
СЕЛА Є, ДОРІГ НЕМА

Уже сім років жителі села Личани 
Ківерцівського району домагаються 

капітального ремонту дороги, яка 
пролягає через їхнє село. Аварійний 
відрізок шляху завдовжки 3,7 км не 
ремонтували понад 30 років.

www.volynnews.com
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ОФШОРНИЙ 
ПОРОШЕНКО
ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ РАЙСЬКИХ 
ДОКУМЕНТІВ СПРАВЖНІ НАМІРИ 
ПРЕЗИДЕНТА ЩОДО ПРОДАЖУ ROSHEN 
СТАЛИ ЯСНІШИМИ

міжнародний скандал

 читайте на стор. 4 читайте на стор. 4

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17

купи-продай

іііііііііііііііііііііііі

куплю

продам

вітаю
шукаю

ПРЕЗИДЕНТА 
Й ПАРЛАМЕНТ 
ОБИРАТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ

«КАРПАТСЬКІ ПАЗЛИ» – 
ОСІННЯ ЗМІНА В БУКОВЕЛІ

 читайте на стор. 11

І ЧЕРЕЗ 60 РОКІВ 
У ШЛЮБІ – НЕМОВ 
МОЛОДЯТА 

справжнє кохання

 читайте на стор. 19

інфраструктура

 читайте на стор. 5

Проект «Відпочинок у 
Буковелі» – один із 
найяскравіших у Фонді 

Ігоря Палиці «Тільки разом». 
За період існування організації 

оздоровилося понад шість тисяч 
талановитих школярів. Крім 
обдарованих учнів, побувати 
у Карпатах мають змогу й 
особливі діти з батьками. Загалом 

протягом шести років за сприяння 
Фонду «Артек-Буковель» 
відвідали 8903 волинян.

читайте на стор. 4

Ь 
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НА КОРДОНІ МІЖ ІРАНОМ 
ТА ІРАКОМ – ЗЕМЛЕТРУС 
Понад 500 людей загинуло 12 листопада 
унаслідок землетрусу в 7,3 бала побли-
зу кордону між Іраном та Іраком, понад 
7 тис. осіб поранено. 14 листопада ого-
лошено днем жалоби в Ірані. 

У КОНГО ПОТЯГ ЗІЙШОВ 
З РЕЙОК 
13 листопада у провінції Луалаба в Конго 
потяг зійшов з рейок. Загинуло щонай-
менше 34 людини, понад 26 осіб отрима-
ли поранення. Причина аварії невідома. 

ІДІЛ СТРАТИЛА 400 ЛЮДЕЙ  
В Іраку у Хавиджі виявили масове по-
ховання жертв ісламістів. ІДІЛ стратила 
щонайменше 400 осіб. Частина убитих 
були у спеціальній уніформі засуджених 
до смертної кари, інші жертви – в ци-
вільному одязі. 

200 ЛЮДЕЙ ЗАТРИМАЛИ 
ЗА КОРУПЦІЮ 
У Саудівській Аравії допитали 200 людей 
у рамках розслідування корупції в краї-
ні, сімох відпустили без пред’явлення 
звинувачень. Збиток від корупційних 
схем склав понад $100 млрд. 

АМЕРИКА МОЖЕ НАДАТИ 
УКРАЇНІ ЗБРОЮ 
Законодавчий акт про національну обо-
рону США на 2018 рік санкціонує надан-
ня Україні летальної зброї оборонного 
спрямування. Це $350 млн. За законопро-
ект мають проголосувати Сенат і Палата 
представників та підписати президент.

НАЙБІЛЬША ПАРТІЯ 
КОКАЇНУ – В КОЛУМБІЇ 
12 тонн кокаїну на $360 млн ховали на 
чотирьох бананових фермах у департа-
менті Антьокія. Наркодилери звозили 
туди кокаїн з десяти регіонів Колумбії. 
Наркотики належали банді «Клан зато-
ки», яку очолює Даріо Антоніо Усуге.

ВІЛЬНЮС ІНІЦІЮЄ 
КОНФІСКАЦІЮ АВТО 
Литовські автомобілі, які пригнали в 
Україну незаконно, можуть конфіскува-
ти. Згідно зі звітом митного департаменту 
Литви, понад 60 тис. авто було вивезено з 
країни з порушеннями митних правил. 

БРИТАНІЯ МАЄ ВИПЛАТИТИ 
ЄС €60 МЛРД
Уряд Великобританії заявив, що країна 
остаточно вийде з Європейського Союзу 
29 березня 2019 року. Президент Євро-
парламенту Антоніо Таяні каже, що Брита-
нія зможе це зробити тільки за €60 млрд. 

ПОНАД 10% СВІТОВОГО 
ВВП – В ОФШОРАХ 
Аналітична компанія Boston Consulting 
Group порахувала, що в офшорах схо-
вано 10-13 % світового ВВП. Обсяги оф-
шорних коштів за 10 років зросли майже 
удвічі – з $6 трлн у 2006-му до $10 трлн 
у 2016 році.

У США ЗАПУСТИЛИ 
УКРАЇНСЬКУ РАКЕТУ 
12 листопада запустили український ра-
кетоносій Antares. Ракета вивела у кос-
мос вантажівку Cygnus, яка доставить на 
Міжнародну космічну станцію близько 
трьох тонн  корисного вантажу, їжу та 
наукове обладнання.

КАНАДА СПРОСТИЛА 
ОТРИМАННЯ ВІЗ 
Відтепер українцям не потрібно дово-
дити свою фінансову спроможність, аби 
подати документи на канадську візу. 
Зміни набули чинності 1 листопада. Од-
нак спрощення оформлення не поши-
рюється на робочі та студентські візи.

У НІМЕЧЧИНІ 
ЗАРЕЄСТРУЮТЬ ТРЕТЮ 
СТАТЬ 
Найвищий суд країни постановив, що 
в свідоцтвах про народження має бути 
можливість вказати третій гендер. Це 
зробить Німеччину першою країною 
Європи, яка надає людям можливість 
визначити себе і не як чоловіка, і не як 
жінку.

світова хроніка РОБОТИ НА ВЕТСАНЗАВОДІ ПРИЗУПИНЕНОна грані

ОБЛАВТОДОР 
МАЄ НОВОГО 
КЕРІВНИКА 

НЕВІДОМІ 
ОБІКРАЛИ 
ПРИВАТНЕ 
ОБІЙСТЯ

ТАБУ НА КОНТРАФАКТНИЙ АЛКОГОЛЬ
кадри

кримінал

спиртному – ні

«АДАМЧУКИ-ЗБЕРЕЖЕ» НЕ РОЗБУДОВУЮТЬ«АДАМЧУКИ-ЗБЕРЕЖЕ» НЕ РОЗБУДОВУЮТЬприкордоння

ПІДЛІТКИ ЗАСТРЯГЛИ В БОЛОТІПІДЛІТКИ ЗАСТРЯГЛИ В БОЛОТІврятувалися

Ковель

Ковельську 
міськраду 
звинувачують 

у незадовільному 
виконанні рішень Кабміну 
з ліквідації екологічного 
лиха на ветсанзаводі. 
Влада затягує 
виконання ремонтних 
робіт, із невідомих 
причин не підписано 
договори на вивезення 
відходів та лабораторні 
дослідження.

За словами начальника Го-
ловного управління Держпрод-
споживслужби в області Богдана 
Лозинського, відповідно до рі-
шення регіональної комісії з пи-
тань техногенно-екологічної без-

Мерію зобов’язали затвер-
дити плани-графіки ремонтних 
робіт резервуарів для ізоляції 
відходів тваринного походжен-
ня. Підрядники мали до 30 жовт-
ня повністю завершити ремонт і 
підготувати резервуари для зда-
чі, закінчити капремонт під’їзної 
дороги та благоустрій території 
біля резервуарів. Наразі роботи 
не завершено – міськрада не ви-
конала свої ж рішення. 

Голова ОДА Володимир Гун-
чик зазначив: якщо протягом 
тижня не буде виконано рішення 
регіональної комісії, він підготує 
лист в Кабмін про незадовільне 
виконання заходів безпеки, щоб 
наприкінці року не довелося да-
вати пояснень уряду, з яких при-
чин не освоюються кошти на лік-
відацію екологічного лиха.

пеки та надзвичайних ситуацій 
від 9 жовтня, службу зобов’язали 
здійснити комплекс заходів, 
пов’язаних з ліквідацією наслід-
ків діяльності ветсанзаводу. Пра-
цівники управління проводять 
дезінфекцію та дератизацію, 
зробили дворазову дезінфекцію 

у вигрібних ямах об’ємом 20 м3. 
Також управління затвердило 
план заходів з переміщення від-
ходів тваринного походження 
в залізобетонні резервуари та 
план-графік лабораторних дослі-
джень, який вручили ковельській 
міськраді.

Шацький район

Будівництво нового пункту пропуску 
«Адамчуки-Збереже» на кордоні з 
Польщею не розпочинається. 

За словами начальника управління 
організації митного контролю Волин-
ської митниці Тетяни Кравець, офіцій-
ною позицією МЗС Польщі є відмова 
від розгляду будь-яких нових пропози-
цій, поки не завершиться фінансування 
пункту пропуску «Устилуг-Зосін», що 
здійснюється у рамках співфінансуван-
ня за кошти ЄС. 

Україна брала на себе зобов’язання 

зробити під’їзні шляхи до пункту про-
пуску. З польського боку пункти пропус-
ку розбудовані, автошляхи відремонто-
вані, натомість з українського роботи не 
виконані. Наразі €3,5 млн, передбачені 
на розбудову інфраструктури, заморо-
жено. Тетяна Кравець розповіла, що на-
чебто є рішення Єврокомісії про те, що 
термін використання цих коштів не про-
довжать і повернуть їх.

Нагадаємо, Волинська митниця про-
фінансує детальний план території для 
будівництва пункту пропуску «Дольськ», 
що на кордоні з Білоруссю. 

volynnew
s.com

shatsk.rayon.in.ua

Луцький район

Двоє хлопчиків заблукали в болотистій 
місцевості поблизу села Гірка Полонка.

Діти втратили орієнтир посеред високо-
го очерету в темну пору доби й потрапили у 
воду. Підлітки не могли самотужки вибрати-
ся з болотяної пастки, тому зателефонували 
до батьків, які викликали рятувальників. 

Через мобільний зв’язок хлопців попро-
сили визначити координати місця перебу-
вання за допомогою смартфона, а рятуваль-

ники, скориставшись GPS-навігацією, за 
вказаними координатами змогли віднайти 
хлопців у болотистій місцевості. Пошукова 
операція тривала 35 хвилин, адже дістати-
ся до дітей було непросто, рятувальникам 
доводилося йти по пояс у воді. За допомо-
гою мотузки та рятувального кола фахівці 
цивільного захисту визволили 14-річного 
Романа та 15-річного Максима з багнюки, 
доправили до пожежного автомобіля підви-
щеної прохідності, яким відвезли потерпі-
лих до карети швидкої допомоги.

natura-varia.com

До пошукової операції 
залучили 15 рятувальників

Луцьк

Підприємство «Волинський 
облавтодор» очолив директор 
Старовижівської філії Микола 
Янчук. 

Наразі нове керівництво готує 
план розвитку підприємства та роз-
починає підготовку до зимового пе-
ріоду роботи. 

Нагадаємо, попереднього ди-
ректора Олександра Зінькова, якому 
оголосили про підозру у привлас-
ненні бюджетних коштів, звільнили.

Ковельський район

У ніч на 31 жовтня невідома 
особа, підібравши ключ, проникла 
до одного з будинків у селі 
Зелена Ковельського району.

З помешкання зловмисник ви-
крав $34 тис. та автомобіль вартістю 
$35 тис., завдавши господарю майно-
вої шкоди в особливо великих розмі-
рах, інформує «Район.Ковель». Наразі 
слідство у цій справі триває.

ЗА ПРОДАЖ НАРКОТИКІВ СЯДЕ ЗА ҐРАТИ
попався

Луцьк

Лучанина, який вчинив низку наркозлочинів, 
засуджено до шести років позбавлення волі 
з конфіскацією майна.

Наприкінці квітня під час санкціонованого 
обшуку правоохоронці виявили в кімнаті одно-
го з гуртожитків у Луцьку обладнану наркола-
бораторію. У ній 26-річний молодик виготовляв 
амфетамін, інформує прес-служба прокуратури 
області. 

Із лабораторії вилучили наркосировину рос-
линного (макова соломка та канабіс) і синтетич-
ного походження, обладнання для виготовлення 
та фасування психотропів, пістолет Ekol Lady, ре-
вольвер Rohm-RG 99, 50 набоїв та порох.

Чоловік уже перебував у полі зору пра-
воохоронців, адже упродовж березня-квітня 

тричі збував амфетамін лучанам. 
Затримали молодика після того, як він на 

пош ті отримав пакунок з понад 50 г порошку, 
який містив велику дозу психотропної речовини.

vol.gp.gov.ua

Володимир-Волинський

Нещодавно чотири 
тисячі бійців 14-ї 
ОМБр повернулися 
на рідну землю. 
Волинь стала 
єдиною областю, де 
підрозділи прибули 

на ротацію в казарми, 
а не у намети. 

Днями голова облдерж-
адміністрації Володимир Гунчик заявив: у 
Володимирі-Волинському потрібно посилити 

контроль за торгівлею спиртними напоями без 
акцизних марок. У місті щодня неофіційно про-
дають 150 ящиків горілки. Тому до розв’язання 
проблеми підключать ДФС, Нацполіцію, проку-
ратуру та СБУ. Силовиків проситимуть посилити 
контроль за нелегальною торгівлею алкоголем 
у Володимирі-Волинському.

Місцева влада вже заборонила продаж у 
місті спиртного особам у військовій формі, 
тож до цієї ініціативи закликають долучити-
ся владу сусідніх об’єднаних територіальних 
громад. 

Волод

Не
т

н
а н

Шість років тюрми – за дурман

€3,5 млн, передбачені на розбудову 
інфраструктури, заморожено

Ковельська міськрада не виконала свої ж рішення
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ОКУЄВУ ВБИЛИ 
РОСІЙСЬКИМИ ПАТРОНАМИ  
На місці вбивства Аміни Окуєвої знайде-
но патрони російського виробництва. 
Два відстріляні набої були втоптані в 
бруд на місці, де, імовірно, перебував 
кілер, третій (невідстріляний) лежав під 
деревом. Також нещодавно слідчі знай-
шли автомат зі слідами ДНК вбивці. Од-
нак ідентифікувати ДНК криміналісти 
зможуть, коли буде підозрюваний. 

КОНФІСКУВАЛИ ПАЛИВО 
КУРЧЕНКА
На Одещині правоохоронці конфіску-
вали на користь держави палива на 
800 млн грн у рамках розслідування 
«злочинної схеми Сергія Курченка». 
Справа стосується мільйонних обору-
док з нафтопродуктами.

ЗГОРІЛО АВТО ВОДІЯ 
ЕКС-МІНІСТРА 
У Києві невідомі спалили машину водія 
колишнього міністра інфраструктури 
України Андрія Пивоварського. Це був 
автомобіль Audi, на якому періодично 
возили екс-міністра. 

ОШТРАФУВАЛИ ЗА ЇЗДУ 
НА «ЄВРОБЛЯХАХ» 
Одеська митниця оштрафувала житель-
ку Одеси на 3,6 млн грн за ухилення від 
сплати податків. Жінка їздила на нероз-
митненому автомобілі Cadillac Escalade з 
номерним знаком Литви.

ДРУГИЙ УЧАСНИК ДТП У 
ХАРКОВІ – ЗА ҐРАТАМИ 
Суд арештував на час слідства бізнес-
мена Геннадія Дронова, Volkswagen 
якого 18 жовтня зіштовхнувся з Lexus 
20-річної Олени Зайцевої в центрі Хар-
кова. У аварії загинуло шестеро людей. 
Правоохоронці вважають, що другий 
учасник аварії поїхав на жовте світло і 
це стало причиною зіткнення з авто Зай-
цевої. Сам Дронов переконує, що рухав-
ся на зелене.

В УКРАЇНІ – НОВИЙ 
КОМАНДУВАЧ АТО
Ним став Герой України Михайло За-
бродський. Він з перших днів брав 
участь у війні на Донбасі. Раніше цю по-
саду обіймав генерал-лейтенант, пер-
ший заступник командувача Сухопутних 
військ ЗСУ Олександр Локота.

ВИЙШОВ ЗАСУДЖЕНИЙ ДО 
ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ 
Уперше в історії України з в’язниці звіль-
нили чоловіка, якого у 2002 році було за-
суджено до довічного ув’язнення. Це лідер 
злочинного угруповання Олександр Ка-
верзін, який вбив сімох людей. 44-річний 
убивця відсидів 17 років. Суд відпустив 
його на свободу через втрату зору.

21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ 
ДЕСАНТНИКА 
З 2017 року цього дня десантники від-
значатимуть професійне свято. У Ра-
дянському Союзі воно припадало на 
2 серпня. 

ДОНБАСУ ЗАГРОЖУЄ 
ХІМІЧНА КАТАСТРОФА 
В ООН заявляють, що Україна ризикує 
зіткнутися з новими загрозами хіміч-
ної катастрофи й забруднення води в 
результаті ескалації конфлікту поблизу 
об’єктів водопостачання на Донбасі. 

ЩОРОКУ 600 ЖІНОК 
ПОМИРАЮТЬ ВІД НАСИЛЛЯ 
Щодня поліція фіксує 348 фактів домаш-
нього насилля, і в 70-80% випадків його 
жертвами стають жінки. Щорічно 1,1 млн 
українок зіштовхуються з фізичною та 
сексуальною агресією в сім’ї, з них 600 
помирають. 

ЛОСЬ – У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ 
Національна комісія з питань Червоної 
книги України ухвалила рішення взяти під 
охорону лося. Тепер Міністерство екології 
може остаточно внести тварину до Чер-
воної книги й захистити від винищення.

українська хроніка

екологія

МІСТУ ПОТРІБНЕ НОВЕ 
СМІТТЄЗВАЛИЩЕ

ЛЮДИ ПРАЦЮЮТЬ БЕЗ ЗАРПЛАТборги

перспектива

БІЗНЕСМЕНИ ОБІЦЯЮТЬ РОБОТУ МОЛОДІ

Луцьк

Майже 23 млн грн становить 
заборгованість із 
виплати заробітної плати 

працівникам на економічно 
активних підприємствах області.

Зі слів заступника начальника управлін-
ня Держпраці в області Ігоря Кузьмінського, 
серед економічно активних підприємств, що 
боргують зарплату працівникам, – ПАТ «Елек-
тротермометрія» з боргом у 2,982 млн грн, 
«Волинський облавтодор» із заборгованістю 
станом на 10 листопада 2,559 млн. Утім ди-
ректор облавтодору запевнив, що кошти вже 
на рахунках і в найближчі дні заборгованість 
погасять. 

На ДКП «Луцьктепло» заборгованість 
становила 1,687 млн грн через накладення 
арешту на рахунки підприємства та значну 
заборгованість на відшкодування пільг та суб-

сидій. Нагадаємо, рахунки ДКП «Луцьктеп ло» 
заблоковані через аферу групи «Континіум», 
адже фірма-прокладка «Тепелен» цієї ж групи 
намагається незаконно стягнути 28 млн грн з 
підприємства. Зауважимо: для того, щоб опа-
лювальний сезон не опинився під загрозою 
зриву, Луцька міська рада була змушена ви-
ділити гроші з бюджету на допомогу «Луцьк-
теплу». 

Ігор Кузьмінський відзначив, що з 
травня повноцінна робота Держпраці за-
блокована через неможливість належного 
інспекційного відвідування підприємств із 
накладанням фінансових санкцій. Це при-
зводить не лише до свавілля роботодавців, 
а й до підвищення рівня травматизму че-
рез недотримання вимог безпеки на ви-
робництві.

У ГОЛОВНОМУ ОНОВИЛИ СТАДІОН
Любомльський район

У рамках програми 
будівництва футбольних 
полів зі штучним 
покриттям уряд підтримав 
облаштування стадіону в 
смт Головне.

Це один із чотирьох волин-
ських об’єктів, які вдалося «про-
штовхнути» на умовах співфінан-
сування з державної та місцевої 
казни. 

За словами нардепа Ігоря 

Гузя, стадіон був у жахливому 
стані. У 2016 році за пропозиці-
єю обранця громади для буді-
вельних робіт сюди спрямували 
250 тис. грн. Тепер тут – нові роз-
дягальні, оновлена глядацька 
арена, гімнастичні споруди. 

Робота з реконструкції не 
припинилася. Уряд планує до-
датково виділити кошти на онов-
лення стадіону. Вартість робіт – 
1,5 млн грн. І саме 50% від цієї 
суми Кабмін спрямує у Головне.

інфраструктура

Тепер молодь має де тренуватися

Галина М
арчук

ШАХРАЯ ЗАТРИМАЛИ ЧЕРЕЗ 9 РОКІВ
Луцьк

Волинські правоохоронці затримали 
46-річного організатора злочинного 
угруповання, який 9 років перебував у 
розшуку.

Банда упродовж 2006-2008 років про-
вертала шахрайські оборудки, повідом ляє 
прес-служба прокуратури Волині. Увій-
шовши в довіру до власників житла, зло-
чинці їх зазвичай споювали, хитрістю й 
погрозами забирали або викрадали в них 

документи на помешкання, не гребували і 
підробкою та використанням підроблених 
документів. Опісля, заволодівши житлом, 
продавали його, залишаючи екс-власників 
безхатьками. 

Таким чином зловмисники заволоділи 
п’ятьма квартирами в Луцьку та вчинили за-
мах на заволодіння ще трьома. Вироки сто-
совно трьох членів цієї злочинної групи давно 
набули законної сили. Усі вони відбувають або 
вже відбули призначене судом покарання. 

26 травня 2015 року окружний суддя 
Лондона Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії видав ордер на 
арешт зловмисника, однак екстрадиційний 
арешт не було виконано у зв’язку з перехо-
вуванням розшукуваного від компетентних 
органів Британії.

Затримано його 3 листопада 2017 року 
на Волині та уже взято під варту, тож уникну-
ти відповідальності за скоєне чоловікові не 
вдасться.

час розплати

ГІШИНСЬКОМУ ХРАМУ – 450
Ковельський район

У день пам’яті великомученика 
Димитрія гішинська церковна громада 
відсвяткувала 450-те Престольне свято.

Гішинський дерев’яний храм – один 
з найдавніших в Україні, що зберігся до 
нашого часу, повідомляють у Володимир-
Волинській єпархії УПЦ.

Металева табличка на стіні церкви 
свідчить про охорону пам’ятки архітекту-
ри України державою. Однак жителі села 
бережуть свою святиню зовсім не за дер-
жавні кошти. Хоч вона вже давно і дуже 
невідкладно потребує серйозної держав-
ної підтримки. 

До ювілею храму стараннями й ко-
штом настоятеля – протоієрея Віталія Ва-
силенка, протоієрея Івана Горуна із Коло-
дяжного та кількох небайдужих парафіян 
церкву було перекрито, пофарбовано та 
відремонтовано. А поряд встигли збудува-
ти чепурненький церковний будиночок.

Оновлена святиня радо зустріла гос-
тей на чолі з митрополитом Володимир-
Волинським і Ковельським Володимиром. 
У вітальному слові архіпастир закликав 
втілювати у своєму житті велику чесноту – 
любов, якою особливо прикрасив себе ве-
ликомученик Димитрій, покровитель 
храму-ювіляра та жителів Гішина.

святиня

hroniky.com

krem
en.today

Оновлена святиня радо 
зустріла гостей

Економічно активні підприємства боргують працівникам

Луцьк

Волинські підприємці, зокрема 
Artefact.St, «Модерн-Експо», 
«Теремно Хліб», AQUA PRINT та інші 
доєдналися до Українського пакту 
заради молоді – 2020. 

Документ передбачає за три роки 
забезпечити близько 10 тис. місць для 
стажування та першої роботи, а також на-
лагодити 300 партнерств між бізнесом і 
освітнім сектором.

Заступник керівника управління 
освіти, науки та молоді Волинської обл-
держадміністрації Олександр Ткачук  
підкреслив, що в області – безліч місць 
для потенційного працевлаштування. 
«Тільки ліниві не можуть знайти роботу. 
Вакансій на Волині дуже багато», – пере-
конаний він.

До пакту вже приєдналися понад 20 
країн. В Україні його попередньо під-
писали в Києві, Львові, Сумах, Івано-
Франківську, Вінниці, Дніпрі, Харкові, Оде-
сі та Кременчуку.

Ківерцівський район

Сміттєвий полігон Ківерців уже вичерпав свій 
ресурс. Його пропонують засипати та відкрити 
новий. Утім на це бракує коштів, зазначає 
міський голова Володимир Жгутов.

«Нове сміттєзвалище ми почали будувати в 2015 
році. Тоді витратили 1,5 млн грн. Але зросли еколо-
гічні вимоги: потрібно облаштувати приймальний 
майданчик, встановити вуличне освітлення тощо. 
Для цього нам треба 903 тис. грн. Коли будуть кош-
ти й запустимо новий полігон, старе сміттєзвалище 
зобов’язуємося засипати та рекультивувати», – роз-
повів посадовець. 

А поки коштів немає, екологічна ситуація заго-
стрюється. Сміття вже зібралося так багато, що воно 
лежить на проїжджій частині. Місцеві жителі наріка-
ють, що підгортати його перестали ще два місяці тому.

volynnew
s.com

Вакансій на Волині дуже багато
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міжнародний скандал

виборчий кодекс

ОФШОРНИЙ ПОРОШЕНКО

ПРЕЗИДЕНТА Й ПАРЛАМЕНТ 
ОБИРАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ  Алла САДЕЦЬКА

Верховна Рада 
7 листопада під тиском 

і зі скрипом ухвалила в 
першому читанні новий 
Виборчий кодекс. Він 
об’єднав норми сімох 
чинних виборчих законів. 
Тож тепер партії можуть 
нарешті перестати бути 
закритими акціонерними 
товариствами й більше 
залежатимуть від 
виборців, повідомляє 
«ТСН.ua».  

Найголовніша зміна – скасову-
ється мажоритарна система, коли 
в окрузі могли вибрати тільки од-
ного кандидата. Запроваджуються 
нарешті відкриті списки партій, а 
блоків уже не буде. На практиці це 
означає, що повнолітній виборець 
на дільниці отримає великий бю-
летень. Там кожна з партій складе 

один загальнонаціональний спи-
сок кандидатів. Але виборець поба-
чить прізвища тих, хто представля-
тиме у Верховній Раді конкретний 
округ. Їх, до речі, тепер буде не 225, 

а лише 27. В основному – по округу 
на область. По два – тільки на Дніп-
ропетровщині та Київщині. Крим 
буде об’єднаний із Херсонською 
областю.

ку результат партії, а потім кожного 
окремого кандидата.

Виборець має знати, що від ре-
гіону в Раду можуть пройти мінімум 
п’ять представників. Теоретичний 
максимум – аж 17. Тому до голосу-
вання треба ставитися відповідаль-
ніше. Загалом пройти має більше 
партій, бо колишній 5%-й бар’єр 
знижено до 4%. 

Члени комісій стануть профе-
сійнішими. Якщо ж є бажання пра-
цювати у виборчій комісії, то тре-
ба пройти спеціальне навчання й 
отримати відповідний сертифікат. 

Саме голосування за цей закон 
стало справжньою несподіванкою 
для багатьох у парламенті. Навіть 
для частини депутатів з президент-
ської фракції. Дехто голосував за, 
будучи переконаним, що проект 
усе одно не пройде. Утім остаточне 
затвердження кодексу попереду. 
Тому неважко передбачити: атаки 
на відкриті списки ще будуть, хоча 
посли європейських країн позитив-
но сприйняли такий демократич-
ний поступ України. Відступу в ЄС 
не сприймуть.

pravda.ru

Продаж Roshen – одна з ключових 
передвиборчих обіцянок Петра Порошенка

  Борис ХВИЦЬ

У неділю, 5 листопада, 
о 20:00 за київським 
часом одночасно 400 

журналістів із 67 країн 
опублікували матеріали 
про фінансові таємниці 
чиновників, поп-зірок та 
інших відомих людей. 
Це другий великий 
витік інформації після 
«Панамських документів», 
пише «ТСН.ua».

Як і торік, доступ до документів 
надало невідоме джерело. Воно 
поділилося з німецькою газетою 
Süddeutsche Zeitung мільйонами до-
кументів про власників офшорних 
фірм на екзотичних островах – Кай-
манах, Бермудах, Британських Вір-
гінських тощо. Газета ж передала ма-
теріали Міжнародному консорціу му 
журналістів-розслідувачів і Центру 
розслідування корупції та організо-
ваної злочинності OCCRP.

Нове розслідування назвали 
Paradise Papers або «Документи з 
райських островів». В опублікова-
них документах є інформація про 
офшори колишнього генсека НАТО, 
поп-зірок Мадонни і Боно, членів 
британської королівської родини 
та інших. Серед українців у новому 
витоку інформації більш як десять 
прізвищ, у тому числі й Президента 
Петра Порошенка. 

Півтора року тому український 
Президент опинився в центрі уваги 
провідних медіа світу. Його згаду-
вали серед фігурантів так званого 
панамського скандалу, коли жур-
налістам стали відомі подробиці 
офшорних таємниць багатьох полі-
тиків світу. Український Президент 
був змушений пояснювати, навіщо, 
вже перебуваючи на посаді глави 
держави, він відкрив компанію на 
Британських Віргінських островах, 
пише «Громадське». Там, як відомо, 
створено сприятливі умови для тих, 
хто бажає платити менше податків. 
Утім тоді Порошенко заявив, що 
зареєстрував офшорну фірму суто 
для того, щоб передати свій конди-
терський бізнес у сліпий траст. Але, 
судячи з доказів, отриманих у ме-
жах проекту «Документи з райських 
островів», метою створення прези-
дентського офшору могла бути все 
ж таки мінімізація податків. 

Улітку 2014 року, одразу після 
обрання Петра Порошенка Пре-
зидентом, його юристи шукали 

ГРА В ДЕМОКРАТІЮ 
СКІНЧИЛАСЯ:
ГУБЕРНАТОРІВ 
ПРИЗНАЧАТИМУТЬ 
ВРУЧНУ

  Дарина ГОГОДЗА 
Президент Петро 
Порошенко підписав 
закон щодо виведення 
голів місцевих 
держадміністрацій і їхніх 
заступників із категорії 
держслужбовців. 

Відтепер буде скасовано кон-
курси на посади глав місцевих ад-
міністрацій. Згідно з документом, 
кандидатів призначатиме Прези-
дент за поданням Кабміну. 

Окрім того, очільники місце-
вих держадміністрацій, їхні перші 
заступники та заступники втра-
тять статус держслужбовців. 

А ось керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не 
входять до складу уряду, а також 
їхніх заступників буде призначати 
та звільняти Кабмін.

Як відомо, Петро Порошенко 
в 2015 році обіцяв конкурсне при-
значення голів місцевих держад-
міністрацій. 

На думку низки політичних 
експертів, така новація супере-
чить не тільки закону про держав-
ну службу, а й вимогам до політич-
ної неупередженості державних 
службовців. Ідеться про заборону 
найвищій категорії держслужбов-
ців бути членами політичних пар-
тій і керувати політичними партія-
ми на місцях, яка існувала донині. 

«Вони знову можуть бути чле-
нами політичних партій, можуть 
балотуватися, поєднувати в собі 
виконавчу гілку влади і законо-
давчу, зможуть знову очолювати 
фракції в місцевих органах вла-
ди. Вони фактично знову будуть 
політиками, – пояснює нардеп 
від фракції «Батьківщина» Олена 
Шкрум. – І роблять це з однією ме-
тою – провести вибори під адмін-
ресурсом за допомогою закри-
того призначення голів місцевих 
держадміністрацій. Маски знято. 
Гра в демократію у нашій країні 
завершилася».

Зауважимо, чергові прези-
дентські вибори мають відбутися 
в березні 2019 року. Ручне при-
значення губернаторів – приклад 
цементування адміністративного 
ресурсу, без якого виграти вибо-
ри Петру Порошенку може вияви-
тися напрочуд складно.

адмінресурс

офшорний острів для корпорації 
Roshen. У листах до колег з Остро-
ва Мен вони використали термін 
tax purposes, тобто «податкові цілі». 
Нові докази у офшорній справі 
Президента дають ще більше під-
став вважати, що саме оптимізація 
податків, а не передача у сліпий 
траст чи продаж, була метою пере-
будови структури Roshen. 

За останніми підрахунками, 
статки українського Президен-
та минулоріч зросли і складають 
$1 млрд. Головним джерелом зба-
гачення є його кондитерська кор-
порація. Діяльність Roshen прозо-
рою не назвеш: вона не публікує 
фінансових звітів, а нещодавно 
навіть заборонила офіційному ви-
данню опублікувати інформацію 
про суму сплачених податків. Пет-
ро Порошенко хотів би, аби кор-
порація, яку він, до речі, обіцяв 
продати, працювала максимально 
таємно. Однак півтора року тому 
його плани порушили.

«Здебільшого офшорний раху-
нок використовують приховано, 
щоб мінімізувати сплату податків. У 
цьому випадку все було абсолютно 
навпаки. Щойно я став Президен-
том – заявив, що передам свій біз-
нес в абсолютно прозорий сліпий 
траст у найбільшому інвестиційно-
му банку світу. Це Rothschild bank. 
Він не приймає українські активи, 
тому юристи створили компанію 
спеціального призначення, через 
яку ми відкрито трансформуємо 
всі активи», – так Порошенко пояс-
нював, навіщо створив компанію 
на Британських Віргінських остро-
вах у серпні 2014 року. 

Тоді весь світ дізнався, що у 
час, коли на сході України йшли 
запеклі бої, юристи українського 
Президента вибудовували склад-
ну схему з фірм у Нідерландах, 

на Кіпрі та на БВО для володіння 
Roshen. Вибір країн наштовху-
вав на думку, що Президент хоче 
уникнути сплати податків в Укра-
їні. Однак і він, і його юристи це 
заперечували. Щоб Президента 
не запідозрили у зловживанні 
офшорами, він навіть оголосив 
так звану деофшоризацію. «Визна-
чаю розробку законодавства у цій 
сфері одним з першочергових зав-
дань», – заявив гарант.

Юрист із компанії «Арцингер» 
Павло Ходаковський констатує: 
багато формальних речей уже 
зроблено, однак бізнес і далі ви-
користовує офшори.

З 1991 року з України в офшо-
ри виведено $148 млрд. Для по-
рівняння: бюджет України на 2017 
рік складає близько $30 млрд, тоб-
то у офшорах осіло близько п’яти 
річних українських бюджетів. Од-
нак навіть після оголошення деоф-
шоризації гроші й далі залишають 
Україну, жодних дієвих механізмів 
для уникнення цього досі не ство-
рено. 

Коли Порошенко створював 
офшорну структуру корпорації 
Roshen у 2014 році, він пересліду-
вав одразу кілька цілей. І захисти-
ти активи, і оптимізувати податки 
у разі продажу, і приховати ім’я 
у нетрях острівних реєстрів. Ані 
обіцянки перекрити офшори, ані 
публікація Panama papers не зму-
сили Порошенка відмовитися від 
звички користуватися офшорами, 
яку він набув, будучи бізнесменом. 
Українським «Рошеном» і далі во-
лодіє нідерландська компанія, а 
сам Порошенко наполягає, що так 
треба для передачі корпорації у 
сліпий траст. 

Нові документи, які «Слідство.
Інфо» отримало як партнер між-
народної мережі журналістів, 

ставлять під сумнів слова Прези-
дента. Судячи з усього, офшорні 
фірми створювали саме для уник-
нення податків у разі продажу чи 
отримання якогось доходу. Відпо-
відно до документів, отриманих 
німецькою газетою Süddeutsche 
Zeitung та переданих мережам 
журналістів-розслідувачів ICIJ та 
OCCRP, у червні 2014 року, невдов-
зі після інавгурації Порошен-
ка, юристи з української фірми 
Avellum, яка представляє інтере-
си Президента, написали юрис-
там з фірми «Еплбай» з Острова 
Мен наступного листа: «Справа 
надзвичайно делікатна. Ім’я клі-
єнта – Петро Порошенко. Ми пра-
цюємо над реструктуризацією 
його кондитерського бізнесу. Для 
отримання доступу до міжнарод-
них ринків збираємося збудувати 
нову холдингову компанію групи 
у Люксембурзі. Під ним буде гол-
ландський суб-холдинг, який во-
лодітиме всіма оперуючими ком-
паніями. З податковими цілями 
над люксембурзькою компанією 
буде кіпрська фірма. Вона володі-
тиме офшорною компанією – ми 
надаємо перевагу БВО, але Острів 
Мен також може підійти. Вона буде 
володіти акціями та отримувати 
дивіденди. Продаж акцій у певний 
момент є можливим, якщо інвес-
тор запропонує хорошу ціну».

Отож, після публікації так зва-
них Райських документів справжні 
наміри Петра Порошенка щодо 
створення офшорної структури 
стали яснішими. І вони відрізня-
ються від його публічних заяв.

P.S. Тим часом у Росії бізнес 
українського гаранта успішно 
процвітає. За даними журналіста 
Олександра Дубінського, Липецька 
фабрика Roshen за час війни заро-
била для Президента 1,4 млрд грн.

У бюлетені виборець зможе 
проголосувати не просто за пар-
тію, а й за конкретного кандидата. 
Центрвиборчком буде піднімати 
вгору тих кандидатів, які матимуть 
найбільшу підтримку виборців. Та-
ким чином, не партійний бос визна-
чатиме, хто конкретно пройде до 
парламенту з цієї партії. Крім того, 
зникає поняття «першої п’ятірки», 
яка отримувала раніше гарантовані 
крісла в Раді. Ба більше, лідер спис-
ку може пролетіти повз парламент, 
якщо за нього особисто не захочуть 
голосувати.

Ця новина має потішити вибор-
ця, адже означає, що депутати, яких 
він обрав, представлятимуть не так 
партію, як регіон. Для виборця все 
просто: усього дві галочки за партію 
і конкретного кандидата. Складніше 
ЦВК, якій треба порахувати спочат-

golos-narodu.com
.ua

Новий Виборчий кодекс ухвалювали 
під тиском і зі скрипом
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децентралізація житло 

депутат з народу

СЕЛА Є, ДОРІГ НЕМА

ПІШОВ «У ВЛАДУ» – ОТЖЕ, 
ВИРІШУЙ

  Ганна МАРЧУК

За три роки  депутатської 
діяльності у Верховній Раді Ігоря 
Гузя його помічники опрацювали 
понад 4500 індивідуальних 
та колективних звернень від 
громадян. До кожного зі звернень 
був індивідуальний підхід.

«Можна довго описувати проблематику 
людей. От, приміром, благоустрій території 
біля сільської школи – це не справа народ-
ного депутата. Але людям ви цього не пояс-
ните. Пішов «у владу» – отже, вирішуй. І наша 
команда допомагала та допомагає», – каже 
депутат.

Людей найбільше турбує те, чим вони жи-
вуть: несправедливе нарахування пенсії, за-
тягування процесів приватизації землі, високі 
тарифи на комунальні послуги, субсидії. А ще 
часто просили пришвидшити оформлення 

Уже сім років жителі 
села Личани 
Ківерцівського 

району домагаються 
капітального ремонту 
дороги, яка пролягає 
через їхнє село. Аварійний 
відрізок шляху завдовжки 
3,7 км не ремонтували 
понад 30 років.

НА НАВЧАННЯ І 
РОБОТУ – КІЛОМЕТРИ 
БАГНЮКОЮ

Як розповіла місцева жителька 
Тетяна Колошко, через село прак-
тично не курсують автобуси. Це 
створює безліч незручностей, адже 
в Личанах розташована школа, а в 
сусідньому Метельному – садочок, 
тож діти долають майже чотири кі-
лометри бездоріжжям, дістаючись 
до школи чи садка. Потерпають і 
дорослі, які працюють в Олиці та 
змушені йти до селища близько 7 км 
багнюкою. 

Звернення щодо потреби не-
гайного ремонту дороги, зокрема 
до ДП «Волинський облавтодор», 
депутатів облради, голови Волин-
ської ОДА, скеровувала й олицька 
селищна голова Олена Кашевська. 
Однак отримувала лише відписки. 
Зрештою їй повідомили, що відре-
монтувати дорогу вдасться лише 
шляхом співфінансування. Зі свого 
боку, селищна рада навіть виділяла 
200 тис. грн і 260 тонн щебеню. «По-
тім нам сказали, що відремонтувати 
дорогу можна буде на умовах спів-

Через заблоковане 
сільським головою 

Прилуцького рішення 
депутатів про об’єднання з 
Луцьком обранці сільської 
громади погрожують 
блокувати роботу ради.

Нагадаємо, нещодавно сільська 
рада ухвалила рішення про початок 
об’єднання села Прилуцького з об-
ласним центром. У 2016 році було 
пройдено всі етапи, які передують 
об’єднанню: громадське обгово-
рення, напрацювання пропозицій, 
відповідне рішення двічі ухвалю-

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Ківерцівський, 
Любомльський райони

  Петро СОСНИЦЬКИЙ
«Під прицілом», p-p.com.ua
Ківерцівський район,
Луцьк

фінансування – 50:50%. Йдеться про 
7-9 млн грн. Селищна рада не по-
тягне половини від цієї суми, адже 
у нас на балансі – садочки, пожежна 
частина, яка обслуговує кілька сіл, 
будинок культури тощо», – зауважи-
ла чиновниця.

Останньою краплею, за словами 
Тетяни Колошко, стала публікація 
в газеті «Волинь-нова» (№121 від 
2 листопада), де вказано, що на від-
різку шляху в селі Личани «роботи 
вже виконано».

Директор департаменту інфра-
структури та туризму облдержад-
міністрації Іван Мирка зазначив: 
відповідно до інформації Служби 
автодоріг в області, роботи з поточ-
ного дрібного ремонту на ділянці 
в Личанах не проводили у зв’язку 
з відсутністю співфінансування ор-
ганів місцевого самоврядування 
(Олицької селищної ради).

Зневірившись, селяни написали 
клопотання до народного депутата 
Ірини Констанкевич. Укропівка по-
обіцяла допомогти у розв’язанні 

їхнього питання – кошти на капіталь-
ний ремонт дороги мають передба-
чити на наступний рік в обласному 
бюджеті.

Якщо мирно врегулювати пи-
тання капітального ремонту дороги 
не вдасться, селяни обіцяють вийти 
на протест і перекрити трасу Луцьк-
Рівне.

ВІДІРВАНІ ВІД 
РАЙЦЕНТРУ

Така ж проблема турбує і жителів 
Любомльського району. Йдеться про 
села Почапівської сільської ради: 
Вигнанку, Чорноплеси та Почапи. 
Вони не мають прямого сполучення 
з райцентром, бо відсутнє дорожнє 
покриття.

«Три роки тому силами ДП «Лю-
бомльський лісгосп» було зроблено 
частину дороги, що проходить через 
ліс, а це посередині між селами. Від-
кривали за участю ЗМІ, перерізали 
червону стрічку. Але до цієї справді 
непоганої дороги можна доїхати хіба 
танком – чи то з боку Почап, чи то з 

боку Рудої», – каже  місцевий житель 
Юрій Вавринчак.

Він зазначає, що одна з причин 
відсутності дороги – бездіяльність 
місцевої влади. «Чому організувати 
масове гуляння на День села охочих 
вистачає, а відремонтувати дорогу – 
ні?» – наголошує Юрій.

Як пояснив Іван Мирка, за стан 
доріг, які сполучають села з район-
ним центром, відповідає Служба 
автомобільних доріг у Волинській 
області, яка є безпосереднім отри-
мувачем коштів, спрямованих на ре-
монт шляхів – у випадку, якщо гроші 
з цією метою надходять.

«Оскільки галузь фінансується 
недостатньо згідно з заявленими 
планами, фактично Службу автомо-
більних доріг неможливо притягну-
ти до відповідальності, якщо кошти 
на ремонт дороги не виділяли. Вона 
може відповідати хіба за неякісне 
виконання робіт», – акцентував Іван 
Мирка.

Зазначимо, що з 1 січня 2018 
року відповідальність за ремонт і 
утримання доріг місцевого значен-
ня буде покладено на облдержадмі-
ністрацію. Органам місцевого само-
врядування пропонують створити 
комунальні підприємства, які обслу-
говуватимуть місцеві дороги. Як за-
значив голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик, на пропозицію 
погодилися в Турійському та Горо-
хівському районах. У держбюджеті 
закладено під це кошти – наступ-
ного року на обслуговування доріг 
місцевого значення виділять 80 млн 
грн, тому потрібно чітко зрозуміти, 
хто освоюватиме ці кошти. Загалом 
на ремонт доріг місцевого значення 
в області потрібно буде сконсоліду-

НА ПІВШЛЯХУ ДО ОБ’ЄДНАННЯ
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Спектакль Вусенко зазнав фіаско

посвідчень учасникам бойових дій. 40% звер-
нень – прохання у наданні матеріальної допо-
моги.

Громадські приймальні народного обран-
ця працюють в Іваничах, Любомлі, Новово-
линську та Володимирі-Волинському.

Ігор Гузь

facebook.com
/igor.guz

вати не менш як 200 млн грн з місце-
вих бюджетів.

ТІЛЬКИ ЦИФРИ
Як поінформував заступник ди-

ректора департаменту інфраструк-
тури та туризму облдержадміністра-
ції Віктор Довгополюк, станом на 
1 січня 2017 року мережа автодоріг 
загального користування області 
становить 6095 км, з них 4399 – до-
роги місцевого значення, 8100 км – 
дороги комунальної власності. 

У 2017 році на ремонт та утри-
мання доріг планували спрямувати 
1,477 млрд грн, з них 283 млн – з дер-
жавного бюджету, з яких використа-
ли 255 млн. За рахунок кредитних 
коштів – 56,3 млн – освоїли 17,2 млн. 
799,5 млн спрямували за рахунок 
митних коштів, освоїли 311 млн. 

Ще 341,5 млн запланували за ра-
хунок місцевих та обласного бюдже-
тів, освоїли 171 млн. Загалом освоєн-
ня коштів, виділених на утримання 
та ремонт доріг з місцевих бюджетів, 
становить понад 70%. Нині на всіх 
об’єктах, де планували, роботи три-
вають. 

До кінця року, зі слів посадов-
ця, планують освоїти приблизно 
200 млн з коштів митниці, понад 
20 млн – на місцеві дороги за раху-
нок співфінансування. 

У планах робіт на 2018 рік зби-
раються насамперед враховувати 
аварійні дороги на умовах співфі-
нансування з органами місцевого 
самоврядування. На це планують 
виділити 50 млн грн з Державного 
дорожнього фонду. Таким чином, за 
умови співфінансування з місцевих 
бюджетів (ОТГ, сільських і селищ-
них рад тощо) ця сума становитиме 
100 млн грн. Отже, вдасться відре-
монтувати приблизно 50 км най-
більш аварійних доріг.

вали на сесії сільради, однак сільський го-
лова Валентин Арчибасов двічі накладав 
вето на рішення депутатів, аргументуючи 
це тим, що Луцька міська рада не викона-
ла умови угоди про співпрацю, укладеної у 
2016 році. 

Це неабияк обурило заступника місь-
кого голови Луцька Костянтина Петрочу-
ка, який заявив, що Луцькрада виконує 
всі умови договору про співпрацю. Не 
погоджуються з рішенням сільської ради 
і місцеві депутати, які нарікають, що ще 
19 лютого під час звіту сільського голови 
він взяв на себе зобов’язання організувати 
зустріч експертів із децентралізації з сіль-
ською громадою, однак далі розмов спра-
ва не пішла. Депутати переконані, що про-
цес об’єднання штучно гальмує сільський 
голова.

«Прилуцькою сільською радою за сім 
років було вкрадено 60 гектарів землі, а 

селянам сьогодні нема де хоронити ро-
дичів, бо ділянки під кладовище вже теж 
немає», – обурюється сільський депутат 
Петро Сущук.

1 вересня відбулися громадські обгово-
рення щодо можливого об’єднання, на яких 
53 людини виступили за таку ініціативу, 12 
утрималися, проти не висловився ніхто. 

Депутати переконані, що ключову роль 
відіграють амбіції сільського голови, а як 
результат – дві громади зупинилися на пів-
шляху до об’єднання.

Депутати сільської ради від групи «Воля 
громади» ухвалили відповідну заяву, де за-
кликають сільського голову до об’єднання. 
Інакше вони не братимуть участі в роботі 
сесії, а оскільки це абсолютна більшість, то 
робота сільради  просто зупиниться.  

Своєю чергою, в Луцькій міській раді 
готові до об’єднання, однак чекають відпо-
відної ініціативи від Прилуцького.

Волинь

Протягом 2012-2017 років у області діяла 
цільова програма, спрямована на підтримку 
індивідуального будівництва на селі. 

Як зауважила заступник директора департаменту аг-
ропромислового розвитку облдержадміністрації Людми-
ла Петриканин, за час дії програми майже 3,5 тисячі сімей 
отримали довгострокові кредити на 76 млн грн на будівни-
цтво житла. Суть програми полягає у фінансовій підтримці 
індивідуальних забудовників шляхом надання їм довго-
строкових кредитів терміном до 20 років під 3% річних, 
багатодітним родинам – безвідсотково. 

За ці роки кредити отримали 1607 сільських жителів, у 
тому числі й учасники АТО і члени їхніх сімей. Та останнім 
часом з державного бюджету виділяють невеликі суми. 
Невдовзі обласна рада має ухвалити нову програму – на 
2018-2020 роки.

ПРОГРАМА «ВЛАСНИЙ 
ДІМ» ДІЯТИМЕ Й ДАЛІ

Ю
рій Вавринчак

Такими дорогами можуть їздити лише танки
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Той, хто справді має авторитет, не боїться визнати свою помилку. Бертран Рассел

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. 

«Ми з дружиною маємо зе-
мельну ділянку. Вона розта-
шована на межі з кладовищем, 
огорожі немає. Як можна про-

давати місця під поховання? На цьому 
кладовищі велика проблема з місця-
ми, їх уже немає, а ми хотіли б продов-
жити цвинтар. Знаємо, що продаж 
місць на кладовищі заборонено на 
державних територіях, а як бути тоді 
з приватними?»

Продаж землі, яка перебуває у при-
ватній власності, не заборонений і не об-
межений (крім паїв наразі). Тому ви мо-
жете або продати таку земельну ділянку 
окремо людям, які бажатимуть поховати 
когось на приватній земельній ділянці, 
або продати територіальній громаді чи 
державі, дивлячись, хто завідує терито-
рією кладовища.

«Є укладений між орендодав-
цем та орендарем договір 
оренди нежитлового при-
міщення з правом передати 

останнє в суборенду. Договір суборен-
ди між орендарем та суборендарем 
також оформлено. Наразі орендар 
пропонує внести зміни до чинного 
основного договору оренди примі-
щення й перекласти обов’язок зі спла-
ти орендодавцю орендної плати за 
основним договором оренди з орен-
даря на суборендаря. Чи можливе 
таке внесення суборендарем оренд-
ної плати за основним договором 
оренди напряму на розрахунковий 
рахунок орендодавця? Як правильно 
оформити такі стосунки між сторо-
нами, адже і основний договір орен-
ди, і договір суборенди двосторонні 
(орендодавець + орендар та орендар 
+ суборендар відповідно)?»

 У цьому випадку буде правильно 
укласти додаткові угоди окремо між 
орендодавцем та орендарем щодо змі-
ни даних про особу, яка сплачуватиме 
орендну плату у зв’язку з передачею 
предмета оренди в суборенду. І також 
укласти додаткову угоду до договору 
суборенди між орендарем і суборенда-
рем, у якій передбачити зміни реквізитів 
та особи, за якими і якій слід сплачувати 
кошти за договором суборенди.

«Я звільняюся з роботи, але є 
матеріально відповідальною. 
Два тижні, які мала відпрацю-
вати й передати матеріальні 

цінності, добігають кінця. Нікого на 
моє місце не взяли, тобто не маю кому 
передати документи. Як маю вчинити 
в такій ситуації?»

У такій ситуації вам слід передати 
все, що за вами матеріально закріплено, 
а також усі документи роботодавцеві. А 
якщо він зволікатиме із їх прийняттям, 
доцільно його попередити, що звертати-
метеся до Державної інспекції з питань 
праці із заявою про грубе порушення за-
конодавства про працю.

«Я проживаю сама, власником 
квартири теж є я, особові ра-
хунки на оплату комунальних 
послуг на мені. Моя дочка укла-

ла договір щодо мого довічного утри-
мання. Чи залишиться в мене субсидія, 
оскільки я – відчужувач квартири?»

Так, залишиться. За умовами догово-
ру довічного утримання ви залишаєтеся 
власником житла за вашого життя.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста законодавча новація

не мало-не багатодочекалися

гаманець працевлаштування

надання житлово-комунальних 
послуг. «У законопроекті про 
житлово-комунальні послуги ми 
пропонуємо процедури, як жи-
телі й споживачі будуть укладати 
договори на отримання всього 
комплексу послуг ЖКГ: на послу-
ги з управління, водопостачання, 
теплопостачання, поводження 
з відходами, постачання газу та 
електрики», – пояснила нардеп.

Для цього, зокрема, зако-
нопроект пропонує виділити з 
квартирної плати послугу з по-
водження з твердими відходами. 
Також запроваджується типовий 

договір на управління будинком, 
який передбачає прозорий поділ 
тарифу із зазначенням розміру 
плати за комунальні послуги та 
за послуги з управління. «Люди-
ні треба дати право порахувати, 
скільки коштує прямий договір, а 
скільки – колективний. Тому зако-
нопроект відкриває можливості 
вибору для людей у багатоквар-
тирних будинках. Послуги будуть 
продавати тільки за лічильника-
ми», – зазначила Бабак.

Окрема частина законопро-
екту присвячена перевірці якості 
комунальних послуг. Як вказано у 

РИНОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ДЕМОНОПОЛІЗУЮТЬВерховна Рада 

ухвалила 
законопроект, 

спрямований на 
демонополізацію ринку 
житлово-комунальних 
послуг. Закон передбачає 
прозорий поділ тарифу 
із зазначенням розміру 
плати за комунальні 
послуги та плати за 
послуги з управління.

За ухвалення законопроекту 
«Про житлово-комунальні послу-
ги» проголосували 262 депутати, 
передає УНІАН.

Заступник голови комітету з 
питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального 
господарства Альона Бабак пові-
домила, що законопроект спря-
мований на реалізацію раніше 
ухваленого закону про особли-
вості здійснення права власності 
в багатоквартирному будинку. 
Згідно з ним, жеки мають бути 
позбавлені монополії на ринку 
надання комунальних послуг.

Доповідаючи у парламенті, 
Бабак зазначила, що неврегульо-
ваним залишалося питання укла-
дення договорів з управління 
багатоквартирними будинками і 

пояснювальній записці, закон ре-
гулює відносини між споживача-
ми й постачальниками комуналь-
них послуг, у тому числі питання 
встановлення лічильників і оцін-
ки якості надання комунальних 
послуг.

Законопроект також позбав-
ляє місцеві органи влади права 
встановлювати тарифи на низку 
послуг, які виділяються з комп-
лексу послуг ЖКГ і плату за які 
формує загальний тариф з об-
слуговування багатоквартирних 
будинків. У числі таких послуг – 
переробка та захоронення по-
бутових відходів, централізо-
ване опалення й постачання 
холодної води тощо. Зокрема, 
законопроект наділяє Кабінет 
міністрів правом встановлюва-
ти лише порядок формування 
тарифів на послуги з поводжен-
ня з твердими побутовими від-
ходами. 

А конкретні тарифи вста-
новлюють компанії, які, згідно з 
місцевим конкурсом, отримують 
право на надання населенню по-
слуг зі збирання, переробки та 
захоронення відходів.

Нині серед безробітних волинян на одну 
вакансію претендують 12 випускників 
вишів та лише два випускники закладів 
професійно-технічної освіти. 

Зі слів керівника Волинського обласного центру зай-
нятості Романа Романюка, це свідчить про те, що затребу-
ваними на ринку праці є саме робітничі кадри, попри по-
ширену думку, що вища освіта – це престижно та майже 
обов’язково. Наразі серед безробітних Волині 82% станов-
лять випускники вищих навчальних закладів та лише 11% – 
випускники закладів профтехосвіти.

Водночас, наголошує Роман Романюк, заклади профтех-
освіти мають бути більш мобільними щодо вимог сучаснос-
ті, економіки та ринку праці. Матеріально-технічна база цих 
закладів, на жаль, не відповідає сучасним потребам. Вели-
ку надію покладають на дуальне навчання, коли теоретичні 
знання учень здобуває у ПТУ, а практичні – на підприємстві 
в роботодавця. Зі слів начальника управління освіти та на-
уки облдержадміністрації Людмили Плахотної, Міносвіти 
вимагає не менш як 50% практичних занять проводити у 
роботодавців, але поки що такого показника досягнути не 
вдається.

Нині в області є велика потреба у пекарях, але жоден 
місцевий заклад профтехосвіти не готує відповідних фахів-
ців. Затребувані також провідники пасажирських вагонів, 
однак і таку спеціальність на Волині здобути ніде.

Із 1 листопада Кабмін підвищив 
стипендії для студентів. 
Найменша становитиме 490 грн, 
найбільша – майже 3 тис. грн. Нові 
суми опубліковано на офіційному 
сайті відомства.

Академічна стипендія: для учнів ПТНЗ – 
490 грн; для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акре-
дитації, що навчаються на молодшого спе-
ціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, 
підвищена – 1250 грн; для студентів ВНЗ 
ІІІ-ІV р. а., наукових установ, що навчаються 
на бакалавра, спеціаліста чи магістра: зви-
чайна – 1300 грн, підвищена – 1660 грн.

Соціальна стипендія: для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, а також тих, хто залишився без батьків у 
період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 
1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн; для інших осіб, 
що мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 
450 грн, у ВНЗ І-ІІ р. а. – 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV 
р. а., наукових установах – 1180 грн.

УРЯД ПІДВИЩИВ 
СТИПЕНДІЇ

stolypinsky.club

Луцьк

Оксана Владичко, 
яка з чотирма 

дітьми мешкала у 
приміщенні площею 
11 м2 без жодних 
вигод, отримала 
двокімнатну квартиру 
в Луцьку.

Разом із неповнолітніми 
дітьми вона тулилася у при-
стосованому приміщенні без 
водопостачання, газу та елек-
трики. Придбати житло чи 
орендувати його жінка не має 
можливості. Ще в 2013 році 
Оксана Владичко звернула-
ся по допомогу до депутата 
міської ради Ігоря Поліщука. 

– Одразу узявся за це пи-
тання, але безрезультатно. 
Чи тодішня влада не бачила 
проб леми, чи умисно не хо-
тіла допомогти – не знаю, – 
розповів укропівець. 

Ставши виконувачем пов-

БАГАТОДІТНІЙ РОДИНІ – 
КВАРТИРА ВІД МІСЬКОЇ РАДИ

новажень міського голови 
Луцька, Ігор Поліщук узявся 
за пошуки квартири. Питання 
вдалося розв’язати – відтепер 
сім’я житиме у двокімнатній 
квартирі на вулиці Кравчука. 

«У нас великі плани щодо 
забезпечення людей кварти-
рами. Забудовники, які зводи-
тимуть багатоповерхівки, да-
ватимуть 6-8% квартир місту. 

Житло отримають люди, які 
роками стояли на черзі. Це 
лише перші кроки, які ми ро-
бимо для розв’язання проб-
леми з чергою на помешкан-
ня», – пояснює Ігор Поліщук.

Наразі в міській раді на-
працьовують нову програму 
для пільгових категорій щодо 
безвідсоткового кредитуван-
ня на купівлю житла.

В Україні 20% працівників 
отримують нижчі за 
мінімальний розмір у 3200 
грн зарплати, повідомили 
в Кабміні.

У 2016 році тих, хто отри-
мував менше як 3200 грн, нара-
ховувалося понад 40%. Нині ж 
понад 2 млн людей отримують 
підвищену зарплату. Від початку 
року на 24,3% зросла кількість 
працівників із заробітними пла-
тами понад 10 тис. грн. Більш 
ніж на третину в середньому 
збільшилися зарплати лікарів, 
працівників освіти та науки.

Станом на вересень кіль-
кість безробітних скороти-
лася на 11,3% порівняно з 
аналогічним періодом. Таким 
чином, надходження від єдино-
го соціального внеску зросли 
на 39,3 млрд грн. Відповідно, 
вони посилили бюджет Пенсій-
ного фонду.

20% УКРАЇНЦІВ – 
НА МІНІМАЛЦІ

А РОБОТИ – НЕМА

Академічна стипендія Президента 
України: для учнів ПТНЗ – 1420 грн; для сту-
дентів ВНЗ І-ІІ р. а. – 2130 грн; для студентів 
ВНЗ ІІІ-ІV р. а., наукових установ – 2720 грн.

Іменні та академічні стипендії Кабміну: 
для учнів ПТНЗ – 1180 грн; для студентів 
ВНЗ І-ІІ р. а. – 1900 грн; для студентів ВНЗ 
ІІІ-ІV р. а., наукових установ – 2480 грн.

Стипендія Президента України учасни-
кам і призерам міжнародних учнівських 
олімпіад: учасникам – 2600 грн; призе-
рам – 2950 грн. Стипендія Президента 
України для переможців всеукраїнських 
учнівських олімпіад і конкурсу-захисту 
членів МАН – 2600 грн. Стипендія Кабмі-
ну переможцям Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови і літератури – 
2360 грн. Стипендія імені Тараса Шевчен-
ка – 2720 грн. Стипендія Президента Укра-
їни для переможців міжнародних мовних 
конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевчен-
ка: для учнів ПТНЗ – 1420 грн; для студентів, 
курсантів ВНЗ І-ІІ р. а. – 1770 грн; для студен-
тів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. – 2600 грн.

m
rpl.city
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Послуги будуть продавати тільки за лічильниками

Відтепер сім’я матиме просторе помешкання

Найменша стипендія – 490 грн, 
найбільша – 3 тис.
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У кожній лікарні є два види пацієнтів: одні серйозно хворі, інші скаржаться на харчування. 
Американське прислів’я

ПАМ’ЯТКА
Кір – інфекційна хвороба, що вражає і дітей, і дорослих, 
які не мають імунітету проти неї. Саме ця інфекція є 
однією із основних причин дитячої смертності у світі.

для людейїжа – ліки

треба знати ДОБРЕ ЇСТИ, ДОВГО СПАТИ – 
ВІРУСАМ ВАС НЕ ЗДОЛАТИ   За матеріалами gazeta.ua

Як зміцнити імунітет, 
розповів Федір Лапій, 

доцент кафедри дитячих 
інфекційних хвороб та 
дитячої імунології НМАПО 
імені П. Л. Шупика.

«Коли в організм потрапляє 
якийсь новий вірус чи бактерія, іму-
нітет вчиться з ним боротися, по-
тім запам’ятовує його й наступного 
разу вже має ефективну стратегію 
для боротьби. Сон, здорове харчу-
вання і фізична активність – це те, 
чим ми можемо реально допомогти 
організму.

1. Доросла людина має спати 
сім-вісім годин на добу. Бажано 
мати графік, спати в темній і тихій 
кімнаті.

2. Харчування має бути різно-
манітним. У раціоні треба мати 
фрукти, овочі, злаки, дієтичне м’ясо 
(рибу, птицю).

3. Води бажано пити побільше, 

але понад силу пити не треба. Точно 
варто скоротити вживання цукру, 
солі, алкоголю і трансжирів.

4. З фізичною активністю усе 
просто: що більше ми рухаємося – 
то краще. Ви можете кілька разів на 

тиждень їздити на велосипеді, про-
гулюватися пішки 20-30 хвилин що-
дня, ходити в спортзал через день 

чи регулярно грати в гольф. Якщо 
хочете, можете робити що завгодно 
інше. Головне – рухатися.

5. Імунітету вкрай потрібні на-
вантаження. Так само, як м’язи тре-
нуються від фізичних навантажень, 
імунітет тренується від контактів з 
мікроорганізмами.

Якщо вас з дитинства будуть ку-
тати, берегти від протягів, тримати 
в стерильній кімнаті та не дозволя-
тимуть стрибати по калюжах, ваш 
імунітет стане ледачим і буде давати 
збій у будь-якій нетиповій ситуації.

Ліки для зміцнення імунітету, які 
ви можете знайти в аптеці, – засоби 
з недоведеною ефективністю.

Це означає, що жоден з них не 
пройшов достатньо клінічних до-
сліджень і не довів ні свою ефек-
тивність, ні безпечність. Вітаміни є 
корисними для нас, але для роботи 
імунної системи достатньо вживати 
вітаміни у складі харчових продук-
тів. Тобто якщо ви нормально хар-
чуєтеся, нічого приймати не треба. 
Будь-які вітамінні препарати і біо-
логічні добавки суттєво на імунітет 
не вплинуть», – наголошує лікар.

pervenets.com

пильнуйте

Холестерин потрібен людині, 
оскільки бере участь у 
багатьох обмінних процесах 
організму. Але його 
підвищений вміст у крові 
призводить до збільшення 
ї ї в’язкості, утворення 
згустків, відкладання 
склеротичних бляшок, що 
загрожує порушенням 
кровообігу, утворенням 
тромбів і зниженням 
еластичності судин.

Результат – серцево-судинні 
захворювання, а в окремих ви-
падках і миттєва смерть. Але де-
які продукти здатні знижувати 
рівень холестерину в організмі.

1. Продукти, що містять 
клітковину. Це фрукти й овочі. 
Найкорисніші – печені яблука, 
чорнослив, бобові. Квасолю вар-
то їсти у перетертому вигляді, 
тоді вона краще засвоюється. 
Корисні вівсяна крупа, морська 
капуста-ламінарія та хліб із дода-
ванням висівок. Також – варена 

ТОП-5 ПРОДУКТІВ, 
ЯКІ ПОЗБАВЛЯТЬ 
ВІД ХОЛЕСТЕРИНУ
морква і варений буряк.

2. Продукти, які містять 
омега-3 жирні кислоти. Ці ре-
човини зменшують рівень хо-
лестерину і протистоять утво-
ренню нових бляшок на судинах. 
Двічі-тричі на тиждень їжте жир-
ну морську рибу, додавайте у 
страви насіння льону й волоські 
горіхи. Також можна вживати ві-
домий всім риб’ячий жир, який 
продають в аптеках.

3. Продукти, що містять 
аліцин. Ця речовина також 
ефективно протидіє відкладан-
ню холестерину. Перш за все це 
часник. На день його достатньо 
з’їдати зубець або два. Або ж 
ковтати перед сном, не розжову-
ючи, як це роблять японці. 

4. Продукти, які покращу-

того ж, це запускає всі обмінні 
процеси і дає енергії на робо-
чий день. Жовч добре виво-
дить оливкова олія в дуеті з со-
ком лимона: їх треба додавати 
в свіжі салати. А коли п’єте каву, 
додайте до неї ложку вершків 
невисокої жирності.

5. Продукти, які не варто 
їсти. Треба мінімізувати вжи-
вання продуктів, які містять на-
сичені жири. Для цього не їжте 
сосисок, ковбас, жирних сор-
тів молочних продуктів. Дуже 
шкодять кондитерські вироби, 
особ ливо тістечка з кремом і 
солодощі з листкового тіста. 
Замість них варто їсти чорний 
шоколад з високим вмістом ка-
као або зефір. Замість смажен-
ня продукти треба тушкувати, 
варити або готувати на парі.

Загальні рекомендації. Що-
дня робіть ранкову зарядку, 
а протягом дня проходьте не 
менш як три тисячі кроків. За-
мість засиджуватись перед 
телевізором чи монітором уве-
чері прогуляйтеся на свіжому 
повітрі.

Луцьк

У двох навчальних 
закладах обласного 
центру зареєстровано 

11 випадків захворювань 
на кір. Як інформує сайт 
управління охорони 
здоров’я Луцької міської 
ради, 10 випадків – у 
КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №25», один – у  
Луцькому НВК «ЗОШ І-ІІ 
ступенів №7 – природничий 
ліцей». Семеро школярів 
із цього числа не щеплені 
і є відмовниками від усіх 
видів вакцинації, ще двоє 
не мають другої вакцинації 
у 6 років.

За словами міського педіатра 
Світлани Ніколаєнко, у цих школах 
проведено комплекс протиепіде-
мічних заходів у вогнищі кору.

10 листопада у ЗОШ №25 орга-
нізували розгорнутий тимчасовий 
пункт щеплень для проведення 
вакцинації проти кору усім не щеп-
леним дітям (вакцина «Пріорікс» 
бельгійського виробництва). Ме-
дики наголошують: основним про-
філактичним заходом проти за-
хворювання на кір є вакцинація, 
яку проводять дітям у 12 місяців, 
та ревакцинація у 6 років. Імуніза-
ція захищає дитину насамперед від 
ускладнень, які може спровокувати 

ЯК МОЖНА 
ЗАРАЗИТИСЯ?

Вірус дуже швидко поширюєть-
ся – він передається під час розмо-
ви, при кашлі, чханні чи будь-якому 
тісному контакті з хворим. Щойно в 
людини з’являються перші ознаки 
вірусу – вона вже поширює інфек-
цію. Інкубаційний період триває 
від 7 до 17 днів. З потоком повітря 
вірус може навіть поширитись у 
сусідні приміщення, наприклад, 
через вікна, вентиляцію тощо.

СИМПТОМИ 
Найчастіше на кір хворіють 

діти та підлітки, однак, якщо щеп-
лення не було, заразитися може й 
дорослий. Людина стає млявою, у 
неї порушується сон, знижується 
апетит. Пізніше з’являються нежить 
та кашель, а також підвищується 
температура.

Однак уже через кілька днів 
температура знижується, а от 
кашель та нежить не минають, а 
навпаки – посилюються. У цей пе-
ріод в людини стають чутливими 
очі, важко дивитися на світло, ін-
коли доходить до запалення ока 
(кон’юнктивіту). Часто ці симптоми 
можна сплутати зі звичайною за-
студою чи грипом. При цьому на 

внутрішньому боці щік, а іноді й 
губ, з’являються дрібненькі цятки. 
Це вже одна із основних ознак, що 
в хворого таки кір.

На 4-5-й день після перших 
симптомів температура знову під-
вищується до 39-40 градусів, а на 
шкірі з’являється дуже помітний 
висип червоних цяток. У цей мо-
мент посилюється нежить, набря-
кають повіки та все обличчя. До 
симптомів може додатися ще й 
пронос. Також може посилитися 
головний біль, інколи хворі навіть 
непритомніють.

Якщо хвороба минає без 
ускладнень, то протягом тижня 
стан хворого має покращитися. Тоді 
у людини нормалізується темпера-
тура, зникають кашель та нежить, 
а верхній шар шкіри, на якому був 
висип, починає відлущуватися.

НАСЛІДКИ ХВОРОБИ 
Ускладнення кору можуть бути 

небезпечними для життя. Можуть 
виникати енцефаліт, пневмонія, 
бронхіт, отит. І на початку, і на-
прикінці перебігу недуги у хворих 
може спостерігатися утруднене 
дихання, дитина може навіть за-
дихнутися. Такий стан потребує 
реанімаційної допомоги.

НА ВОЛИНІ – КІР

вірус кору. Навіть ті, хто отримав 
вакцину лише раз (без ревакцина-
ції), переносять захворювання у 
значно легшій формі.

Батькам  дітей, які відвідують 
заклади загальної середньої та до-
шкільної освіти і підлягають вакцина-
ції проти кору, потрібно звертатися у 
відділення профілактичних оглядів 
дітей КЗ «Луцька міська дитяча полі-
клініка» (просп. Волі, 3а, 5-й поверх).

Перші спалахи захворювання 
на Волині пов’язані з завозними 
випадками кору з регіонів України. 
Зокрема, хворобу зафіксували на 
Івано-Франківщині та в Одеській 
області, повідомляє «24 канал». Є 
ризик значного поширення інфекції 
у зв’язку з великою кількістю дітей, 
які не отримали чергові щеплення 
протягом останніх п’яти років через 
масові відмови батьків. 

Луцьк

При Волинській обласній 
клінічній лікарні планують 
відкрити хірургічний корпус із 
консультативною поліклінікою.

Головний лікар медзакладу Іван Сидор 
відзначив, що потреба в облаштуванні тако-
го корпусу при лікарні виникла через велику 
кількість операцій. Їх загальне число за рік 
становить 15 тисяч, тобто щодня хірурги опе-
рують близько 55 осіб. У зв’язку з таким на-
вантаженням пацієнти змушені очікувати на 
операцію по два-три дні.

«Це складні операції, які не можуть прово-
дити у лікувальних закладах районів та інших 
міст. До того ж, затримка в проведенні опера-
тивних втручань призводить до нераціональ-
ного використання ліжкового фонду. Терміни 
перебування хворого на ліжку зростають за 
рахунок збільшення термінів доопераційного 
періоду», – розповів Іван Сидор.

Уже було розроблено проект на облашту-
вання корпусу, а загальну вартість робіт оці-
нили у понад 50 млн грн.

В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ 
БУДЕ ХІРУРГІЧНИЙ КОРПУС

ють виділення жовчі: з нею ви-
ходить і «поганий» холестерин. 
Аби жовч виводилася, треба 
зранку обов’язково снідати. До 

fi tohom
e.ru

m
if-ua.com

Не такий страшний кір, як його ускладнення

Сон, здорове харчування і фізична активність – це 
те, чим ми можемо реально допомогти організму

Холестерин боїться 
фруктів та овочів
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СВІТ ОБИРАЄ НОВІ РОЗУМНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОЛУЧАЙТЕСЯ Й ВИ

Директор НВУЦ АІНУ, 
д. ф., к с/г н., академік 
АІНУ М.Б.Соляник, 
завідувач кафедри генетики 
ХДАУ, професор д. с-.г. н. 
Нежлукченко Т. І.

Науково доведено, що технологія відго-
дівлі свиней зволоженою ферментованою 
гомогенною суспензією із суміші зернових, 
що має антибактеріальні властивості, – світо-
вий рівень тваринництва. Більш як 8700 гос-
подарств уже працюють за новою технологі-
єю, отримуючи високий прибуток. Навіть за 
сьогоднішніх цін на зерно й комунальні по-
слуги є сенс утримувати на відгодівлі свиней 
за вказаною технологією. Вищого прибутку 
не дає жодне виробництво, навіть торгівля!

Візьмемо за приклад вартість відгодівлі 
однієї свині м’ясної породи, що має вагу до 
100 кг живої маси, щоб реально показати 
прибуток:

– за нашою технологією, відгодівля свині 
до 100кг ж. м. відбувається за 5,5 місяця;

– зерносуміші на 1 голову потрібно усьо-
го 260 кг на 1069 грн;

– електроенергії – 11,7 кВт на 20 грн/гол.;
– води – 2,12м3 на 25,44 грн;
– зарплата – 41,2 грн/гол.;
– добавки амінокислот, преміксів – 

65 грн/гол.
 РАЗОМ: 
– основні витрати – 1220 грн/гол.;
– додаткові витрати – прибирання гною, 

медобслуговування, транспортні, неперед-
бачувані й інші витрати – 415 грн/гол.

Отож, ви отримаєте чистий прибуток, 
якого сьогодні не дає жодне виробництво в 
Україні, адже він перевищує витрати у 2,1-3,3 
раза.

ПРИМІТКА. За наявності власних ви-
рощених кормів і за умови особистого об-
слуговування поголів'я ваш прибуток буде у 
3-3,5 раза вищим за витрати. Вкладені гроші 
дуже швидко повертаються, оскільки окуп-
ність кормоагрегатів «Мрія» у разі, якщо в 
господарстві до 100 голів, – 20-25 днів, а коли 
більш як 200 – 7-15 днів. Кормоагрегат серії 
АКГСМ «Мрія» – це ваше благополуччя, він 
усе зробить за вас. Достатньо залити воду, за-
сипати зерно – і отримаєте зволожений фер-
ментований корм, що має антибактеріальні 
властивості. Він збереже ваше поголів'я від 
хвороб, заощадить корм, електроенергію і 
дасть прирости живої маси до 30% порівняно 
з іншими технологіями. Це просто і дешево. 
Купіть «Мрію», візьміть поросят і ви – багата 
людина. Якщо візьмете кредит, він окупить-
ся за рік при будь якому поголів'ї – від 10 до 
1000 голів.

 Адреса прямого виробника 
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:

74900, Херсонська область,
м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52

тел./факс: (05549) 7-08-88, 
7-08-01, (050) 848-50-68, 

(098) 346 -35-22 
e-mail: 8mriya@gmail.com 
сайт: www.agrokorm.info

ЗАКУСКИ З САЛА
Дотримуючись заповіту 

Гіппократа, який 
стверджував, що протилежне 
лікується протилежним, при 
підвищеному рівні холестерину 
треба з’їдати щодня по невеликій 
скибочці сала – нормалізація 
холестеринових відкладень 
гарантована. Значно посилюються 
корисні властивості сала, якщо їсти 
його з часником (також відомим 
борцем із холестерином).

САЛО З ЦУКРОМ
• 5 кг сала • 20 зубців часнику
• по 5 ст. ложок солі й цукру
• 4 ч. ложки меленого чорного перцю 
• 1 ст. ложка подрібненого чебрецю 
• 5 лаврових листків • 2 л води

Воду переварити з усіма складни-
ками, крім сала. Відставити, щоб розсіл 
охолов. Сало порізати на порційні шмат-
ки, нашпигувати часником. Викласти в 
пластиковий контейнер або емальовану 
каструльку, залити холодним розсолом і 
поставити під гніт (ним може послугува-
ти банка з водою). Витримати два тижні, 
обсушити і зберігати в холодильнику. 

САЛО В ЦИБУЛИННІ

Для цього рецепта рекомендовано 
вибрати сало з м’ясною проростю.

• 1,5 кг сала • 1 л води
• лушпиння з 8 цибулин • 1 скл. солі  
• 4 горошини запашного перцю
• 3 лаврові листки

Закип’ятити воду з сіллю, всипати 
цибулиння і проварити 5 хв. У киплячий 
розсіл покласти шматки сала й варити 
10 хв. Зняти каструльку з вогню, залиши-
ти сало в розсолі на 15 хв. Викласти на 
тарілку, обсушити. Коли сало охолоне, в 
шматках зробити надрізи і нашпигувати 
подрібненим лавровим листям, чорним 
перцем і товченим часником. Загорнути 
у фольгу й покласти в морозилку. 

САЛО З ЧАСНИКОМ
• 1,5 кг сала • 1 л води
• 6 зубців часнику • 2 ст. ложки солі
• 5 лаврових листків 
• 1 ст. ложка духмяного перцю (меленого)
• 6 горошин чорного перцю

З води і спецій зварити розсіл, залити 
ним приготовлені шматки сала. Накрити 
тарілкою, зверху поставити гніт. Витри-
мати три дні. Сало можна зберігати в мо-
розилці загорнутим у фольгу. 

САЛО ВАРЕНЕ

• 700 г сала • 1 скл. солі
• 7 скл. води • 5 зубців часнику  
• 2 ч. ложки червоного меленого перцю

У каструльці заварити воду й сіль. У 
гарячий розсіл покласти шматки сала. 
Прокип’ятити сало 10 хв, потім зняти з 
вогню й залишити в каструльці на добу. 
Готове дістати з розсолу, дати йому об-
сохнути. Часник пропустити через прес 
і змішати з червоним меленим перцем. 
Натерти приправами сало, загорнути 
його у фольгу і залишити на добу в мо-
розильній камері.

смакота

корисно знати

Підвищену сонливість, 
неможливість зосередитися на 

роботі невропатологи пояснюють 
осінньою астенією. Вона виникає 
внаслідок адаптації організму до 
холодної пори, перехід на зимовий 
час ї ї посилює. Зазвичай ці симптоми 
минають під час перших морозів. 
Від осінньої астенії більшою мірою 
потерпають метеозалежні люди: 
їх часто непокоять мігрені, зранку 
не можуть встати з ліжка, їм важко 
вчитися та працювати.

Невропатологи нагадують: щоб мозок не 
хотів спати вдень, йому слід дати змогу доб-
ре відпочити вночі. Бажано лягати спати до 
півночі, віддавати перевагу легкій вечері за 
1,5-2 години до сну. Щоб краще спати, ввечері 
можна приймати хвойні ванни, пити чаї з лі-
карських трав, які мають заспокійливу дію.

Не бажано відпочивати, лежачи на дивані 
та втупившись поглядом у телеекран. Значно 
корисніші улюблені заняття на зразок шит-
тя, малювання, розгадування кросвордів та 
читання. Бажано читати нові книги, вивчати 
нові способи малювання, мати справу з важ-

чими кросвордами: усе це допоможе досягти 
успіхів в інтелектуальній праці та розв’язанні 
життєвих питань.

Мозок активує ароматерапія. Найкращі 
енергетики – лимон, м’ята й кипарис. Мож-
на приймати ванни з їх оліями або викорис-
тати носову хустинку. Кровоплин у мозку та 
концентрацію уваги покращує також чай на 
основі гінкго білоба, а розумову працездат-
ність підвищує кава (не більш як 2-3 горнятка 
на день, тобто 80 мг кофеїну). Прихильники 
Оноре де Бальзака казали, що життя та твор-
чість великого письменника – це результат 50 
тисяч горнят кави. Щоправда, пристрастю до 
цього напою пояснюють також його ранню 
смерть...

Корисно також спілкуватися з людьми, 
які надихають вас на нові злети, успіхи та за-
робляння грошей. Якщо таких наразі немає у 
вашому житті, читайте інтерв’ю з зірками, які 
вам подобаються.

Сонливий стан мозку часто пояснюють від-
сутністю концентрації уваги. Завважте, що най-
частіше відвертає вашу увагу від роботи, нама-
гайтеся позбутися зайвих думок, а всі сторонні 
справи відкладайте на вечір або вихідні.

ЯК ЗБАДЬОРИТИ СОНЛИВИЙ МОЗОК

Неабияку роль відіграє харчування. Під 
час «осінньої сплячки» корисно споживати 
продукти, які покращують роботу мозку та 
заряджають його енергією. У пригоді стануть 
зернові (крупи, пшеничні висівки та па рос т  -
ки), горіхи, зелені листкові овочі, насіння 
(особливо гарбузове), яйця, коричневий рис, 
жирна риба, помідори, сухі сніданки, шавлія 
та броколі.

m
edprice.com

.ua

Мозок має відпочивати 
протягом нічного сну

 УСЬОГО витрати на 1 голову складають 
1635 грн.

Дохід від оптової торгівлі (ціна 1 кг ж. м. = 
49-51 грн/кг, тобто 50 грн/кг): 100 кг х 50 грн = 
5000 грн. 

Віднімаємо витрати – 1635 грн. Чис-
тий прибуток на 1 голову відгодівлі складе 
3365 грн.

При роздрібній торгівлі, де 1 кг м’яса 
кош тує 100-110 грн, за умови виходу м'яса 
70-73 кг з туші, за використання нашої тех-
нології дохід складає 7000 грн/гол. (70 кг х 
100 грн). Віднімаємо витрати – 1635 грн/гол. 
Чистий прибуток складе 5365 грн/гол.

Ось і рахуйте свою вигоду, де прибуток 
при оптовій торгівлі – 3365 грн/гол., а при 
роздрібній торгівлі – 5365 грн/гол.

chef.net.ua
jisty.com

.ua
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Живеш же тільки раз, тільки раз. Наважуйся. Фільм «Великий Гетсбі»

№ 45 (93)  16 листопада 2017 року

ВІВТОРОК 21 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, Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.10 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, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00, 03.45 МАРАФОН 

до ДНЯ ГІДНОСТІ та 
СВОБОДИ

20.25 Наші гроші
21.50 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.20 Погода
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
00.05 Д/с «Марк Твен»
02.50 Розсекречена 

історія
05.05 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.00 М/с «Історії 

Тома і Джеррі»
06.59, 08.13 Kids Time
08.15 Т/с «Друзі»
11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.55, 21.55 Пацанки. 

Нове життя
16.55 Хто зверху?
19.00 Кохання на 

виживання
20.55 Київ вдень та вночі
23.00 Варьяти
00.55 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

10.15 «Битва екстрасенсів 

14»

12.45 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.50 «Один за всіх»

СТБ
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»
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, 23.50, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Наполі» - «Шахтар»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 21.40 
Зброя: сімейна справа 
11.20 Найотруйніші змії 
Африки 12.20 Довідник 
дикої природи 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Любов, ненависть і 
пропаганда 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50 
Вижити серед звірів 17.50 
Загадки планети 18.50 
Бандитська Одеса 19.50 
Скептик 22.40 Земні 
катаклізми 00.30 Путівник 
неприємностей 02.20 
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, 
00.00, 05.20 «ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.40, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
14.40 Т/с «Свати - 6»
15.45 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Усі в 

захваті від Мері»
02.20 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.40, 12.25, 20.40 Т/с 
«Доярка з Хацапетівки 
2»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.45, 05.15 
«Подробиці»

01.10 Т/с «Жереб долі»
03.25 «Скептик »
03.55 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10 Т/с «Невиправні»
12.05, 13.25 Х/ф 

«Спасіння»
14.40, 16.15 Скетч-шоу 

«На трьох»
16.30 Т/с «Майор і магія»
17.25, 21.25 Т/с «Нюхач 

- 3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 02.05 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.35 Х/ф «11 друзів 
Оушена»

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

04.00 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Школа 

монстрів: Електрично»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель Галіція

14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

15.30, 03.15 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»

02.50 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 23.30 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 Т/ф «Закохана в небо»
15.35 Т/ф «М.Кравчук: 

«Моя любов - Україна і 
математика»

16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Актуальне 

інтерв’ю у День Гідності 
і Свободи»

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 Т/ф «За волю на 

Волі...»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.25 «Актуальне 

інтерв’ю у День Гідності 
і Свободи»

01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 Т/ф «Світ знає, що 

Він - українець»
02.40 Т/ц «Народна 

скарбниця»
03.00 «Музичний проспект»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 «Сім нот»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»

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 «Пастка»
10.00 Дайджест
10.30 Обережно, діти!
11.00 Поспілкуймося
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 «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
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 По ту сторону 

пригод
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Пастка»
04.00 Шляхами Волині
04.30 Обережно, діти!

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, Новини

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

09.30 Д/ф «Історія однієї 
криївки»

11.15 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена 

історія
16.30, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 02.50 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

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

Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
00.05 Д/с «Марк Твен»
03.10 Д/ф «Жінки в 

литовській історії»
03.45 Д/ф «Марія 

Левитська.Театральний 
роман»

04.15 Д/ф «Гуцулка 
Ксеня»

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, 05.20 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20, 13.00 

«Міняю жінку»
14.45 Т/с «Свати - 6»
15.45 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. 

Діти 4»
02.05 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

05.50 Мультфільм
06.20, 23.25 «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 «Дайте книгу 
скарг»

13.00 Х/ф «Службовий 
роман»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.55, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

01.15 Т/с «Жереб долі»
03.35 «Скептик»
04.00 «уДачний проект»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15, 13.15 Х/ф 

«Згадати все»
13.30 Х/ф «Спасіння»
15.20, 16.15 Х/ф 

«Людина зі сталі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач - 3»
22.10 Свобода слова
00.35 Х/ф «Нічне 

чергування»
02.20 Т/с «Слідчі»
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 03.15 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»
02.50 Казки У

07.00 профілактика 
технічних засобів

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.30 Т/ц «Нотатки на 
глобусі»

14.45 Мультфільм
15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Дзвони Волині»
18.00 «Ваш депутат»
18.50 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

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

Україну
21.05 «Акценти»
21.30 Т/ф «Поле нашої 

пам”яті»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 Час-Тіme
23.00 «Спорт для всіх»
01.20 Т/ф «Євромайдан. 

Якщо не ми, то хто?»
01.45 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.10 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» ( Василь Мойсей)
02.35 Т/ф «Де Україна 

починається»
03.00 Т/ц «Український 

геній Михайла Косача»
03.40 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Євромайдан. 

Волинська січ»
05.00 Т/ц «Хочу бути»
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»

07.10, 15.30 «Все буде 
добре!»

09.10 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.35 «Хата на 

тата»
02.40 «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»
12.00 Х/ф «Їх поміняли 

тілами»
14.10, 20.00 «Орел і 

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

Навколосвітня подорож»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Все можливо, 

бебі!»
02.35 «Нічне життя»

03.00, 02.45 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.00 М/с «Історії 

Тома і Джеррі»
06.55, 08.13 Kids Time
08.15 М/ф «Мегамозок»
10.10 Х/ф «Еволюція»
12.15 Х/ф «Вартові 

Галактики»
14.50 Х/ф «Люди в 

чорному 3»
17.00 Хто зверху?
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за 

Ревізором
00.55 Х/ф «Незвані»
02.40 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30, 02.30 Зірковий 
шлях

11.35 Реальна містика
13.35, 15.30 Т/с «Веселка 

в небі»
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони»
04.00 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Зброя: 
сімейна справа 11.20 
Вижити серед звірів 
12.20 Довідник дикої 
природи 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Любов, ненависть і 
пропаганда 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50 
Найотруйніші змії Африки 
17.50, 22.40 Земні 
катаклізми 19.50 Скептик 
00.30 Мегазаводи 02.10 
Підроблена історія 

ПОНЕДІЛОК 20 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 Х/ф «Фатальні 

діаманти»
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30 Обережно, діти!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
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 По ту сторону 

пригод
23.30 Обережно, діти!
00.35, 05.00 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Пастка»
04.30 Обережно, діти!

Фільм «Все можливо, бебі!» Фільм «Спасіння»

23:00 13:30

k1.ua

w
day.ru

Фільм «Усі в захваті від Мері»

23:45

vulture.com

СКАСУВАЛИ ПДВ НА 
УКРАЇНСЬКЕ КІНО

Верховна Рада ухвалила 
законопроект «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 
щодо державної підтримки 
кінематографа в Україні», пише 
«Громадське».

З 1 січня 2023 року не буде ПДВ на по-
слуги з демонстрації, розповсюдження 
національних та іноземних фільмів, озву-
чених державною мовою на території 
України.

Парламент також пропонує не вва-
жати додатковим благом платника по-
датку виплачену суб’єктам кінематографа 
вартість товарів і послуг, а саме – проїзд, 
проживання, харчування, страхування та 
навчання.

Законом запропоновано до 1 січня 
2023 року не стягувати митних зборів при 
ввезенні в Україну товарів, які входять до 
складу національної кінематографічної 
спадщини, та товарів, призначених для 
використання в кінематографічній діяль-
ності. 

дивімося своє
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ЧЕТВЕР 23 листопада
06.00, 19.25 Д/с «Столика 

Японія»
06.30, 07.00, 08.00, 

09.05, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 
01.55 Новини

06.35, 07.05, 08.00, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

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 «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.20, 23.20 Погода
20.25 «Схеми»
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
00.05 Д/с «Марк Твен»
02.50 Розсекречена 

історія
03.45 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.00 М/с «Історії 

Тома і Джеррі»
06.59, 08.13 Kids Time
08.15 Т/с «Друзі»
11.20 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
23.05 Суперінтуїція
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 15.30 «Все буде 

добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
10.10 «Битва екстрасенсів 

14»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 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, 00.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Скендербеу» - 
«Динамо»

00.15 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Зброя: сімейна 
справа 11.20, 16.50 
Вижити серед звірів 
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 
Земні катаклізми 18.50 
Бандитська Одеса 19.50 
Скептик 22.40 Загадки 
планети 01.20 Війна 
всередині нас 03.40 Код 
доступу 

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, 05.20 «ТСН»

09.30, 11.00 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.55, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

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

2017»
00.40 Х/ф «Стати 

зіркою»
04.05 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

06.00 Мультфільм
06.20, 23.25 «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»

10.40, 12.25 Т/с «Доярка 
з Хацапетівки 2»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.55, 05.10 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки-2»

01.15 Т/с «Знахарка»
03.40 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Секретний фронт
10.50, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач - 3»
11.55, 13.25 Х/ф «12 

друзів Оушена»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 02.05 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.35 Х/ф «13 друзів 
Оушена»

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

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Диявол с 
трьома золотими 
волосинами»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель Галіція

14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

15.30, 03.15 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»

02.50 Казки У

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, 04.25 

«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 «Влада громади»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.45, 23.25, 02.40 

«Музичний проспект»
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»
18.55 Служба розшуку 

дітей
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/ф «За волю 

України»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
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»

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 «Пастка»
10.30 Обережно, діти!
11.00 Топ- Нет
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 «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
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 По ту сторону 

пригод
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Шляхами Волині
04.30 Обережно, діти!

НА «ЄВРОБАЧЕННІ-
2018» – 42 УЧАСНИКИ 

На конкурсі, який пройде в 
Португалії, буде 42 учасники, 

серед них і виконавець з України, 
пише «Українська правда».   

У Лісабоні виступлять 
представники Австралії, Ав-
стрії, Азербайджану, Алба-
нії, Вірменії, Білорусі, 
Бельгії, Болгарії, Ве-
ликобританії, Угор-
щини, Німеччини, 
Греції, Грузії, Данії, 
Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, 
Ірландії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, 
Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, 
Португалії, Росії, Румунії, Сан-Марино, 
Сербії, Словенії, України, Фінляндії, Фран-
ції, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Швейцарії, 
Швеції і Естонії.

Організатори уже представили лого-
тип конкурсу, який нагадує морську муш-
лю, та офіційний девіз – «Усі на борт!».

Минулоріч на «Євробаченні» в Києві 
переміг португалець Сальвадор Собрал. 

пісенний конкурс 

Фільм «Стати зіркою»

00:40

СЕРЕДА 22 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, Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

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»
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00, 23.30 Культурна 

афіша здорової людини
19.25 Д/с «Столика Японія»
20.20, 23.15 Погода
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.05 Д/с «Марк Твен»
02.50 Розсекречена 

історія
03.45 Т/с «Чорна Рада»
05.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.00 М/с «Історії 

Тома і Джеррі»
06.59, 08.13 Kids Time
08.15 Т/с «Друзі»
11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зоряні яйця
02.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

10.10 «Битва екстрасенсів 

14»

12.25 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.40 «Один за всіх»

СТБ
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»
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, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Зброя: 
сімейна справа 11.20, 
16.50 Вижити серед 
звірів 12.20 Довідник 
дикої природи 14.10, 
03.40 Містична Україна 
15.10, 23.40 Любов, 
ненависть і пропаганда 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Загадки планети 19.50 
Скептик 00.30 Путівник 
неприємностей 02.20 
Ризиковане життя 

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, 05.20 «ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.45, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
14.45 Т/с «Свати - 6»
15.45 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00, 23.35, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.45 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

06.00 Мультфільм
06.20, 23.15 «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»

10.40, 12.25, 20.40 Т/с 
«Доярка з Хацапетівки 
2»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.50, 05.15 
«Подробиці»

01.05 Т/с «Знахарка»
03.30 «Скептик»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.55 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.50, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач - 3»
11.55, 13.25 Х/ф «11 

друзів Оушена»
14.50 «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

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

Останній бій»
23.35 Х/ф «12 друзів 

Оушена»
03.00 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Ганс»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 03.15 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»
02.50 Казки У

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 «Актуальне 

інтерв’ю»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

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

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 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, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ц «Воїни миру»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.00, 03.00 «Волинська 

веселка»
23.50 «Хроніка війни»
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»

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 «Пастка»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Топ- Нет
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 «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
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 По ту сторону 

пригод
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Пастка»
04.00 Шляхами Волині
04.30 Обережно, діти!

Фільм «12 друзів Оушена»

23:35

Фільм «Залізний Ганс»

10:45

tvc.ru

etvnet.com
kinoprofi .org

uk.w
ikipedia.org

ПОМЕР МИХАЙЛО 
ЗАДОРНОВ 

10 листопада на 70-му році життя 
помер російський письменник 

та сатирик Михайло Задорнов. 
Чоловік хворів на рак головного 
мозку. Він уже понад рік боровся з 
недугою, пише «24 канал».

Прощання з ко-
міком відбулося на 
території однієї з під-
московних клінік. 
Однак поховали За-
дорнова поряд з бать-
ками в Латвії, де він 
народився. 

До слова, комік 
став персоною нон 
ґрата в Україні за не-
одноразові образливі 

заяви на адресу її громадян. Зокрема, під 
час Євромайдану він називав активістів 
єврохохлами. Влітку 2015 року невдало по-
жартував, мовляв, представник Держдепу 
США Джейн Дженніфер Псакі заявила, що 
малайзійський Boeing упав тому, що був 
важчий за повітря.

mementо morі

utro.ru

равда».  

ступлять
алії, Ав-

Алба-
,

uk.w
ikipedia.org
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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  

Канікули, що запам’ятаютьсяПонад 200 волинських школярів оздоровилися у Буковелі

Остання осіння зміна в 
міжнародному дитячому 

центрі «Артек-Буковель» 
склалася з тисячі «арт-
пазлів» – унікальних, яскравих, 
творчих і талановитих. Кожна 
частинка цієї барвистої 
картини – особистість, яка 
обов’язково має розкрити 
себе за десять днів відпочинку. 

Керівник дитячого оздоровчого 
табору «Артек-Буковель» Аліна Са-
лій розповіла, що кожна зміна роз-
починається зі знайомства дітей та 
творчих презентацій. 

– Кожен загін виходить на сце-
ну і показує, який він талановитий, 
особливий і неповторний. Також у 
нас відбуваються усілякі фестивалі. 
Звичайно, намагаємося вигадати 
щось нове, оскільки діти приїж-
джають не вперше і хочеться, щоб 
їм було цікаво. Але є традиції, яких 
ми дотримуємося. Без них «Ар-
тек» – не «Артек». 

Головна традиція «Артеку» – 
жодного приводу сумувати чи бити 
байдики. Тож дві сотні юних воли-
нян – переможців олімпіад, твор-
чих конкурсів і спортивних зма-
гань – мали безліч можливостей 
продемонструвати свої вміння і на-
вчитися чогось нового. 

Традиційною стала і вранішня 
гурткова робота. Гуртковод Олена 
Римик каже: заняття надзвичайно 
корисні й дуже подобаються дітям. 
Це релакс для юних артеківців. 

На таких гуртках обдаровані 
дівчата й хлопці зазвичай роблять 
сувеніри, які згодом нагадувати-
муть їм про найяскравіші осінні 
канікули. Звісно ж, лейтмотивом 
гурткових занять стала гірська те-
матика. Кожен такий виріб також 
унікальний, бо береже в собі дитя-
чу фантазію і тепло рук.

Приміром, лучанин Влад Бра-
тюк розмальовував дерев’яну 
лопатку, щоб подарувати мамі. 
Хлопець у таборі вже вдруге. Влад 
захоплюється судномоделюванням, 
та в Буковель приїхав за інші до-
сягнення – перше місце у всеукра-
їнському етапі олімпіади з христи-
янської етики. 

Гірська місцевість ідеальна для 
ще одного напрямку гурткової ро-
боти – спортивного орієнтування. 
Загони поділилися на команди, 

отримали завдання і – вперед. Ре-
корд виконаного завдання з усіма 
відзначеними пунктами на карті – 
8 хвилин. Звісно, вдалося це найдо-
свідченішим.

– Ми займаємося спортивним 
орієнтуванням та бігом на великі 
дистанції, – розповідає Олександр 
Шилюк із села Текля Старовижів-
ського району. – Уже маємо деякі 
здобутки – перші місця зі спор-
тивного орієнтування в районі та 
області. У Буковелі наша команда 
показала один із найкращих ре-
зультатів. 

Десять днів для карпатських 
«арт-пазлів» – так назвали остан-
ню зміну 2017-го – минули по-
особливому. Артеківці побували 
в усіх порах року: і в літі, і в зимі, 
й відлигу пережили. Незмінни-
ми лишилися талант і натхнення. 
Останній день зміни – прощання 
з табором, нагородження тих, хто 
відзначився, подяка педагогам-
організаторам і всім, хто забезпе-
чив незабутнє дозвілля.

– Ми стаємо наставниками, які 
дають поради в життєвих ситуаціях, 
які постійно намагаються залучити 

дітей до колективної діяльності, 
до соціуму. На цій зміні були най-
кращі. Кожен загін по-своєму мені 
запам’ятався. А цей запам’ятається 
тим, що в будь-якій ситуації діти 
дружні. Вони разом працювали і 
здобували перемоги, – ділиться вра-
женнями Назарій Шуляк, педагог-
організатор 2-го загону, який свого 
часу був стипендіатом Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Одна із найсумніших тради-
цій – прощання. На душі в кож-
ного – крап линка суму за днями, 
проведеними в «Артеку-Буковелі», 

за тими відчуттями та емоціями, 
які тут вирували. Нові найкращі 
друзі роз’їдуться в різні куточки 
Волині, але назавжди залишаться 
тими, з ким хочеться підкорювати 
вершини. 

– Ми перед від’їздом цілу ніч 
плакали. Важко було прощатися з 
новими друзями. Сподіваюся, що 
зустрінемося ще, – каже Софія Коб-
зар із Рожища.

У тому, що це не остання по-
їздка в Буковель, переконана Нео-
ніла Ольшевська з Гіркої Полонки 
Луцького району. Дівчина запев-
няє, що докладе всіх зусиль, аби 
мати нові досягнення у навчанні, 
що дадуть можливість знову по-
трапити в табір.

Проект «Відпочинок у Букове-
лі» – один із найяскравіших у Фонді 
Ігоря Палиці «Тільки разом». За пе-
ріод існування організації оздоро-
вилося понад шість тисяч талано-
витих школярів. Крім обдарованих 
учнів, побувати у Карпатах мають 
змогу й особливі діти з батьками. 
Загалом протягом шести років за 
сприяння Фонду «Артек-Буковель» 
відвідали 8903 волинян.

Наталка ПЕТРУК,
Івано-Франківська область

Дівчата обіцяють повернутися в «Артек-Буковель»

Гірська місцевість 
ідеальна для творчості

10 днів минули по-особливому
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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

ЩОБ ОСВІТА БУЛА СУЧАСНОЮ, 
А ЗНАННЯ – ЯКІСНИМИ

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»

ДОТОРКНУТИСЯ ДО ПРЕКРАСНОГО

ІНІЦІАТИВА

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПЕРФОРМАНС 
ЮНИХ АКТОРІВ

У СТОЛІТНЬОМУ КЛУБІ 
ЗАПРАЦЮВАЛА НОВА АПАРАТУРАСтаренька хатина у центрі села Растів, 

що на Турійщині, – осередок культурного 
дозвілля місцевих жителів. Тут нема 
ні бібліотеки, ні дитсадка. Початкову 
школу закрили кілька років тому. Тож 
функціонування будинку культури, що 
облаштований у столітній хаті, люди 
підтримують усіма силами. 

Був період, коли сільський клуб стояв 
пусткою. Його довго не ремонтували, бо в ра-
йонному бюджеті не було на це грошей, та й 
ініціа тиви ніхто не виявляв. Та коли в 2010 році 
завідувачкою будинку культури стала місцева 
жителька Ірина Бурко, в сільському клубі знову 
завирувало життя. Тут проводять різноманітні 
свята, концерти, дискотеки. Культурною ро-
дзинкою села стали новорічні бали-маскаради, 
в яких беруть участь не лише діти, а й люди 
старшого віку.  

На території будинку культури – альтанка, 
гойдалка. Це все зробили своїми руками місце-
ві хлопці та дівчата.

– Молодь у нас активна й дружна. Ми зби-
раємося, спільно поговоримо, а потім разом 
робимо. У нас таке маленьке село... Як я був ма-
лий, тут була бібліотека. Батьки розповідали, 
що в нашому клубі колись кіно показували... 
Хотілося б це відродити, – каже растівський 
юнак Дмитро Цицюк.

Завідувачка клубу підтверджує, що молоді 
люди в Растові легкі на підйом. Вони можуть і 
у виставі зіграти, й дров нарубати (клуб опалю-
ється дровами).

– І хлопці, й дівчата завжди йдуть назустріч, 
коли пропоную їм долучитися до якогось захо-
ду, – розповідає Ірина Бурко. Але відсутність 
музичної апаратури нівелювала нашу роботу. 

«Новітнє інформаційне 
середовище – крок 

у майбутнє» – проект, 
реалізований Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та 
громадою села Старий Загорів, 
що в Локачинському районі. 
На умовах співфінансування 
вдалося поповнити матеріальну 
базу місцевої школи. Сюди 
придбали ноутбуки, принтери, 
проектор, роутер, адаптер, 
супровідні комунікації та 
провели інтернет.

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів села Старий Загорів по-
сідає третє місце за чисельністю 
серед загальноосвітніх навчальних 
закладів району. Тут навчається 127 
учнів із трьох сіл (Старий Загорів, 
Новий Загорів і Хорів). Останніми 
роками спостерігається тенденція 
до збільшення кількості школярів, 
що не притаманно більшості сіль-
ських шкіл. Тож удосконалення 
навчального процесу та створен-
ня відповідних умов для здобуття 
якісних знань було необхідністю. 

– Цей проект пов’язаний 
із вдос коналенням навчально-
виховного процесу в нашій школі, 
поліпшенням його через впрова-
дження новітніх освітніх техно-
логій, оскільки ми вважаємо, що 
це крок у майбутнє нашої освіти 
й наших дітей, – зазначив дирек-
тор Микола Костючко. – Тепер ми 
можемо на більш сучасному рівні 
проводити уроки, давати якісніші 
знання нашим учням і, відповідно, 
досягати кращих результатів.

Директор певен, що резуль-
тативність встановлення у школі 
комп’ютерної техніки – не за гора-
ми. Незабаром планують створити 
відео про діяльність навчального 

Навіть дискотек не було як проводити. Я звер-
нулася у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» з 
проектом із придбання музичного обладнання. 
Не дуже сподівалася на успіх, але в нас усе ви-
йшло. 

Проект реалізовували на умовах співфінан-
сування з Дольською сільською радою, аграрія-
ми, які орендують землю в Растові, та Фондом. 

Паралельно втілили у життя ще один про-
ект – закупили сценічні костюми в будинок 
культури й у кульчинську школу, де навчаються 
растівські діти. Тож презентація проектів від-
булася на найвищому рівні: чудовий звук, нові 

костюми, усміхнені артисти та вдячні глядачі, 
які залишили усі справи й прийшли підтрима-
ти завзяту завідувачку клубу. Також привітати 
громаду українською піснею приїхав музичний 
колектив «Сузір’я» з Турійська.

Представник Волинської обласної регіо-
нальної парторганізації політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Сергій Костриченко привітав громаду з успіш-
ним завершенням проектів та побажав не зу-
пинятися на досягнутому.

Ірина ЮЗВА,
Турійський район

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що 
у Центральному універмазі 
Луцька (другий поверх), 
відбувся незвичний 
перформанс. У рамках 
культурного проекту Lutsk 
Junior Teatr-2017, що стартував 
у нашому місті, юні актори та 
акторки презентували глядачам 
театральні постановки.

– Проект Lutsk Junior Teatr-
2017 спрямований на популяри-
зацію театрального мистецтва 
серед молоді, – зазначає автор ідеї 
та куратор проекту Наталія Жу-
равльова. – Навесні за підтримки 
Фонду ми відвідали дитячу сту-
дію «Лорнет», що в київському 
театрі «Особистості». Разом з ре-
жисером Марією Магою органі-
зували експериментальну творчу 
зустріч. Наші колективи презен-
тували вистави, після цього діти 
працювали з акторами театру. 
Ця поїздка надихнула на ство-
рення такого проекту і в нашому 
місті, щоб діти могли спілкувати-
ся  між собою та  показувати свої 
роботи.

Артисти Творчої студії На-
талії Журавльової відкрили за-
хід етюдом «Сірий король». Ба-
летна студія «Жизель» спільно 
зі зразковим ансамблем баль-
ного танцю  Луцької ЗОШ №11 
«Лілея» презентували глядачам 

балетну виставу «Лускунчик». 
– На осінніх канікулах ми 

щодня проводили репетиції, – 
розповідає Аліна Панасевич, 
керівник «Лілеї». – Для дітей це 
новий цікавий досвід. Адже вони 
танцюристи, а в цій виставі по-
трібно володіти мімікою.

Аліна Панасевич зазначила, 
що колективу вже 25 років.  З 
Творчою студією Наталії Жу-
равльової «Лілея» співпрацює не 
вперше. Дітей часто залучають 
до благодійних проектів, щоб 
виховувати у них чуйність і ми-
лосердя.

Після театральних поста-
новок на юних акторів чекав 
майстер-клас із акторської май-
стерності від режисера Волин-
ського академічного українсько-
го облмуздрамтеатру ім. Тараса 
Шевченка Ярослава Ілляшенка 
та актора Миколи Герела.

Презентація театральних 
творів у рамках проекту Lutsk 
Junior Teatr-2017 відбуватиметь-
ся щосуботи впродовж місяця в 
Арт-галереї ЦУМу. Наталія Жу-
равльова зазначила, що проект 
вийшов за межі області, адже 
ним зацікавилися студії із Сока-
ля, Рівного та навіть Львова, й за-
кликала місцеві колективи при-
єднуватися до юнацького театру.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

закладу та щоденне шкільне життя 
учнів. 

Голова Локачинської районної 
організації УКРОПу Василь Деми-
дюк, присутній на заході, відзна-
чив, що за час роботи Фонду в ра-
йоні, а це півтора року, реалізовано 
проектів на загальну суму півтора 
мільйона гривень.

– Я за спеціальністю вчитель, 
моя дружина також працює у 
школі, тому добре розумію, як по-
трібна ця техніка. Адже зараз ХХІ 
століття, життя не стоїть не місці, 
технології йдуть уперед. І вже сьо-
годні багато шкіл узагалі відмовля-
ються від друкованого підручника, 
переходять на електронні книжки. 
Тобто для того, аби йти в ногу з ча-
сом, не відставати за рівнем знань, 
школа мусить мати нормальний 
інтернет-зв’язок і відповідну тех-
ніку, – сказав Василь Демидюк. 

Своєю чергою, координатор 
проекту, представник УКРОПу 
Оксана Дмитрук зазначила, що це 

дев’ятнадцятий проект, що його 
презентують у районі.

– За цими цифрами стоять чи-
малі суми, але ще більше – зусиль. 
Сьогодні проект фактично стає іс-
торією функціонування Фонду на 
Волині. З іншого боку, співпраця з 
Фондом стає частинкою історії ва-
шої школи, вашої громади, вашого 
села. Ви фактично зробили крок у 
майбутнє, створивши нове інфор-
маційне середовище, – з такими 
словами звернулася до педагогіч-
ного колективу Оксана Дмитрук.

Школярі підготували кон-
цертну програму, під час якої 
продемонстрували свої уміння й 
таланти. По тому учні, вчителі та 
гості свята вирушили до сусідньо-
го села – Нового Загорова, аби, за 
шкільною традицією, покласти 
квіти до пам’ятного знака, вста-
новленого на честь борців за неза-
лежність України.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Локачинський район

Балетна вистава 
«Лускунчик»

Артисти Творчої студії 
Наталії Журавльової

Презентація проекту

У Растові реалізували відразу два проекти
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Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

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

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

26 РОКІВ БЕЗДОРІЖЖЯ: 
У СЕЛІ ДОРОГА, ЯК ЗА ЧАСІВ ВІЙНИ

ГРОШІ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ХОЧУТЬ ЗАБРАТИ 80% КОШТІВ

Розбита вщент ґрунтова 
дорога та калюжі по 

пояс – автошлях до села Сильне 
Ківерцівського району – це 
тест-драйв для усіх без винятку 
автівок та навіть тракторів. 
Місцеві жителі доведені до 
відчаю – через бездоріжжя 
до них відмовляється їхати 
автобус. 

Село Сильне – колиска парти-
занського руху в роки Другої світо-
вої війни. Завдяки болотистій не-
прохідній місцевості довкола село 
було майже неприступним. Та досі 
нічого не змінилося: дістатися до 
Сильного – це справжній подвиг, 
бо тамтешню смугу перешкод здо-
лає навіть не кожен трактор.

САМ НА САМ ІЗ 
РОЗБИТИМ ШЛЯХОМ 

Дорога, яка веде до Сильного, 
пролягає через ліс. Вона петляє 
між деревами і її кінця не видно. 
Де-не-де помічаємо роботу грейде-
ра та дрібний щебінь, яким нама-
галися хоч трохи підлатати шлях. 
Та це не допомогло. Тут 10 метрів 
щебеню і сотні метрів вибоїн та 
величезних калюж. Посеред таких 
собі «озер» з водою – купи піску, 
на яких вид ніються відбитки коліс 
лісовозів. Ця важка техніка про-
йде будь-де. Але саме вона і стала 
причиною чи не найбільшої біди 
сильненців. 

Місцеві розповідають: з авто-
шляхом було б усе гаразд, якби не 
великогабаритна техніка. У селі 
працює кілька пилорам, крім того, 
активним вирубуванням та ви-
везенням лісу займається лісове 
господарство. Люди підрахували: 
щодня цією дорогою проїжджає 
7-8 лісовозів.

– Один такий навантажений 
лісовоз важить до 60 тонн. Неод-
норазово бачив, як у сусідньому 
селі Тростянець на дорозі стоїть 
контрольна вага, то от жодного 
разу такий лісовоз не спинили, не 
перевірили, а тим більше, не за-
боронили рухатися, – каже голова 
Сильненської сільської ради Олек-
сандр Ходорчук.

– Крім лісовозів, тут ще їдуть 
фури, навантажені лісом. Ми їм 
кажемо: поремонтуйте хоч тро-
хи ту розбиту дорогу. Ви ж маєте 
пилорами, відправляєте ліс. Але 
вони лише відповідають: ми пла-
тимо податки», – каже жителька 
Сильного Галина Мельник.

НАЧЕ НА КРАЮ СВІТУ 
Місцеві розповідають історії 

одну страшнішу за іншу. Мину-
лоріч одного з місцевих школярів 
ледь не загризли вовки – через по-
гану дорогу автобус довго їхав, а 
хлопчина стояв на зупинці й чекав 
транспорт.

– До автобуса півгодини. Син 
увечері його чекав, аж бачить, що 
на нього щось іде. На щастя, їхав 
автомобіль, хлопець злякався й 
заскочив у машину, – розповідає 
жінка.

А ще на цій дорозі ледь не пе-
рекинувся шкільний автобус із 
дітьми. Саме після цього випадку 
люди почали бити в усі дзвони. 
Вони додають: дорога до Сильно-
го – це ще квіточки. До сусідньо-
го Клубочина не завжди можна й 
пішки дійти. 

– Там треба їхати зигзагами. 
Туди відмовився їздити перевіз-
ник – якби довгий час курсував 
у те село, то від автобуса нічого 
не залишилося б, – каже Галина 
Мельник. 

До такого рішення підприємця 
люди ставляться із розумінням. 

ГРОШЕЙ НЕМАЄ, 
ЯК ЗАВЖДИ

Сільський голова Олександр 
Ходорчук керує сільрадою вже 
12-й рік. За цей час, кажуть люди, 
змін вони не побачили жодних – 
ні відремонтованих доріг, ні освіт-
лених вулиць. 

Сільський голова переконує: в 
казні підпорядкованої йому сільра-
ди на ремонт дороги немає коштів – 
річна сума куцого бюджету, за його 
словами, становить трохи більш як 
200 тис. грн. Цих коштів ледь-ледь 
вистачає на поточні потреби. По-
при те, що цього року сильненці 
перевиконали бюджет на 80 тис. 
грн, цих грошей не вистачить на-
віть на те, щоб засипати ями. 

– Ми писали до депутата об-
ласної ради Юрія Ройка, який по-
давав запит, окремо робили запит 
з підписами до депутата район-
ної ради Петра Ройка. Писали до 
голови районної ради, до голови 
районної державної адміністрації, 
але віз і нині там, – каже Олек-
сандр Ходорчук.

– Ми сподівалися на депутатів, 
на сільську раду, на районну, на 

обласну. Думали, якщо це дорога 
обласного значення, то, може, хоч 
хтось щось побачить, хоч щось 
привезе, хоч щось сипне. Але ми 
не потрібні нікому. То для чого тоді 
влада? Для чого її тримати? – з гір-
котою констатує Галина Мельник.

ЩО РОБИТИ?
Депутат Волинської облас-

ної ради, укропівець Олександр 
Омельчук переконаний, що ниніш-
ня ситуація з дорогою – результат 
недопрацювань сільського голови.

– Вважаю, що за 12 років роботи 
на посаді сільського голови можна 
було домовитися з лісгоспом, аби 
вони привезли вам щебінь і заси-
пали дорогу. Так само можна було 
достукатися до районної влади, до 
обласної, не тільки відписками, а 
рішучими діями, – каже депутат.

Він переконує сільського го-
лову замовити проект на ремонт 
дороги і з готовими документами 
стукати в усі двері обласної адмі-
ністрації та обласної ради.

– Яка різниця, в чиєму підпо-
рядкуванні дорога? Проблема у 
вас, а ви чекаєте, поки обласні чи-
новники самі звернуть на вас увагу. 

Заради того, аби ситуація змінила-
ся, готовий спільно попрацювати 
з очільником громади. Як депутат 
обласної ради на найближчій се-
сії питання щодо ремонту дороги 
буду виносити депутатським за-
питом і наполягатиму на тому, аби 
депутати його підтримали, щоби 
почати хоча б поточний ремонт 
цієї дороги, – каже укропівець.

Та додає: якби громада об’єд-
налася із Цуманською ОТГ, то 
розв’язання питання з дорогою 
не так затягнулося б у часі. Адже в 
об’єднаних громад набагато біль-
ша казна та є фінансова незалеж-
ність від волі високопосадовців. 

Та єдиний вихід, який бачать 
люди, – радикальний: перекрити 
дорогу. Вони впевнені: тільки у 
цьому випадку їх почують. Адже 
коли пилорами й лісовози будуть 
заблоковані, а лісгоспи понесуть 
збитки, можливо, тоді чиновни-
ки звернуть увагу на проблеми 
людей.

Анна ВОЛОЩУК,
Ківерцівський район

Із тих місцевих бюджетів, де 
зафіксовано значне зростання, 
будуть вилучати кошти. 
Можливо, до 80%. Про це в 
ефірі телеканалу ZIK розповіла 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

– Коли додаються нові фінансо-
ві пов новаження і перекладаються 
на місця, уряд застосовує так званий 
принцип вирівнювання. Тобто з тих 
місцевих бюджетів, які мають значне 
зростання, вилучатимуть кошти – до 
80%. І ось, наприклад, у Волинській об-
ласті названо чотири місцеві бюджети, 
де є зростання вдвічі. Саме з цих бю-
джетів гроші будуть вилучати, – розпо-
віла нардеп.

Ірина Констанкевич вважає, що 
така система в державі є несправедли-
вою. Вона також зауважила, що люди 
втрачатимуть довіру до влади.

– Також тут постає питання: а де 
ж мотивація збільшувати бюджети, 

якщо кошти все одно буде вилучено 
й передано на центр? – поцікавилася 
нардеп.

Депутати Волині звернулися до уря-
ду, аби такі принципи вирівнювання не 
застосовували до тих бюджетів, де не-
має значного зростання.

– Те, що кошти будуть забира-
ти, – це 100%. Є список, усе опублі-
ковано. Але найголовніше, що в мене 
є звернення голови Волинської ОДА, 
де цю проблему окреслено, і є звер-
нення всіх депутатів від Волині про 
те, щоби відстояти місцеві бюджети, 
аби ці принципи вирівнювання не 
застосовували до тих бюджетів, де, 
на жаль, немає значного зростання, 
якщо порівнювати з іншими облас-
тями. Процедура вирівнювання є не-
правильною й відрізняється від того, 
що проголошував уряд про децентра-
лізацію, – зазначила Ірина Констан-
кевич.

Надія ВЕРВИЧКА,
Київ

Один навантажений деревиною 
лісовоз заважить 60 тонн

Сільський голова переконує 
депутата: грошей на ремонт немає

Сильненці готові вдатися до радикальних 
методів, якщо дорогу не полагодять
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

КОВЕЛЬСЬКА ПОЛІКЛІНІКА 
ЗАРОБИЛА 860 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

ЗБЕРЕГТИ МЕДЗАКЛАД

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
делегуватиме кандидатів на перші вибори 
депутатів на посади голів сільських, 
селищних та міських рад в об’єднаних 
територіальних громадах, які відбудуться 
24 грудня. 

Рішення ухвалено під час з’їзду УКРОПу, 
який відбувся днями в Києві.

– Ми хочемо нарощувати сили. Щоб за рік 
кількість регіонів, де УКРОП має лідерські 
позиції, подвоїлася або навіть потроїлася. Ми 
прагнемо, щоб партія завдяки довірі народу 
впевнено пройшла до Верховної Ради, – за-
значив голова політради УКРОПу, народний 
депутат Тарас Батенко.

Як відомо, місцеві вибори відбувати-
муться в 51 ОТГ у 17 областях. Найбільше їх 
пройде у п’яти областях – в семи громадах 
Миколаївської, ще в семи – Полтавської, у 
шести – Хмельницької, у чотирьох – Черні-
гівської та в чотирьох – Чернівецької. 

На Волині голову та депутатів обиратимуть 

у Затурцівській ОТГ (Локачинський район). 
Уперше відбудуться додаткові вибори депута-
тів у громадах, які виявили бажання приєдна-
тися до двох уже створених волинських ОТГ: 
Зимнівської Володимир-Волинського району 
та Голобської Ковельського району. Зокре-
ма, вибори будуть у Хмелівківській сільраді 
Володимир-Волинського району (села Хме-
лівка, Житані, Нехвороща, Хмелів) та в Радо-
шинській сільраді Ковельського району (села 
Радошин, Байківці, Битень, Мар’янівка).

Коментуючи результати, які проде-
монстрував УКРОП на місцевих виборах 
29 жовтня, Тарас Батенко акцентував увагу 
на високих показниках політичної сили серед 
загальноукраїнських партій: 

– УКРОП – у першій п’ятірці. Наша пар-
тія – одна з тих опозиційних сил, яких боїться 
влада. Також ми опинилися в числі тих, хто 
піддався найбільшому тиску з боку адміні-
стративного ресурсу. Цей тиск ми відчуваємо 
й зараз.

Нагадаємо, 29 жовтня відбулися перші 

місцеві вибори депутатів та 
голів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних гро-
мад. Вони пройшли у 201 ОТГ в усіх областях. 

УКРОП взяв участь у виборах в 173 ОТГ 
і посів четверте місце серед усіх політичних 
партій з результатом 9,5%. Це наймасштабні-
ші місцеві вибори з 2015 року.

Зауважимо, на Волині 29 жовтня вибори 
відбулися у 19 ОТГ. УКРОП здобув упевнену 
перемогу. Як розповів голова волинського 
УКРОПу Вячеслав Рубльов, від цієї партії до 
місцевих рад увійшло 123 депутати, що ста-
новить 43,5% від загальної кількості партій-
них обранців. Найбільше їх у Зарічанській 
ОТГ – 14, в Іваничівській та Копачівській – 
по 12, у Головненській – 10, у Дубечненській 
та Цуманській – по 9. У 19 громадах люди ви-
словили підтримку 11 кандидатам на посаду 
голови, яких підтримував УКРОП.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ВЛАДА ВИЗНАЄ РОСІЮ 
АГРЕСОРОМ НА СЛОВАХ
Офіційне визнання Росії країною-
агресором має передбачати також 
розрив дипломатичних стосунків 
з північним сусідом. Про це в ефірі 
телеканалу ZIK заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

За її словами, відповідну правку, яку 
внесли представники УКРОПу, має бути 
враховано під час розгляду в другому чи-
танні законопроекту щодо особливостей 
державної політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету України на тимчасо-
во окупованих територіях в Донецькій та 
Луганській областях. 

Представниця УКРОПу зазначила, що 
у всесвітній історії відсутні прецеденти, 
коли країни продовжували дипломатичні 
відносини під час збройного конфлікту.

Також Ірина Констанкевич підкресли-
ла, що, згідно з соціологічними опитуван-
нями, більшість українців підтримують 
розірвання дипвідносин з РФ. Проте чинна 
влада вдається до напівзаходів, коли визнає 
Росію агресором на словах і продовжує ак-
тивну торгівлю на практиці.

За словами нардепа, законопроект про 
реінтеграцію Донбасу має також офіційно 
визначати дату початку збройної агресії про-
ти України та передбачати механізми повер-
нення Криму нарівні з окупованими терито-
ріями Донецької та Луганської областей.

Надія ВЕРВИЧКА,
Київ 

НА ЧАСІ
ЦЕНТРАЛЬНА ВЛАДА ХОЧЕ 
ПОСТАВИТИ НА КОЛІНА 
ГРОМАДУ ЛУЦЬКА
Виконавча служба заблокувала 
рахунки ДКП «Луцьктепло». У такий 
спосіб центральна влада намагається 
поставити на коліна громаду Луцька, 
залишивши місто без тепла. Про це 
на брифінгу у Верховній Раді заявила 
народний депутат Ірина Констанкевич.

– Це спосіб маніпулювати життям гро-
мади й повторити в Луцьку сценарій Льво-
ва, де створили сміттєву проблему. Луцьк і 
громада повстануть проти такого варіанта. 
Один раз ми вже були свідками того, що 
відбувалося в сусідній області. Не допусти-
мо подібного в Луцьку, – наголосила пред-
ставниця УКРОПу.

Борг «Луцьктепла» у 160 млн грн ство-
рено штучно. Парламент ще в липні ви-
ділив кошти на відшкодування субсидій і 
пільг населенню, однак на рахунки підпри-
ємства дотації досі не надійшли.

Зі свого боку, виконавча служба відмов-
ляється реструктуризувати борг «Луцьктеп-
ла» та вимагає сплати всієї суми одразу, що 
є непосильним тягарем для бюджету міста.

– Вважаю, що тут починаються по-
літичні ігри. Керівництво міста і підпри-
ємства намагаються шантажувати зривом 
опалювального сезону, – зазначив народ-
ний депутат Ігор Гузь.

Керівництво Луцька почало бити на 
сполох ще навесні. Однак центральна вла-
да досі жодним чином не відреагувала на 
проблему обласного центру.

Борис ХВИЦЬ,
Луцьк

В одному з волинських 
електронних ЗМІ 

з’явилася інформація, 
що голова Волинської 
облдержадміністрації 
Володимир Гунчик 
запропонував передати 
Ковельську поліклініку 
обласної ради на баланс 
міста Ковеля. Чиновник 
аргументував свою позицію 
тим, що медичний заклад 
несе лише збитки для 
обласного бюджету.

Така заява голови ОДА 
обурила колектив поліклініки, 
оскільки за п’ять місяців існу-
вання вони вже заробили більш 
як 860 тис. грн. 

Нагадаємо, Ковельську по-
ліклініку створено на початку 
червня на базі вузлової лікарні 
станції «Ковель», навколо якої 
понад рік точилися обговорення. 
Після переведення на фінансу-
вання з місцевого бюджету уста-
нова опинилась у підвішеному 
стані. Спільними зусиллями ко-
лективу лікарні, голови Волин-
ської обласної ради Ігоря Палиці 
та депутатів від УКРОПу заклад 
було прийнято в комунальну 
власність обласної ради, а на 
його основі було створено хоспіс 
та поліклініку.

Аби обговорити голослівну 
заяву губернатора й продумати 
подальший план дій, у поліклініці 
зібрали громадську раду, до якої 
входять представники колективу 
закладу, депутати міської ради та 

керівники залізничних депо. 
Головний лікар Адам Мако-

вецький розповів, що медичний 
заклад повноцінно функціонує 
та виконує всі покладені на ньо-
го завдання.

– Основні надходження, які 
отримали за п’ять місяців, – це 
кошти за медичні огляди заліз-
ничників відповідно до тендеру, 
який ми виграли, за огляди на 
право носити зброю, водити ав-
томобілі, стоматологічні та пси-
хіатричні огляди, масаж і огля-
ди за зверненнями. Загалом за 
цей період у денному стаціонарі 
пройшли лікування 413 людей, а 
огляди – 1249, – зазначає керів-
ник поліклініки. – Це обурливо, 
що голова облдержадміністрації 
говорить про нашу бездіяль-
ність. До того ж, я неодноразово 
спілкувався з мером Ковеля Оле-
гом Кіндером. Він проти того, 
аби Ковельська поліклініка пере-
ходила на баланс міста.

Депутат Ковельської міськ-
ради, голова фракції «УКРОП» 
Ігор Пініс підтвердив, що на сесії 
питання передачі поліклініки не 
піднімали.

– Прийняти цей заклад на ба-
ланс можна лише рішенням сесії 
міськради. Проте цього ми навіть 
не обговорювали. Місто не зможе 
утримувати цю поліклініку, але її 
збереження є надзвичайно важ-
ливим. Тут обслуговують тисячі 

Кабінет Міністрів та Верховна 
Рада мають внести зміни до 
державного бюджету на 2017 
рік і виділити додаткові кошти 
на лікування важкохворих 
громадян за кордоном. З 
відповідною ініціативою 
виступила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Поки не завершився рік, 
украй важливо виділити потріб-
ні 400-500 млн грн для того, щоб 
провести лікування цієї катего-
рії населення за кордоном, – за-
уважила вона.

Представниця УКРОПу та-
кож наголосила на потребі ви-
конання норм Конституції, які 
гарантують право громадян на 
охорону здоров’я та медичну 
допомогу. Йдеться передусім 
про важкохворих пацієнтів, які 

мають онкологічний діагноз 
або потребують трансплантації 
внут рішніх органів.

– Хворі, яким потрібна пере-
садка кісткового мозку, люди, які 
потребують серйозної допомоги, 
на жаль, часто не спроможні са-
мотужки подолати ці проблеми 
через обмежені фінансові мож-

ливості, – підкреслила Ірина 
Констанкевич.

Більшість програм лікуван-
ня хворих за кордоном, які ді-
ють в Україні, не профінансовані 
в повному обсязі, відтак ними 
можуть скористатися небагато 
пацієнтів.

Як зазначила парламентар, 

і

2017 рік продемонстрував неспро-
можність Міністерства охорони 
здоров’я та інших уповноваже них 
відомств подолати цю проблему й 
допомогти людям. Водночас член 
ініціативної групи, представник 
національного руху «За тран-
сплантацію» Юрій Андрєєв за-
уважив, що зараз трансплантації 
за кордоном потре бують близько 
120 пацієнтів. Ще 15 хворих по-
мерли з почат ку року, не дочекав-
шись своєї черги.

– На жаль, за 26 років ми так і 
не навчилися допомагати важко-
хворим українцям у нас на бать-
ківщині та змушені відправляти 
їх у клініки за кордон, – констату-
вав активіст.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ

залізничників. Завдяки спільним 
зусиллям є прогрес у розвитку 
медзакладу. Тож попри тиск чи-
новників, ми й надалі будемо бо-
ротися за збереження полікліні-
ки, – наголосив Ігор Пініс.

Активно допомагають по-
кращувати умови в медичному 
закладі самі залізничники. На-
чальник пасажирського вагон-
ного депо «Ковель» Олександр 
Стречен розповів, що власними 
потужностями працівники за-
лізниці ремонтують хірургічне 
відділення, вже виконано деякі 
роботи з ремонту мережі тепло-
постачання, часом доводиться 
навіть ремонтувати меблі. Пан 
Олександр зауважує, що в його 
підпорядкуванні перебуває 1500 

працівників, які вболівають за 
повноцінне існування полікліні-
ки та роблять усе можливе для 
цього.

На сьогодні вже виконано 
ремонт мережі водопостачання 
та водовідведення у бальнеоло-
гічному комплексі поліклініки, 
який може стати ще одним дже-
релом наповнення бюджету ме-
дичного закладу.

У підсумку громадська рада 
вирішила звернутися до голів 
ОДА та обласної ради, керівни-
ків фінансового управління та 
управління охорони здоров’я 
щодо роз’яснення подальшого 
функціонування поліклініки.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Ковель

Ірина Констанкевич наголосила на потребі виконання норм Конституції, які 
гарантують право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу

Ковельську поліклініку створено на початку 
червня на базі вузлової лікарні станції «Ковель»
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ЛУЧАНКА – НА ПРОЕКТІ 
«ГОЛОС.ДІТИ» 

У шоу «Голос.Діти», що його 
транслює канал «1+1», взяла участь 

14-річна лучанка Ліза Яковенко. 
Вокалістка – донька відомого на 
Волині пульмонолога Олега Яковенка.

Дівчина виконала пісню I put a spell on 
you і вразила суддів. У результаті всі трене-
ри розвернули крісла. Ліза пішла в команду 
Наталії Могилевської.

Юна вокалістка вирізняється найниж-
чим голосом в історії проекту.

«Гордий, що дівчина з таким унікаль-
ним голосом живе у Луцьку», – наголосив 
тренер Дмитро Монатик.

До слова, Ліза займалася вокалом у 
Луцькій музичній школі №1 імені Фридери-
ка Шопена, а нині навчається в столиці.

СУБОТА 25 листопада
06.00, 21.35 

Розсекречена історія
06.30, 07.05, 23.30 Д/ф 

«Живі»
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
08.10, 16.45, 00.55 

Погода
08.20, 09.05, 14.20 

Д/ф «Джеймс Мейс. 
Траєкторія долі»

09.30 Док. фільм
10.25 Д/ф «Загальний 

зшиток»
11.45, 12.01 Х/ф «Свята 

Варвара»
12.00 ХВИЛИНА 

МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

15.30 Вшанування пам-яті 
жертв Голодоморів

17.05 Як дивитися кіно
17.35 Х/ф «Поводир»
20.05 Д/ф «Межа 

очікування»
22.40, 03.10 Війна і мир
01.05 Мегалот
01.35 Вшанування пам-яті 

жертв Голодоморів
02.20 Світло
03.50 Т/с «Чорна Рада»
05.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.49, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 Дешево і сердито
08.15 Ревізор
11.00 Страсті за 

Ревізором
14.15 М/ф «Хранителі 

снів»
16.10 М/ф «Відважна»
18.00 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Голодні ігри: 

Спалахне полум’я»
23.55 Х/ф «Екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Спокута»

07.00 Х/ф «Червонi 

браслети»

19.00 «Х-Фактор - 8»

21.25 «Судді Х - Небачені 

факти!»

22.35 «Х-Фактор - 8 

Підсумки голосування»

23.35 Х/ф «Мама 

мимоволі»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 Х/ф «Найкраще в 

мені»

10.30 Х/ф «Джейн Ейр»

13.00 «Орел і Решка»

00.00 Х/ф «Остання 

любов на Землі»

01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.50 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
08.15 Т/с «Специ»
11.50, 15.20 Т/с «Я поруч»
16.00, 19.40 Т/с «Експрес-

відрядження»
20.50 Х/ф «Справжній 

дід»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.10 Т/с «Лист 

очікування»

УКРАЇНА
06.00, 00.30 Бандитський 

Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда
11.40, 21.00 Великі битви 

богів
13.20 Загадки планети
15.30 Жирафи: вартові 

савани
16.20 Довідник дикої 

природи
18.10 Там, де нас нема
23.40 Путівник 

неприємностей
03.40 Теорія змови

МЕГА

06.10, 19.30 «ТСН»
07.00 Х/ф «Сюрприз»
08.55 Х/ф «Жінка, не 

схильна до авантюр»
10.55 Х/ф «Швидкість»
13.10 Х/ф «Швидкість 

- 2: Круїз під 
контролем»

15.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

17.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка - 2»

20.15, 04.10 Х/ф «Гіркі 
жнива»

22.10 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертний»

00.30 «Модель XL»

1+1

06.30 Мультфільм
07.00 «Чекай на мене»
08.15 Х/ф «Благі наміри»
10.00 Док.проект «Діти 

команданте»
10.25 Х/ф «Єдина»
12.20 Х/ф «Всі можливо»
14.20 Т/с «Генеральська 

невістка»
18.00, 20.30 Х/ф 

«Кохання з 
випробувальним 
терміном»

20.00, 05.30 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хроніки 

зради»
00.25 Х/ф «Грозовий 

перевал»
02.40 Х/ф «Небезпечний 

поворот»

ІНТЕР

05.20, 03.40 Скарб нації
05.25, 03.50 Еврика!
05.35, 03.55, 12.45 Факти
05.55, 04.25 Більше ніж 

правда
07.35 Т/с «Відділ 44»
11.30, 13.00 Х/ф 

«Апокаліпсис»
14.25 Х/ф «Вікінги»
16.15 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф 

«Інтерстеллар»
23.45 Х/ф «Зоряна 

брама»
02.10 Провокатор

ICTV

07.10 Це наше-це твоє
08.45, 10.55 М/с 

«Пригоди Котигорошка 
та його друзів»

09.35 М/с «Свiт Вiнкс»
11.55 Х/ф «П’ятеро 

друзів»
13.30 Х/ф «П’ятеро 

друзів 2»
15.00 Х/ф «Ромео та 

Джульєта»
17.00 Х/ф «Персі 

Джексон: Море 
чудовиськ»

19.00 М/ф «Родина Крудс»
21.00 Х/ф «Земля в 

облозі»
23.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Країна У
03.15 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

Нововолинськ»
08.30 «Грані»
09.05 «Агросвіт»
09.35 Т/ц «Історія без 

купюр»
10.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 22.45 Тема дня
12.00 Хвилина мовчання. 

День пам’яті жертв 
голодоморів в Україні

12.05 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 «Гартуємось!»
13.55 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
14.10 Т/ц «Роки і долі»
14.30 Т/ф «Статистика: 

обличчя Волині»
15.10 Т/ф «Хресна дорога 

Тетяни Байди»
15.30 «Офлайн»
16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.30 Т/ф «33 хвилини 

пам’яті»
18.05 Т/ц «Ключ до успіху»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Д/ф «Голодомор 

1932-1933 років»
20.00 «Про головне із 

Володимиром Гунчиком»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок
22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ц «Народна 

скарбниця»
23.25 «Агросвіт»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.40 «Волинська веселка»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.00 Т/ц «Роки і долі»
05.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»

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 Шляхами Волині
15.00, 02.55 Серіал 

«Справа Дойла»
17.15 Топ- Нет
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 «Дім батька 

твого»
00.25 Х/ф «Гріх»
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 24 листопада
06.00 Д/с «Столика 

Японія»
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 «Оповідання»
11.05 Т/с «Епоха честі»
12.05 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми»
15.15 Світло
16.30 Погода
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Поводир»
02.50, 05.35 

Розсекречена історія
03.45 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено»

04.45 Д/ф «Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
05.05 Абзац
06.59, 08.13 Kids Time
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.15 Половинки
10.15, 22.45 Кохання на 

виживання
12.10, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.30, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.45 Х/ф «Спуск»
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/Ф «Тричі про 

любов»

08.05 Х/ф «Мама 
мимоволі»

10.45 Х/ф «Закоханi 
жiнки»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «Сюрприз, 

сюрприз!»

22.35 Х/ф «Спокута»

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

Хілс, 90210»
12.10 «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 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «2199: 

Космічна Одіссея»
01.45 «Скептик»

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 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Я поруч»
23.20 Слідами
01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Зброя: 
сімейна справа 11.20, 
16.50 Вижити серед звірів 
12.20 Довідник дикої 
природи 14.10, 01.20 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Любов, ненависть і 
пропаганда 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50 
Метеоритна загроза 
19.50 Скептик 22.40 
Загадки планети 03.40 
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 
«ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.55 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15 «Ліга сміху 2017»
22.00 «Вечірній Київ 

2017»
00.00 Х/ф «Лінкольн»
04.35 Х/ф «Сюрприз»

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»
10.40, 12.25 Т/с «Доярка 

з Хацапетівки 2»
14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»
02.20 Док.проект 

«Україна: забута історія»
03.05 Х/ф «Голод-33»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Інсайдер
10.55, 17.30 Т/с «Нюхач 

- 3»
12.00, 13.25 Х/ф «13 

друзів Оушена»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Х/ф «Апокаліпсис»
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.30 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
10.45 Х/ф «Спляча 

красуня»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
23.00 Х/ф «Джек - 

переможець велетнів»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

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»
21.05 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
21.30 Т/ц «Історія без 

купюр»
22.00 Новини. Підсумок
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 «Музичний 

проспект»
03.40 Т/ц «Роки і долі»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

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 «Пастка»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

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

Серіал «Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 22.05 Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
23.00 По ту сторону 

пригод
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Пастка»
04.00 Шляхами Волині

Фільм «Грозовий перевал»

Фільм «2199: Космічна Одіссея»

Фільм «Персі Джексон: Море чудовиськ»

00:25

23:00

21:00

yaokino.ru

Фільм «Зоряна брама»

23:45

fi lm
starts.de

kinoprofi .org

m
y-hit.org

ГАСТРОЛІ ДЛЯ РОСІЯН – 
З ДОЗВОЛУ СБУ

Президент України Петро 
Порошенко підписав закон, який 

визначає і регулює особливості 
організації та проведення концертів, 
учасниками яких є громадяни 
держави-агресора, пише УНІАН.

Законом встановлено, що під час гас-
тролей не допускаються заклики до про-
паганди сепаратизму, комуністичного або 
націонал-соціалістичного тоталітарних 
режимів і їхньої символіки. Також заборо-
нено проводити гастрольні заходи, які по-
пуляризують агресора. 

Крім цього, організатор гастролей має 
не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення 
заходу подати до СБУ запит на отримання 

інформації про 
наявність або 
відсутність за-
конних підстав 
для недопущен-
ня громадянина 
держави-агре-
со ра до участі в 
гас тролях. 

боротьба з пропагандою 

телешоу

tsn.ua

umoloda.kiev.ua
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Надія – найкраще, що може бути. Вона ніколи не вмирає. Фільм «Втеча з Шоушенка»
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06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.40 Х/ф «Королівський 

генерал»
12.10 Перший на селі
12.40 Фольк-music. Діти
13.40 Фольк-music
15.10 Біатлон. Кубок світу. 

І етап. Індивідуальна 
змішана естафета

16.20 Фільм 
Тетяни Терехової 
«ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком 
безпечно»

17.00 ДИТЯЧИЙ 
ПІСЕННИЙ КОНКУРС 
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 

19.30, 02.25 Біатлон. 
Кубок світу. І етап. 
Змішана естафета

21.35 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

22.15 ЧереЩур (Late 
night show)

22.40 Лайфхак 
українською

23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»
01.35 Біатлон. Кубок світу. 

І етап. Індивідуальна 
змішана естафета

03.45 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

06.00 Т/с «Слідчі»

08.10 Т/с «Відділ 44»

11.00, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»

12.45 Факти

13.10 Х/ф 

«Інтерстеллар»

16.50 Х/ф «Хітмен»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»

23.00 Комік на мільйон

01.10 Х/ф «Вікінги»

02.45 Провокатор

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 Х/ф «Щоденник 

слабака 2: Правила 
Родріка»

12.50 Х/ф «Диявол с 
трьома золотими 
волосинами»

14.00 Готель Галіція
17.00 М/ф «Родина 

Крудс»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Джек - 

переможець велетнів»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Х/ф «Земля в 

облозі»
03.40 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 14.30 «Вікно в 

Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

08.20, 04.25 «Волинська 
веселка»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.55 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Фестиваль співаної 

поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 5 ч.

13.35 Т/ц «Кулінарія від 
Андрія»

14.00, 00.00 «Волинський 
тиждень»

15.00 Фестиваль співаної 
поезії та авторської 
пісні «Оберіг-2017». 6 ч.

16.00 «Дзвони Волині»
16.50 «Міс Принцеса 

України - 2017»
19.50 «Піщані історії»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Натхнення»
21.25 Т/ц «Роки і долі» 

(Г. Канішевський)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

проспект»
00.25 «Гартуємось!»
00.50 «Міс Принцеса 

України - 2017»
03.50 «Піщані історії»
04.50 «Хресна дорога 

Тетяни Байди»
05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

05.10 «Хата на тата»

08.05 «Все буде смачно!»

10.00 «Караоке на 

Майдані»

10.55 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

09.00 «Ух ти show»

10.00 Х/ф «Найкраще в 
мені»

12.15 Х/ф «Джейн Ейр»
14.50 Х/ф «Красуня і 

чудовисько»
17.00 «Орел і Решка»

00.00 «КВН»

02.15 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Героїня свого 

роману»
11.10 Т/с «Експрес-

відрядження»
15.00 Х/ф «Справжній 

дід»
17.15, 21.00 Т/с 

«Королева Марго»
19.00, 02.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.20 Т/с «Зведена 

сестра»
03.45 Т/с «Лист 

очікування»
05.30 Історія одного 

злочину 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда
11.40, 21.00 Великі битви 

богів
13.20 Загадки планети
15.30 Хижа Арктика
16.20 Довідник дикої 

природи
18.10 Там, де нас нема
23.40 Путівник 

неприємностей
00.20 Таємниці пірамід
01.00 Прихована 

реальність
03.20 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 Х/ф «Жінка, не 
схильна до авантюр»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт - 9»
11.00, 21.00 «Голос. 

Діти 4»
13.20, 14.20, 15.20, 16.35 

Т/с «Свати - 6»
17.40 «Ліга сміху 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
23.10 «Вечірній Київ 

2017»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 «Гроші»

06.20 Х/ф «Живіть у 
радості»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний»
13.00 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

14.50 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

16.20 «Місце зустрічі»
18.00, 20.30 Т/с 

«Батьківський інстинкт»
20.00, 02.25 «Подробиці»
22.25 Х/ф «Політ 

фантазії»
00.20 Х/ф «Я його 

зліпила»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
04.33, 05.39 Kids Time
04.35 М/с «Лунтик і його 

друзі»
05.40 Топ-модель по-

українськи
08.10 М/ф «Відважна»
10.00 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай»
12.05 Х/ф «Голодні ігри»
15.00 Х/ф «Голодні ігри: 

Спалахне полум’я»
18.00 Х/ф «Голодні ігри: 

Сойка-Переспівниця»
21.00 Х/ф «Голодні ігри: 

Сойка-Переспівниця»
23.45 Х/ф «Керрі»
01.50 Х/ф «Незвані»

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 Духовність
10.30 Мультсеріал 

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

АВЕРС 14.00 Дайджест
14.30 Мозаїка 

батьківства
15.00, 03.05 Серіал 

«Справа Дойла»
17.00 Х/ф «Дім батька 

твого»
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Дім батька 
твого»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Х/ф «За кордоном 

болю»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
04.35 Х/ф «За кордоном 

болю»
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06.00 Лестер - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» О. Блохін 08.15 Ворскла 
- Сталь 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Леганес - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Шахтар - Олександрія 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 Арсенал - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.40, 21.40 
Топ-матч 19.50 Базель - МЮ 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 20.40 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 21.55 
LIVE. Ейбар - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Зірка - 
Динамо 02.40 Журнал Ліги 
Європи 03.35 Вотфорд - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 

06.00, 16.55 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Брайтон 
- Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.45, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Шахтар - 
Олександрія 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 «Моя гра» О. 
Блохін 14.20 Топ-матч 14.25, 
20.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
14.55 LIVE. Наполі - Шахтар. 
Юнацька Ліга УЄФА 18.10 
Атлетіко - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 20.30, 20.55, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.30 
LIVE. Наполі - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.30 Ман 
Сіті - Феєнорд. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.20 Леганес 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
04.05 Бешикташ - Порту. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55, 02.20 
Боруссія (Д) - Тоттенгем. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.40 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Ман Сіті - 
Феєнорд. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Зірка - Динамо 13.55 
МЮ - Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 16.05, 18.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 17.05 Наполі 
- Шахтар. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.45 Топ-матч 20.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 20.30, 
20.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 00.00 Базель - 
МЮ. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.50 «Сіткорізи» 
04.05 Карабах - Челсі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00, 18.10 Журнал Ліги 
Європи 06.55, 01.50 Ювентус 
- Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
20.45, 22.50 Футбол NEWS 
10.25 Боруссія (Д) - Тоттенгем. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
«Моя гра» О. Блохін 12.40 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 16.05 
Базель - МЮ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 17.50 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.00 «Шлях до Ліона» 19.50 
LIVE. Естерсунд - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 21.55 LIVE. 
Мілан - Аустрія. Ліга Європи 
УЄФА 00.00 Атлетік - Герта. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
03.40 Астана - Вільярреал. Ліга 
Європи УЄФА 05.30 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 

06.00 Бешикташ - Порту. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 
«Сіткорізи» 08.15, 02.15 Ман 
Сіті - Феєнорд. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.25 «Ліга 
Європи. ONLINE» 12.10 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.00, 04.00 Атлетік - Герта. 
Ліга Європи УЄФА 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 16.05, 20.35 «Шлях 
до Ліона» 16.55 Естерсунд - 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 17.45, 
19.30 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
18.45 Шкендербеу - Динамо 
(К). Ліга Європи УЄФА 21.30 
Світ Прем’єр-Ліги 21.55 LIVE. 
Вест Гем - Лестер. Чемпіонат 
Англії 00.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 00.30 Мілан 
- Аустрія. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Карабах - Челсі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 13.25 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Шкендербеу - 
Динамо (К). Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.55, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
10.55 Наполі - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.45 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 LIVE. Алавес - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 16.15, 01.25 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 17.10 LIVE. Реал - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 19.10, 21.25 
Топ-матч 19.25 LIVE. Бетіс - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Леванте - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 
Естерсунд - Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 02.20 Маріуполь - Ворскла 
04.05 «Ліга Європи. ONLINE» 

06.00 Олімпік - Шахтар 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра» М. 
Павлов (1 частина). Прем’єра 
11.45 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 12.40 Топ-матч 12.55 LIVE. 
Депортіво - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 14.55 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.00 «Моя 
гра» М. Павлов (1 частина) 
16.30, 18.55 «Тур ONLINE» 16.55 
LIVE. Олександрія - Карпати 
17.45 Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Сталь - Динамо 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Гаддерсфілд - 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 00.50 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 02.10 Саутгемптон - 
Евертон. Чемпіонат Англії 04.00 
Вільярреал - Севілья

МОНАТИК – 
НАЙСТИЛЬНІШИЙ 

За версією журналу ELLE 
популярного виконавця родом 

з Луцька Діму Монатика визнали 
найбільш стильним співаком України, 
пише Zefir.ua.

Щорічна церемонія нагородження го-
ловною премією журналу Elle Україна – Elle 
Style Awards 2017 – відбулася в Києві. Її номі-

нантами стали відомі музи-
канти, дизайнери, бізнес-
мени, спортсмени та інші 
публічні персони, які не 
тільки досягли успіху в 

професії, а й мають гар-
ний смак.

«Минулого місяця 
співак зібрав багатоти-

сячний Палац спорту. 
Це величезне досяг-
нення для молодого 
виконавця, який за 
кілька років встиг 
закрутити голову 
всій Україні», – за-
значили організа-
тори конкурсу.

відзнака

Фільм «Інтерстеллар»

13:10

askm
en.com

Фільм «Джек – переможець велетнів»

22:00

1zoom
.net

 Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Фото автора
Луцьк

краса врятує світ НАЙКРАСИВІША ДІВЧИНА УКРАЇНИ – ЛУЧАНКА 

«Міс принцесою України 
2017» стала лучанка 
Тетяна Симонович. Дівчина 
отримала корону та 50 тис. 
грн і представлятиме 
Україну на всесвітньому 
конкурсі «Міс принцеса». 
Восьмий національний 
конкурс краси відбувся в 
Луцьку 11 листопада.

Як зауважив організатор і голов-
ний продюсер дійства Олександр 
Главацький, краса об’єднує Україну. 
Тому в конкурсі брали участь дівча-
та з усієї країни. 

Оцінювали таланти, красу та 
вміння учасниць дефілювати члени 
поважного журі, до якого увійшли 
продюсер конкурсу Олександр 
Главацький, виконувач обов’язків 
Луцького міського голови Григорій 

Пустовіт, співак Роман Скорпіон та 
заслужена артистка України Ірина 
Шабан.

Традиційно конкурс розпочався 
з дефіле і знайомства з учасницями. 
Здебільшого дівчата розповідали 
про хобі та роботу. Особливо гля-
дачів потішив інтелектуальний кон-
курс, на якому красуням ставили за-

питання про те, що таке любов, хто 
в Україні прем’єр-міністр та на що 
вони готові заради десятого айфо-
на. Так, у однієї з учасниць Григорій 
Пустовіт поцікавився: «Чим любов 
відрізняється від дружби?». Через 
хвилювання дівчина тричі відповіла 
на додаткове запитання, що любові 
між чоловіком і жінкою не існує.

liza.ua

Зауважимо, що між конкурсами 
глядачів розважали відомі співаки 
Діма Коляденко, який, до слова, був 
і ведучим дійства, Ірина Шабан, Ва-
лентина Яремчук, Христина Олек-
сюк та Роман Скорпіон.

Також Діма Коляденко попросив 
одну з учасниць, аби та принесла по-
казати йому свій айфон. Дівчина не 
розгубилася та принесла сьому мо-
дель, хоча, зі слів ведучого, він спо-
дівався, що це буде «десятка». І хоч 
глядачі підтримували всіх учасниць, 
відповідь однієї викликала у них не-
схвальні відгуки. Так, на запитання 
про те, де дівчина купувала свої гар-
ні туфлі, вона відповіла, що в Москві.

Опісля конкурсу купальників 
поважне журі обрало з 22 дівчат 
лише 10 учасниць, які потрапили у 
фінал.

Зауважимо, що цьогоріч органі-
затори вирішили розділити призо-
вий фонд у 150 тисяч гривень між 
п’ятьма переможницями.

нантами 
канти, д
мени, с
публіч
тільки 
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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.

 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 
(матові, глянцеві, золотий дуб, тем-
ний дуб). Оцинковані труби, ринви, ко-
ліна. Ціна виробника. 050-682-21-71, 
096-129-25-88.

психотерапія

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 універ-
сал білого кольору (1996 р.): двигун мо-
ноінжекторний 1.8, титанові диски, елек-
тропакет, гідропідсилювач, сигналізація, 
центральний замок. 066-578-01-67 (Ва-
лерій).

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

 Продам трактор ЮМЗ, м. Горохів. 
096-162-42-87.

 Продам комбайн для збирання гарбу-
зів, трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а та-
кож засіб проти дротяника. Недорого. 
Ціна договірна. 098-461-20-57.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам каркасний будинок у с. Бора-
тин (5-7 хв від Луцька). Ціна договірна. 
050-612-08-57 (Тетяна).

 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. 099-364-91-43.

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

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

 Продам 2-кімн. квартиру в м. Ро-
жище, центральна вулиця, 2-й по-
верх двоповерх. 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. 

 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 забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський 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

 Запрошуємо на роботу експедито-
рів. Зарплата 5000 грн. 063-199-92-41, 
099-482-86-18.

 Потрібні на роботу столяр, помічник 
столяра, шліфувальник, фарбувальник 
(можна після профтехучилища). Зарпла-
та 5000-12000 грн. 066-77-99-680.

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

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу працівників робочих спеціальнос-
тей. Зарплата від 5000-7000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн 
за 15 змін), інженер-механік, прибираль-

ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

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

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). 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

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. 
Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

 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 декоративних 
рослин: гліцинія, гібіскус тощо. 
099-274-77-34, 050-130-47-94.

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

 Купуємо на постійній основі пшеницю, яч-
мінь, сою. Оплата на місці. 067-332-00-24.

 Продам саджанці малини, сорт Зю-
гана – високоурожайний, ремонтантний 
(осінній). 099-261-36-20.
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ЗБРОЯ ПРОТИ СТРЕСУ
Важко зосередитися, 

переповнює відчуття 
тривоги і паніки – 

це симптоми стресу, що 
вибиває нас зі звичного 
ритму життя. Якщо не 
навчитися керувати 
ситуацією, стрес подарує 
нам дочасне старіння 
та хвороби. Спробуємо 
його перехитрити, 
використовуючи доступні 
засоби. 

Гребінець. Протягом робочого 
дня, проведеного перед монітором, 
мімічна мускулатура так напружу-
ється, що голова робиться важкою 
і починає боліти. Спробуйте розчі-
сувати голову протягом 15 хвилин – 
це допоможе розігнати кров і роз-
слабити м’язи.   

Морозиво або шоколад. Смач-
на їжа дуже корисна для заспоко-
єння нервової системи. Улюблені 
продукти діють не гірше за антиде-
пресанти.  

Масаж. Щоб зберегти енергію, 
масажуйте по 30 секунд точки під 
носом, між бровами, під нижньою 
губою і в центрі долонь. Не менш 
ефективно від нервової напруги по-

допомагає мозку переключитися й 
відпочити. 

Біг сходами. Влаштуйте 30-
секундну пробіжку вгору і вниз – ця 
вправа посилить надходження кис-
ню до мозку. Це, своєю чергою, до-
зволить упоратися зі стресом. 

Фарби. Розфарбовування кар-
тинок протягом двох-трьох хвилин 

у періоди посилення стре-
су вп’ятеро збільшує ві-

рогідність завершення 
роботи у встановлені 

терміни. Тобто ви 
зможете не лише 
пережити стрес, 
але й створити 
шедевр.   

Чай з гібіску-
сом. Під час нако-
пичення радикалів 

людина переживає 
тривогу, харак-

терну для стресу. 
Гібіскус не дає радикалам 

концентруватися, розріджує їх і 
допомагає зняти стрес, зберігаючи 
бадьорість. 

Гімнастика. У багатьох людей 
стрес виражається  у тому, що за-

тискуються і втрачають еластич-
ність м’язи плечового пояса, шиї і 
поперекового відділу хребта. Звід-
си і головні болі, болі в спині. У такій 
ситуації допомагають масаж і пла-
вання. А вдома й на роботі можна 
виконувати нескладні вправи для 
розслаблення: махи руками та но-
гами, згинати руки у ліктях, крутити 
ними в різні боки. 

Прибирання. Розкладання 
речей на свої місця допомагає зо-
середитися і впорядкувати думки. 
Крім того, акуратний вигляд по-
лиць, шухляд і шафок дає своєрід-
ний психологічний ефект – зов-
нішній порядок і організованість 
людина несвідомо проектує на 
своє життя. 

Ароматерапія. Запахи  пов’я-
зані з емоційною пам’яттю. Тому 
дуже корисно мати під рукою аро-
мат, що асоціюється з пережити-
ми хвилинами сильного щастя, 
блаженства, захоплення. Вдихайте 
його частіше, це допоможе зберег-
ти гарний настрій. 

Танці. Обов’язково танцюйте 
вдома! Ритмічні рухи під музику 
добре допомагають зняти стрес. 
До того ж, танці сприймаються як 
розвага, на відміну від тренувань у 
фітнес-клубах.

збавляє тертя долонь одна в одну, 
доки вони не нагріються. Корисно 
також розтерти вуха.  

Душ. Упоратися з емоційним 
негативом допоможе 15-хвилинний 
душ. Теплі струмені води мають ма-
сажувати голову і плечі. Не зогледи-
теся, як вода забере з собою весь 
непотріб. 

Переста-
новка предме-
тів. Східні практики вчать: «Хоче-
те позбутися печалі – переставте 27 
предметів у домі». Вважається, що 
це звільняє простір для енергії, яка 
зможе безперешкодно рухатися в 
потрібному напрямку. Спробуйте 
цей метод – і переконаєтеся, що він 
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Життя коротке, але слава може бути вічною. Марк Тулій Цицерон
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Луцьк

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

культурний фронт БРАТИ КАПРАНОВИ: «БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ, 
ЯКІ БУЛИ НА МАЙДАНІ, НАСПРАВДІ НЕ 
ЗНАЮТЬ, ЩО ТАМ ВІДБУВАЛОСЯ»Презентація книги Братів 

Капранових «Майдан. 
Таємні файли» відбулася 

8 листопада в бібліотеці-філії №6 
у Луцьку. Як розповіли Дмитро 
та Віталій, причиною написання 
книги, що вийшла друком у 
вересні, стало те, що більшість 
українців, які були на Майдані, 
насправді не знають, що там 
відбувалося. Тож письменники 
вирішили це розслідувати, взявши 
21 інтерв’ю в очевидців, які не 
заробили на Майдані посад і 
грошей.

Добираючи очевидців «не з однієї компанії», 
вирішили зіграти на контрасті – інтерв’ю брали 
і в Олега Тягнибока, і в його антагоніста Олега 
Рибачука, який був ідеологом Майдану без по-
літиків, модератором Студентського Майдану 
і якого Тягнибок інакше, як агентом Банкової, 
не називав. Як ще одного антагоніста опитали 
Олександра Данилюка зі «Спільної справи», 
який захоплював КМДА та міністерства в Києві 
і якого звідти зі зброєю вибивала «Свобода». Як 
випробування на щирість кожному очевидцю 
ставили максимально незручне запитання.

Брати Капранови побудували книжку у 
вигляді розслідування головних принципо-
вих моментів, інтриг Майдану, поділивши її на 
«файли», перший з яких називається «Хто і як 
готував Майдан». Чому били дітей, розігнали 
Майдан, який і сам розходився, – відповідь на 
ці питання можна знайти на сторінках книги.

Досліджували автори сам Майдан та його 
мобільну частину – Автомайдан. Письменни-
кам вдалося знайти людину, яка «віджала» або 
ж здобула жовтий бульдозер, з якого висту-
пав Петро Порошенко під час спроби штурму 
Адміністрації Президента у грудні 2013 року. 
Вони з’ясували, що ніякої «руки Банкової» у 

тори запитували, чому татари не обороняли 
Крим, як трапилося, що на Донбасі відбулося 
те, що відбулося.

Утім запам’яталися і несподівані перемоги, 
адже спочатку ніхто не сумнівався, що у Хар-
кові буде «Харківська народна респуб ліка». 
Про це спілкувалися з головним ідео логом 
місцевого Майдану, письменником Сергієм 
Жаданом. Несподівано не дали перетворити 
своє місто на «Новоросію» одесити, які пере-
могли за рахунок боротьби, що тривала аж до 
середини травня. Абсолютно не очікуваним 
стало те, що Херсон зламав хребет «русской 
вєснє». 

Брати Капранови підсумовують, хто пе-
реміг на Майдані і як це сталося. Тоді начеб-
то були публічні домовленості, що Віталій 
Кличко стане президентом, Арсеній Яценюк – 
прем’єром, а Тягнибок – головою Верховної 
Ради. Насправді Кличко став мером Києва, 
Олександр Турчинов – головою Верховної 
Ради, а Порошенко, який «невідомо звідки 
взявся», – президентом. 

В останній частині «Не все так сумно» зі-
брано веселі історії, що випливали у розмо-
вах зі свідками. Наприкінці книги розмістили 
порожній файл, який дає змогу свідчити кож-
ному читачеві. У файлі «Мій Майдан» кожен 
може записати про те, що він бачив, аби за-
лишити це на згадку онукам. 

Для того щоб процес фіксації Майдану 
став масовим, Брати Капранови з 22 листопа-
да запускають у соцмережах хештег #мійМай-
дан і публікуватимуть хроніку тих подій. Ко-
жен зможе під цим хештегом написати те, що 
він бачив у ці дні. Це буде безпрецедентна річ 
у світовій історії – створений тисячами людей 
колективний літопис, що фіксує Революцію у 
тому вигляді, в якому вона була.

ситуації не було. Окремо йдеться про Авто-
майдан як унікальне явище у світовій історії, 
«революцію з доставкою додому».

Цікаве та дражливе питання – хто насправ-
ді керував Майданом? Після захоплення КМДА 
та будівлі профспілок у Києві було багато кра-
діїв та мародерів, але немає жодного факту 
пограбування чи мародерства на Майдані, бо 
там працювала служба безпеки, яка виявляла, 
розкривала злочини, повертала майно. 

Нині здається, що ЄС та США постійно під-
тримували Майдан. Але насправді і Європа, і 
Америка з першого дня були на боці законної 
влади, тобто Президента Януковича. Їхня по-
зиція похитнулася після надто жорстокого 
розгону Студентського Майдану. Під час на-
ступного штурму на Грушевського вийшла за-
ява Держдепартаменту США про те, що в за-
гибелі людей винні Адміністрація Президента 
і «Правий сектор».

Коли почалися смерті на Майдані, пред-
ставники іноземних держав, як розповідають 
різні свідки, «торгувалися» щодо кількості 
убитих, «доторгувавшись» до сотні. 

Медицина Майдану – це не лише опера-
ційні, які виникали нізвідки. Так, тисячі людей 
жили там начебто в умовах антисанітарії, їжу 
отримували на вулиці, спали в наметах, але 
не було жодного факту спалаху шлункових 
інфекцій, епідемії ГРВІ тощо, і навіть тітушки 
з Маріїнського парку ходили їсти на Майдан. 
Виявилося, що там діяла стихійно організова-
на санепідемстанція, яка виявляла воші у на-
метах, ізолювала хворих, взяла під контроль 
усі пункти харчування та зберігання запасів.

Ненасильницький спротив під час Майда-
ну полягав, зокрема, у бойкотуванні товарів та 
послуг. Наприклад, відбувалося блокування 
«Епіцентру» як бізнесу регіоналів, і одночас-

но саме там майданівці отримували потрібні 
речі. Бойкотували низку АЗС, але на Майдані 
отримували талони на купівлю пального саме 
на цих заправках. Таких переплетінь трапля-
лося чимало. 

Братам Капрановим вдалося знайти люди-
ну, яка на собі виносила тіло Сергія Нігояна та 
бачила снайпера, попри те, що раніше багато 
хто казав, що його застрелили впритул свої. 

Сумними сторінками перемоги стали ре-
гіональні Майдани у Криму та на Донбасі. Ав-

За 60 років існування Палац 
культури міста Луцька познайомив 
з українською культурою Європу, 
Китай та Америку. А для волинян 
він став центром, який щороку 
збирає тисячі глядачів. Урочистості з 
нагоди 60-річчя закладу відбулися 
8 листопада. 

Директор Палацу культури Луцька, за-
служений діяч мистецтв Юрій Войнаров-
ський пишається, що очолює такий заклад. 
«Нині ми маємо десять народних колективів 
та один дитячий зразковий, які є гордістю 
не лише міста, а й країни. Також маємо по-
над дві тисячі учасників гуртків та понад сто 
тисяч відвідувачів щороку. Палац культури 
є засновником фестивалю «Поліське літо з 
фольклором», який відбувається раз на два 
роки», – розповів Юрій Войнаровський.

Привітав колектив із поважною датою 
виконувач повноважень міського голо-
ви Луцька Григорій Пустовіт. «60 років – 
визнач на дата для такого закладу, який є 
культурним центром не лише Луцька, а й 
області. Тут відбуваються чудові концерти, 
вирує мистецьке життя, плекається твор-
чість. Бажаю й у майбутньому нових до-

  Анастасія ПЕРЕДРІЙ

Кількість українських пісень 
на вітчизняному радіо за 

рік значно збільшилася. Уже 
12 місяців діє закон про квоти на 
україномовну музику. Документ 
зобов’язував станції давати в ефір 
щонайменше чверть композицій 
державною мовою. А відтепер їх 
частка має бути не менш як 30%. 

ЩО БУЛО НЕ ТАК
Попередній закон, який діяв до 8 листопа-

да 2016 року, визначав, що половина пісень 
на радіо мають бути українськими. Але під 
цим визначенням мали на увазі не композиції 
державною мовою, а походження виконавця. 
Тому в радіоефірах і було таке засилля росій-
ськомовних треків, які виконували начебто 
наші. Плюс усе україномовне часто закидали 
у найменш рейтингові нічні години. 

Ці «дірки» в законодавстві вирішили за-
латати. Новий документ визначив, що пісні 
мають мати українську мову виконання. І бай-
дуже, людина якої національності їх виконує. 
А квота на пісні українською мовою в радіо-
ефірі поширюється у конкретних часових 
проміжках, так званих прайм-таймах: із 7:00 
до 14:00 та з 15:00 до 22:00.

ЧИ ВИКОНУЮТЬ КВОТИ
Більшість станцій вимоги закону не прос-

то виконують, а перевиконують. Найбільша 
частка українських пісень, за даними Нацра-
ди, лунає в ефірі «Країни ФМ» (100%), «Луча» 
(98%), «Культури» (66%) і «Українського радіо» 
(90%). У середньому частка пісень україн-
ською мовою на інших 12 мережевих радіо-
станціях становить 32%. 

Порушників – навіть, здавалося б, 
незнач них – регулятор штрафує. Наприклад, 
215 тис. грн сплатила радіостанція «KISS FM». 
Там частка україномовних пісень становила 
24% на противагу законодавчо визначеним 

ЯК ЗА РІК РАДІО 
УКРАЇНІЗУВАЛОСЯ

ВІД БУДИНКУ КУЛЬТУРИ – 
ДО ПАЛАЦУ

25%. Нацрада не пішла на поступки, навіть 
незважаючи на похибку в один відсоток. 

До речі, у законодавстві про мовні кво-
ти передбачені пільги для радіостанцій, які 
транслюють суттєво більше української музи-
ки, ніж потрібний мінімум. Зокрема, такі мов-
ники мають пріоритетне право на отримання 
хвиль та ліцензій.

КОГО ПОРОДИЛИ КВОТИ
Багато виконавців, які давно варяться в 

українській музичній кухні, кажуть, що квоти 
ніяк не позначилися на їхній творчості. Мов-
ляв, якщо їх крутили раніше, то й зараз кру-
тять не менше. А ті, кого не ставили в активну 
ротацію, так у неї і не потрапили. 

Чого не скажеш про свіжу українську 
музичну «кров». По всіх станціях «гуляють» 
треки Mirami, Ivan Navi, Panchyshyn, Sonya 
Kay. Їхні пісні зараз точно на слуху. А ще кво-
ти стимулювали вже відомі гурти записува-
ти пісні саме українською. Так у The Hardkiss 
з’явився прекрасний новий трек «Журавлі», у 
Pianoбой – «Полуничне небо».

сягнень та вдячних глядачів», – висловився 
посадовець. 

Учасниця народної аматорської хорової 
капели «Посвіт» пані Любов розповіла, що 
нині заклад виконує велику роль у патріо-
тичному вихованні молоді. «Ми щасливі, 
що сюди приходимо, адже даруємо людям 
щастя й самі надихаємося. На початках було 
важко, бо влада не сприймала українську 
культуру, народну пісню, адже це був ра-
дянський час. Але ми – патріоти, любимо 
свою пісню, Україну і несемо нашу культу-
ру різним поколінням. Зараз часто висту-
паємо у школах, розповідаємо про історію 
українського народу, традиції. Тішить, що 
національна свідомість зростає», – ділиться 
жінка. 

Історія закладу бере початок із 1957 
року. Це був не лише мистецький, а й духов-
ний центр Волині, де вирувало мистецьке 
життя. А на другому поверсі була дискотека, 
куди приходило близько 400 людей. Пока-
зували у закладі й театралізовані вистави. 

Палац культури – це десятки колективів, 
про які знають у всьому світі. Наприклад, 
народний аматорський ансамбль танцю 
«Волинянка», заснований 1960 року, за цей 
час виступив у Китаї, Америці, об’їздив май-
же всю Європу. 

А для того, аби про історію розвитку 
цього закладу знали більше, в Палаці куль-
тури мають намір створити музей, адже по-
казати тут справді є що.

П
авло П

ереведенець

vsisum
y.com

volynnew
s.com

Брати Капранови побудували книжку 
у вигляді розслідування головних 
принципових моментів, інтриг Майдану

Палац культури міста Луцька відсвяткував 60-ліття

Більшість станцій вимоги закону не 
прос то виконують, а перевиконують
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  Лілія БОНДАР
Ківерці

справжнє кохання

унікальний експеримент

І ЧЕРЕЗ 60 РОКІВ У ШЛЮБІ – 

НЕМОВ МОЛОДЯТА 
«ГУЦУЛКУ КСЕНЮ» 
ГРАЄ НА АКОРДЕОНІ ВІД 
ВАЛЕНТИНА ПРИХОДЬКА

Юний талант підростає у селі Вер-
хівка Луцького району – музикант Вла-
дислав Кошелюк. Тринадцятирічний 
хлопець уже шостий рік опановує гру на 
акордеоні в Гіркополонківській музичній 
школі з викладачем Марією Лавренюк. 
Влад зізнався, що нині йому вже не важко 
ні сам інструмент підняти, ні мелодію за-
грати. До слова, на цьому акордеоні ко-
лись вчилася грати і його мама на своїй 
малій батьківщині.

– Коли ж ми переїхали сюди, в хаті 
був маленький акордеончик. Я трохи 
пам’ятаю, як брав його в руки і сам на-
тискав на кнопочки, – пригадує мій спів-
розмовник.

Згодом любов до музики в ньому від-
крив профільний педагог – Микола Олек-
сандрович. Зараз хлопець також бере 
уроки сольфеджіо в Антоніни Олексіїв-
ни у Гіркополонківській музичній школі. 
Одне слово, часу на дівчат і дискотеки в 
нього не залишається.

За роки навчання хлопець уже встиг 
взяти участь у багатьох музичних кон-
курсах і фестивалях, здобувши чимало 
призових місць. Зокрема, на Третьому 
всеукраїнському конкурсі-фестивалі 
виконавців на народних інструментах 
«Мереживо» пам’яті заслуженого діяча 
мистецтв України Олександра Степанова 
цьогоріч він посів друге місце. Це досить 
символічно для Владислава, адже його 
наставниця Марія Лавренюк є ученицею 
згаданого маестро.

Юний акордеоніст, який грав і в су-
сідній Польщі, згодом планує здобути 
вищу музичну освіту. Поки ж навчається 
у дев’ятому класі Воротнівської школи. 

Цікаво, що він уже має власний ін-
струмент, який 3 вересня на святкуванні 
Дня села йому подарував голова Луцької 
районної ради Валентин Приходько.

Нині Владислав бере участь у різних 
концертах і заходах. Також він хоче на-
вчити гри на акордеоні восьмирічного 
брата Тараса, а ще – мати власну студію.

самородок

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

Данило та Галина Літовінські 
з Ківерців відзначають 
діамантове весілля – пара 

разом 60 років. Як і замолоду, 
тримаються за руки, жартують та 
зізнаються у коханні. Старенькі 
кажуть, що прожили щасливе 
подружнє життя. Виховали доньку 
й сина, мають четверо онуків, 
дочекалися чотирьох правнуків. 

БІДА ПОЄДНАЛА 
«Була обласна сільськогосподарська ви-

ставка. А на виставку тоді везли усе найкра-
ще, – підморгує Данило Іванович. – От я й собі 
там жінку вибрав. Як побачив її, так і закохав-
ся. Яка красуня була: струнка, довгокоса». 

«Ой, не так ми познайомилися, як каже 
мій чоловік, – долучається до розмови дру-
жина. – Уперше побачилися, як я завклубом 
працювала. Був вихідний, я пішла до подруги, 
щоб домовитися, коли йти на танці. Стояли на 
вулиці, а тут Данило на велосипеді приїхав, 
підійшов, представився. Узяв мене за руку і 
каже: «Пішли на танці». Я й погодилася. Відто-
ді він мою руку не відпускає». 

Тож із весіллям не барилися: відгуляли 
через місяць після знайомства – 17 листопада 
1957 року. 

«Добре пам’ятаю наше весілля, гарна по-
года тоді була. А от людей багато не кликали. 
Прийшли тільки найрідніші: родичі та друзі. 
Річ у тім, що в моїй сім’ї трапилася трагедія – 
згоріла хата, – пригадує чоловік. – Мама по-
трапила в лікарню. Сім’я була велика, достат-
ку не мали, а тут ще й таке горе. Ой, тяжко тоді 
було жити. Тільки оговталися від тієї біди, як 
через півроку в батьків дружини згорів бу-
динок. У полум’ї загинуло двоє дітей – менші 
брати Галини. А батько не витримав, не зміг 
пережити горе, кинувся під потяг, загинув. От 
так нас біда поєднала». 

Їхнє життя минало у роботі, старалися, 
щоб хліб був і до хліба, ніколи не нарікали, що 
важко. 

«Колись були, як кажуть, напівголі та на-
півбосі, а про їжу вже й не кажу нічого: що за-
хопив, те й поїв, – каже чоловік. – Уже всі наші 
повмирали. А ми досі разом. Колись думав: як 
то багато! А пролетіли роки, дякувати Богу, і 
ми до цієї пори дожили».

Галина Григорівна майже все життя про-
працювала на пошті. У 1956 році закінчила 
Ківерцівське культосвітнє училище. Тоді її ске-
рували в село Липини Луцького району, там 
жінка працювала завклубом. 

«А вже як вийшла заміж, то пішла на пош-
тамт листоношею, – каже вона. – Довго там 
не працювала, перевели мене на начальни-
ка відділення, потім – на організатора до-
ставки. Скільки є посад на пошті, то на всіх 

Провести робочий день у 
темряві та на власному досвіді 

переконатися, з якими труднощами 
щодня стикаються люди з 
порушеннями зору, погодився 
радник міського голови Луцька, 
депутат міськради Ігор Поліщук. 
Експеримент відбувся 7 листопада.

Пересуватися містом з чорною пов’язкою на 
очах йому допомагав незрячий активіст органі-
зації «Генерація успішної дії» Іван Заячківський. 
Організатори акції демонстрували посадовцю 
доступність міста, пересувалися різними вида-
ми громадського транспорту, пішки подолали 
значну відстань вулицями з вузькими тротуара-
ми та активним рухом транспорту.

Труднощі Ігор Поліщук відчув уже на пер-
ших хвилинах, адже йому складно було само-
стійно сісти за робоче місце, навіть знайти 
власний мобільний виявилося непросто. Бла-
го, можна було налаштувати годинник, аби 
працювало звукове оголошення часу, водно-
час від роботи з комп’ютером цього дня дове-
лося відмовитися. 

Ігор Поліщук зізнався, що почувався дез-

РОБОЧИЙ ДЕНЬ У ТЕМРЯВІ

орієнтованим, а через відсутність тактильної 
плитки було незрозуміло, де закінчується 
тротуар та починається проїжджа частина. 
Справжньою проблемою є відсутність ого-
лошення зупинок у транспорті. Не завадило 
б забезпечити озвучення і на зупинках гро-
мадського транспорту. Нарікають люди з по-
рушеннями зору й на пішохідний міст над 
залізничними коліями, на який незрячій лю-

Ігор Поліщук упорався з викликом
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дині складно потрапити, адже немає маяків 
чи орієнтирів. Відсутні маячки і на пішохідних 
переходах, тож про розташування переходу 
доводилося здогадуватися за звуком автівок, 
що зупинялися.

«Багато людей запитують, чому я пого-
дився. Тому що багато спілкуюся з людьми з 
інвалідністю і розумію, що вони потребують 
нашої допомоги. Не треба боятися відчувати 
незручності чи здатися комусь смішним, треба 
боятися бути байдужими. Ми знаємо про проб-
леми з доступністю в Луцьку і вже беремося за 
їх розв’язання. Наприклад, нині закінчується 
ремонт вулиці Липинського, вже цьогоріч 
там вкладуть тактильну плитку, таку практику 
продовжуватимемо надалі. Намагатимемося 
також озвучувати пішохідні переходи, працю-
ватимемо з перевізниками, аби у маршрутних 
автобусах було озвучення зупинок», – пояснив 
укропівець.

Як зауважив голова обласного осередку «Ге-
нерації успішної дії» Віталій Ткачук, досі жоден 
місцевий посадовець не брав участі у такому 
тривалому експерименті. Ігор Поліщук не лише 
не відмовився від участі в акції, він навіть не 
знав, який маршрут на нього чекатиме. Активіст 
схвально оцінює те, що влада в обласному цен-
трі тепер не боїться визнавати недоліки. Про те, 
які наслідки матиме ця акція, активісти проси-
тимуть міську владу прозвітувати через рік.

я була. Нагородили мене орденом ветерана 
праці». 

«А я ще як вчився у школі, то вже працював: 
яка була робота, таку й робив. І комбайнером 
був, і вугілля на Донбасі видобував. А тоді ба-
гато років поспіль будівельником пропрацю-
вав. Закінчив у Рівному будівельний інститут. 
Маю 52 роки стажу. Через ту роботу вже ноги 
не слухають, – бідкається чоловік. – Дружина 
може ще і в церкву піти, і в хаті раду дати, а 
мені вже важко ходити, ноги болять». 

ЛЮБОВ І ПОВАГА ПАНУЮТЬ 
ДОТЕПЕР 

Нині Данилу Івановичу 83 роки, Галині 
Григорівні – 78. І хоч Літовінські багаті на літа 
люди, в усьому намагаються давати раду самі. 
Жінка каже, що чоловік їй скрізь допомагає. 

«Він мене шкодує, любить. Тому і картоплі 
мені начистить, і холодець зробить, і на олів’є 
усе наріже. І вже мені легше. А я ще, дякува-
ти Богу, собі раду даю. Сама в хаті прибираю, 
їсти готую, ще й кілька курочок тримаю. Так 
і живемо, аби не гірше. Життя прожити – не 
поле перейти. Але в любові та злагоді роки 
минають непомітно, – каже бабуся. – Сімей-
не щастя не в багатстві, а в теплих стосунках, 
мирі, спокої. Цього не купиш ні за які гроші». 

Старенькі тішаться, що їхні діти ніколи не 
бачили, як вони сваряться. Завжди старалися 
залагоджувати конфлікти мирно. 

«Я то більш стримана, а дід мій жартува-
ти любить, – зізнається пані Галина. – Колись 
десь вичитав, що сміх життя продовжує. От 
тепер і сам жартує, і мене смішить». 

Розповідаючи про своє нелегке життя, 
пані Галина дістає з сімейного альбому фото-
картки, показує шлюбні світлини, із золотого 
весілля. 50 років подружнього життя святку-
вали гучно, у ресторані. Велике свято органі-
зували їм діти й онуки. А от уже діамантове ве-
сілля подружжя відзначатиме удома, кажуть, 
що уже нема того здоров’я, щоб танцювати та 
веселитися. 

«Молодята» зізнаються, що завжди ста-
ралися ладнати між собою, поступатися одне 
одному. Тому любов та повага панують між 
ними й дотепер. 

Оглядаючись на прожиті роки, Галина 
Григорівна навіть і не вірить, що стільки часу 
минуло. За 60 літ, що вона прожила у шлюбі 
з чоловіком, знає усі його звички, розуміє з 
півпогляду. Секрет такого сімейного щастя – у 
взаєморозумінні, терпеливості та вмінні про-
щати одне одному. 

Подружжя мріє лише про одне: аби Бог дав 
можливість якомога довше побути разом

Весільний портрет Данила та Галини

Лілія Бондар

з особистого архіву

з особистого архіву

Юний акордеоніст мріє 
про власну студію
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історія про легенду ВОРОТАР, ЯКИЙ ГРАВ 
У ХОКЕЙ БЕЗ МАСКИ

 Іван БОГДАНОВИЧ

Цього року 
найсильніша і 
найзахопливіша 

хокейна ліга світу – 
НХЛ – святкувала сторіччя. 
Канадець українського 
походження Террі Савчук 
зіграв у Національній 
хокейній лізі 21 сезон. За 
цей час він чотири рази 
ставав володарем Кубка 
Стенлі, ще чотири рази 
його визнавали найкращим 
воротарем. Фішкою Террі 
стала гра без захисної 
маски, яка дорого йому 
коштувала: на обличчі 
гравця було близько 600 
шрамів. 

На жаль, особи чи явища, які 
стояли осторонь політичних або 
суспільних тенденцій часто не вхо-
дять у коло зацікавлення істориків. 
Террі, або ж Тарас Савчук – одна з 
невідомих українських спортивних 
легенд.

Його родина переїхала до ка-
надської провінції Манітоба під час 
першої хвилі еміграції, в кінці ХІХ 
століття. У Вінніпегу в родині Луї та 
Ганни Савчуків 28 грудня 1929 року 
на світ з’явився хлопчик – третя 
дитина у сім’ї. Найімовірніше, його 
хотіли назвати Тарасом, однак того-
часна канадська політика не схва-
лювала подібного. Тому малюка 
записали Терренс Гордон Савчук, 
якого у США та Канаді знають також 
під прізвиськом Юкі («українець»), 
яке йому дали у його першій сер-
йозній команді «Детройт Ред Вінгз».

Випробуванням для малого 
Террі стала смерть старших братів, 
а надто Миколи, який подавав знач-
ні надії у хокеї і був йому першим 
хокейним наставником.

«Не знаю, чим усе закінчилося б, 
якби не хокей. Щитки Майка висіли 
в моїй кімнаті й нагадували мені про 
брата. Зрештою, я твердо вирішив 
стати, як і він, голкіпером. Коли ви-
ріс, одягнув їх не просто так, як за-

звичай, для примірки, а на справж ню 
гру, і провів її просто прекрас но», – 
пригадував пізніше Террі. 

Наступним бар’єром на шляху 
до великого хокею стала травма 
руки. Боячись батьків, хлопець дов-
го приховував перелом, і кістки 
зрослися неправильно. Відтоді рука 
стала коротшою на два дюйми.

Террі все ж став одним з найпер-
спективніших місцевих спортсменів 
не лише у хокеї, а й у бейсболі.

До 17 років він грав за юнацькі 
команди, але інвалідність батька, 
яку той отримав на будівництві, ав-
томатично зробила Террі єдиним 
годувальником сім’ї. «Червоні кри-
ла» із Детройта стали першою ко-
мандою Савчука, в якій він отримав 
перший спортивний заробіток – 
2000 доларів.

У перший сезон він став найкра-
щим новачком ліги. Всі зрозуміли, 
що йому судилося стати першоклас-
ним гравцем. Усе могла перекрес-
лити жахлива травма, коли шайба 
влучила йому в око. Лікарі вряту-
вали око, але зір повністю не від-
новився. Додала проблем і важка 
хвороба – артрит. Нестерпний біль 
у плечах і ногах не давав йому спо-
кою до останніх днів життя.

Дебютувати в першій команді 
«Детройт Вінгз» Савчук зміг випад-
ково, через травму основного гол-
кіпера. Террі провів матч блискуче. 
А вигравши чотири з семи поєдин-
ків, один з яких відстояв на нуль, 
Савчук переконав тренера в тому, 
що може бути першим номером у 
команді. 

Террі здивував не лише своєю 
реакцією, а насамперед новим сти-
лем. На відміну від інших воротарів, 
які стояли у воротах на повний зріст, 
він проводив практично весь матч, 
зігнувшись мало не під прямим ку-
том. Грати так було і справді зручні-
ше, новація змінила уявлення про 

РОСІЯ НА МЕЖІ ВІДСТОРОНЕННЯ 
ВІД ЗИМОВОЇ 
ОЛІМПІАДИ В КОРЕЇ

ПРОГРАЄМО, АЛЕ КРОКУЄМО СЕРЕД ЛІДЕРІВ

Швейцарія

Міжнародний 
олімпійський комітет 

(МОК) отримав ще один 
серйозний привід не 
допустити Росію до участі 
у зимових Олімпійських 
іграх 2018 року в 
Пхенчхані.

Інформатор WADA Григорій 
Родченков надав МОК нові до-
кази існування в Росії державної 
допінг-системи. Відповідну ін-
формацію було донесено до спе-
ціальних комісій МОК. Родченков 
готовий зробити надану інформа-
цію публічною, якщо МОК у своїх 
розслідуваннях проігнорує отри-
мані дані.

Спочатку передбачалося, що 
6 листопада він надасть комісії 
Освальда інформацію про кон-
кретних спортсменів, які були 
частиною допінг-програми в Росії. 
Пізніше терміни передачі даних 
було перенесено на 27 жовтня. Це 
стало додатковим аргументом не 
на користь олімпійського чемпіо-
на Олександра Легкова та інших 
російських лижників, результати 
яких з Олімпіади-2014 було ану-
льовано, а самі спортсмени отри-
мали довічне відсторонення від 
виступу на Олімпійських іграх.

Комісія МОК контактувала в 
жовтні з Родченковим, колишнім 
керівником Московської антидо-
пінгової лабораторії. Він передав 
інформацію, яка є підтвердженням 
державної системи допінгу в Росії.

Родченков заявляє, що росій-
ську допінг-змову організувало 
й фінансувало безпосередньо 
міністерство спорту Росії під ке-
рівництвом Віталія Мутка, який 
зараз обіймає посаду заступника 
прем’єр-міністра Росії.

Мутко, як і президент Росії Во-
лодимир Путін, неодноразово за-
перечував будь-яку причетність 
до допінгового скандалу. Росія 
наполегливо вимагає екстрадиції 
Родченкова зі США, маючи на-
мір зробити інформатора WADA 
єдиним відповідальним за те, що 
сталося.

Раніше Григорій Родченков 
докладно розповів про те, як ро-
сійські агенти ФСБ були навчені 
відкривати пробірки зі зразками 
сечі російських спортсменів і за-
мінювати їх на чисті зразки.

Співробітники антидопінгової 
лабораторії через секретний люк 
проникали в офіційну лаборато-
рію Олімпіади в Сочі й за допо-
могою солей унеможливлювали 
для перевірок позитивні допінг-
проби.

клубу та інвестиційної корпорації. 
Той вимагав від нього податися у 
бізнес. А завищені фінансові апе-
тити дружини Террі виводили кіпе-
ра з рівноваги. Він не надто вдало 
ввійшов у сезон і вперше в його 
кар’єрі поразок було більше, ніж 
перемог. Усе це наклалося на по-
стійну емоційну напругу Савчука, 
що й призвело до серйозного нер-
вового зриву. Наступного сезону 
він заявив, що закінчує кар’єру. Під 
тиском дружини та тестя хокеїст 
почав «бізнес-кар’єру». Але прода-
жі авто, страхова і менеджерська 
справи бажаного успіху йому не 
принесли.

У 1957 році лікарі встановили 
Савчуку новий страшний діагноз: 
гостре інфекційне захворювання 
крові. Террі став ще більш похму-
рим. Він гадки не мав, що робитиме 
без хокею. 

До життя чоловіка повернуло 
запрошення знову грати за «Де-
тройт». У наступні сім років його ко-
манда тричі зіграла у фіналах Кубка 
Стенлі. Савчук грав деякі ігри на 
уколах, відбиваючи по 30-40 кидків.

Свій завершальний Кубок Стенлі 
він виграв у складі «Торонто Мейпл 
Ліфс» у 1967 році. 

Наступні два роки були періо-
дом кризи в житті Террі. Він розлу-
чився, спортивна кар’єра пішла на 
спад, хокеїст часто змінював клуби. 
Свого останнього сезону Террі грав 
у Нью-Йорку і з одноклубником Ро-
ном Стюартом орендував будинок в 
передмісті. Ніхто не міг збагнути, як 
веселий і товариський Рон міг пе-
ребувати з відлюдькуватим та віч но 
похмурим Савчуком під одним да-
хом. Але вони прекрасно вживали-
ся. Грім ударив одного травневого 
вечора 1970 року – між хокеїстами 
сталася сварка. Вона закінчилася 
бійкою, відновити деталі якої не 
вдалося і дотепер. Савчук отримав 
фатальні ушкодження, і 31 травня 
1970 року легенди не стало.

Террі Савчуку належить досі не-
побитий рекорд NHL – 115 матчів 
без пропущених шайб. На початку 
1970-х український воротар уві-
йшов до Зали слави хокею.

nhl.com
/redw

ings

Легендарний воротар НХЛ мав укорочену хворобою 
руку, страждав на артрит і вижив після жахливої ДТП

гру воротаря. Але Террі зробив це 
не завдяки революційному мислен-
ню, а тому, що через артрит спина 
не розгиналася.

Північна Америка була враже-
на грою нової зірки. Попри травми, 
Террі з’являвся в кожній грі. У се-
редньому за матч Савчук пропускав 
менш як одну шайбу і в перший свій 
дорослий сезон отримав приз як 
найкращий новачок НХЛ.

Позбавлений через недуги всіх 
інших радощів життя, він жив хоке-
єм двадцять чотири години на добу, 
цурався гучних компаній, не свят-
кував разом із командою перемоги 

й не заливав горе алкоголем. Террі 
зневажав автографи, журналістів 
і намагався триматися від них по-
далі. 

Наступні п’ять років стали періо-
дом його величі, але в 1954 році 
Террі потрапив у жахливу автоката-
строфу. Менше з тим, переламавши 
чи не всі ребра і порвавши легені, 
вже наступного року став воло-
дарем Кубка Стенлі. Однак у 1956 
році його несподівано обміняли 
до Бостона. Одночасно почалися 
негаразди в сім’ї. Він конфліктував 
із тестем – багатим і впливовим 
детройтським власником гольф-

Луцьк, Нетішин

Представники Волині 
в еліті чоловічого та 

жіночого волейболу і 
далі перебувають серед 
найкращих команд Вищої 
та Суперліги. 

Дівчата з команди «Волинь-
Унiверситет-ОДЮСШ» після перших 
трьох турів мали стовідсотковий 
результат і були лідерами Супер-
ліги. У четвертому турі в гості до 
Луцька приїхав визнаний лідер жі-
ночого волейболу країни – «Хімік» 
з Южного. Нав’язати боротьбу під-
опічним Богуслава Галицького на-
разі не вдалося і в результаті – два 
програні матчі з рахунком 0:3.

Чемпіонат бере паузу до 1-2 
грудня, коли лучанки вдома зігра-
ють зі столичним «Фаворитом», 
який наразі не знає смаку перемог. 

Минулого вікенду відбулися та-
кож матчі другого туру чемпіонату 
України серед чоловічих команд 

Вищої ліги. Нагадаємо, що Волинь у 
другому за рангом чемпіонаті в країні 
репрезентує луцький «Олюртранс». У 
Нетішині, де відбувався 3-й тур чем-
піонату, хлопці Юрія Гупала виграли 
в «Фаворита» (Лубни) у трьох партіях 
(25:16, 25:18, 27:25), але поступилися 
господарям з ХАЕС-НАЕК. Наші ви-
грали першу партію, але згодом у 

суперемоційному матчі поступилися 
1:3 (14:25, 26:24, 25:21, 25:23).

Вища ліга також бере паузу, 
причому ще довшу, ніж у жіночій 
Суперлізі. Матчі наступного ігрово-
го дня відбудуться аж 23 і 24 грудня. 
«Олюртранс» зіграє із «Новато ром» 
(Хмельницький) та «Колосом» (Но-
воселиця).

Турнірна таблиця Суперліги 
М Команда М П П О
1 Хімік (Южне) 8 8 0 23
2 Галичанка (Тернопіль) 8 6 2 19
3 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ (Луцьк) 8 6 2 18
4 Орбіта (Запоріжжя) 8 5 3 14
5 Регіна (Рівне) 8 3 5 9
6 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 6 2 4 6
7 Сєвєродончанка (Сєвєродонецьк) 8 0 8 1
8 Фаворит (Київ) 6 0 6 0

Регулярний чемпіонат (перша шістка з 16 команд)
М Команда М П П М’ячі О
1 Заваір (Одеса) 5 5 0 406/336 14
2 Новатор-2-Прикордонник 

(Хмельницький) 5 4 1 448/397 13

3 Олюртранс (Луцьк) 5 4 1 421/330 12
4 ШВСМ-СумДУ (Суми) 5 4 1 425/295 12
5 Зміївський енергетик 

(Слобожанське) 5 4 1 450/361 10

6 ФСТ Спартак (Свалява) 5 3 2 411/416 9

Волинянки дали бій «Хіміку», але 
виграти у лідерів вітчизняного 
волейболу їм ще не до снаги

М
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Відсутність голів – це проблема для газет, а не для мене. Фернандо Торрес

ПРЕМ’ЄР-ЛІГУ 
РОЗШИРЯТЬ ТІЛЬКИ 
У 2019 РОЦІ

Робоча група з реформування 
системи змагань професійного 
та аматорського футболу в 
Україні представила на розгляд 
Виконавчого комітету ФФУ 
пропозиції щодо зміни футбольних 
чемпіонатів у країні – Прем’єр-ліги, 
Професіональної футбольної ліги 
(ПФЛ) та створення Національної 
футбольної ліги (НФЛ).

Уперше ідею реорганізації озву-
чили влітку. Тоді йшлося про фактич-
ну майбутню ліквідацію ПФЛ, яка нині 
опікується Першою і Другою лігами. 
Планувалося, що Прем’єр-ліга прово-
дитиме змагання УПЛ та Першої ліги, а 
новостворена НФЛ візьметься за новий 
чемпіонат, у який включать Другу лігу та 
кращі аматорські змагання. За кілька мі-
сяців питання «переграли» і робоча гру-
па зупинилася вже на схемі, коли футбо-
лом, крім ФФУ, опікуватимуться аж три 
структури – УПЛ, ПФЛ та НФЛ, які прово-
дитимуть змагання у різних лігах. Отже, 
виконком ФФУ ухвалив такі рішення:

– рекомендувати УПЛ з сезону 
2019/2020 збільшити кількість команд-
учасниць змагань УПЛ з 12 до 16;

– починаючи з сезону 2019/2020, 
право на участь у змаганнях ПФЛ мати-
муть лише професійні футбольні клуби 
Першої ліги зі зміною кількості команд-
учасниць змагань з 18 до 16 та створен-
ням змагань U-19;

– із сезону 2019/2020 розпочати 
проведення чемпіонату Національної 
футбольної ліги. Склад учасників тур-
ніру сформують професійні футбольні 
клуби Другої ліги, що втратять право 
брати участь у змаганнях ПФЛ сезону 
2019/2020, та команди клубів-учасників 
чемпіонату ААФУ сезону 2018/2019.

Отож, у наступному сезоні кількість 
учасників УПЛ залишиться незмінною. 
Головна мета – повернутися до форма-
ту з 16 командами в сезоні 2019/2020 за 
умови, що клуби, які отримають право 
на підвищення в класі, відповідатимуть 
мінімальним критеріям атестації для 
клубів УПЛ.

16-й тур 
17 листопада, п’ятниця: «Шахтар» – 
«Олександрія», 19:00 («Футбол-1»);
18 листопада, субота: «Зірка» – 
«Динамо», 14:00 («Футбол-1»); 
«Зоря» – «Верес», 14:00 («2+2»); 
«Карпати» – «Маріуполь», 17:00 («2+2»).
19 листопада: «Ворскла» – «Сталь», 
14:00 («Футбол-1»);
«Чорноморець» – «Олімпік», 19:30 
(«2+2»).

реформи

прем’єр-ліга

  Юрій КОНКЕВИЧ
Одеса

перша ліга ПОРАЗКА У МАТЧІ ХЕТ-ТРИКІВ 

«Волинь» і далі підтверджує 
реноме нестабільної команди 
й після витягнутої «на зубах» 
домашньої перемоги над 
«Авангардом» беззубо 
поступилася в гостях одеській 
«Жемчужині». 

Матч на «вбитому» полі відбувався на 
зустрічних курсах, без центру поля, але гос-
подарі «перестріляли» гостей, причому най-
більше до цього доклався колишній напад-
ник «Волині», 35-річний Анатолій Діденко. Він  
відправив у ворота колишніх одноклубників 
три голи й на початку другого тайму «Жемчу-
жина» вигравала 4:1. «Волинь» зусиллями но-
мінального захисника Владислава Шаповала 
скоротила розрив до 4:3, але далі, за словами 
їхнього в. о. головного тренера Альберта Ша-
хова, чомусь зупинилася і невідомо чому не 
бігла вперед зрівнювати рахунок. 

М Команда І В Н П О
1 Арсенал 21 16 4 1 52
2 Полтава 21 15 2 4 47
3 Інгулець 21 12 6 3 42
4 Колос 21 13 2 6 41
5 Геліос 21 12 4 5 40
6 Десна 21 11 4 6 37
7 Авангард 21 10 4 7 34
8 Гірник-Спорт 21 9 1 11 28
9 Оболонь-Бровар 21 7 6 8 27
10 Балкани 21 6 8 7 26
11 Рух 21 6 7 8 25
12 Миколаїв 21 6 5 10 23
13 Жемчужина 20 6 3 11 21
14 Нафтовик-Укрнафта 22 4 8 10 20
15 Суми 21 5 4 12 19
16 ВОЛИНЬ 21 5 3 13 18
17 Кремінь 21 5 3 13 18
18 Черкаський Дніпро 21 3 2 16 11

Відтак – тринадцята поразка лучан у 21 
матчі чемпіонату. Радіти можна хіба за хет-
трик Шаповала, який нині є найкращим бом-
бардиром команди (7 голів).

Склад «Волині» у матчі: А. Марчук (Хва-
лицький, 35) – Тетеренко, Марушка, Никитюк, 
Бескоровайний  (Неделюк, 46, Степанов, 39) – 

Тимошенко (Гладун, 46), Медведь – Ляшенко 
(Тракало, 63), Дмитренко, О. Марчук – Шапо-
вал.

Завершальний матч у багатостраждаль-
ному футбольному році-2017 «Волинь» про-
веде на рідному газоні. У п’ятницю, 17 листо-
пада, лучани прийматимуть удома київський 

«Арсенал», який рветься на всіх вітрилах у 
Прем’єр-лігу.

нове ім’я

Футбольна Волинь минулого тижня 
засвітила ще одну зірочку – 

вихованець ДЮСШ смт Люблинець 
та аматорського клубу «БРВ-ВіК» із 
Володимира-Волинського вперше 
викликався до лав молодіжної збірної 
України. 19-річний центральний захисник 
кропивницької «Зірки» розповів про 
перші враження від тренувань у команді 
Олександра Головка.

– З дебютом ще рано вітати, адже це 
тільки виклик у збірну, в якій провів кілька 
тренувань. Але дуже приємно було пере-
мкнутися на зовсім інший рівень ставлення 
до футболу, – розповідає Олександр. – Дуже 
сподобався підхід до тренувального процесу, 
ми розбирали матчі суперника й ставлення 
тренерів, отримав багато нової інформації 
для себе. 

ОЛЕКСАНДР МАТКОБОЖИК: 
«ДЕБЮТ У «ЗІРЦІ» ПРИПАВ 
НА ГРУ ПРОТИ «ВОЛИНІ»

– Розкажи, як потрапив 
із Ковеля в «Зірку»?

– Моїм першим трене-
ром був Юрій Мазур. Я грав у 
чемпіонаті ДЮФЛ України, а в 
2015 році він попросив трене-
рів «Зірки» взяти мене на пе-
регляд. Спочатку грав на пер-
шість міста, а потім пробився 
у молодіжну команду, згодом 
сподобався Сергію Лаври-
ненку і став гравцем «Зірки». 
Вона тоді виступала ще в 
Першій лізі, щоправда, дебю-
тував у Кропивницькому вже 
в Прем’єр-лізі. Повноцінний матч за «Зірку» 
припав якраз на гру проти «Волині» у травні 
цього року, моя команда перемогла 2:0.

– У національній збірній 
новачки завжди якісь піс-
ні співають, а в молодіжній 
щось подібне є?

– Ні, ми просто на першій 
зустрічі підводимося й корот-
ко розповідаємо про себе – 
хто, де грав, у кого тренувався, 
яка позиція. 

– У молодіжці зараз 
справж ня «волинська общи-
на»...

– Так, раніше грали чи на-
родилися на Волині Артем Ду-
дік з «Шахтаря», Сергій Петров 

і я – із «Зірки». Шкода, що поки в основу моло-
діжної збірної не потрапляємо, але це – сти-
мул зростати і вчитися. 

  Іван БОГДАНОВИЧ
Ковель

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

fczhem
chuzhina.od.ua

команда №1

  Юрій КОНКЕВИЧ
Львів

«Якось після марлосів та ісмаїлі і 
не хочеться на матч іти, але коли 
ще у Львові наступного разу збірну 
побачиш?». – «А я вчора послухав 
«Руки вверх», які вони співали в 
ресторані, і щось також зашкребло 
в душі», – два хлопці купують 
квитки на матч збірних України та 
Словаччини в театральній касі біля 
оперного у Львові. 

Опівдні в день гри тут залишаються пере-
пустки тільки за 120 гривень і їх доволі актив-
но беруть, хоч перед матчем директор «Арени 
Львів» прогнозував, що прийде трохи більш 
як двадцять тисяч уболівальників. Аншлагу не 
виходить, але тридцять тисяч команда збирає. 

Повернення команди №1 у Львів нехай і в 
товариському матчі стало подією для заходу 
країни. Автівками, потягами, «Бла-бла-каром» 
чи автобусами на віддалений від центру Льво-
ва стадіон «на збірну» їдуть звідусіль.   

Одвічна проблема віддаленості «Арени 
Львів» і транспортний колапс міста Лева зно-
ву нагадують про себе. Стадіон не відразу 
заповнюється, фактично, першу половину 
тайму люд доходить на трибуни. А сектор уль-
трас «Карпат» заповнюється тільки під кінець 
першого тайму. «Жахливі корки на Стрий-
ській. Ми думали, що після роботи встигнемо 
до 20:00, але таких заторів у Львові вже давно 
не пригадуємо. А ще нас довго не пропускали 
на сектор через проблеми з турнікетами і до-
датковий огляд», – пояснює лідер львівських 
фанів Тарас Павлів. Їхній сектор заповнився 
до кінця першого тайму, коли українці якраз 
зрівняли рахунок. 

Саме львівський прайд заводив «Арену». 
Пірошоу після трьох років відсутності збірної 
у Львові фанати не влаштовували, але усі тра-
диційні для міста «заряди» проскандували в 

«НІ НАТУРАЛІЗАЦІЇ!»: ЯК ЛЬВІВ 
ПРИЙМАВ КОМАНДУ ШЕВЧЕНКА

унісон зі стадіоном. Цікаво, чи не за «Бий мос-
каля», «Бандера, Шухевич – герої України» та 
пісеньку про недопрезидента сусідньої дер-
жави ФІФА й цього разу випише штраф ФФУ? 
Саме промовиста пісня про Путіна викликала 
одностайну підтримку на «Арені».

Після гри на горіхи дістається газону «Аре-
ни Львів». Серія домашніх матчів «Вереса», два 
поєдинки «Зорі» в Лізі Європи й дощі зробили 
поле грузьким. Особливо важко було грати 
на ньому в другому таймі. «Шахтар» поїхав, і 
за газоном перестали належно доглядати», – 
пояснює львівський колега. Хоча насправді 
за газоном більше дивилися фахівці «Карпат», 
але клуб улітку знову повернувся на рідну 
«Україну» й належно доглядати за «Ареною» 
стало нікому.

На прес-конференції і в мікст-зоні всі 
почергово відзначають атмосферу «Арени 
Львів», а Ян Козак навіть двічі похвалив три-
буни, сказавши, що вони тиснули на молодих 
гравців, яких він випустив проти України. 

Андрій Шевченко не шкодував теплих 
слів публіці, але на питання про банери, які 
фанати «Карпат» виставили на своїх трибунах, 
відповідати не захотів. «Ні натуралізації!» – гі-
гантська розтяжка показала ставлення уль-
трас до питання Марлоса і ймовірної з’яви у 
2018 році на лівому фланзі оборони збірної 
ще одного бразильця з «Шахтаря» Ісмаїлі. Ін-
ший банер стосується ухвалення закону про 
вболівальників, який запровадить вхід на ста-
діони суто за паспортами. 

«Це не до мене», – каже Шева, хоча саме 
йому ухвалювати рішення про виклики до 
збірної вчорашніх іноземців. Журналісти не-
голосно обурюються й переходять до інших 
запитань. Напевне, саме Шевченку варто 
було самому розставити крапки над «і», аби 
питання натуралізації не закидали йому аж 
до березневих спарингів збірної. «Усім дякую, 
всім до наступного року», – каже Шева і за-
криває черговий контраверсійний сезон на-
ціональної збірної.

Україна за домогою голів Ярмоленка та 
Коноплянки і з підтримкою трибун дотиснула 
Словаччину в товариському матчі

Ю
рій Конкевич

Після матчу «Волинь» сфотографувалася 
з виїзними вболівальниками та колишнім 
одноклубником Анатолієм Діденком

Вихованець ковельського 
футболу зацікавив тренерів 
молодіжної збірної України

goldtalant.ua
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З першої хвилини життя треба вчитися бути достойними жити. Жан-Жак Руссо

№ 45 (93)  16 листопада 2017 року

У житті кожного чоловіка є два важливі 
етапи. 1. Батьки купують йому комп’ютер. 
2. Він сам купує собі комп’ютер.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Який твій улюблений час? 
– Коли ти поруч. А твій? 
– Present Simple. Не потрібно заморо-

чуватися. Узяв займенник, узяв дієслово – 
готово. Шедевр!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учителька: 
– Діти, назвіть єдиного звіра, якого бо-

їться лев. 
Петрик, не роздумуючи: 
– Левиця, Маріє Петрівно!

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

Планшет винайшли, щоби люди нареш-
ті припинили сидіти в інтернеті й почали в 
ньому лежати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П’ятирічна дівчинка – батькові:
– Татку, дай мені 100 гривень і я тобі 

скажу, хто вночі з мамою спить, коли тебе 
немає...

– Ось, бери... Скажи, хто?!
– Я!

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

Хитра дружина наївного чоловіка пе-
реконала його, що той, хто головний у 
домі, миє посуд.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Привіт, куме! Як поживаєте? 
– Як гарбуз. 
– А то як? 
– Живіт росте, а хвостик сохне.

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

Горілка – дивовижний напій: смак один, 
а пригоди завжди різні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іван каже до Марічки:
– Марічко, ходімо погуляємо селом.
– Ну, ходи.
– А ти не боїшся? Бо я хлоп – сила!
– Та ні, не боюся. 
Ідуть селом. Іван:
– Марічко, а йдемо за село в поле?
– Ну, то йдемо.
– А тобі не страшно? Бо я хлоп – сила!
– Та ні, не страшно. 
Ідуть полем:
– Марічко, а давай в полі ляжемо в тра-

ву і полежимо?
– Ну, давай.
– А тобі не страшно? Бо я хлоп – сила!
– Та ні, не страшно.
– Марічко, йдемо додому, чи що?
– Ну, то йдемо.
– А ти не боїшся? Бо я хлоп – сила!
– Та ні... 
Доходять додому.
– Марічко, а завтра підемо гуляти?
– Ну, та підемо.
– А тобі не страшно? Бо я хлоп – сила!
– Слухай, Іване, знала би я, що ти такий 

хлоп, то вбрала би підштаники, бо комарі 
всі стегна покусали.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сидячи на задньому сидінні таксі, мо-
нашка зауважила, що водій поглядає на 
неї.

– Не хочу вас образити, – сказав він, – 
але я завжди мріяв поцілувати монашку.

– Ну, гаразд, – відповіла вона. – Але 
тільки якщо ви – католик і неодружений.

Водій сказав, що так воно і є. Тоді мо-
нашка поцілувала його в губи довгим і 
пристрасним поцілунком. Чоловік при-
йшов в екстаз, але потім заплакав.

– У чому річ? – запитала монашка.
– Вибачте мені, сестро, але я згрішив, 

бо збрехав вам: я – одружений, і я – єврей.
Монашка відповіла:
– Нічого страшного. Мене звуть Валєра 

і я їду на маскарад.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмова двох подруг:
– Тобі давно пора заміж!
– Так, ніяк не можу знайти хорошого 

чоловіка. Все про твого Василя думаю.
– Про мого чоловіка?!
– Ну так! Думаю, не дай Бог, такий са-

мий телепень трапиться.

Жартівливий гороскоп на 16 – 22 листопада 
Овен (21.03 – 20.04)
Андрій Музика 
4 квітня 1971 р.
Голова Рожищенської райради
Сюрприз чекає на вас. 
Щоправда, якщо ви самі 
готові дивувати. Нічого 
не бійтеся. Тоді побачите, 

як швидко досягнете успіху. Атмосфера 
навколо віщуватиме вам зміни, а здатність 
переконувати розв’яже серйозну 
суперечку.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Русюк 
3 травня 1987 р.
Легкоатлет
Відпочиватимете, як і 
житимете, «на бігу». У рідні 
краї скоро проведуть 
інтернети, щоб уся громада 

дізналася про найшвидшого на селі Тельця. 
Час планувати майбутні перемоги та 
від’їдатися. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Сергій Гарбарук 
3 червня 1966 р.
Голова Голобської ОТГ
З фінансами усе складеться 
не найкращим чином. Ті, 
що багато обіцяли, коли 
засівали, після жнив урожай 

забрали. Обдумуватимете плани порятунку і 
ймовірної втечі від народного гніву.  Тож не 
завадить трішки розслабитися на дозвіллі.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Незадоволеність буттям 
керуватиме свідомістю. 
Час змінити роль актора 
на лялькаря і запалити ще 

одну свічку на торті особистих перемог. 
Доведеться пошкребти в засіках вітчизни, 
аби розплатитися з боргами. 

Лев (24.07 – 23.08)
Світлана Головачук 
4 серпня 1982 р. 
Начальник відділу інформаційної 
політики Волинської ОДА, 
радник голови ОДА
Нова соціальна роль вам 
так пасує! Справді, не треба 

боятися громадського осуду – відкрийте 
свої стосунки людям. Легше на душі стане 
всім. Обережно – навколо нишпорять акули 
пера і гієни клавіатури. 

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
У вас нині неймовірне 
свято. Буде багато уваги 
до марудних справ. Хтось 

несподівано реалізує вашу мрію. Але 
доведеться інвестувати у власні знання. Не 
пошкодуєте про дивіденди.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Заступник голови 
Держлісагентства, 
депутат Волиньради
Восени не варто скидати з 
себе відповідальність, наче 

листя з дуба і голки із сосни. Цього тижня 
спробуєте пошукати запасний аеродром. 
Досвід та повага дозволять претендувати на 
затишну комірку чи принаймні нірку. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Микола Макарук 
9 листопада 1960 р.
Голова Ратнівської райради 
Зніміть стрес смачненьким. 
Приготуйте легкий десерт 
із земельних рішень. Саме 
час позбутися мотлоху. 

Звільніть місце для нового. Багато й чесно 
працюватимете – міцно спатимете. У вас із 
цим усе гаразд.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Микола Кучерепа 
25 листопада 1953 р.
Професор кафедри нової та 
новітньої історії України СНУ 
ім. Лесі Українки, кандидат 
історичних наук 
Слова вчорашніх друзів по-

ранять душу сильніше, ніж гнів ворогів. Увесь 
тиждень доведеться розгрібати зопалу сказа-
не, й кінця-краю тому не буде видно. Зберіга-
тимете порох сухим, а розум холодним. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Найвдячніші слухачі – ті, хто не 
покине в миті радості і смутку. 
Довговічність стане платівкою-
довгограйкою, а кумедність – 

оригінальністю. Цього тижня ймовірні нові 
запрошення. Стежте за здоров’ям, бережіть 
голос. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р.
Народний депутат, бізнесмен
Розібратися зі складними 
юридичними заковиками 
вже не годні навіть ваші 
високі друзі на Олімпі. Висока 

ймовірність гніву та громовиць від Зевса. 
Дозвольте Феміді зробити з собою все, що 
вона захоче. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради, 
радник голови Волиньради

Ви давно не збиралися 
з друзями. Організуйте 
вилазку на якусь сесію. Для 

колег ви – джерело натхнення: талантами 
захоплюються, але варто здивувати чимось 
новеньким.

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 16 – 22 листопада

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

ЛЮБОМЛЬСЬКА ПЕЙСАХІВКА – 
АЛКОГОЛЬНИЙ БРЕНД ВОЛИНІ

колесо історії

  Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
«Хроніки Любарта»,  hroniky.com
Любомль

Чи знали ви, що  в багатьох 
музеях світу є зразки 
алкогольного напою з 

Волині? І це не пиво луцьких 
Земана чи Шнайдера. Це – 
любомльська пейсахівка.

Цей міцний єврейський напій виготов-
ляють із родзинок. За технологією, виноград 
збирають, засушують, потім розпарюють, а 
далі відбувається перегонка в мідному апа-
раті для дистиляції. Назву напій отримав на 
честь релігійного свята Пейсах.

Виробляли напій у Другій Речі Посполитій 
монополісти. Так, 30% пейсахівки продукува-

ли в Любомлі на «Фабриці горілок Райзмана 
та Копельзона». Усю іншу виробляли в містах 
Вільно та Гродно. 

Свою продукцію спиртогорілчаний завод 
Райзмана і Копельзона виготовляв недовго – 
з 1925 до 1930 року. До речі, в 1930-х у Лю-
бомлі була єдина приватна аптека тих-таки 
Мошка Райзмана і Кельмана Копельзона. 
Сьогодні в приміщенні колишньої гуральні 
розташований хлібозавод, а ще раніше була 
електростанція. 

Кошерну пейсахівку з Любомля розлива-
ли в скляну тару ємністю 0,6 літра та випуска-
ли раз на рік, спеціально до свята. 

На багатьох польських сайтах можна 
сьогодні знайти навіть одяг із зображенням 
бренда «Любомльська пейсахівка», цікаво, 
що для заохочення продавці пишуть «Лю-
бомльська пейсахівка краща за бурбон Jack 
Daniel’s». Етикетка любомльської пейсахівки

allegro.pl



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

РОЗВАГИwww.volynnews.com 23

Правило №1: ніколи не втрачайте гроші. Правило №2: ніколи не забувайте правило №1. Уорен Баффет

№ 45 (93)  16 листопада 2017 року

погляд у минуле

16 листопада – Гертруда, 
Георгій, Йосип
17 листопада – Симон, 
Інокентій, Фаїна
18 листопада – Наталя, Ганна, 
Григорій, Галактіон, Олександр, 
Гурій
19 листопада – Клавдія, 
Олександра, Павло, Єфросинія
20 листопада – Валерій, 
Кирило, Лазар, Федір, 
Зосим, Іларіон, 
Євген, Йосип, 
Богдан
21 листопада – 
Михайло, Гаврило
22 листопада – 
Іван, Олександр, 
Порфирій, Мотря, 
Максим

16 листопада – Гертруда, 
Й

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 27 000 прим. Замовлення: 25348.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 22 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
сервіз столовий на 6 персон.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Валерій, 
едір, 

о

* 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.

Домалюйте та розфарбуйте бджілку.

Спробуйте намалювати песика.

Розв’яжіть приклади та впишіть правильні 
відповіді у квадрати.

1 місяць –  15,7415,74 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

ПЕРШИЙ ПРОТОТИП ІНТЕРНЕТУ 
СТВОРИЛИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ 

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.

Д
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е 
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У 1969 році інженери Каліфорнійського 
та Стенфордського університетів, 

які перебували на відстані 600 км один 
від одного, відіслали повідомлення 
за допомогою мережі, яка тоді 
називалася Arpanet. Це був перший 
прототип інтернету. Мережу створили 
за дорученням міністерства оборони 
США, щоб науково-дослідницькі та 
військові інститути могли обмінюватися 
інформацією. 

У 1962 році керівник Агентства передових 
оборонних дослідницьких проектів США Джозеф 
Ліклайдер висловив ідею створення всесвітньої 
комп’ютерної мережі. У 1969 році Міністерство обо-
рони США започаткувало розробку проекту, який 
мав на меті створення надійної системи передачі ін-
формації на випадок війни. Агентство DARPA запро-
понувало розробити для цього комп’ютерну мере-
жу. Всі роботи фінансували за рахунок Міністерства 
оборони. Перший сервер ARPANET було встановле-
но 1 вересня 1969 року в Каліфорнійському універ-
ситеті у Лос-Анджелесі. Комп’ютер Honeywell 516 
мав 12 кілобайтів оперативної пам’яті.

 У 1990 році мережа ARPANET припинила існування, 
програвши конкуренцію NSFNet. Тоді ж було зафіксовано 
перше підключення до інтернету через телефонну лінію.
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примхи багатих

цікава знахідка

АМЕРИКАНЕЦЬ 
СТВОРИВ МУЗЕЙ 
КРИШОК ВІД УНІТАЗІВ

Американець Барні Сміт 
майже півстоліття збирав 

кришки від унітазів і розписував 
їх. У колекції дивака – понад 
1300 робіт, які розташовані в 
тематичному музеї, і тепер він 
шукає нового господаря.

Барні Сміт усе життя пропрацював 
сантехніком, але, крім роботи, в нього 
було ще й хобі – збирати кришки від уні-
тазів. У вільний час 96-річний колекціо-
нер прикрашав їх не тільки фарбами, але 
й різними декоративними предметами, 
повідомляє rusjev.net.

На збір колекції Сміт витратив 50 ро-
ків. Оскільки кількість його робіт за весь 
цей час зросла до півтори тисячі, йому 
довелося відкривати цілий музей у влас-
ному гаражі.

«Дуже часто злегка пошкоджені 
кришки списували, а я ходив і збирав їх. 
Потім розписував і декорував. Першим 
зразком моєї колекції була дерев’яна 
кришка з оленячими рогами», – каже 
Барні Сміт.

Тепер же пенсіонер шукає нового 
власника для свого музею, оскільки він 
вже не може поповнювати колекцію но-
вими шедеврами, зважаючи на вік і стан 
здоров’я.

«Мені важко працювати в такому тем-
пі, як раніше. Я втрачаю сили. Адже мені 
вже 96», – зауважує Барні Сміт.

Експерти оцінюють його колекцію в 
кілька десятків тисяч доларів. Але не гроші 
важливі для Сміта – він бажає знайти лю-
дину, яка продовжила б його справу й не 
стала б викидати його роботи на смітник.

«Мені потрібен покупець, який і далі 
працював би з музеєм. Не має значення, 
куди переїде моя колекція. Але я хотів би, 
щоб новий власник зберіг її і щоб люди й 
далі милувалися нею», – мріє Барні Сміт.

дивина

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

Учені заявили, що 
гігантський айсберг, 
який відколовся від 
антарктичного льодовика 
Ларсена в липні 2017 
року, відкрив цілу 
екосистему – невідому та 
давню, яку треба вивчати 
якомога швидше, поки 
вона не зникла. Про це 
пише журнал Nature. 

Як підкреслюють дослідни-
ки, морська вода і дно площею 
5800 км2, які раніше були при-
ховані під льодовиком, містять 
живих істот, які були замкне-
ні в цьому регіоні протягом 
120 тис. років.

Водночас науковці не мо-
жуть реагувати швидко, бо до-
слідницькі судна бронюють за 
кілька місяців або навіть років 
наперед.

ЕКОСИСТЕМА В 
ГІГАНТСЬКОМУ ЛЬОДОВИКУ
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Д
А ЧЕТВЕР 16 ЛИСТОПАДА

+5 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 17 ЛИСТОПАДА

+5 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 18 ЛИСТОПАДА

+7 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 19 ЛИСТОПАДА

+5 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 20 ЛИСТОПАДА

+3 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 22 ЛИСТОПАДА

+3 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 21 ЛИСТОПАДА

+2 0C+0 0C

ДЕНЬНІЧ

Найближчу експедицію до 
льодовика Ларсена запланова-
но на березень 2019 року, тоді 
дослідники і зможуть вивчити 
нову екосистему.

nationalobserver.com

На що тільки люди не 
витрачають заощадження! 
Одні готові викидати шалені 

гроші на мистецтво, інші – на 
прикраси та аксесуари, треті – на 
красу. Портал toneto.net зробив 
підбірку найдорожчих у світі 
речей: сумок, фотографій, картин 
та інших модних штучок. 

Найдорожче у світі фото – «Фантом» 
Пітера Ліка. $6 500 000. Чорно-білу фотогра-
фію, яку в 1999 році зробив австралійський 
фотограф Пітер Лік, придбали на аукціоні за 
$6 500 000. Він зробив знімок у Каньйоні Ан-
тилопи, штат Арізона, США. На світлині зоб-
ражена одна з печер каньйону. Всередині 
печери видно світло, що падає через невели-
кий отвір. За словами самого автора, це світло 
утворює фігуру, схожу на привида. Саме тому 
він вирішив назвати свою роботу «Фантом».

Найдорожча сукня – легендарне біле 
плаття Мерилін Монро від Вільяма Травіл-
ла. $4 600 000 плюс $1 000 000 комісійних. Ме-
рилін Монро створила одне з найвідоміших 
у світі зображень, коли ступила на 
люк підземної вентиляції. 
Вона була одягнена в ши-
карне біле плаття, в якому 
знялася у фільмі «Свербляч-
ка сьомого року» (1955 р). 
Автором сукні був Вільям 
Травілл. Варто відзначити, 
що це плаття стало іконою 
в світовому кінематографі.

Найдорожча сумка – 
Hermes Birkin з білої кро-
кодилової шкіри. Прода-
на на аукціоні за $379 261. 
Фурнітуру цієї жіночої сумки виконано з бі-
лого 18-каратного золота з інкрустацією 240 
діамантів.

Найдорожчі парфуми – DKNY Golden 
Delicious. $1 000 000. Один лише флакон для 
них є витвором мистецтва. Його створили в 
компанії Estee Lauder Companies Inc. Флакон 
з 14-каратного жовтого золота з елементами 
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білого золота інкрустова-
ний 2 909 дорогоцінними 
каменями. А зверху – кра-
сивий жовтий діамант. 
Також на флаконі є оваль-
ний рубін, 15 круглих 
рожевих діаман-
тів, жовті сап-
фіри, доро-
г о ц і н н и й 

камінь Турмалін Параїба і сотні 
маленьких білих діамантів. 
Запах парфумів є сумішшю 
сандалового дерева, яблука і 
ванільної орхідеї.

Imperial Majesty Perfume 
від Clive Christian. $215 000. 
Флакон цих парфумів зроблено з 
високоякісного французького кришталю Бак-
кара. Його горлечко обрамлено фольгою з 18-
каратного золота. Кришку флакона прикра-
шає 5-каратовий діамант. Варто відзначити, 
що було випущено всього 10 таких флаконів. 
Такі парфуми використовувала Кейті Холмс у 
день одруження з Томом Крузом.

Найдорожчі квіти – кадупул (Epiphyllum 
Oxypetalum). Ця безцінна біла квітка кактуса 
вважається найрідкіснішою в світі, адже цвіте 
лише один раз уночі. Квітка живе кілька го-
дин, тож навіть побачити її майже неможливо. 
Кактус ніколи не продавався, тому його мож-

на вважати безцінним.
Троянда Джульєтти. $15 800 000. У су-

часному світі ця квітка – неймовірна рідкість. 
У 2006 році один садівник, який доглядав за 
квіткою 15 років, продав троянду Джульєтти 
за $15 800 000.

Найдорожчий камінь – червоний діа-
мант Moussaieff  Red Diamond. $8 000 000. 
У всьому світі налічується всього 30 таких 
каменів. Більшість із них важить близько по-
ловини карата. Червоний колір отримується 
завдяки пластичній деформації кристалічної 
решітки. Знайшли його в 1990 році у бразиль-
ському містечку Тріангулу-Мінейро-і-Алту-
Паранаіба.

Найдорожча картина – «Мона Ліза». У 
Книзі рекордів Гіннесса полотно «Мона Ліза» 
записане як найдорожче в світі, оскільки у 
нього найвища страхова вартість. Картина збе-
рігається в Луврі, придбали її за $100 000 000 
14 грудня 1962 року. З урахуванням інфляції її 

нинішня вартість – близько $790 000 000.
Картина «Обмін» (Interchange) 

Віллема де Кунінга. $300 000 000. 
Ця картина абстрактного експре-

сіоніста Віллема де Кунінга (1904-
1997) відображає потворну 
реальність нового світу. Її роз-
міри – 200,7 х 175,3 см. Автор 
закінчив її в 1955 році. У верес-
ні 2015 року картину було про-

дано за $300 000 000, що зробило 
її найдорожчою в світі.
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Легендарна біла сукня 
Мерилін Монро

«Фантом» Пітера Ліка

Найдорожчі в світі парфуми

Давню екосистему треба 
вивчати якомога швидше

Кадупул цвіте лише раз

Фото з порталу toneto.net
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