Продам земельну ділянку площею 30 
соток під забудову в с. Цеперів Луцько-
го району. 9 км від міста, є льох, крини-
ця, тимчасівка, підведено електрику. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам земельну ділянку площею 10,2 

сотки під забудову в с. Великий Омеля-
ник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Продам цегляний будинок у хорошо-
му стані в с. Покащів Ківерцівського р-ну. 
Надвірні споруди, газ, вода, земельна ді-
лянка 0,60 га, садок, асфальтований до-
їзд. 050-591-36-78, 050-969-36-88.

 Продам 2-кімн. квартиру в м. Рожи-
ще, центральна вулиця, другий поверх 
двоповерхового будинку. Євроремонт, 
пластикові вікна, замінені сантехніка, 
проводка, якісний ламінат, вхідні й між-
кімнатні двері, камін. Сучасні світильни-
ки, що реагують на рух. Можливо під ка-
бінет. 099-315-22-72. 

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в 
р-ні ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є 
лічильники газу, води, металопластико-
ві вікна, балкон. 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. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

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

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з 
господарськими спорудами у с. Любче, 
Рожищенський р-н. Земельна ділянка 
0,40 га, повністю приватизована. Є газ, 
криниця. Можлива оплата частинами. 
063-674-48-22.

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

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

РОБОТА

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

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

 На харчове та кондитерське виробни-

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

 Робота в Польщі, Німеччині: буді-
вельні спеціальності; різноробочі на 
склади, фаб рики; зварники, слюсарі, 
столяри. Високі зарплати, перевірені ро-
ботодавці. Візова підтримка. Довезен-
ня 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 поли-
ці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пе-
ресування складом на електрокарах, за-
вантаження товару та доставка до місця 
вивантаження. Проходження інструкта-
жу з техніки безпеки та отримання прав 
на водіння кара, безплатно видають ро-
бочий одяг (лише чоловікам). 097-908-
64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, можли-
ва допомога у виготовленні документів. 
Усі вакансії – 100% безплатні.

 Запрошуємо на роботу в бар бар-
мена, офіціанта. Досвід роботи не 
обов’язковий. Зарплата 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, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80  
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

РІЗНЕ

 Саджанці плодових та декоратив-
них рослин: 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 пше-

ницю, ячмінь, сою. Оплата на місці. 
067-332-00-24.

 Продам саджанці малини, сорт Зю-
гана – високоурожайний, ремонтантний 
(осінній). 099-261-36-20.
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ЯКІ ПРОДУКТИ НЕ МОЖНА 
ЗБЕРІГАТИ В ХОЛОДИЛЬНИКУ Холод лише cповільнює, 

але не припиняє обмін 
речовин в овочах, 

ферментацію м’яса і 
риби, не кажучи вже про 
зростання мікроорганізмів, 
пише Headinsider. Тому не 
всі продукти можуть мирно 
співіснувати один з одним 
на полицях холодильника. 

ХЛІБ
У холодильнику буханці швидко 

засихають. А ще, як губка, вбирають 
всі запахи, втрачаючи смак. Тому 
покладіть хліб у паперовий пакет і 
залиште на столі за кімнатної тем-
ператури.

ТРОПІЧНІ ФРУКТИ
Банани через добу перебуван-

ня в холодильнику вкриваються 
чорними плямами. При цьому ще й 
втрачають смакові властивості, а в 
цвілі на фруктах зі спекотних країн 
можуть розвиватися небезпечні ре-
човини – мікотоксини, які є канце-
рогенами.

Добре зберігати тропічні фрук-
ти в сухому прохолодному місці, на-
приклад у кухонній шафці. Незрілі 
фрукти під впливом кімнатної тем-
ператури через кілька днів досяг-

СВІЖІ ОВОЧІ
Помідори та огірки в холодиль-

нику псуються швидше. Якщо на 
балконі вже не залишилося місця, 
свіжі огірки та помідори деякий час 
можуть зберігатися і в холодиль-
нику. Тільки покладіть їх відразу в 
пластикові контейнери з кришка-
ми. 

БУРЯК, МОРКВА, 
КАРТОПЛЯ

Волога холодильника створює 
добре середовище для спор цвілі і 
провокує утворення гнилі. Картоп-
ляний крохмаль у холодильнику пе-
ретворюється на цукор, тому пюре 
з такої картоплі виходить в’язким і 
позбавленим смаку.

Коренеплоди зберігайте в окре-
мих дерев’яних ящиках за середніх 
температур. Морква краще збереже  
корисні властивості при зберіганні 
в поліетиленових пакетах, а буряк 
можна скласти в невеликий ящик і 
пересипати піском або цибулевим 
лушпинням.

ЗЕЛЕНЬ
Холод заморожує тонкі листоч-

ки зелені. Розмерзаючись за кімнат-
ної температури, вона стає в’ялою і 
рідкою.

Зберігайте кріп, петрушку, кінзу, 
салат і свіжі зелені пучки на кухні. 
Можна поставити їх у горнятка або 
вазочки з водою, це і рослини «на-
поїть», і кухню прикрасить. Для три-
валого зберігання листову зелень 
краще сушити, ніж заморожувати.
ЦИБУЛЯ І ЧАСНИК

Через відсутність циркуляції 
повітря і надмірну вологу цибуля 
гниє, наповнюючи при цьому холо-
дильник неприємним запахом, по-
збутися якого потім буває непрос-
то. Часник же за відсутності повітря 
майже відразу висихає.

Цибулю краще помістити в сітку 
(або у старі капронові колготки) і 
тримати в темній коморі. Зберігати 
часник можна у вінках, розвісивши 
на стінах кухні. Невелику кількість 
часнику краще зберігати в мішеч-
ках зі щільної натуральної тканини, 
найкраще разом з цибулевим луш-
пинням.
КОНСЕРВАЦІЇ

Ставити банки з консерваціями 
в холодильник немає сенсу. З цієї 
ж причини з нього можна прибра-
ти гострі соуси, кетчупи й гірчицю. 
Відкриті мариновані огірочки слід 
закривати кришкою і залишати на 
балконі. 

нуть оптимальної кондиції. А стиглі 
плоди краще обмотати кухонними 
рушниками.

ЯБЛУКА ТА ГРУШІ
Вітчизняні фрукти також втрача-

ють у холодильнику більшу частину 
вітамінів. А під впливом вологи ще 
і псуються удвічі швидше. Саме на 
полицях для овочів і фруктів у холо-

дильнику найчастіше можна вияви-
ти сальмонелу, лістерію і грибок.

Вдалим місцем для зберігання 
яблук у міській квартирі завжди був 
і залишається засклений балкон 
або лоджія. Якщо ж балкона немає, 
можна тримати тару з яблуками на 
підвіконні при відчиненій кватирці, 
в комірчині  або у передпокої.

sovetchiki.org

Не всі продукти можуть мирно 
співіснувати на полицях холодильника
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Не всі кактуси колючі

– Ну от, володій! – 
тато вклав у долоню 
Ілони в’язку ключів, 
припасованих до 
витіюватого брелока. 
Дівчина, несміливо 
переступивши поріг тепер 
уже своєї оселі, на мить 
замружилася. З великих 
вікон цілими табунцями 
стрибали сонячні зайчики 
й веселими яскравими 
бризками розбігалися 
підлогою.

– Умисне, доцю, нічого сюди не 
купував, – усміхався з доньчиного 
зачудування тато. – Думав, повер-
нешся зі своїх закордонів і захочеш 
власноруч усе облаштовувати. Ну, 
ти тут обдивляйся усе, каталоги – 
он на підвіконні, якщо вибереш – 
давай знати, замовимо, привеземо. 
Бувай, я – на роботу.

Залишившись серед тиші поки 
що порожньої квартири, Ілона 
вмостилася з каталогами просто 
на підлозі світлої кухні, де, окрім 
плитки, нічого ще не було. Тільки на 
підвіконні самотньо їжачився міль-
йонами голочок кактус у безвухому 
горнятку. 

Усе. Годі. Віднині – жоднісіньких 
мандрів. Відкриє турагенцію в рід-
ному місті. Татко обіцяв допомог-
ти. А вже що розповісти клієнтам, 
Ілона добре знає. Бо хіба на Полюсі 
не була. Хоча... може, й треба було 
на Полюс. Може, там серденько за-
мерзло б і не боліло б так млосно, 
як нині. Нині... Що ж ти, Кактусе, на-
коїв?! Навіщо під ноги кинув усе, що 
було?..

***
Ілону завше вабили далекі сві-

ти. Ще геть малою мріяла, як по-
бачить океан, як пересипатиме 
в долонях пісок пустелі. У першу 
свою подорож вона вирушала з 
мамою – до Чорного моря. Відтак 
тато двох своїх коханих жінок що-
року балував то Єгиптом, то ОАЕ, то 
Таїландом (атож, разом з колегами 
вчасно зорієнтувався у запамо-
рочливі дев’яності й успішно по-
повнив ряди вітчизняних скороба-
гатьків). А коли Ілоні виповнилося 
п’ятнадцять, подарував їм подорож 
на Гаваї. Якби ж то знаття, чим та по-
дорож скінчиться! 

Через укус якоїсь там екзотичної 
комахи в мами почалася страшна 
алергія, лікарі не нагодилися вчас-
но... Ілона отямилася вже у їхньому 
заміському будинку. Тітка Марина, 
мамина сестра, убрана у все чорне, 
сиділа біля неї й тримала за руку. 

***
І ось тепер Ілона сидить на під-

лозі своєї ще не обжитої квартири, 
обкладена каталогами з модними 
меблями. Мудрий татко не питав 
про те, чому приїхала сама, чому 
раніше. Здогадався... Шкода, не 
встиг кактуса з підвіконня на кух-
ні прибрати (хотів сюрприз-жарт 
улаш тувати дітям, бо знав, що донь-
ка коханого Кактусом величає).

– Отак, усі ви, кактуси, вмієте 
колоти, – усміхнулася Ілона до зе-
леного мешканця підвіконня. – Ти 
також мене пораниш? Чи, може, за-
цвітеш? 

«Отакої, дожилася. Уже з вазо-
нами почала розмовляти», – усміх-
нулася сумно сама до себе. І, аби бо-
дай якось притамувати душевний 
біль через спогад про Кактусову 
зраду, узялася планувати, як обста-
вити квартиру.

Ілона так захопилася, що не од-
разу почула дзвінок у двері. Хм... 
невже тато так швидко впорався 
на роботі? Чи то вона втратила лік 
часу? Не запитавши, хто прийшов, 
відчинила двері й... оторопіла. Пе-
ред порогом у величенькій діжці 
стояв... кактус, увесь вкритий квіта-
ми неймовірного кольору.

– Дозволиш усе пояснити? – з-за 
ліфта виглянув Марек. – Так, я схит-
рував трохи й у твого татуся випи-
тав адресу. То я можу увійти?

...Вони довго сиділи на кухні, 
підстеливши замість стільчиків ка-
талоги з модними меблями. Ілона 
слухала. А Кактус чи не вперше у 
житті щиро й відверто виливав біль, 
що таївся роками на самісінькому 
денці серця. Так, він кохав Мари-
сю. Так, вона його зрадила. Так, він 
довго страждав. І вже думав, що 
ніколи її не зустріне. Тому, коли по-
бачив на порозі свого лондонсько-
го помешкання, дуже здивувався. 
З’ясувалося, що Марисі набридло 
бути дружиною нудного банків-
ського клерка, тому й утекла від 
нього шукати Марека. Мовляв, тіль-
ки його й кохала завжди.

– Тоді я сказав їй, що надто піз-
но схаменулася, – сумно всміхнувся 
Кактус. – Але ж Марися дуже вперта. 
Певно, ти й побачила, як вона нама-
галася мене спокусити. Ілонко, коха-
на, присягаюся, що між нами нічого 
не було. Та й як могло бути, коли в 
мене перед очима – твоя усмішка, у 
вухах твій голос відлунням звучить. 
Прости, що не розповів тобі всього 
одразу. Даси мені шанс повернути-
ся у твоє серце?..

– І де ж я вас, Кактуси, усіх розмі-
щу? А як кактусенята підуть? Певно, 
треба більшу квартиру! – пирснула 
Ілона й міцно-міцно притулилася 
до Марека. Бо її Кактус – особливо-
го виду. Не колючий...

– Отямилася, дитино? – сумно 
дивилася у вічі.

– А де... мама?.. – Ілона водила 
по кімнаті безумними очима.

– Ти, моя бідолашна, не па-
м’ятаєш нічого? – притисла до об-
личчя хустинку тітка Марина.

Дівчина й направду не пам’ятала 
подій останніх днів.

– Ну, воно й не дивно, тебе ж на 
медикаментах увесь час тримали. 
А мама... Збирайся, зараз підемо її 
провідувати.

– У лікарню? – з надією в голосі 
пролепетала Ілона.

– Ні, на кладовище...
Світ знову захитався перед очи-

ма в Ілони.
...Тато відіслав її до закритої шко-

ли у Лондон. Потім вона обрала для 
навчання один з найпрестижніших 
вишів Великобританії. Відтак кожні 
канікули Ілона зустрічала в іншій 
країні. Нові враження, нові знання, 
нові емоції вилікували душу дівчи-
ни, вона почувалася майже щасли-
вою. Майже. Бо ще не була готова, 
незважаючи на таткові благання, 
повернутися в дім, де все нагадува-
ло про маму. І навіть коли тато при-
дбав для неї просторі апартаменти 
в новобудові у самісінькому центрі 
міста, сказала, що поки ще світом 
поїздить, емоцій та вражень набе-
реться.

Під час однієї з таких подоро-
жей (вона тоді зібралася в Гімалаї) 
Ілона й познайомилася з поляком 
Мареком – таким самим невгамов-
ним мандрівником. Цього дивака 
з першого дня знайомства вона 
охрестила Кактусом за чудернацьку 
зачіску. Щось у цьому хлопцеві при-
ваблювало дівчину, була в ньому 

якась невловима чарівливість – чи 
то в погляді тернових очей, чи то в 
рухах тонких пальців, що ними хло-
пець вряди-годи куйовдив свого 
«кактуса» (надто, коли над чимсь за-
мислювався). Марек також навчав-
ся в одному з вишів Великобританії. 
Тож по поверненні з Гімалаїв вони 
частенько бачилися. Гуляли допіз-
на лондонськими вулицями, хова-
лися від дощу й туману в затишних 
кав’ярнях. І якось зовсім непомітно 
дружба стала чимсь більшим.

У них не було цукерково-
квітково-сентиментальних по-
бачень. Ілона з Мареком любили 
обговорювати книжки, що їх обоє 
читали запоєм, планували, куди по-
їдуть на наступних канікулах. Вона 
виклала йому всеньку свою біогра-
фію – і про дитинство, і про мамину 
смерть на Гаваях, і про власний не-
рвовий зрив, і про любов до ман-
дрівок. Натомість про нього знала 
геть мало – тільки те, що у Польщі 
має маму й старшу сестру Анну, в 
якої – чоловік-адвокат і двійко чу-
дових синів-близняток.

Але, якщо чесно, то Ілоні було 
достатньо тільки того, що з Какту-
сом їй було добре. Просто й затиш-
но. А чого ще треба у двадцять літ? 

Не знала дівчина, що до Вели-
кобританії Марека загнало зране-
не серце. Що то Анна переконала 
маму, аби відіслала хлопця подалі 
з рідної Варшави. Щоб не бачив, як 
його мила Марися у костелі з іншим 
вінчається.

Рана в Марековому серці затягу-
валася довгі п’ять років. А потім у по-
дорожі до Гімалаїв він зустрів Ілону. І 
якось так по-особливому блищали в 
дівчини очі, по-особливому падало 

на плечі хвилясте волосся, у якому 
плуталися сонячні промінці. Спога-
ди про Марисине віроломство за-
ховалися десь на самісінькому ден-
ці серця, уступивши місце новому 
почуттю. І він віддався йому. Навіть 
не сперечався й не ображався, коли 
вона кликала його Кактусом. Хай 
собі, як їй так подобається.

...Ілончин тато уже знав, що на 
ці канікули донька врешті ощас-
ливить його своїм приїздом. Мало 
того, обіцяла, що привезе на огля-
дини нареченого-поляка. Просила 
тільки дозволу не вертатися у їхній 
заміський будинок. 

– Та в тебе ж, доню, власне жит-
ло є. Дарма, що ти там жодного разу 
не була, – ковтнув тривогу тато. – Ти 
ж тільки приїжджай! І неодмінно з 
женихом.

Напередодні останнього Маре-
кового іспиту Ілона примчала до 
нього, аби побажати успіху. Відчи-
нила двері своїм ключем. У перед-
покої вловила тонкий запах жіно-
чих парфумів. Перечепилася через 
чиїсь мініатюрні туфельки. Відчула, 
як серце обірвалося й покотилося 
кудись у прірву. Навшпиньки піді-
йшла до дверей вітальні. На канапі, 
обхопивши голову, сидів її коханий 
Кактус, а його обіймала й гаряче 
щось шепотіла на вушко миловидна 
тендітна білявка.

Вона не пам’ятає вже достемен-
но, як мчала до себе на квартиру, як 
гарячково пакувала валізу, кидала в 
сумочку документи, викидала геть у 
смітник сім-карту, телефонувала в 
аеропорт, щоб поміняти квиток на 
інший рейс. Так, саме сьогодні. Так, 
можна на економ-клас. Аби швид-
ше звідси!
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народні умільці

герої поміж нас

ЧОМУ В ГОНЧАРІВ 
НЕ БОЛЯТЬ РУКИ– Такої глини, як у Рокиті, в 

Україні не знайдете ніде. Науковці 
стверджують, що вона єдина у сво-
єму роді і має гейзерне походжен-
ня, – каже тутешній досвідчений 
майстер-гончар Василь Курилюк. 
– З’явилася ця глина мільйони років 
тому завдяки могутнім властивос-
тям матінки-природи. Отож, і дзвін 
випаленої глини пробився до нас із 
глибини віків та не може не торка-
тися ніжної української душі. А ще в 
Дубечному та Рокиті є глина, з якої 
можна робити фаянсовий, фарфо-
ровий посуд. Залягає глибоко та 
цінна своїми властивостями, тому 
заслуговує на пильну увагу спеціа-
лістів цієї галузі. 

Василь Пилипович розповідає, 
що на початку ХХ століття в невели-
кому селі Рокиті було 185 гончарів, 
які сплачували фінансовий податок, 
і 30 горнів, що більше, ніж у знаме-
нитому полтавському Опішному. 
Фактично в кожній хаті крутився 
гончарний круг – з того і жили. 
Лише один майже з двох сотень 
умільців – Тихон Якимук – за тиж-
день випалював 420 різних виро-
бів, та не маленьких, а великих, як 
і годиться майстрові. Ті часи давно 
минули, ніби туман, залишивши по 
собі хіба що теплу згадку про щось 
особливе, особистісне і водночас 
традиційне українське, щире, світ-
ле, легке, як душа нашого народу.

Добре пам’ятають у Рокиті і май-
стра від Бога Василя Бондаря. Тру-
дився він у місцевому гончарному 
цеху, що був на цегельному заводі. 
Саме в нього й переймав архаїчне 
ремесло Василь Курилюк. А потім 
їх обох забрали на Дубечненський 
керамічний завод. Та проіснував 
цех там років зо п’ять. Настали часи 
іншого посуду – сучаснішого, прос-
тішого в користуванні, як-от скля-
ний, зріс добробут людей, і попит 
на вироби з глини впав. Тому двом 
гончарам доводилося складати свої 

– Так колоритно називали гли-
няний посуд у нас в Рокиті, – роз-
повідає Василь Курилюк. – Та чи 
не найцікавіше стосується історії 

– Зате ці ремісники ніколи не 
хворіли на виразку шлунка, в них 
не боліли руки, – розповідає Василь 
Курилюк, – бо про цілющі власти-
вості глини відомо здавна. Якщо 
із такого глечика місяць пити кри-
ничну воду, то можна вилікувати 
ту ж саму виразку. Спосіб простий: 
наливаємо в глечик воду і вистоює-
мо її 10 днів, наступні 10 – п’ємо цю 
воду, доливаючи стільки, як випили, 
і ще впродовж 10 днів допиваємо 
водицю до дна, не доливаючи ані 
краплі в посудину. Виразка куди й 
подінеться.

І КРУТИТЬСЯ КРУГ 
ДЕВ’ЯНОСТО РОКІВ

Більш як за тридцять років гон-
чар навчив цього ремесла багатьох. 
І нині заняття гуртка в дубечнен-
ській школі, попри записаних 12 
учнів, відвідує значно більше хлоп-
чиків та дівчаток. А Василь Пилипо-
вич – затребуваний гість на багатьох 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах із цього виду самобут-
нього мистецтва. У 2005 році він був 
учасником міжнародного конкурсу 
в Ужендові в Польщі, де свої роботи 
представляли гончарі з Білорусі, Ро-
сії, Угорщини, Литви, Польщі, у 2007-
му – в Красніку та Павлові (Польща), 
в 2013-му – у Бресті. У 2007 році 
брав участь у Всеукраїнському з’їзді 
молодих гончарів у Чигирині, де 
представляв творчість двох своїх 
вихованців. Жодна із дванадцяти 
волинських «Берегинь» не обійшла-
ся без майстер-класу від Василя Ку-
рилюка. А три роки поспіль відвідує 
«Волинську Січ» на Світязі, де в та-
борі відпочинку навчає гончарства 
дітей, що залюбки крутять його гон-
чарний ще батьківський круг, якому 
дев’яносто років.

– Із трьох моїх доньок улюблене 
ремесло перейняла лише наймен-
ша, Марійка, – каже Василь Пилипо-
вич. – Та й то не відразу наважилася, 
для цього їй знадобилося чимало 
часу. Утім відчуваю, що для неї це 
дуже важливо. А поки крутиться 
гончарний круг і не загасає горно, 
це світле та щире мистецтво Украї-
на не втратить.

вироби в сумки й реалізовувати їх у 
Ковелі та Ратному на базарі. А що 
там вторгуєш?

ЗАСМАКА З ОПУШКИ
Так і занепало це ремесло. За-

були люди, що посуд із глини дихає, 
бо пропускає повітря, і аж ніяк не 
воду, екологічно чистий та навди-
вовижу гарний. Візьмеш до рук – 
дзвенить, коли легенько постукаєш 
чимось по поверхні. І нині хіба що 
сільські старожили чи учні загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 
Дубечне достеменно знають, що ва-
рішок – це великий глиняний гор-
щик, у якому колись варили борщ, а 
в набірашок не тільки збирали яго-
ди, у ньому відтоплювали сметану 
та молоко на сир, що гладишка – це 
глечик з вухом для молока, а збанок 
призначений для зберігання сухих 
продуктів. У слої з двома вухами 
тримали масло, жир, мед. 

опушки – виробу опуклої форми з 
тоненьким горлом для зберігання 
олії. У ньому завжди стояло гуся-
че перо. Коли господиня готувала 
якусь страву, то виймала його з 
опушки: яка кількість олії вчепить-
ся за пір’їну – такою й засмачували 
борщ або суп. Якщо вмочували в 
олію двічі, то це вже була надто доб-
ре приправлена страва.

Василь Пилипович свято бере-
же варішок, у якому родина його 
діда Нестора Сливки готувала узвар 
із сухих яблук та груш, і величезну 
макітру, яким понад сімдесят років, 
та гладишку, що випалив його бать-
ко Пилип Курилюк.

– В останній готували омачку 
(страву із сиру та сметани), – про-
вадить мій співрозмовник. – У хаті 
мешкало чотири покоління, тобто 
12 людей, тож і посудина мала бути 
такою, щоб наситити всю родину.

Та аж ніяк не можна забувати 
про те, яким непростим був труд 
гончара. Трохи не розрахував, по-
трапив у глину вапняк – і «постріля-
ли» горщики – вся праця нанівець.

Миколу Свистака з села 
Копачівка мобілізували під 

час першої хвилі 12 квітня 2014 
року. А за кілька днів до того 
йому наснився дивний сон, ніби 
знову йде в армію. Розповів його 
мамі Людмилі Олексіївні, а вона 
лише пожартувала: «Відслужив 
ти двадцять літ тому, яка може 
бути армія». А вночі 11 квітня 
вже власноруч підписувалася за 
повідомлення синові з’явитися 
до військкомату. Не думала й не 
гадала тоді жінка, в яке пекло 
потрапить ї ї дитина.

Під час строкової служби Микола Свистак 
був водієм. Тож коли з’явився у військкомат із 
посвідченням, навіть без комісії його відразу 
відправили на так звані військові навчання. 
Спочатку був Рівненський полігон, де спати 
доводилося на соломі, годували абияк, об-
мундирування на всіх не вистачало. Його 
призначили водієм-санітаром медичної роти 
51-ї окремої механізованої бригади.

Згодом дорога мобілізованого пролягла 
до Широкого Лану Миколаївської області, а 
далі – на схід. За досить короткий час Микола 
пересвідчився в тому, що технічний стан армії 
просто плачевний. Військові машини постій-
но виходили з ладу, сам їздив на «таблетці», 
де дно було встелене дошками, а гальма май-
же не працювали. Коли вояки зверталися в 
рембригаду, чули одну відповідь: «Потрібних 
запчастин нема». Тож, аби хоч якось убезпе-
чити себе, купував запасні деталі за власні 
гроші.

ВОЛИНСЬКИЙ АТОВЕЦЬ: 
«ДЕРЖАВА НАС НЕ ЧУЄ» 

Першим морально складним випробуван-
ням стало для Ветеринара (такий позивний 
дали Миколі Свистаку побратими) прийняття 
вантажу 200 після трагедії під Волновахою.

– У Рівному приземлилося два літаки СУ-
27 із загиблими хлопцями. Був нестерпний 
запах. Комбриг Володимир Яцків, який супро-
воджував тіла, тільки зійшов з літака – знепри-
томнів. Довелося застосувати всі свої знання, 
аби надати йому медичну допомогу, – згадує 
пережите Микола Свистак.

По тому ще довго в голові Миколи Яро-
славовича роїлися думки, що на місці тих 
хлопців міг бути й він, що ніякі це не навчан-
ня, а справжня війна. Тоді вперше переосмис-
лив цінність людського життя.

– Усі ми під Богом ходимо, – каже Микола 
Свистак.

Звісно, бо як іще можна пояснити те, що 
влітку 2014-го, саме перед іловайськими поді-
ями, будучи на блокпосту, заробив лівобічний 
бурсит ноги, з яким і потрапив до госпіталю.

– Поранених після того «зеленого кори-
дору» було стільки, що нас, трохи здоровіших, 
навіть у коридорах розміщували, – згадує Ми-
кола Свистак. – Не вистачало ні місця, ні ліків. 
Добре, що допомагали волонтери, небайдужі 
люди.

Про волонтерів Микола Свистак відгуку-
ється з особливою теплотою. Бо вони тоді, 
на початку АТО, за словами колишнього во-
яка, більше дбали про мобілізованих, аніж 
держава. Форму, взуття, бронежилети, ліки, 
продукти – все привозили, що тільки могли. 
Та й нині, стверджує учасник АТО, у мирному 
житті права тих, хто був на сході, відстоюють 
переважно волонтери або самі вояки, згурту-
вавшись у громадські об’єднання.

У жовтні після лікування Микола Свис-
так повернувся в ту ж медроту, але вже 14-ї 
бригади. І до квітня 2015-го транспортував 
старенькою «таблеткою» поранених у різні 
шпиталі.

Після повернення додому Микола Свис-
так влаштувався працювати на «Кромберг енд 
Шуберт». Спочатку ніби нічого, але згодом пе-
ренесене нервове напруження, неякісне хар-
чування нагадали про себе новими хвороба-
ми. Кілька курсів лікування – і Миколу визнали 
інвалідом третьої групи. Саме через гіперто-
нічну хворобу керівництво заводу запропону-
вало розрахуватися за згодою сторін.

– Прикро, що, пройшовши пекло війни, ми 
не завжди відчуваємо підтримку та розуміння 

з боку держави. Півроку знадобилося, аби ви-
робити посвідчення УБД, шість разів поверта-
ли з Києва документи. А є хлопці, які й нині не 
мають цього документа. Нема розуміння, по-
ваги, реальної психологічної підтримки. Тому 
й трапляються випадки суїцидів атовців. Не 
знайшовши розуміння після повернення до-
дому, воякам важко подолати той стан стресу, 
нервового перенапруження. Хтось знову по-
вертається на схід, хтось знаходить розраду в 
чарці, – каже Микола Ярославович.

А хтось, як наш співрозмовник, береться 
за активну громадську роботу. На сьогодні 
Микола Свистак – заступник голови район-
ної Спілки учасників АТО та член Громадської 
спілки «Всеукраїнський союз громадських 
об’єднань учасників бойових дій, антите-
рористичної операції, ветеранів військової 
служби та правоохоронних органів».

– Держава нас не чує. Два роки тому ми 
відстоювали спокій на рідній землі, першими 
стали на захист кордонів, аби ворог не про-
сунувся далі, а нині змушені відстоювати за-
декларовані державою пільги, повагу до себе 
та до пам’яті тих побратимів, які повернулися 
у цинкових трунах. Пообіцяли земельні ділян-
ки, а виділили їх одиницям. Чиновники відма-
хуються, кажуть: «Нема землі», «Ми вас туди 
не посилали». Людині, яка ризикувала влас-
ним життям, таке чути дуже боляче. До того 
ж, більшість вояків, які пройшли АТО, так і не 
відновилися психологічно, бо в селах ніхто з 
ними не працює. Не цінує наша держава своїх 
героїв, тому доводиться відстоювати власні 
інтереси, об’єднавшись гуртом, – підсумовує 
пан Микола.

До слова, саме за сумлінну працю у спра-
ві соціального захисту учасників АТО Мико-
лу Свистака було відзначено грамотою Все-
українського союзу ветеранів АТО. Також він 
удостоєний відзнаки Президента України «За 
участь в антитерористичній операції». 

Тетяна Боярин

Василь Курилюк – бажаний гість на 
конкурсах і виставках народного мистецтва

Глиняний посуд екологічно чистий і навдивовижу гарний

Микола Свистак
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УНИЗУ – ЗАЛИ, НА 
ДАХУ – ГІРСЬКІ ЛИЖІ
Львів

У Львові побудують спортивний 
комплекс із гірськолижною 
трасою на даху. Група київських 
архітекторів виграла всеукраїнський 
архітектурний конкурс на проект 
будівництва спортивного комплексу 
в одному з районів Львова.

Переможцем став проект з оригі-
нальною ідеєю – гірськолижною трасою 
на даху спорткомплексу. Тренувальна 
база стане багатофункціональною і буде 
розрахована на основні ігрові види 
спорту – в спорткомплексі буде чотири 
окремі криті зали для баскетболу, во-
лейболу, гандболу та регбі, а також кри-
тий басейн для водного поло.

Спускатися на лижах з гори можливо 
буде і влітку спеціальним покриттям. А 
взимку, крім спортсменів, на цьому схи-
лі можуть розважатися жителі району. 

Орієнтовна вартість будівництва 
площею 1,87 га складе 200 млн грн. Но-
вий спорткомплекс Львів отримає не 
раніше, ніж 2020 року.

У БУКОВЕЛІ ЗВЕДУТЬ 
ЦЕНТР ЗИМОВИХ 
ВИДІВ СПОРТУ

Івано-Франківська область

У Буковелі заплановано 
будівництво нового комплексу 
для зимових видів спорту. Крім 
того, біатлоністи отримають нове 
стрільбище на лижній базі в Тисовці. 

Державний тренер збірної України 
з біатлону Євген Колупаєв розповів, що 
у найближчі два-три роки в Буковелі 
зведуть комплекс для всіх зимових ви-
дів спорту: біатлону, стрибків на лижах з 
трампліна, фрістайлу. 

Наразі більшість зборів біатлоніс-
тів – найкращої національної збірної із 
зимових видів спорту – відбуваються за 
кордоном.

«Біатлону виділяють багато грошей, 
але ми їх всі вивозимо за кордон. Це не-
правильно. Якби у нас була база, де ми 
проводили б по три-чотири збори на 
рік, це і для спортсменів, і для держави, і 
для юного покоління було б дуже вигід-
но», – заявив держтренер збірної. 

новації

перспектива

волейболчемпіонат

легка атлетика

карате

рішення

сумо

красиві та сильні

ЮРІЙ РУСЮК: «ДО ДУБЛІНА ОСОБЛИВО 
НЕ ГОТУВАВСЯ, АЛЕ ПРИБІГ ДРУГИМ»

Дублінський 
марафон став 
найфартовішим 

для стаєра із 
волинського Шклиня 
Юрія Русюка. 

Торік він фінішував тут п’ятим 
із особистим рекордом. Минуло-
го тижня здобув у столиці Ірлан-
дії кубок за друге місце і знову 
показав найкращий особистий 
час у марафоні. Цього разу 42 кі-
лометри 195 метрів він здолав за 
2 години 15 хвилин 56 секунд. 

– Особливо до цього марафо-
ну не готувався, тому й не чекав 
на такий хороший результат, – 
розповідає Юрій. – Кілька разів 
цього року мав ушкодження, на 
чемпіонаті світу в Лондоні куль-

ВОЛИНЯНКИ ЛІДИРУЮТЬ 
У ВОЛЕЙБОЛЬНІЙ СУПЕРЛІЗІ

  Юрій КОНКЕВИЧ 
Ірландія

Вінниця

Луцька жіноча волейбольна ко-
манда «Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ» 
після трьох турів жіночої Суперліги 
продовжує лідирувати в змаганнях. 4 
і 5 листопада наша команда виграла 
чергові два матчі чемпіонату, які від-
бувалися у Вінниці. Лучанки провели 
два чотирисетові матчі, після яких 
очолили турнірку, випереджаючи ба-

гаторічного лідера українського жіно-
чого волейболу – «Хіміка». 

Саме із командою з Южного вихо-
ванки Богуслава  Галицького зіграють 
8 і 9 листопада в залі обласної ДЮСШ. 

Результати матчів 3-го туру: 
«Білозгар-Медуніверситет» – «Волинь-
Унiверситет-ОДЮСШ» – 1:3 (23:25, 
22:25, 25:19, 18:25), 1:3 (25:20, 21:25, 
21:25, 17:25). 

Турнірна таблиця
М Команда М П П М О
1 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ (Луцьк) 6 6 0 540/439 18
2 Хімік (Южне) 6 6 0 486/293 17
3 Галичанка (Тернопіль) 6 4 2 470/439 13
4 Орбіта (Запоріжжя) 6 4 2 461/406 11
5 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 6 2 4 404/428 6
6 Регіна (Рівне) 6 2 4 457/495 6
7 Сєвєродончанка (Сєвєродонецьк) 6 0 6 348/501 1
8 Фаворит (Київ) 6 0 6 329/494 0

шовий суглоб травмував.  
– Погода сприяла марафону?
– От із цим поталанило, на 

перших кілометрах було вітряно, 

а потім усе – наче на замовлення: 
сонце і не холодно. 

– Як тривала тактична бо-
ротьба під час марафону?

ЛІДЕРИ ПІШЛИ НА 
ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 
БЕЗ СЕНСАЦІЙ

№ команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 9 9 0 0 62-6 27

2 Ласка 8 6 1 1 28-5 19

3 Колос К 9 5 1 3 21-28 16

4 Торпедо 9 4 0 5 20-17 12

5 Вікторія 9 4 0 5 23-26 12

6 Агропродукт 8 3 0 5 23-25 9

7 Олімпія 9 3 0 6 13-32 9

8 Турія 9 0 0 9 2-53 0

№ команда І В Н П М О
1. Ковель-Волинь 9 7 1 1 32-10 22

2. Шахтар 9 5 0 4 29-13 15

3. Надія 8 5 0 3 22-16 15

4. Стир 8 4 2 2 18-14 14

5. Рубіж 9 3 1 5 18-29 10

6. ДЮСШ-ВІК 6 3 0 3 10-8 9

7. Колос І 9 2 2 5 13-19 8

8 Прип’ять 8 0 2 6 8-41 2

Луцьк

Осіння частина чемпіонату 
Волинської області 2017-2018 рр. 
завершилася й команди пішли на 
зимову перерву. 

Особливих сенсацій не сталося, три найві-
доміші колективи набрали найбільше очок – 
«ЛСТМ», «Ласка» та ФЦ «Ковель-Волинь». Без 
очкових втрат пройшли дистанцію будівель-
ники. Негативна тенденція – велика кількість 
розгромних рахунків, що свідчить про розрив 
у класі суперників. 

Відзначимо, що на весняну стадію пере-
несено частину осінніх матчів. Це спричине-
но погодними умовами або участю деяких 
команд в інших змаганнях. 

Нагадаємо, що у першій частині чемпіонату команди 
визначать учасників фінальної «пульки», у яку кваліфіку-
ються по чотири найкращі команди з групи. Набрані ними 
очки збережуться, вони розіграють медалі чемпіо нату. 

Група «А», 9-й тур: «Олімпія» (Княгининок) – «Турія» (За-
турці) – 3:1; «Торпедо» (Копачівка) – «Ласка» (Боратин) – 0:2; 
«Агропродукт» (Горохів) – «Вікторія» (Луцький район) – 9:1; 
«Колос» (Ківерці) – «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – 1:6.

Група «Б», 9-й тур: «Надія» (Хорів) – «Шахтар» (Новово-
линськ) – 1:2; ФЦ «Ковель-Волинь» – «Рубіж» (Любомль) – 5:1; 
«Колос» (Іваничі) – «Прип’ять» (Любешів) – 4:2; «Стир» (Ста-
рий Чорторийськ) – «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-Волинський) – 
матч відбувся після виходу номера.

ВОЛИНСЬКИЙ МАРАФОНЕЦЬ ВСТАНОВИВ У СТОЛИЦІ ІРЛАНДІЇ ОСОБИСТИЙ 
РЕКОРД І КВАЛІФІКУВАВСЯ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ В БЕРЛІНІ У 2018 РОЦІ  

m
illiandjon.com

.ua

– Дуже запекло, бо до 41-го 
кілометра всі претенденти бігли 
групою і фактично нас розсудив 
фініш. Доля медалей вирішилася 
на останніх метрах. Я відстав на 
три секунди від переможця – ке-
нійця Бернара Ротіча. Але водно-
час випередив на одну секунду 
третього бігуна – Асефа Бекеле 
з Ефіопії. Він у Дубліні, до речі, 
часто піднімався на подіум, тому 
виграти в нього було дуже при-
ємно. 

– Що ще гарантувало друге 
місце на престижних європей-
ських змаганнях?

– Це виконання нормативу на 
чемпіонат Європи. Він відбудеть-
ся у серпні 2018 року в Берліні. Я 
вибіг із 2.18 й тепер можу потро-
хи готуватися до чемпіонату.

facebook/yuriy.rusyuk

Юрій Русюк на подіумі дублінського марфону-2017

Іспанія 

На 10-й Чемпіонат Європи з 
кіокушинкайкан карате прибули 
спортсмени з 17 країн Європи, 
а також Ірану, Австралії, Чилі, 
Бразилії та ПАР. Українську фе-
дерацію кіокушинкайкан карате 
представляли п’ять спортсменів, 
серед яких були лучани Давид 
Довгай і Василь Шевчук. 

Молдова

Волинянин Богдан Саранчов переміг на 
чемпіонаті Європи з сумо, який відбувся в 
місті Бєльци. Тут змагалися юнаки до 14 та до 
16 років. Вихованець обласної ДЮСШ змагав-
ся у ваговій категорії 95 кг. Чотири перемоги 
Богдана гарантували йому І місце і виконання 
норматива майстра спорту. У змаганнях взяли 
участь 14 команд Європи.

б велика честь. Є люди, які 
дивляться на мене, і від них 
це залежить. Я, окрім своєї 
гри за клуб, нічого іншого не 
можу дати. Напевно, в Україні 
є великий вибір футболістів. 
Я ж ніколи не грав у Вищій 
українській лізі. А в Польщі 
знають мене, мою гру. Тут я 
більше відомий, а в Україні 
мене ніхто не знає».

Зараз Романчук очікує, 
коли його заяву приймуть чи 
не приймуть. Тому розмови 
про можливий виклик у та-
бір польської збірної вважає 
дочасними.

Вінниця

28-29 жовтня у Вінниці проходив Чемпіо-
нат України з фітнесу та бодібілдингу. Фітнес-
тренер з Нововолинська Олена Демниченко 
пробилася у фінал конкурсу, подолавши сито 
відбору й випередивши кілька десятків учас-
ниць з усієї України.

Демниченко – фітнес-тренер одного зі 
спортивних клубів Нововолинська. Вона є 
членом національної федерації бодібілдингу 
та фітнесу України. Аби належно виступити на 
змаганнях, готуватися до них починає за чо-
тири місяці до старту.

МАЄМО ЧЕМПІОНА 
ЄВРОПИ ІЗ СУМО

ТРЕНЕР З 
НОВОВОЛИНСЬКА – 
ФІНАЛІСТКА 
ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ

ЛУЧАНИН – 
ЧЕМПІОН 
СВІТУ

Шевчук серед чоловіків 
у категорії до 70 кг увійшов 
у вісімку кращих, але по-
ступився в сутичці за вихід 
у півфінал. А от у чемпіонаті 
з підвиду цього єдинобор-
ства – ката – Василь став 
чемпіоном світу. 

РОМАНЧУК ЧЕКАЄ 
НА РІШЕННЯ ПРО 
НАТУРАЛІЗАЦІЮ В ПОЛЬЩІ

Польща 

Півзахисник і капітан 
«Ягеллонії» з Білостока, 
уродженець Ковеля Тарас 
Романчук подав документи 
на отримання польського 
громадянства. 

Так він хоче позбутися стату-
су легіонера в «Ягеллонії» й біль-
ше не вважатися таким не лише 
у Польщі, а й у Євросоюзі. «Я не 
міркував про те, що так можу 
перекрити собі шлях до збірної 
України. Хоча ці запитання мені 
почали ставити після того, як по-
дав документи. Ніколи так високо 
себе не оцінював, щоб грати аж у 
збірній, – розповідає Тарас. – Але 
якби мене запросили, це була 

football.sport.ua

katana.volyn.ua

Василь Шевчук

Тарас Романчук
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Оцінюють не людину – оцінюють результати, яких вона домоглася, 
а вже виходячи зі свого розчарування, оцінюють людину. Арсен Венгер

ШЕВЧЕНКО: «ГАРАНТУЮ 
ВИХІД У ФІНАЛЬНУ 
ЧАСТИНУ ЄВРО-2020, 
МОЖЕТЕ КУПУВАТИ 
КВИТКИ»
Київ

Головний тренер збірної України з фут-
болу Андрій Шевченко пообіцяв вивести 
команду у фінальну частину чемпіо нату 
Європи-2020. Також він прокоментував 
інформацію про можливий спаринг з Ар-
гентиною. Шевченко заявив, що не хотів 
проводити турнір з командою Мессі, адже 
федерація футболу Аргентини вимагає 
мільйон доларів за такий матч. «Я був про-
ти матчу з Аргентиною, тому що в такий 
важкий для країни час я не розумію, наві-
що платити великі гроші за спаринг. Буду 
намагатися допомагати організовувати 
спаринги, в тому числі завдяки власним 
зв’язкам», – відзначив він.

У ЗМІ з’явилася інформація, що Шев-
ченко підписав новий контракт з ФФУ до 
2020 року. Потім у федерації ці повідом-
лення спростували. Наразі Шевченко до-
сяг домовленості з ФФУ про продовження 
роботи з командою в наступному відбір-
ковому циклі, проте контракт ще не під-
писано.

«ДИНАМО» І «ШАХТАР» 
РОЗЛУЧИВ ЖEРEБ
Київ

Результати матчів 1/8 фіналу 
розіграшу Кубка України з футболу 
сезону 2017/2018 років, які відбулися 
минулого тижня, такі:

«Арсенал-Київ» (Київ) – «Верес» (Рів-
не) – 0:1;

«Таврія» (Сімферополь) – «Маріуполь» 
(Маріуполь) – 0:5;

«Ворскла» (Полтава) – «Олімпік» (До-
нецьк) – 2:0 (у додатковий час);

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 
«Десна» (Чернігів) – 0:2;

«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (До-
нецьк) – 3:4 (у додатковий час);

«Львів» (Львів) – «Сталь» (Кам’янське) – 
1:1 (5:3 у серії пенальті);

«Дніпро-1» (Дніпро) – «Чорноморець» 
(Одеса) – 0:0 (8:7 у серії пенальті);

«Олександрія» (Олександрія) – «Дина-
мо» (Київ) – 2:3 (у додатковий час).

Жеребкування визначило наступні 
пари чвертьфіналістів:

«Ворскла» – «Маріуполь»;
«Десна» – «Динамо»;
«Шахтар» – «Верес»;
ФК «Львів» – СК «Дніпро-1».
Базовий дeнь провeдeння матчів – 

29 листопада.

21 листопада: «Наполі» – «Шахтар», 
«Манчестер Сіті» – «Феєноорд». 
№ Команда І В Н П З П О
1 Манчестер Сіті 4 4 0 0 12 3 12
2 Шахтар            4 3 0 1 7 5 9
3 Наполі             4 1 0 3 7 9 3
4 Феєноорд         4 0 0 4 3 12 0

6 грудня: «Шахтар» – «Манчестер 
Сіті», «Феєноорд» – «Наполі».

Група J
№ Команда І В Н П З П О
1 Естерсунд 4 2 1 1 5 3 7
2 Зоря 4 2 0 2 3 5 6
3 Атлетік 4 1 2 1 3 3 5
4 Герта 4 1 1 2 3 3 4

23 листопада: «Атлетік» – «Герта», 
«Естерсунд» – «Зоря».

7 грудня: «Герта» – «Естерсунд», 
«Зоря» – «Атлетік». 

Група B
№ Команда І В Н П З П О
1 Динамо К 4 3 1 0 9 5 10
2 Партизан 4 1 2 1 5 4 5
3 Янг Бойз 4 0 3 1 4 5 3
4 Скендербеу 4 0 2 2 2 6 2

23 листопада: «Партизан» – «Янг 
Бойз», «Скендербеу»  – «Динамо К».

7 грудня: «Янг Бойз» – «Скендер-
беу», «Динамо К» – «Партизан».

зірочки

прем’єр-ліга

слово і діло

кубок

ліга чемпіонів

ліга Європи

  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк

перша ліга «ВОЛИНЬ» ЗІГРАЛА (З) 
ГОЛОВОЮ

Притиснута турнірною 
таблицею до стіни «Волинь» 
примудрилася видряпати 

перемогу, зігравши весь другий 
тайм поєдинку з краматорським 
«Авангардом» у меншості. 

Хрестоносці перед матчем залишилися не 
тільки без трьох травмованих гравців основ-
ного складу (Кінаш, Романюк, Мелінишин), 
але й двох футболістів, з якими завчасно по-
прощалися в клубі – Олександром Пищуром і 
Романом Воробеєм.

Уперше «Волинь» забила, коли Дмитренко 
зібрав навколо себе двох захисників і віддав 
під подачу Шаповалу. Владислав навісив, і не-
високий Нич ударом головою шансів Денчуку 
не залишив – 1:0. На перерву команди мали 
йти з нічиєю, адже капітан гостей Собко двічі 
бив з кута воротарського майданчика «Воли-
ні». Перший удар заблокував Шаповал, а дру-
га спроба пішла повз дальній кут.

Початок другого тайму міг зробити Наза-
рія Нича антигероєм матчу. Автор першого 
гола пішов у незрозумілий брудний підкат 
біля чужого штрафного й отримав друге по-
передження. Майже відразу «Авангард» зрів-
няв, несподівано розігравши стандарт – 1:1.

Гості зробили заміни, бажаючи добити мо-
лоду «Волинь», яка грала в меншості, але мо-
ментів від цього в «Авангарда» не додалося. 
А ось жорсткості у протиборствах і порушень 
правил у матчі було чимало. 

М Команда І В Н П РМ О
1 Арсенал 20 15 4 1 38-11 49
2 Полтава           20 15 2 3 36-12 47
3 Геліос 20 12 4 4 28-14 40
4 Інгулець 20 11 6 3 26-11 39
5 Колос 20 12 2 6 25-16 38
6 Десна 20 11 4 5 36-13 37
7 Авангард 20 9 4 7 26-25 31
8 Оболонь-Бровар 20 7 5 8 16-19 26
9 Балкани 20 6 7 7 19-21 25
10 Гірник-Спорт 20 8 1 11 13-25 25
11 Рух 20 6 6 8 20-20 24
12 Миколаїв 20 6 5 9 24-34 23
13 Суми                20 5 3 12 16-29 18
14 Перлина 19 5 3 11 22-36 18
15 ВОЛИНЬ 20 5 3 12 15-29 18
16 Кремінь 20 5 3 12 15-33 18
17 Нафтовик-Укрнафта 21 3 8 10 15-25 17
18 Черкаський Дніпро 20 3 2 15 13-30 11

Азербайджанська команда «Карабах» 
з Агдама забила в юнацькій Лізі 
чемпіонів у чотирьох матчах двічі. 
І обидва голи провів у ворота 
«Атлетіко» вдома (1:5) і на виїзді 
(0:1) 18-річний українець Ярослав 
Деда. Це той самий колишній 
форвард «Волині», який наробив 
галасу в юнацьких і молодіжних 
чемпіонатах, викликався в юнацькі 
збірні, але якоїсь миті зник з поля зору 
футбольних фахівців в Україні.

Деда розповів про те, як потрапив в азер-
байджанський гранд і почав забивати в Лізі 
чемпіонів.

– Ярославе, ти вилетів з футболу на 
дов гий час і здавалося, що взагалі можеш 
з ним закінчити. Що трапилося?

– Так, був момент цього року, коли думав 
закінчувати. Мав перелом плюсневої кістки 
й дуже довго лікувався. Агенти шукали варі-
анти, коли закрилося питання з «Волинню» і 
я вилікувався. Міг опинитися у німецькому 
«Вердері», але відгукнувся на варіант з «Ка-
рабахом». А коли зрозумів, що у них чудові 
шанси зіграти в юнацькій Лізі чемпіонів, то ще 
більше сил з’явилося, аби закріпитися в Азер-
байджані. Допомогло те, що приїхав сюди го-

ВИХОВАНЕЦЬ «ВОЛИНІ» 
ЗАБИВАЄ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

Перемога над «Авангардом» 
на «Авангарді» має додати 
сил молодій команді

№ Команда I В Н П Голи О
1 ШАХТАР 15 11 3 1 30-12 36

2 ДИНАМО 14 8 5 1 28-11 29

3 ОЛІМПІК 15 6 7 2 17-12 25

4 ВЕРЕС 15 4 9 2 16-9 21

5 ВОРСКЛА 15 6 3 6 16-15 21

6 ЗОРЯ 15 4 7 4 26-22 19

7 МАРІУПОЛЬ 14 4 5 5 17-18 17

8 ЗІРКА 15 3 5 7 9-17 14
9 КАРПАТИ 15 2 8 5 9-23 14

10 ОЛЕКСАНДРІЯ 15 1 9 5 12-17 12

11 ЧОРНОМОРЕЦЬ 15 2 6 7 8-21 12

12 СТАЛЬ 15 2 5 8 10-21 11

15-й тур: «Верес» – «Зірка» – 0:0,
«Олександрія» – «Чорноморець» – 0:0,
«Маріуполь» – «Шахтар» – 1:3,
«Сталь» – «Карпати» – 0:0, 
«Олімпік» – «Зоря» – 3:3, 
«Динамо» – «Ворскла» – 2:1. 

Київ

Три нульові нічиї в шести матчах 
туру – такого вболівальницького 
жаху годі придумати. Команди 
нашого чемпіонату воліють 
спочатку залишити свої ворота 
недоторканими, а в атаці – уже 
як вийде... Згідно зі статистикою, 
в цьому сезоні з 88 матчів УПЛ 
35 ігор закінчилися нічиєю, що 
становить 40% усіх поєдинків. 
Матчдей минулого вікенду 
переплюнув і ці цифри, адже 
тільки у двох матчах зафіксовано 
перемоги. 

Рівненський «Верес» узагалі вирішив іти 
на рекорд, адже розписав мирову вшосте по-
спіль. А от нічия «Олімпіка» й «Зорі» мала ін-
ший характер. Глядачі побачили шість голів, з 
яких три просто феноменальні, одне вилучен-
ня і повернення команди, що програвала два 
голи й грала у меншості... «Зоря» продовжує 

НІЧИЙНИЙ СИНДРОМ, АБО 
НІХТО НЕ ХОЧЕ ВИГРАВАТИ

грати сама й давати грати іншим. В останніх 
восьми матчах цієї команди загалом забито 
38 голів!

«Шахтар» і «Динамо» здобули перемоги 
на класі, хоча в матчі киян із «Ворсклою» по-
дивував арбітр Козик. Він не призначив у грі 
чотири стовідсоткові пенальті – по два у во-
рота кожної з команд!

Чемпіонат бере тижневу паузу, під час якої 
товариський матч зіграє національна збірна. 
У п’ятницю, 10 листопада, команда Шевченка 
зустрінеться зі словаками на «Арені Львів» о 
20:00. 

Бомбардири: Феррейра («Шахтар») – 
10 голів, Марлос («Шахтар») – 7 голів.

Успіх «Волині» приніс стандарт, і це 
справжнє щастя для сучасної луцької коман-
ди, яка забиває після кутових або штрафних 
нечасто. Олег Марчук підправив м’яч після 
подачі в центр штрафного, звідки верхній 
кут воріт Денчука розстріляв центрбек Ма-
рушка – 2:1.

Від любові до ненависті – один крок, як і 
від нелюбові до захоплення. Це довели і вбо-
лівальники «Волині». Нечисленні ультрас піс-
ля матчу тепло подякували гравцям за пере-
могу, здобуту в меншості.

Склад «Волині» у матчі: А. Марчук – Те-
теренко, Марушка, Никитюк (к), Шаповал – 
Тимошенко (Неделюк, 58), Медвідь, Ляшенко, 
Дмитренко (Степанов, 90 + 3), О. Марчук, Нич.

«Волинь» піднялася вгору на дві сходин-
ки, але ще не втекла із зони вильоту. Наступ-
ний тур луцька команда грає у Першій лізі з 
одеською «Перлиною», і це ще одна можли-
вість піднятися вгору в таблиці, адже одеси-
ти – прямі конкуренти лучан. Матч відбудеть-
ся у п’ятницю, 10 листопада. 

лодний до футболу.
– Тебе довго переглядали, перш ніж 

підписати контракт?
– Майже місяць. Спочатку тренувався з 

першою командою. Це було літо, а тут спека 
така, що ходити важко, не те, що бігати. Якось 
звик і підійшов «Карабаху». Правда, поки граю 
з юнаками і в дублі.

– Що за клуб ваш «Карабах»?
– Лідер разом з «Нефтчі» й «Габалою» в міс-

цевому футболі. Юнаки і дубль грають матчі у 
містечку поблизу Баку, а основа – на стадіоні 
імені Тофіка Бахрамова. Скажу так: коли приї-
хав сюди влітку на перегляд, усе сподобалося 
так сильно, що просто загорівся залишитися 
надовго. База, поля, місто...

– Крім Ліги чемпіонів, юнацький «Кара-
бах» грає ще в місцевій першості U-19?

– Юнацька ліга Азербайджану не сильна, 
рівень набагато нижчий за український. Най-
затятіші матчі хіба з «Нефтчі». В останньому 
нашому дербі ми пропустили першими, але 
зрівняли, а в кінці матчу я переможний забив. 
Але навіть на юнаків ходять уболівальники. 

– З фінансами «Карабах» не ображає?
– Подобається, що у нас є преміальні. На-

віть коли виграємо в принципових матчах 
дуб ля і чемпіонату U19. Це здорово мотивує.

– Ліга чемпіонів принесла в Баку фут-
больний бум?

– Не те слово! На Лізі чемпіонів тут аншла-
ги. Ще й суперники, які нам випали... На плей-
оф з «Копенгагеном» був аншлаг, на «Ромі» 
також. На «Атлетіко» трохи менше прийшло, 
тисяч сорок. Ось ще чекаємо в гості «Челсі». 
Дуже хочу тепер і англійцям забити.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Азербайджан

з архіву Ярослава Деди

18-річний Деда підкорює юнацьку 
Лігу чемпіонів в Азербайджані

fcvolyn.net



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

РОЗВАГИ22 www.volynnews.com

Відсутність чіткої мети подібна до смерті. Марк Пінкус
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Чоловік читає повідомлення від жінки: 
«Пішла, куди послав. Поводжуся, як назвав. 
І чому я раніше тебе не слухала?»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ну, і як у вас з близнятами?
– Втомилися дуже, не висипляємося, 

часу на себе бракує.
– А як Оленка?
– Оленка – це я. У Петра вигляд ще гір-

ший.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Механізатор Микола застрахував свою 
оселю на мільйон гривень і питає у страхо-
вого агента:

–  А скільки мені дадуть, якщо моя хата 
згорить сьогодні вночі?

–  Років зо п’ять.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учителька запитує в класі:
–  Чим відрізняється життя до револю-

ції від того, що зараз?
Учень:
– До революції казали: «Пішов геть!». А 

тепер кажуть: «Приходьте завтра!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Купуйте квіти! Купіть букетик для 
жінки!

–  Я неодружений!
– Тоді для коханої!
–  Немає в мене ніякої коханої.
–  Купіть тоді на честь того, що у вас 

таке безтурботне життя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Запросивши гостей, чоловік ховає час-
тину книжок.

– Навіщо? – дивується жінка. – Невже 
ти боїшся, що вони щось вкрадуть?

– Ні, звісно. Але вони можуть їх упізна-
ти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У день народження чоловіка жінка 
кричить йому з іншої кімнати:

– Милий, ти і не підозрюєш, який чудо-
вий подарунок я тобі приготувала!

– То покажи швиденько!
– Зараз, я вже одягаю!

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

–  Яка я була дурна! Мала цілий натовп 
залицяльників і всіх відкинула, – засмучу-
ється жінка.

–  Шкода, що в цьому натовпі не було 
мене! – каже чоловік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Донечко, принеси мені п’ять тарілок 
з кухні.

–  Навіщо, матусю?
–  Мені потрібно про дещо поговорити 

з твоїм батьком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Мамо, чому ти завжди стоїш біля вік-
на, коли я співаю?

– Щоб люди не подумали, що я тебе б’ю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Що таке екстаз?
–  Таз, що був у вжитку.

Жартівливий гороскоп на 9 – 15 листопада 
Овен (21.03 – 20.04)
Ярослав Кінаш 
16 квітня 1988 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Не поспішайте ухвалювати 
рішення, краще спокійно 
зважуйте всі за і проти. 
Можливі легкі нездужання, 

можуть нагадати про себе хронічні 
захворювання. Приділіть час собі. Просто 
побайдикуйте чи потіште себе покупкою.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
До вас звернуться по 
допомогу. Спробуйте 
прийти на поміч. Завжди 

контролюйте всі  свої емоції та дії. Буде 
несподіванка. Намагайтеся цінувати все, що 
маєте, і отримаєте більше.

Близнята (22.05 – 21.06)
Дмитро Безвербний 
20 червня 1987 р.
Актор театру «ГаРмИдЕр», 
журналіст
Сприятливий тиждень для 
нових починань, у тому числі 
сміливих і значимих. Можна 

не тільки складати плани, але й розпочинати 
їх втілення. Відвідайте світський захід – це 
дозволить зав’язати нові знайомства.

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1980 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму 
Волинської облдержадміністрації
Заради мрії підете дуже 
далеко. Цього тижня 

зробите перший крок. Хочете стати 
добрішим – допоможіть близькій людині. 
Нові знайомства можуть вплинути на вашу 
кар’єру.

Лев (24.07 – 23.08)
Максим Дейна 
28 липня 1999 р.
Баскетболіст 
БК «Черкаські мавпи»
Можливі дрібні 
непорозуміння, але всі 
труднощі ви владнаєте 

швидко. Буде можливість чудово провести 
час у гарній компанії, від душі повеселитися. 
Бережіть себе. Перевантаження можуть 
стати причиною нездужання. 

Діва (24.08 – 23.09)
Андрій Тимчук 
8 вересня 1979 р.
Лідер гурту «Флайzzzа»
Підтримайте того, хто робить 
добрі справи і потребує 
допомоги. Раптова зустріч 
може кардинально змінити 

ваші сьогоднішні плани. Вашу старанність 
оцінять на найвищому рівні. Буде 
неочікувана пропозиція від керівництва. 
Налаштуйтеся на приємний сюрприз.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Високий життєвий потенціал. 
Ви сповнені енергії і не 
відчуваєте втоми. Тиждень 
підходить для активного 

відпочинку, занять спортом або танцями. 
Сприятлива пора для початку комерційних 
проектів, сімейного бізнесу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р. 
Начальник обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства
Неодмінно з’явиться 
натхнення, ви вразите усіх 

креативністю. Треба завжди боротися за 
своє щастя. Тому не впадайте у відчай. Якщо 
буде сумно, заведіть собі песика.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Недруги змушують ще більше 
згуртувати колектив, аби 
однодумці давали раду всім 

вашим починанням. Варто подбати про 
фізкультуру і спорт, а ще – роздивитися 
довкола й визначити стратегію на 
найближчий рік. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Треба відпочити. Киньте 
всі справи й забудьте про 
проблеми. Не бійтеся засмутити 
когось. Треба, щоб вам було 

комфортно. Сміливо фантазуйте, може 
народитися геніальна ідея. Буде можливість 
вдало вкласти гроші. У вас все вийде.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р.
Депутат Луцькради
Робота, про яку ви так давно 
мріяли, стане реальністю. 
Познайомитеся з людиною, 
яка вразить і надихне вас. 

Хтось захоче зіпсувати вашу репутацію, 
дайте недоброзичливцям прочухана. Не 
намагайтеся бути добрим для всіх, живіть 
для себе.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Відволічіться від роботи, 
краще оберіть романтичне 
побачення. Мріяти замало. 

Постійно працюйте над собою. Спробуйте 
нестандартно мислити – з’явиться 
неймовірна ідея.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

У ЛУЦЬКУ Є ВУЛИЦЯ, ДЕ ЖИЛИ ТІЛЬКИ НІМЦІ
колесо історії

  Олександр КОТИС
«Хроніки Любарта»,  hroniky.com
Луцьк

У районі підшипникового заводу в 
Луцьку є ділянка колишньої так 
званої німецької колонії Гнідава. 

Землі, на яких проживали вихідці з 
регіону Пфальц, розтягнулися вздовж 
вулиці Боженка – у тій частині, де вона 
перетинається з вулицею Мамсурова. 

Німецька колонізація Волині почалася ще на по-
чатку ХІХ століття, але гнідавська колонія утворилася, 
за різними даними, у 1830-1860-ті роки. Переселення 
було спричинене тим, що земля на Волині і в Галичині 
була дешевою і мало заселеною. Поміщики та влада 
створили умови для зручного поселення – суттєво 
знизили оренду і скасували на певний час податки.

Хоча перші будівлі були дерев’яними, в подаль-

шому німці своє житло перебудовували у цеглі. Це 
були типові будинки цегляного стилю, з вигляду до-
сить охайні. Багато з них містили на фронтонах дати 
будівництва. Поселення з часом усе розросталося, 
як і кількість самих німецьких колоній на Волині.

Гнідавська колонія була витягнутою вздовж до-
роги і вже на планах 1880-х років нагадувала пря-
мокутник. Тут стояло кілька десятків будинків, до 
них тулилися поля. У 1867 році збудували школу 
й молитовний дім. Колонія дуже швидко зростала 
чисельно. І вже за 10 років постала потреба у новій 
школі.

Найбільшого розквіту німецька колонія на Гнідаві 
сягнула перед Першою світовою війною. Посприяло 
цьому в тому числі й будівництво дамби, яка почина-
лася від Великої синагоги. Тепер це вулиця Гнідавська. 

У 1939-1940 роках німці змушені були покину-
ти свої садиби і переселитися на захід. Сьогодні на 
Боженка ще зберігається кілька десятків старих ні-
мецьких садиб.

О
лександр Котис

Німецький будинок на Гнідаві
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Людина молода, коли вона ще не боїться робити дурниці. Петро Капіца
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вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДА ЗА ЖОВТЕНЬ

№39 (87) Семен Дроздик (с. Фарин-
ки, Камінь-Каширський р-н), виграшне 
слово – «коктейль», приз – настінний 
годинник.

№40 (88) Світлана Кропивянська 
(м. Луцьк), виграшне слово – «петруш-
ка», приз – банний рушник.

№41 (89) Марія Семенюк (с. Біло-
сток, Луцький р-н), виграшне слово – 
«краплина», приз – електронні кухон-
ні ваги.

№42 (90) На-
талія Веселуха 
(м. Луцьк), ви-
грашне слово – 
«фахівець», приз – 
плед.

погляд у минуле

9 листопада – Андрій, 
Нестор, Марк, Емілія
10 листопада – Арсеній, 
Максим, Неоніла, Костянтин, 
Дмитро, Капітоліна
11 листопада – Анастасія, 
Марія, Клавдій, Іван
12 листопада – Зіновій, 
Артем, Марк, Олена
13 листопада – 
Никодим, 
Свирид
14 листопада – 
Дем’ян, Іван, 
Кузьма, Яків
15 листопада – 
Афоній

9 листопада – Андрій, 

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
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та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 15 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
фен для волосся.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

лена
– 

–

–

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

ГОЛОВИ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ

ВИСІКАЛИ В ГОРІ 14 РОКІВ Національний меморіал 
Гора Рашмор 

розташований у Південній 
Дакоті. В горі висічено 
вісімнадцятиметрові 
голови чотирьох 
президентів США: 
Джорджа Вашингтона, 
Томаса Джефферсона, 
Теодора Рузвельта і 
Авраама Лінкольна. 

Джорджа Вашингтона було 
обрано тому, що привів націю 
до демократії, Томаса Джеффер-
сона – за створення Декларації 
Незалежності, Авраам Лінкольн 
поклав кінець рабству в США, а 
Теодор Рузвельт сприяв будівни-
цтву Панамського каналу.

До колонізації Америки мо-
вою племен сіу ця гора називала-
ся «Шість дідів», але її переймену-
вали в 1930 році на честь Чарльза 
Рашмора – американського біз-

несмена. Він виділив на будівни-
цтво скульптур президентів п’ять 
тисяч доларів – найбільше в США 
одноосібне пожертвування на 
той час. 

Фігури створювали з 1927 до 
1941 року під керівництвом Гатсо-

на Борглема, однак він помер за 
вісім місяців до завершення будів-
ництва, тому статуї завершив його 
син Лінкольн. Над композицією 
працювало понад 400 робітників. 
Камінь висікали серіями мікро-
вибухів. Після цього архітектори 

бралися за відбійні молотки та 
кувалди. З майданчика вивезли 
понад 360 тисяч тонн порід. 

Гора Рашмор – національний 
пам’ятник США. Щорічно меморі-
ал відвідує близько двох мільйо-
нів туристів. 

vintag.es

vintag.es

Меморіал займає площу 5,17 км2, розташований 
на висоті 1745 м над рівнем моря

Відшукайте правильну тінь.

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – оранжевий, 2 – голубий, 3 – зелений.

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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довкілля

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).

і;і

м. Ковель, вул. Володимирська, 118
066 718 50 51, 068 778 93 93

с. Підгайці, вул. Дубнівська, 16а
095 485 97 77, 096 977 02 70

Завод покрівельних матеріалівЗавод покрівельних матеріалів

•Металочерепиця 
•Металопрофіль

Гуртом та вроздріб

Країнами, яким 
належить найбільша 

кількість космічного 
сміття, є США, Росія 
і Китай, повідомляє 
businessinsider.com.

Як підрахувало видання, 
ґрунтуючись на відкритих 
джерелах, на земній орбіті лі-
тає понад 14 тисяч уламків ра-
кет та інших великих одиниць 
космічного сміття. На рахунку 
США 3999 фрагментів сміття, 

Росії – 3961, Китаю – 3475.
Експерти зазначили, що за-

бруднення ближнього космосу 
може призвести до так звано-
го «синдрому Кесслера», коли 
через велику кількість сміття 
на орбіті не буде можливості 
розміщувати супутники й інші 
космічні апарати.

Торік повідомлялося, що 
Японія запустила вантажний ко-
рабель для прибирання із зем-
ної орбіти космічного сміття.

ХТО ПРОДУКУЄ 
КОСМІЧНЕ СМІТТЯ?

rw
space.ru

На земній орбіті літає понад 
14 тисяч уламків ракет

  

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ: ПН. - ПТ. 900 - 1900, СБ. 1000 - 1800

(067) 249 79 46, (050) 882 79 02
ГАРАНТІЯ НА ТОВАРИ — ВІД ОДНОГО РОКУ, ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
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Д
А ЧЕТВЕР 9 ЛИСТОПАДА

+8 0C+4 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 10 ЛИСТОПАДА

+7 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 11 ЛИСТОПАДА

+10 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 12 ЛИСТОПАДА

+6 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 13 ЛИСТОПАДА

+5 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 15 ЛИСТОПАДА

+3 0C-1 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 14 ЛИСТОПАДА

+4 0C+0 0C

ДЕНЬНІЧ
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