
На проект з інженерного 
облаштування українсько-
російського кордону 

«Стіна», що його широко 

анонсував у 2014 році тодішній 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, 
уже витрачено 680 млн грн з 
держбюджету, а підрядника 

для реалізації проекту 
Держприкордонслужба обрала 
без конкурсу.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗІ СХОДУ: 
ЗНЕДОЛЕНІ? НЕЗДОЛАННІ!

З початком військових дій на сході 
України тисячі людей залишили 

свої квартири, звільнилися з роботи, 
закрили бізнес і виїхали з окупованих 
територій. На новому місці більшості з 
них довелося починати життя фактично 
з нуля – шукати житло і роботу, 
домовлятися з чиновниками, щоб 
оформити «переселенські» довідки, 
влаштовувати дітей до місцевих 
дитсадочків або шкіл. 

www.volynnews.com
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БЕЗ ЖЕКІВ ТА 
ЗІ ШТРАФАМИ
ЯК ЗМІНЯТЬСЯ 
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

комуналка

 читайте на стор. 4 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 5

цигарка – ворог

СІМ’Я ПОРОШЕНКА ПРИЧЕТНА 
ДО ГРОШОВИХ МАХІНАЦІЙ З 
БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ

НЕМІЦНА «СТІНА» ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ: 
«ВОЛОНТЕРИ ЗАВЖДИ 
ВЕЗУТЬ НА CХІД 
ЧАСТИНКУ СВОЄЇ ДУШІ» 

з добром у серці

 читайте на стор. 13

вимушена еміграція

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 7

КУРІННЯ – 
СМЕРТЕЛЬНА 
ЕПІДЕМІЯ
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її створюють. Джон Мілль

У ЗІМБАБВЕ – ПЕРЕВОРОТ 
93-річний президент Зімбабве пішов у 
відставку. Спершу Роберт Мугабе чи-
нив спротив, адже був при владі майже 
40 років. 18 листопада сотні тисяч жи-
телів столиці вийшли на марш за його 
відставку. Переворот організували вій-
ськові. Новим главою партії влади став 
екс-віце-президент Емерсон Мнангагву.

У НІГЕРІЇ – ТЕРАКТ 
21 листопада у Мубі 17-річний терорист-
смертник підірвав бомбу в мечеті після 
ранкової молитви. Загинуло щонаймен-
ше 60 осіб.

ЄМЕНЦІ – БЕЗ ВОДИ
Близько 2,5 млн людей у Ємені, де з 2014-
го триває протистояння між урядовими 
силами й ісламістським угрупуванням 
хуситів, не мають доступу до чистої води 
через брак палива для насосних станцій 
та блокади міст. Припинення роботи во-
допроводу та каналізації загрожує спа-
лахом холери й дизентерії.

У ГРЕЦІЇ ВИРУЄ ПОВІНЬ 
Під час повені в грецьких Афінах 15 лис-
топада загинуло понад 20 людей. Після 
сильних злив у центрі й на півночі країни 
уряд ввів режим надзвичайного стану. 
Найбільше постраждав район Мандра.

У США ТА ФРАНЦІЇ – 
СТРІЛЯНИНА 
14 листопада 44-річний Кевін Ніл вчи-
нив стрілянину в початковій школі у 
Каліфорнії. Загинуло шість людей, ще 
кілька осіб поранено. А 19 листопада 
у французькому Сарселі 31-річний по-
ліцейський поранив співмешканку, її 
матір та сестру. Від отриманих травм 
батько жінки та двоє сусідів загинули. 
Сам убивця застрелився.

БІЛОРУСИ ВПІЙМАЛИ 
СВЯЩЕНИКА-СУТЕНЕРА
У Вітебську 39-річного священнослужи-
теля посадили в тюрму на 5,5 року за 
сутенерство. Священик Микола Кірєєв 
з Ленінградської області в серпні 2017 
року хотів перевезти з Вітебська до Росії 
двох повій.

У РОСІЇ РОЗБИВСЯ ЛІТАК 
Російський пасажирський літак L-410 
упав 15 листопада недалеко від сели-
ща Нелькан. На борту було сім людей, 
вижила лише маленька дівчинка. Літак 
прямував з Хабаровська до Нелькана.

УКРАЇНЦІ – В «ЧОРНОМУ 
СПИСКУ» ПОЛЬЩІ
Польща сформувала «чорний список» 
українських осіб. Представники країни 
уже офіційно підтвердили заборону на 
в’їзд до Польщі секретарю Державної 
міжвідомчої комісії у справах увічнен-
ня пам’яті учасників антитерористичної 
операції, пам’яті учасників жертв війни 
та політичних репресій Святославу Ше-
ремету.

СІМ НЕБЕЗПЕЧНИХ КРАЇН 
Найбільш небезпечними країнами для 
туристів стали Сирія, Малі, Лівія, Пів-
денний Судан, Ємен, Афганістан і Сома-
лі. Найбезпечніші держави – Фінляндія, 
Норвегія та Ісландія. Україну ж віднесли 
до країн із середнім рівнем ризику. 

ТРАМПА ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У БРЕХНІ
Близько 1600 заяв президента США До-
нальда Трампа – недостовірні або супе-
речливі.  Дослідження зробила газета 
The Washington Post. За даними видан-
ня, в середньому Трамп робив 5,5 подіб-
них заяв на день.

РОСІЙСЬКІ ПОЇЗДИ – 
В ОБХІД УКРАЇНИ 
З 15 листопада Росія запустила перші 
пасажирські поїзди залізничною доро-
гою в обхід України. Вартість будівни-
цтва залізниці Журавка-Міллерово в об-
хід України становить близько 56 млрд 
руб лів. До анексії Криму Росією і почат-
ку війни на Донбасі потяги, що пряму-
вали на російський південь, курсували 
Україною.

світова хроніка ГОЛОВА ГРОМАДИ ЗАГИНУВ У ДТПвтрата

залізниця ПОТЯГ НА КИЇВ 
СКАСУЮТЬ

АРСЕНАЛ ЗБРОЇ 
ЗБЕРІГАЛИ 
В ЛІСІ

підпіллявизнання

НАША АВІАЦІЙНА КОМЕНДАТУРА – НАША АВІАЦІЙНА КОМЕНДАТУРА – 
НАЙКРАЩАНАЙКРАЩА

Шацький район

Минулого тижня в жахливій 
ДТП загинули очільник 
Шацької ОТГ Сергій Віннічук 

та активістка Любов Маригода.
Аварія трапилася 15 листопада  поблизу 

села Голоби. В автомобілі перебували троє 
людей.

Водій легковика Mercedes-Benz влетів під 
лісовоз. За його життя боролися кілька днів, 
однак вранці 20 листопада серце 27-річного 
Олександра Гармадського зупинилося. Стан 
ще однієї потерпілої Ольги Сахарук стабільно 
важкий, але йде на покращення.

З  2014 до 2015 року Сергій Віннічук пра-
цював головою Шацької районної ради, а на 
останніх місцевих виборах громада довірила 
йому керування Шацькою селищною радою. 
27 березня 2016 року відбулися вибори до 
Шацької об’єднаної територіальної громади, 
де його обрали головою ОТГ. Поховали Сергія 

shatsk.rayon.in.ua

Луцьк

Керівний склад Повітряних Сил ЗСУ 
проаналізував діяльність та визначив 
кращі військові частини. Дві з них – 
представниці Повітряного командування 
«Захід».

У номінації на кращу частину зенітних 
ракетних військ, що оснащена комплексом 
«Бук-М1», першість виборов Шепетівський 
зенітний ракетний полк. А Луцька авіаційна 
комендатура, що неодноразово протягом 
минулого року якісно забезпечувала роботу 
авіації, за підсумками річної діяльності визна-
на кращою частиною серед авіаційних комен-
датур.

Командувач ПС Сергій Дроздов подяку-

ІЗ КРИМУ – НА ВОЛИНЬІЗ КРИМУ – НА ВОЛИНЬдислокація

Луцьк

Кабінет Міністрів України схвалив 
передислокацію військової частини 
Військово-повітряних сил України 
(ВПС) із Миколаєва до Луцька. 

Відповідне рішення лобіювало Мініс-
терство оборони, повідомляє «Інтерфакс-
Україна». У Луцьку є хороша інфраструк-
тура для бойової авіації, також місцева 

влада та бізнесмени пообіцяли посприяти 
у забезпеченні особового складу житлом. 
Передислокація здійснюється для нарощу-
вання протиповітряної оборони держави 
на північно-західному напрямку.

Нагадаємо, що 204-та Севастопольська 
бригада тактичної авіації (А0959) раніше ба-
зувалася на аеродромі «Бельбек» у Криму, а 
після анексії її перекинули у Миколаївську 
область. 

youtube.com

У волинському небі 
літатимуть військові літаки 

КАСИРКА ВИКРАДАЛА ГРОШІ КЛІЄНТІВКАСИРКА ВИКРАДАЛА ГРОШІ КЛІЄНТІВгоре-працівниця

Луцький район

Перебуваючи на посаді контролера-
касира філії одного з державних банків, 
жінка спустошувала рахунки клієнтів.

Наразі шахрайці оголошено про підозру 
у вчиненні десяти таких кримінальних право-
порушень. За інформацією Поліського управ-

ління Департаменту кіберполіції, загальна 
сума завданих клієнтам банку збитків стано-
вить 126 тис. грн.

Підозрювана, маючи право доступу до ін-
формації, несанкціоновано змінювала її. У по-
дальшому вносила недостовірні відомості до 
системи та створювала офіційні електронні 

документи. На їх підставі зловмисниця вно-
сила неправдиву інформацію за рахунками та 
змінювала суму залишку банківських вкладів. 

Слідство у справі триває. Підозрюваній за-
грожує до шести років ув’язнення з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або провади-
ти певну діяльність на термін до трьох років.

«ЛІВІ» ПАСПОРТИ ВИГОТОВЛЯЛИ ЗА ХАБАРІ«ЛІВІ» ПАСПОРТИ ВИГОТОВЛЯЛИ ЗА ХАБАРІ
Нововолинськ

Посадовці міграційної служби 
за гроші оформляли довідки про 
проживання в 30-кілометровій 
прикордонній зоні та робили 
закордонні паспорти на підставі 
недостовірних документів.

Лише посередник у цій схемі отримував 
від €250 до 300, повідомляє прес-служба про-
куратури Волинської області.

Співробітники СБУ встановили, що поса-

довці за посередництва керівника однієї з ту-
ристичних агенцій організували схему отри-
мання хабарів за оформлення документів для 
виїзду за кордон. 

Під час обшуків за місцем проживання та 
роботи фігурантів справи правоохоронці ви-
лучили гроші, недійсні печатки і штампи, які 
використовували при оформленні фіктивних 
документів. 

Розпочато кримінальне провадження, 
тривають слідчі дії.

vol.gp.gov.ua

Фальшиві документи 
виготовляли за сотні євро

Шацьк попрощався із Сергієм Віннічуком

злочинна схема

Віннічука на кладовищі села Піща Шацького 
району, де він народився.

Любов Маригода була екс-депутаткою 
Шацької селищної ради. Вона брала актив-

ну участь у житті громади. Вічний спочинок 
жінка знайшла на новому селищному кладо-
вищі. Там же поховали й Олександра Гармад-
ського.

вав командирам і начальникам, усьому осо-
бовому складу за виконання поставлених 
завдань. Командирам кращих військових час-
тин та підрозділів вручили перехідні вимпели 
переможців.

Переможцям вручили 
перехідні вимпели

Любомльський район

Працівники Служби безпеки 
України спільно з поліцією та 
прикордонниками виявили на Волині 
арсенал зброї та боєприпасів.

За інформацією прес-служби облас-
ного УСБУ, схрон було облаштовано у 
лісовому масиві поблизу держкордону. 
Співробітники спецслужби вилучили 
зі схованки ручну кумулятивну гранату 
РКГ-3, дві гранати РГД-5 із запалами до 
них, дві гранати ВОГ-25, а також понад 
800 патронів різного калібру. Тривають 
слідчі дії.

Луцьк

«Укрзалізниця» скасовує курсування 
потяга сполученням Луцьк-Київ та Київ-
Луцьк («Столичний експрес»). 

За інформацією прес-центру ПАТ «Укрза-
лізниця», потяг є збитковим, ним їздить мало 
людей і в ньому малий склад вагонів. Останнє 

відправлення поїзда з Києва та Луцька відбу-
деться 8 грудня. 

Як відомо, потяг №767/768 – фірмовий 
пасажирський потяг «Укрзалізниці». З 2015 
року курсує щоденно, у його складі в серед-
ньому сім вагонів сидячого типу.

ssu.gov.ua

facebook.com
/PvkZahid

Схрон облаштували 
поблизу держкордону
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙДуховний Чорнобиль давно вже почався, а ми іще тільки його боїмось. Ліна Костенко

РОСІЯ ВИВЕДЕ ВІЙСЬКА З 
ДОНБАСУ У 2018 РОЦІ 
Заступник міністра з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, 
що Путін виведе війська з України в 
березні-квітні.

3,5 МЛН ГРН – НА 
СУПРОВІД ПОРОШЕНКА 
Супровід Президента із 28 осіб на Ген-
асамблею ООН обійшовся у 3,5 млн грн. 
Сюди увійшли витрати на відрядження, 
проживання та переліт. 

УКРАЇНА – ЛІДЕР ЗА 
ЦІНАМИ НА ЇЖУ
Серед європейських країн Україна лі-
дирує за зростанням цін на продукти 
харчування. Лише за минулий рік спо-
живчий кошик здорожчав на 15%.

ТРАНЗИТ ГАЗУ З РОСІЇ В 
УКРАЇНУ ПОБИВ РЕКОРД 
Транспортування російського природ-
ного газу через українську газотран-
спортну систему досягло рекордного по-
казника за останні сім років – 80,8 млрд 
куб. м. Загальний обсяг транзиту за весь 
минулий рік склав 82,2 млрд куб. м.

НАЦПОЛІЦІЯ ЗАКУПИТЬ 
КАМЕРИ ВТРИДОРОГА
На сайті Alibaba китайський виробник 
продає нагрудні відеокамери за $80-95. 
Однак національна поліція заплатить за 
нагрудні камери вдвічі більше, ніж про-
понує виробник обладнання. 

КАРБУВАТИМУТЬ ТІЛЬКИ 
10 І 50 КОПІЙОК 
Національний банк хоче відмовитися 
від карбування монет номіналом 1, 2, 5 
і 25 копійок. Усі старі монети й надалі 
залишаться в обігу, не карбуватимуть 
нових. 

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО 
ВІДЕОФІКСАЦІЮ ОБШУКІВ
312 нардепів проголосували за законо-
проект, який захищає підприємців від 
тиску силовиків. Ініціював його Прем’єр 
Володимир Гройсман. Цим документом 
передбачено дозвіл на фото- та відео-
фіксацію стороною захисту обшуків.

АГРОХОЛДИНГУ КОСЮКА – 
МІЛЬЯРДНІ ДОТАЦІЇ
У січні-вересні група компаній «Миро-
нівського хлібопродукту» Юрія Косюка 
отримала з бюджету 1,25 млрд грн до-
тацій. Крім цього, 444 млн грн отримав 
«Укрлендфармінг». На дві компанії при-
падає 49% усіх дотацій, виплачених з 
початку року.

ТРИ СМЕРТІ – 
ЧЕРЕЗ КИП’ЯТИЛЬНИК
Пожежа у дитячому таборі «Вікторія» 
в Одесі виникла через увімкнений ки-
п’ятильник. Біда трапилася в ніч з 15 на 
16 вересня. Загинуло троє дітей, усі вони 
були учасниками ансамблю «Адель». 

ПІДОЗРИ У «СПРАВАХ 
МАЙДАНУ» – 380 ОСОБАМ
За словами Генпрокурора Юрія Луценка, 
вручено підозри у побитті та вбивствах 
учасників Євромайдану 380 особам, з 
них 49 уже винесено вироки. 

ЗМІНЕНО ПРАВИЛА 
ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ
Кабінет Міністрів опублікував постано-
ву, яка вносить зміни до Правил дорож-
нього руху. Перевага в русі на нерегу-
льованих перехрестях, де організовано 
круговий рух і які позначені дорожнім 
знаком 4.10 «Круговий рух», надається 
транспортним засобам, які вже руха-
ються по колу.

25 ГРУДНЯ – ВИХІДНИЙ 
Відтепер українці не працюватимуть 
25 грудня – на католицьке Різдво. На-
томість зі святкових та неробочих днів 
забрали 2 травня.

українська хроніка

В УСТИЛУЗІ ВИЛУЧИЛИ 
РЕЙСОВИЙ АВТОБУС

ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙКА ДУРИЛА ВОЛИНЯН

НАРКОТИКИ 
«КУПАЖУВАЛИ» БІЛЯ 
ДЕРЖКОРДОНУ

кордонсумнівні заробітки

кримінал

ВОДІЇ ФУР ЗАСТРЯГЛИ У ЧЕРГАХна кордоні

СУРОГАТ ВИГОТОВЛЯЛИ В ГАРАЖІ

krem
en.today

Ковельський район

Сотні машин стоять на АЗС та 
на узбіччях міжнародної траси 
Київ-Варшава. Причина такого 

явища – закінчення квот, виділених 
Україні на в’їзд у Польщу згідно 
зі стандартами Євро-3, Євро-4, 
Євро-5. 

Так, у Ковелі з 9 листопада стоянки пере-
повнені. Надії на розв’язання ситуації най-
ближчим часом у водіїв немає. Складною 
обстановкою скористалися деякі власники 
автостоянок та підняли ціни на стоянку ван-
тажівок.

За словами водіїв, ситуацію використали 
й підприємливі чиновники – дозвільні до-
кументи на проїзд за кордон, що коштували 

кілька десятків гривень, зараз продають за 
$300. 

Особливе незадоволення у водіїв викли-
кає бездіяльність влади. З їхніх слів, подібна 
ситуація повторюється щороку. 

Якщо ж найближчим часом питання 
не буде залагоджено, люди обіцяють вда-
тися до радикальних кроків. А поки водії 
ночують у кабінах автомобілів просто на 
дорозі.

Надії на розв’язання ситуації 
найближчим часом у водіїв немає

volynnew
s.com

РЕМОНТ ДОРІГ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОБОТИ МИТНИЦІ 
інфраструктура

Волинь

Наступного року в області 
планують витратити до 2,5 млрд 
грн із бюджетів усіх рівнів на 
ремонт доріг.

За словами голови ОДА Володи-
мира Гунчика, у 2018 році на Волині 
продовжать експеримент, відповідно 
до якого на ремонт доріг державного 
значення спрямовують кошти пере-
виконання показників митниці. 

В ОДА підготують перелік держав-

них доріг, доріг місцевого значення 
та комунальних і нададуть пропози-
ції у Кабмін. Сума фінансування за-
лежатиме від того, наскільки активно 
працюватиме митниця та наскільки 
готові будуть органи місцевого са-
моврядування долучатися до співфі-
нансування ремонту доріг спільно з 
Державним дорожнім фондом.

Також на Волині очікують облаш-
тування трьох додаткових комплек-
сів вагового контролю.

На ремонт доріг планують 
витратити 2,5 млрд грн

volynnew
s.com

Луцьк

Правоохоронці припинили 
виготовлення нелегального 
горілчаного сурогату в обласному 
центрі. 

Незаконний цех для виготовлення 
фальсифікату лучанин облаштував у гара-
жі. Під час огляду приміщення правоохо-
ронці застали на гарячому організатора 
незаконного виробництва оковитої.

У результаті вилучено 100 л спирту, 40 л 
готової горілчаної продукції, марки акциз-
ного податку з очевидними ознаками під-
робки, порожні скляні пляшки з наклейка-
ми відомих виробників, корки, пластикову 
тару, шланги, лійки і спиртометри, що їх ви-
користовували під час здійснення проти-
правної діяльності.

Наразі вирішується питання про при-
значення судових експертиз.

контрафакт

Фальсифікат розливали у 
незадовільних санітарних умовах

vl.sfs.gov.ua

Володимир-Волинський район

У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники 
та митники виявили незадекларовані 
цигарки. 

За інформацією Держприкордонслужби, 
під час проходження прикордонно-митного 
контролю два водії рейсового автобуса запов-
нили митну декларацію. Вони вказали, що 
перевозять дві тисячі пачок сигарет. Однак 
митники вирішили здійснити додаткову пере-
вірку. 

За допомогою технічних засобів прикор-
донного контролю у двох спеціально обладна-
них схованках за задніми колесами виявили ще 
близько 500 пачок сигарет різних марок. Сума 
оцінки товару становить майже 12 тис. грн.

Цигарки, не занесені у митну декларацію, 
конфісковано. А автобус вилучено як засіб пере-
міщення контрабанди.

Волинь

Працівники СБУ спільно з поліцією та 
прикордонниками припинили контрабанду 
амфетаміну і марихуани до Євросоюзу.

За інформацією прес-служби СБУ, троє жи-
телів Волині організували нарколабораторію 
у приватному будинку неподалік державного 
кордону.

Товар зловмисники особисто перевозили 
через кордон. Під час обшуків співробітники 
спецслужби вилучили прекурсори для виго-
товлення амфетаміну та готовий «продукт», які 
скеровано на експертизу. Тривають невідкладні 
слідчі дії.

СТАВОК ПОВЕРНУЛИ ГРОМАДІ
правосуддя

Ковельський район

Завдяки втручанню обласної 
прокуратури державі повернуто 
земельну ділянку водного фонду 
вартістю понад 9 млн грн.

Попередній орендар не використову-
вав ділянку з озером та упродовж 2014-
2017 років не платив за її оренду. До слова, 

земельна ділянка в урочищі Стахор, що на 
території Голобської селищної ради, має 
площу 14,4 га. Згідно з вироком Ковель-
ського міського суду, договір оренди розі-
рвано, водойму повернуто державі. Влада 
сподівається, що їй вдасться укласти но-
вий договір з добросовісним орендарем, 
що призведе до наповнення бюджету.

Горохівський район

Волинські поліцейські викрили 
інтернет-шахрайку, яка ошукала 
близько сотні громадян.

Зловмисниця, використовуючи інтер-
нет, розміщувала оголошення про про-
даж товару, якого насправді не було, із 
обов’язковою передоплатою, інформують 
у прес-службі поліції області.

Правоохоронці встановили, що до 

скоєння злочинів причетна 30-річна жи-
телька Горохівського району. Аби вивести 
шахрайку на чисту воду, правоохоронці 
провели низку обшуків. У результаті вилу-
чили системні блоки, планшет, банківські 
картки, понад 10 мобільних телефонів, 
сім-картки різних операторів мобільного 
зв’язку, гроші тощо.

За фактом шахрайства триває досудо-
ве розслідування. 

НЕ ЦУКЕРКИ – НАРКОТИКИ
Ковельський район 

Таблетки психотропної дії намагався перевезти 
через держкордон громадянин України.

31-річний чоловік запакував пігулки в упаков-
ки з-під цукерок M&Ms та Skittles. В одній із торби-
нок було 179 г таблеток, в іншій – 130 г загальною 
кількістю 250 штук. 

Порушника затримали в пункті пропуску 
«Ягодин-авто», повідомляє Держприкордон-
служба України. Прикордонники Луцького за-
гону спільно з представниками СБУ перевірили 
рейсовий автобус «Мерседес», який прибув із 
Варшави в пункт пропуску. За фактом розпочато 
кримінальне провадження. 

Загальна вага забороненого 
вантажу – понад 300 г

dpsu.gov.ua

контрабанда
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ТОП-100 КНОПКОДАВІВ РАДИ

Сім’я Петра Порошенка 
організувала механізм грошових 

махінацій, який передбачає 
реєстрацію благодійних фондів у 
різних регіонах України для збору 
пожертвувань від міжнародних 
організацій. А після перерахування 
коштів в українські «фонди-
одноденки» гроші виводили на 
рахунки комерційних компаній і в 
офшори, а самі фонди закривали.

Інформацію про причетність дружини 
Президента Марини Порошенко до розкра-
дання благодійних коштів, які призначалися 
дітям-інвалідам, оприлюднило авторитетне 
західне видання Luxembourg Herald.

Іншими словами, сім’я Петра Порошенка 
здійснила коловорот вкраденого – викрала 
гроші у дітей-інвалідів, щоб передати незнач-
ну їх частину на музей своєї революції.

Окрім того, у матеріалі Luxembourg Herald 
йдеться, що механізм «грошових асигнувань» 
досить простий: реєстрація різних благодій-
них організацій у різних регіонах України з 
подальшим збором пожертвувань, в основ-
ному з міжнародних благодійних організацій, 
різних волонтерських організацій та окремих 
осіб. Цю діяльність доручили Марині Поро-
шенко, дружині Президента, яка особисто 
«контролює» грошовий оборот коштів і ак-
тивно бере участь в медіа-акціях. У той же час 
заступник глави Адміністрації Президента 
Ростислав Павленко відповідає за залучення 
грошей у ці підроблені фонди. Після презен-
тації журналістам «програм допомоги» кошти 
переходять з цих фондів на рахунки комер-
ційних компаній, у тому числі на офшорні 
компанії, а фонди закриваються.

chesno.org

Третю річницю набуття 
своїх повноважень народні 
депутати України відзначили 

по-особливому: 9 листопада 
Громадський рух ЧЕСНО 
зафіксував сотого кнопкодава 
VIII скликання. До кінця 
робочого дня цифра порушників 
Конституції сягнула 102.

КОАЛІЦІЯ КНОПКОДАВІВ
Найбільше кнопкодавів входить до фрак-

ції партії БПП «Солідарність»: за три роки ро-
боти 31 нардеп-порошенківець накнопкода-
вив 111 разів. 

Трошки менше кнопкодавів – 23 депута-
ти – із результатом у 63 порушення Консти-
туції назбиралось у фракції ще однієї партії 
влади «Народний фронт», що посіла в анти-
рейтингу друге місце. Однак, якщо аналізува-
ти не за кількістю кнопкодавів, а за кількістю 
випадків неособистого голосування, то коалі-
ціанти з НФ поступаються депутатам із партії 
«Відродження»: 18 із 26 депутатів цієї фракції 
накнопкодавили 76 разів. Таким чином, у цій 
групі, що повністю складається з мажори-
тарників, на кожного депутата припадає в 
середньому майже по три зафіксовані факти 
кнопкодавства – значно більше, ніж в інших 
фракціях. 

За четверте місце антирейтингу змагали-
ся депутати фракцій «Опозиційний блок» та 
Радикальної партії Олега Ляшка. Станом на 
12 листопада «Опоблок» узяв гору: 12 депута-
тів із результатом у 27 порушень Конституції 
проти 9 депутатів РПЛ із результатом у 26 ви-
падків кнопкодавства.

Шосте та сьоме місця антирейтингу посіли 
депутати фракції «Воля народу» та позафрак-
ційні – шість і троє порушників відповідно 
накнопкодавили по 9 разів. Виходить, поза-
фракційні кнопкодавлять удвічі ефективніше. 

Депутати фракції партій «Батьківщина» 
та «Самопоміч» за кнопкодавством жодного 
разу помічені не були.

ЛЯШКО ЗБРЕХАВ 
ПРО ВИГРАШ У ЛОТО

Глава Радикальної 
партії Олег 

Ляшко збрехав 
про те, що виграв у 
лотерею півмільйона 
гривень. Нардеп 
вніс у декларацію 
значну суму, проте в 
офіційній відповіді 

Української Національної Лотереї 
йдеться про те, що депутат грошей 
від них не отримував.

«Станом на 9 листопада Олег Ляшко 
не звертався по виграш у жоден із офісів 
Української Національної Лотереї. При 
цьому задекларував потрійну удачу у 
вигляді півмільйона гривень. У повідом-
ленні про суттєві зміни в майновому 
стані їх внесено ще 24 жовтня. Звідки ж 
гроші, які головний радикал називає ви-
грашем?» – написав в інтернеті народ-
ний депутат Сергій Каплін.

У зв’язку з відповіддю Української 
Національної Лотереї Сергій Каплін по-
вторно звернувся до Нацагентства із 
запобігання корупції, щоб там негайно, 
враховуючи факти, взялися перевіряти 
декларацію Ляшка, а також повідомили 
про нові факти для розслідування не-
законного збагачення лідера РПЛ, яке 
проводить НАБУ. У соцмережах корис-
тувачі зауважують, що історія «чесного 
виграшу» Ляшка – обман.

Нагадаємо, нещодавно Олег Ляшко 
задекларував виграшів у лотерею на 
571 тис. грн. Ця інформація викликала 
хвилю обурення в суспільстві, а самого 
політика запідозрили у брехні. Врахо-
вуючи те, що Ляшко регулярно отримує 
кошти від олігарха Ріната Ахметова, іс-
торію з лотереєю називали спробою 
відмити ці гроші. Адже попередньо ста-
ло відомо, що  команда Ахметова щомі-
сяця виплачує Олегові Ляшку по 270 тис. 
грн, а перед тим він отримав 16 млн грн 
від батька директора однієї з компаній 
Ахметова. 

ні сорому, ні совісті

ТОП-ЧАРТ
Антирейтинг найбільш злісних порушни-

ків Конституції очолюють три мажоритарни-
ки. Бронзу виборов депутат із міста Ізмаїла 
Одеської області Олександр Урбанський 
(БПП) із результатом у 18 зафіксованих фактів 
неособистого голосування. 

П’єдестал непошани розділили два де-
путати: із результатом у 19 випадків кнопко-
давства найбільш злісними порушниками 
Конституції виявилися мажоритарник із Чер-
кащини Антон Яценко («Відродження») та ма-
жоритарник із Хмельниччини Андрій Шинь-
кович (БПП). 

Загалом, до топ-12 кнопкодавів увійшли 9 
мажоритарників і 3 списочники – по три де-
путати із БПП, НФ та «Відродження», один із 
«Опоблоку» та один позафракційний.

ЮВІЛЕЙНИЙ КНОПКОДАВ 
Сотим порушником Конституції, якого 

зафіксував рух ЧЕСНО, виявився лідер Ра-

дикальної партії Олег Ляшко. Разом із ним 
того дня накнопкодавило чимало депутатів 
однойменної та інших фракцій, встановивши 
антирекорд кнопкодавства за один сесійний 
день.

ДОЖЕНЕМО-ПЕРЕЖЕНЕМО
Народні депутати за три роки своєї ка-

денції встигли сумарно накнопкодавити 321 
раз. Це вже на 23 випадки неособистого голо-
сування більше, аніж спромоглися депутати 
за усе VII скликання. Треба визнати: робота 
Верховної Ради минулого скликання тривала 
близько двох років. Проте це жодним чином 
не виправдовує того, що чинні народні депу-
тати регулярно порушують Конституцію.

Цікаво, що кнопкодави VIII скликання 
значно ефективніші за своїх попередників: 
на кожного чинного кнопкодава припадає 
близько трьох порушень Конституції порівня-
но з близько двома порушеннями на кожного 
кнопкодава попереднього скликання.

Під час закупівлі палива 
для потреб Міністерства 
оборони України було 
завищено ціни, що 
завдало державі збитку 
на 149 млн 339 тис. 
грн. Відповідну схему 
ймовірного розкрадання 
коштів оприлюднили 
Національне 
антикорупційне бюро 
та Спеціалізована 
антикорупційна 
прокуратура, передає 
«ТСН.ua». 

Про підозру чотирьом 
посадовцям Міноборони, в 
тому числі й заступнику мі-
ністра Ігорю Павловському, 
НАБУ та САП повідомили 
11 жовтня. 16 жовтня детек-
тиви НАБУ затримали фактич-
ного власника комерційного 
підприємства «Трейд коммо-
діті», яке постачало паливо 
для Міноборони. 17 жовтня 
Солом’янський районний суд 
Києва відпустив його під осо-
бисте зобов’язання. Пізніше, 
9 листопада, Апеляційний 
суд Києва відпустив з-під до-
машнього арешту підозрю-
ваного заступника міністра 
оборони.

За версією слідства, на 
початку 2016-го комітет із 
конкурсних торгів Мінобо-
рони організував процедуру 
відкритих торгів на закупів-
лю рідинного палива. За ре-

ПАЛИВО ВТРИДОРОГА
ЯК З МІНОБОРОНИ ВИКАЧАЛИ 150 МІЛЬЙОНІВ

зультатом торгів 26 квітня 
2016-го комітет за 14 лотами 
затвердив до оплати пропо-
зиції одного з учасників тор-
гів як найбільш економічно 
вигідні. 13 та 18 травня між 
Міноборони та переможцем 
конкурсних торгів було укла-
дено 14 договорів про по-
стачання понад 80 тис. тонн 
палива для техніки спеціаль-
ного призначення за раху-
нок коштів держбюджету на 
загальну суму понад 1 млрд 
грн.

Після того як було по-
ставлено близько 1/20 обу-
мовленого обсягу, заступник 
міністра оборони та дирек-
тор департаменту держзаку-
півель Міноборони спільно 
з переможцем торгів уклали 
додаткові угоди, відповідно 
до яких вартість палива зрос-
ла на 10%.

Після збільшення ціни 

по садовці Міноборони 
спіль но з постачальником 
палива знову уклали додат-
кові угоди, в результаті чого 
вартість палива зросла ще 
на близько 5,8%. Лише після 
безпідставного збільшення 
ціни в середньому на 16% від 
початкової переможець тор-
гів почав постачати паливо. 
Внаслідок цього на користь 
постачальника безпідставно 
та незаконно було перерахо-
вано бюджетні кошти на за-
гальну суму 149 млн 339 тис. 
грн, уточнюють у НАБУ. 

Слідство встановило, 
що збільшення ціни було 
здійснено за відсутності до-
кументального підтверджен-
ня коливання цін на ринку, 
зміни кон’юнктури ринку та/
або прийняття нормативно-
правових актів, що вплива-
ють на формування рівня 
цін.

СІМ’Я ПОРОШЕНКА ПРИЧЕТНА 
ДО ГРОШОВИХ МАХІНАЦІЙ З 
БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ

Західні журналісти звинувачують 
також у розкраданнях дитячих коштів 
і високопоставлених чиновників Адмі-
ністрації Порошенка. Окрім того, глава 
Міністерства юстиції надав журналістам 
пакет документів про діяльність благо-
дійного фонду «Сильна Країна», заснов-
ником і директором якого є Олександр 
Хоробчук. Цей чоловік, найімовірніше, є 
номінальним керівником, оскільки, згідно 
з даними Пенсійного фонду, він безробіт-
ний з 2011 року.

У 2016 році Марина Порошенко без-
перервно брала участь у благодійних 
заходах, організованих фондом «Сильна 
Країна». Тільки в 2016 році «Сильна Кра-
їна» була причетна до багатомільйонних 
незаконних привласнень. Після того як 
гроші було вкрадено з фонду, «Сильна 
Країна» перейшла в стадію ліквідації.
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Сім’я Президента викрала 
гроші у дітей-інвалідів

Для збільшення 
ціни на паливо 
підстав не було
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корупція в дії нечесний бізнес

говорили-балакали

НЕМІЦНА «СТІНА»

ГРОШІ ДАЮТЬ – ДОРОГИ 
НЕ РОБЛЯТЬ

За кошти обласного й місцевих 
бюджетів мали відремонтувати 
понад 150 доріг, однак із 
запланованих коштів використали 
близько 35%.

Голова комісії Волиньради з питань про-
мисловості, транспорту, зв’язку, паливно-
енергетичного комплексу, архітектури, бу-
дівництва та ЖКГ Юрій Цейко нагадав, що на 
початку року на ремонт доріг за умов спів-
фінансування планували виділити 133,3 млн 
грн, половина з яких мала бути з обласної 
казни. За ці гроші мали відремонтувати 162 
дороги. 

«Із запланованого фінансування з об-
ласного бюджету ОДА співфінансувала лише 
10,11 млн грн місцевим бюджетам і спрямува-
ла 13,6 млн грн замовникам робіт та виконав-
цям. А це всього-на-всього близько 35% – по-
казник дуже низький. Проектно-кошторисну 

На проект з 
інженерного 
облаштування 

українсько-російського 
кордону «Стіна», що його 
широко анонсував у 2014 
році тодішній Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк, 
уже витрачено 680 млн 
грн з держбюджету, 
а підрядника для 
реалізації проекту 
Держприкордонслужба 
обрала без конкурсу.

«Генеральних підрядників ДПСУ 
обрала без конкурсних процедур у 
закритому режимі. У службі не змог-
ли пояснити причини обрання ни-
нішніх підрядників. Основним кри-
терієм була наявність дозволів на 
будівництво військових об’єктів», – 
йдеться у розслідуванні «Наші гро-
ші» проекту Bihus.info.

Над інженерно-технічним об-
лаштуванням кордонів працює 13 
генпідрядників. Серед них – два 
державні автодори та 11 приват-
них компаній. Найбільші генпід-
ряди отримали харківські фірми. 
Компанія «Скорпіон-РП» дістала 
замовлення майже на 50 млн грн, 
«Констракшн груп інтернешенал» – 
на 58 млн грн, а компанія «Будцентр 
Витязь» – аж на 65 млн грн.

Окрім фінансування безпо-
середньо облаштування кордону, 
59,5 млн грн витратили на купівлю 
бойових бронемашин «Тритон» у 
заводу «Кузня на Рибальському», 
що належить Президенту Петру По-
рошенку.

Із прибуттям на керівні посади в 
Держгеокадастрі Волині «львівської 
команди» Анатолія Полякова волин-
ським землевпорядникам стало не-
можливо працювати, а керівництво 
Держгеокадастру області радить їм 
їхати у Польщу на заробітки.

Про це стало відомо під час 
прес-конференції землевпорядни-
ці Світлани Шеремети 21 листопада. 
Вона спростувала голослівні звину-
вачення на свою адресу, підписані 
іменами волинян-атовців без їх-
нього відома. Насправді, очевидно, 
скаргу ініціювали ті, чиї корупційні 
схеми неодноразово публічно ви-
кривала землевпорядниця.

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

«ЛЬВІВСЬКА КОМАНДА» 
ПОРАДИЛА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМ 
ЇХАТИ НА ЗАРОБІТКИ У ПОЛЬЩУ

документацію розробили лише на 50 об’єктів. 
Окрім того, маємо нерівномірний розподіл 
грошей: у Ковель і Володимир-Волинський 
виділили 80% від запланованої суми, а в 
окремі райони скерували 10%», – наголосив 
депутат.

Тепер чиновники ОДА мусять відзвітувати 
про використання коштів.

Директор ПФ «Реформатор», голова 
Асоціації землевпорядників Волині Ва-
лентин Колодинський зізнався, що нині 
працювати нестерпно: велику кількість 
сертифікатів у землевпорядників забрали, 
на них відбувається постійний пресинг.

Під час однієї з нарад Анатолій Поля-
ков навіть заявив, мовляв, нехай волин-
ські землевпорядники їдуть у Польщу на 
заробітки та збирають ягоди, поки сезон 
не закінчився. Тим часом представники 
«львівської команди» роздали 10 га зе-
мель поблизу Луцького замку, і всі ці ді-
лянки за дивним збігом обставин потра-
пили до рук однієї людини.

За словами голови Асоціації земле-
впорядників Волині Світлани Шеремети, 

обласне управління Держгеокадастру на 
чолі з Василем Василенком та Анатолієм 
Поляковим монополізували становище на 
ринку надання послуг, лобіюючи інтереси 
власних та підконтрольних фірм, в рази 
завищуючи ціни для населення. Йдеться 
про ТзОВ «Захід Землепроект», ПП «Фірма 
Сомгіз», ТзОВ «Азимут-плюс» та інші фірми, 
зареєстровані у Львові. Конкурентів по-
збавили права виготовляти проектні до-
кументи та масово анулюють сертифікати. 

Держгеокадастр, зі слів Світлани Ше-
ремети, не погоджує з громадами сіл ви-
дачу земель. Селянам, які роками корис-
туються землею, її видати відмовляються, 
натомість дерибанять та продають по-
трібним людям.

Луцьк

Використання земельної ділянки для нафтобази без право-
встановчих документів фірмою «Вест Ойл Груп» протягом кіль-
кох років завдало обласному центру збитків на 11,652 млн грн. 

Як повідомив начальник управління земельних ресурсів 
Сергій Шабала, питання щодо ділянки на вулиці Єршова, 1 за-
гальною площею 9,72 га виникало ще у 2013 році. Тоді міськ-
рада зверталася в прокуратуру, було порушено кримінальне 
провадження щодо ТОВ «Вест Ойл Груп». Фірма не укладала 
договору оренди ділянки, попри рішення міськради про на-
дання ділянки на умовах оренди. Цього року це питання вкот-
ре розглянули на сесії міськради, і фірма таки уклала договір 
оренди. Прокуратура зараз пропонує міськраді розглянути 
питання щодо років, коли фірма користувалася ділянкою без 
правовстановчих документів.

Орендна плата за використання ділянки для торгівлі і збе-
рігання нафтопродуктів становить 10%, а протягом 2015-2017 
років фірма сплатила лише 6 млн грн з потрібних 17,7 млн грн. 
Тобто стоїть питання про стягнення збитків.

16 листопада НАБУ провело 
низку обшуків, у результаті яких за-
тримано особу, що була спільником 
у заволодінні коштів чиновниками 
Держприкордонслужби та керівни-
ками підприємств-генпідрядників. 
Затриманий організував придбан-
ня підприємства з ознаками фіктив-
ності та протягом 2015-2016 років 

забезпечував через нього переве-
дення в готівку безготівкових кош-
тів, що надходили від генпідрядни-
ків. 

«За участю цього підприєм-
ства конвертовано в готівку по-
над 10 млн грн, виділених для 
інженерно-технічного облаштуван-
ня кордону, якими в подальшому 

на території Володарського району 
Донецької області.

За даними експертизи, ці чинов-
ники й колишній керівник сектору 
«М» побудували окремі споруди 
десяти опорних пунктів, які не при-
датні для використання в бойовій 
обстановці і становлять небезпеку 
для життя та здоров’я військових. 
Дії підозрюваних завдали збитків 
майже на 7 млн грн.

«Якщо говорити простою мо-
вою, то замість великих бетонних 
циліндрів, які мали б захищати на-
ших солдатів, було побудовано 
металеві бочки, придбані з пункту 
металобрухту, заповнені піщаною 
сумішшю», – заявив Луценко й до-
дав, що експертна група щотижня 
перевіряє ділянку однієї з облас-
тей.

Як відомо, у 2015 році з облас-
ного бюджету виділили 8 млн грн на 
фінансування будівництва «Стіни».

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик, коментуючи 
вручення підозр своїм підлеглим, 
заявив, що рік тому в Міноборони 
не мали претензій до Волинської 
ОДА. Мовляв, будівництво фортифі-
каційних споруд з використанням 
металевих контейнерів здійснюва-
лося за відповідною технологією та 
згідно з технічними рішеннями на-
чальника Генштабу. Фортифікаційні 
споруди, наголосив губернатор, 
відповідали проектній документа-
ції. Тоді перевірка використання 
коштів порушень не виявила. 

Для підтримки іміджу виконав-
чої влади області Володимир Гунчик 
доручив своєму заступнику Сергію 
Кошаруку звернутися в Міністер-
ство оборони, щоб організувати по-
їздку спеціалістів проектного інсти-
туту та ОДА в місце розташування 
фортифікаційних споруд.

ВОЛИНСЬКІ ЧИНОВНИКИ ФІГУРУЮТЬ У ЗЛОЧИННІЙ 
СХЕМІ РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

«За офіційними даними, 
«стіну Яценюка» таки 
зводять зі швидкістю 6 км 
на місяць. Тобто лише за 
приблизними підрахунками, 
на введення в експлуатацію 
цілісної споруди знадобиться 
не менш як 27 років. Навіть 
якщо вважати, що три з них 
уже минуло, такими темпами 
ми отримаємо огорожу від 
агресора в 2041-му...» – пише 
видання «Без Табу». 

Проект «Стіна» на кордоні з Росією у 2014 році запропонував 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. У червні того ж року Кабмін 
схвалив проект, вартість якого склала близько $150 млн. За три 
роки будівництва інженерно-фортифікаційних споруд вдалося 
звести лише 400 км. Як встановила Генпрокуратура, протягом 
2016-2017 років під час виконання робіт з інженерно-технічного 
облаштування українсько-російського державного кордону, 
територій, прилеглих до районів проведення АТО і АР Крим, 
в рамках проекту «Стіна» здійснено розтрату і привласнення 
бюджетних коштів на понад 100 млн грн.

заволоділи учасники злочинної 
схеми», – повідомили в бюро.

Детективи НАБУ вилучили по-
над 40 печаток підприємств із 
ознаками фіктивності, зокрема й 
тих, які були задіяні в схемі заво-
лодіння бюджетними коштами, а 
також кілька сотень тисяч готівки. 
Ця особа – восьма затримана в рам-
ках розслідування кримінального 
провадження за фактом розтрати 
коштів державного бюджету під час 
реалізації проекту «Стіна», яке де-
тективи НАБУ здійснюють з березня 
2016 року.

17 листопада Генпрокурор 
Юрій Луценко повідомив, що у 
справі про розкрадання коштів під 
час будівництва другої лінії оборо-
ни в зоні АТО на Донбасі вручили 
підозри чиновникам Волинської 
облдержадміністрації. Йдеться про 
колишнього начальника управлін-
ня капітального будівництва Лілію 
Павлову та керівника відділу техніч-
ного нагляду управління Олексан-
дра Зайцева, які були замовниками 
й контролювали хід будівництва ін-
женерних фортифікаційних споруд 

facebook.com
/LlutsenkoYuri

Вручення підозри чиновнику Волинської ОДА

ВІД «КОНТИНІУМУ» – ЗБИТКИ

youtube.com

Планували відремонтувати 162 дороги
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Рівність – це єдина міцна основа для суспільного устрою, для порядку, законності, добрих звичаїв 
і відбору на високі посади людей, які справді для них придатні. Бернард Шоу

  Уляна БУКАТЮК
     «Еспресо», espreso.tvЩодня 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. 

«На підприємстві є основ-
на працівниця, яка пішла в 
декретну відпустку. На її місце 
було взято тимчасову праців-
ницю, яка також пішла в дек-

рет. Під час цієї відпустки основна 
працівниця вийшла на роботу. Тепер 
підходить строк виходу на роботу 
тимчасової. Підкажіть, будь ласка, як 
звільнити цю тимчасову працівницю, 
оскільки нема вільних посад у штат-
ному розписі? За можливості прошу 
також вказати статті чинного законо-
давства, якими передбачено відпо-
відні дії».

Це не так просто. У статті 184 КЗпП 
йдеться, що роботодавець має право 
звільнити вагітну або жінку з дитиною 
до трьох років по закінченню строково-
го трудового договору (тобто як в опи-
саному випадку) тільки з обов’язковим 
працевлаштуванням на цьому ж або ін-
шому підприємстві. У разі, якщо праце-
влаштуватися неможливо, роботодавець 
зобов’язаний виплачувати жінці серед-
ньомісячний заробіток протягом трьох 
місяців, при цьому подати відомості в 
центр зайнятості. Якщо роботодавець 
працевлаштовує жінку, то робота має 
відповідати кваліфікації та спеціальності, 
але це місце може бути теж тимчасовим 
і заробітна плата може бути меншою, ніж 
була. Якщо жінка відмовляється від за-
пропонованого місця, то її звільняють на 
загальних підставах.

«Мені 25 років (майже 26), 
офіційно працюю за кордоном, 
маю дозвіл на тимчасове про-
живання. До батьків в Україні 

прийшли з військкомату (я раніше 
мав відстрочку, бо навчався на ден-
ній формі за кордоном, але вже її не 
маю), сказали, що розшукують мене. 
Чи військкомат може якимось чином 
повпливати на моє перебування за 
кордоном, створити для мене якісь 
проблеми? Я не планую в найближчі 
кілька років приїжджати в Україну, 
тому й отримати повістку/з’явитися до 
військкомату не можу, та й не хочу».

В описаному випадку, якщо не по-
вернетеся в найближчі кілька років до 
України, військкомат не створить вам 
жодних проблем.

«Чоловік перебуває у дек-
ретній відпустці з догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. Чи може він 

оформитися приватним підприєм-
цем? У декретну відпустку пішов з під-
приємства, дитині півтора року».

Я не вбачаю законодавчих обмежень 
щодо реєстрації особи підприємцем під 
час перебування у відпустці з догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку. Тому він може оформитися приват-
ним підприємцем.

«Дідусь, який помер чоти-
ри роки тому, отримував пен-
сію шахтаря, а бабуся отримує 
просту пенсію за віком. Чи 

може зараз бабуся перевестися на 
отримання його пенсії?» 

Так, може. Відповідно до п. 1 ч. 2 
ст. 36 закону №1058-IV «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання» право на призначення пенсії у 
зв’язку із втратою годувальника мають 
чоловік або дружина, які перебували в 
зареєстрованому шлюбі.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста комуналка

узаконенозаконодавча ініціатива

МАЙДАНІВЦІВ 
ПРИРІВНЯЛИ 
ДО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ

ЗА ЇЗДУ НАПІДПИТКУ І БЕЗ 
ПРАВ – СУВОРІ ШТРАФИ

Верховна Рада 
9 листопада 
ухвалила закон 

про житлово-комунальні 
послуги. Документ 
внесли на розгляд ще два 
роки тому, а в першому 
читанні проект ухвалили 
у лютому 2016-го. Та 
остаточне голосування 
щодо закону відбулося 
тільки тепер.

Головна мета – зруйнувати 
монополію жеків та дозволити 
споживачам самостійно визнача-
ти постачальників послуг на до-
говірних умовах. Та чи вдасться 
це зробити?

Далі – головні нововведення, 
передбачені законом про ЖКП.

1Платіжки розклали по части-
нах. Якщо раніше нам надхо-

дили платіжки за опалення, водо-
постачання, електроенергію, то 
закон розділяє саму послугу й, 
так би мовити, «процес достав-
ки». Візьмемо приклад з опален-
ням. Платіжка за тепло складати-
меться з трьох частин: плата за 
саму послугу, за обслуговування 
внутрішньобудинкових мереж, а 
також абонентська плата за під-
ключення.

2Обов’язкові лічильники. Закон 
передбачає встановлення лі-

чильників у багатоквартирних бу-
динках для обліку теплової енергії 
та води усіх будівель, що приєдна-
ні до зовнішніх мереж (крім мереж 
систем автономного водопоста-
чання). За встановлення лічиль-
ників буде окрема платіжка, через 
яку користувачі компенсовувати-
муть вартість лічильника та його 
обслуговування. 

3Плата за тверде сміття. Йдеть-
ся про папір, всіляку тару, 

предмети з дерева, металу, шкіри, 
скла, пластмаси та інших матеріа-
лів. Закон пропонує виділити з 
квартирної плати послугу із по-
водження з твердими відходами. 
Кабмін матиме право встановлю-
вати лише порядок формування 
тарифів на послуги з поводження 
із твердими побутовими відхода-
ми. А конкретні тарифи встанов-
люватимуть компанії, які після 
місцевого конкурсу отримають 

БЕЗ ЖЕКІВ ТА ЗІ ШТРАФАМИ 
ЯК ЗМІНЯТЬСЯ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

право на надання населенню 
послуг зі збирання, переробки 
та захоронення відходів. Нагада-
ємо, з 1 січня українців змусять 
сортувати сміття. Таку норму пе-
редбачає закон «Про відходи», за 
порушення загрожує штраф до 
64 тиc. грн.

4Кінець жеків. Користуватися 
комунальними благами укра-

їнці мають на основі договорів з 
постачальниками комунальних 
послуг. Будинки, що не створи-
ли ОСББ й досі обслуговуються 
жеками, потраплять на конкурс, 
де їм призначать управителя ба-
гатоквартирного будинку. Ціна 
послуги з управління будинком 
не регулюється на державному 
рівні, вартість послуг визнача-
ється за домовленістю сторін. А 
от тарифи на комунальні послуги 
встановлюватимуть місцеві орга-
ни влади або уповноважені дер-
жавні органи.

5Можна вибрати постачаль-
ника комунальних послуг. 

Закон передбачає порядок укла-
дення споживачами договорів 
на отримання всього комплексу 
житлово-комунальних послуг: на 
послуги управління, водопоста-
чання, поводження з відходами, 
газ, електрику. Цю норму впро-
вадили, щоб прибрати з ринку 
монополію. Та поки незрозуміло, 
як саме цю ідею реалізовува-
тимуть. Де-юре можна вибрати 
будь-кого. Та де-факто вдасться 
вибрати лише управителя, тобто 
компанію, яка виконуватиме, по 
суті, функції жеків.

6Потрібно укласти договір. 
Чинні договори про надання 

комунальних послуг діють тіль-
ки протягом року з дня набуття 
чинності нового закону. Тобто ко-

мунальникам і споживачам варто 
підготуватися до важкої кампанії 
з підписання нових договорів. 
Без укладання договору послуга 
не вважатиметься комунальною, 
тож дія закону на неї не поширю-
ватиметься.

7Закон передбачає чотири мо-
делі договірних відносин між 

споживачами та виконавцями 
комунальних послуг: індивіду-
альний договір квартири (облік 
наданих послуг на вході в буди-
нок та на вході у квартиру); інди-
відуальний договір будинку (об-
лік наданих послуг лише на вході 
в будинок); колективний договір 
(укладає управитель або інша 
уповноважена особа (у тому числі 
ОСББ) від імені та за дорученням 
співвласників); колективний спо-
живач (може виступати юридична 
особа, що об’єднує індивідуаль-
них споживачів (ОСББ, ЖБК).

8Можна відмовитися від по-
слуг. Споживач може відклю-

читися від системи централізо-
ваного опалення та постачання 
гарячої води. У багатоквартир-
ному будинку таке можливе 
тільки за згодою всіх мешканців 
(колективний споживач). Окрім 
того, про розірвання договору 
виконавця послуг потрібно по-
передити за два місяці.

9Можна платити півціни за по-
слугу. Закон передбачає, що 

за послугу можна платити пів-
ціни, якщо її надано неякісно. 
Не отримав послуги – не плати 
взагалі. Але механізм доведення 
цього поки не розроблено.

Міністр регіонального роз-
вит ку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко заявив, що в мі-
ністерстві планують створити 
Житлово-комунальну інспекцію, 

яка реагуватиме на звернення 
мешканців тих чи тих будинків, 
де послугу надають неякісно, та 
коли вона запрацює, поки незро-
зуміло.

10Сповіщення про поломки 
та ціни. Виконавець матиме 

не більш як добу, щоб відреагува-
ти на виклик споживача. Якщо в 
мережі відбулася поломка, поста-
чальник послуг має повідомити 
споживача про це протягом трьох 
годин та вказати причини аварії і 
термін ремонту. У разі ухвалення 
рішення про зміну цін/тарифів на 
комунальні послуги виконавець 
протягом 15 днів з дати введення 
їх у дію повідомляє про це спожи-
вачам із посиланням на рішення 
відповідних органів.

11Пеня за борг. Закон пе-
редбачає стягнення пені, 

якщо споживач заборгував. Її 
розмір – 0,01% від суми боргу за 
кожен день затримки. Але бояти-
ся поки не варто. Якщо ви протя-
гом року заборгуєте 100 грн, то 
пеня буде лише 3 грн 65 коп. На-
раховуватимуть її з 1 січня 2019 
року. Загальний розмір сплаче-
ної пені не може перевищува-
ти 100% загальної суми боргу. 
Також, якщо споживач отримає 
зарплатню із затримкою, або ж 
держава невчасно перераховує 
кошти на субсидії, штрафні санк-
ції не застосовуватимуть.

12У разі відсутності вдома 
комуналку не платимо. 

Документ дозволяє не сплачува-
ти вартість комунальних послуг 
(крім теплопостачання), якщо 
споживач не жив у помешканні 
понад 30 календарних днів. Що-
правда, відсутність треба буде 
довести.

Міністерство внутрішніх справ 
запропонувало парламенту на 
законодавчому рівні внести зміни до 
Правил дорожнього руху. Відповідні 
пропозиції від МВС на засіданні 
Кабінету міністрів презентував 
очільник відомства Арсен Аваков, 
передає «Інтерфакс-Україна».

Ідеться про фото- й відеофіксацію по-
рушень ПДР, обмеження швидкості руху 
в населених пунктах з 60 до 50 км/год, 
збільшення штрафу за керування тран-
спортним засобом без прав у 20 разів і 
встановлення дворічного терміну водій-
ського посвідчення, отриманого вперше. 

Також у МВС хочуть посилити відпо-
відальність за керування автомобілем 
у нетверезому стані. «Внести зміни до 
статті 286. Пропонуємо збільшити пока-
рання. Також пропонуємо внести зміну 
в цю статтю Кодексу, де окремо передба-
чена відповідальність водія за порушен-
ня Правил дорожнього руху, вчиненого 
у нетверезому стані, і передбачено за 
це суворе покарання», – прокоментував 
Аваков.

Запропоновано ввести покарання 
терміном до трьох років з позбавленням 
права керування транспортними засоба-

ми на строк від трьох до 
п’яти років для нетвере-
зих водіїв, які спричини-
ли ДТП та заподіяли тілесні 
ушкодження середньої тяжкості.

Наразі санкція передбачає покаран-
ня у вигляді штрафу від 200 до 500 не-
оподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або виправні роботи на строк до 
двох років, або арешт строком до шести 
місяців, або обмеження волі терміном до 
трьох років з позбавленням права керу-
вати транспортними засобами на строк 
до трьох років або без такого. За пору-
шення ПДР особами, які керують тран-
спортним засобами в нетверезому стані, 
спричинили смерть людини або тяжке 
тілесне ушкодження, передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі від 7 до 
12 років з позбавленням права керувати 
транспортним засобом на термін від 5 до 
10 років.

Наразі згадана санкція статті перед-
бачає покарання у вигляді позбавлення 
волі на термін від трьох до восьми років 
з позбавленням права керувати тран-
спортними засобами на строк до трьох 
років або без такого.

Верховна Рада надала статус учасника 
бойових дій громадянам, які отримали тілесні 
ушкодження під час Революції Гідності у Києві, 
передає «ТСН.ua».

«Законопроектом передбачено надання стату-
су учасника бойових дій громадянам, які отримали 
тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкоджен-
ня, що не привели до інвалідності, які звернулися 
по медичну допомогу з 21 листопада 2013 року до 
30 квітня 2014 року», – йдеться у законопроекті.

Водночас надання статусу учасника бойових 
дій правоохоронцям, військовим та іншим особам, 
які проходили службу в правоохоронних органах та 
Збройних силах і отримали тілесні ушкодження під 
час виконання службових обов’язків, пов’язаних з 
подіями на Майдані, не передбачено.

Окрім того, тих, хто отримав інвалідність від ви-
бухових речовин, боєприпасів і військового озбро-
єння на території проведення антитерористичної 
операції до 1 грудня 2014 року і від 1 грудня 2014 
року на території зони проведення АТО, де органи 
державної влади здійснюють свої повноваження, і в 
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, 
віднесено до людей, що мають право на соціальні 
гарантії. Порядок надання статусу учасника бойо-
вих дій визначатиме Кабмін.

у

З 

до 
ре-
ини-
тілесні 
ї і

Ве
бой

w
ikim

edia.org

Користуватися комунальними благами 
українці мають на основі договорів з 
постачальниками комунальних послуг
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Співчуття до хворого має бути основним порухом розуму й серця лікаря. Тадеуш Келановський

  Вадим ПАНАФІДІН
     Луцьк

  Інна СЕМЕНЮК
     Луцький район

ОДНА МЕТА – РІЗНІ СПОСОБИ
Штучне або екстракорпоральне запліднення – 
це запліднення поза організмом жінки. До нього 
вдаються, якщо у майбутніх батьків є якісь 
порушення в репродуктивному здоров’ї. Це один 
з найефективніших методів лікування непліддя. Є 
різні методики ЕКЗ. IVF – це так зване запліднення у 
пробірці, коли в тарілку з яйцеклітинами поміщають 
невеликий об’єм попередньо обробленої сперми, 

сперматозоїд самостійно проникає в яйцеклітину і 
відбувається запліднення. ICSI – інтрацитоплазматичне 
введення одного сперматозоїда в яйцеклітину, коли 
ембріолог за допомогою електронного мікроскопа 
відбирає найкращий, на його погляд, сперматозоїд 
і спеціальними інструментами вводить його в ооцит. 
TESA – метод, схожий на ICSI. Використовують його 
для пацієнтів з азооспермією, у яких в еякуляті 
відсутні сперматозоїди, але їх вдалося добути в 
результаті біопсії яєчка.

цигарка – ворог заради дітей

шанс на батьківство

Уже 40 років у 
світі відзначають 

Міжнародний день відмови 
від куріння. Незважаючи 
на застереження медиків, 
ця шкідлива звичка 
поширюється серед 
молоді й провокує багато 
невиліковних хвороб. 

Щодесять секунд на планеті 
вмирає один затятий курець, а до 
2020 року цей показник може під-
вищитися до однієї людини за три 
секунди, зазначають фахівці. Згідно 
зі статистикою ВООЗ, у XX столітті 
ця недуга забрала життя у понад 
100 мільйонів осіб.

За словами головного лікаря 
Волинського обласного центру 
здоров’я Сергія Новосада, куріння є 
однією з причин виникнення раку.  

– Загалом, приблизно 30% усіх 
онкопатологій спричиняє саме ку-
ріння. Згідно з даними ВООЗ, у світі 
через куріння виникає 90% смер-
тей від раку легенів. Також 75% за-
хворювань на хронічний бронхіт і 
25% захворювань на ішемічну хво-
робу серця зумовлені саме курін-
ням. Щодо онкопатологій ротової 
порожнини, то 92% хвороб спричи-
няють цигарки. Рак гортані, глотки, 
стравоходу виникає через тютюн у 
84-85% випадків. Рак нирок і сечо-
вого міхура у 50% провокує курін-
ня. Також до 29% онкопатологій 
підшлункової залози спричинені 
цією згубною звичкою, – застеріг 
медик.

Окрім фізичної шкоди здоров’ю, 
цигарки спричиняють і психологіч-
ні розлади. 

– Куріння – це не згубна звичка, 

КУРІННЯ – СМЕРТЕЛЬНА ЕПІДЕМІЯ

Люди, які ніколи не 
зіштовхувалися з проблемою 
непліддя, і пари, які хоча б рік 

не могли зачати дитину, дивляться 
на світ зовсім по-різному. 

Подружжя, яким не вдається завагітні-
ти, постійно шукають інформацію про свою 
проб лему, намагаються її розв’язати у будь-
який спосіб. І коли всі методи випробува-
но, але бажана вагітність так і не настає, у 
чоловіка й жінки залишається надія лише 
на штучне запліднення. На що можна спо-
діватися неплідним парам, які перспективи 
розкриває екстракорпоральне запліднення, 
розповідає ембріолог МЦ «Боголюби» Кате-
рина Литвинюк.

– Кому рекомендоване штучне заплід-
нення?

– Насамперед треба зауважити, що є різні 
методики екстракорпорального запліднення, 
кожну з яких підбирають індивідуально. На-
приклад, у МЦ «Боголюби» метод IVF вико-
ристовують для пацієнток віком до 35 років, 
чоловіки яких мають нормальну спермогра-
му або легку форму астенозооспермії (зниже-
на кількість активних форм сперматозоїдів). 
Метод ICSI використовують для пацієнток, 
яким більш як 35 років, для тих, у кого вже 
була невдала одна або кілька спроб IVF, коли 
наявні антиспермальні антитіла в еякуляті, 

ВАГІТНІСТЬ ВСУПЕРЕЧ 
ДІАГНОЗУ. ЯКІ ШАНСИ?

особливості пари. Такий аналіз можна зроби-
ти у медичному центрі.

Для обстеження ембріонів на мутації 
конкретних генів використовують метод 
ПГД – преімплатаційну генетичну діагностику. 
Також за допомогою методу ПГД можна ви-
значити стать майбутньої дитини. Цей метод 
дуже дорогий, але 100% точний. Такий аналіз 
також можна зробити в медичному центрі.

– Чи обов’язково в результаті штучно-
го запліднення настає багатоплідна вагіт-
ність?

– Інколи багатоплідна вагітність може на-
стати у випадку перенесення двох або трьох 
ембріонів. Надзвичайно рідко (але можливо) 
багатоплідна вагітність настає після перене-
сення одного ембріона. Це відбувається вна-
слідок того, що одна запліднена яйцеклітина 
під впливом невідомих науці факторів ділить-
ся на дві, кожна з яких у подальшому розвива-
ється самостійно. Йдеться про монохоріаль-
ну двійню, де обидва плоди мають абсолютно 
ідентичний набір хромосом та генів.

– Від чого залежить успіх ЕКЗ і які шан-
си завагітніти з першого разу?

– Ні для кого не секрет, що з віком репро-
дуктивні функції жінки знижуються, тож що 
молодша пацієнтка, то вищі її шанси завагіт-
ніти з першої спроби. Загалом настання вагіт-
ності у жінок до 35 років сягає 40-50%, у жінок 
35-40 років – 20-30%, у жінок після 40 ро-
ків – 5-12%. Жінкам, які старші за 43 роки, ми 
рекомендуємо використовувати донорські 
ооцити, щоб збільшити шанси завагітніти. 
Також велике значення має психічний та емо-
ційний стан жінки. Ми завжди рекомендуємо 
пацієнткам приходити в гарному настрої та 
усміхатися.

– Як ЕКЗ впливає на здоров’я майбут-
ньої дитини?

– Діти, народжені в результаті ЕКЗ, аб-
солютно нічим не відрізняються від дітей, 
зачатих природнім шляхом. Першій дитині, 
яка народилася в результаті IVF, вже більш як 
30 років. Відтоді з’явилося на світ понад п’ять 
мільйонів так званих дітей із пробірки. У ре-
зультаті численних досліджень учені не ви-
явили в таких діток жодних відхилень. Вони 
народжуються здоровими й тішать батьків.

Луцький р-н, 
с. Тарасове, вул. Лісова, 1Б

тел.: (0332) 20-07-02, 
(099) 44-55-404, (067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

Ліцензія МОЗ України 
серія АГ № 570604 від 11.04.2011 р.

непліддя невідомого генезу, при астенозоо-
спермії, некрозооспермії (велика кількість 
неживих сперматозоїдів), олігозооспермії 
(низька кількість сперматозоїдів), олігоспер-
мії (малий об’єм еякуляту), криптозооспермії 

(наявні поодинокі сперматозоїди в еякуляті), 
тератозооспермії (недостатня кількість нор-
мальних морфологічних форм сперматозої-
дів), азооспермії тощо.

– Чи можна завдяки екстракорпораль-
ному заплідненню обрати стать майбут-
ньої дитини, запобігти певним захворю-
ванням тощо?

– Причиною непліддя, невиношування ва-
гітності, самовільних абортів, зупинки розвит-
ку плоду під час вагітності, неспроможності 
зачати дитину тощо можуть бути хромосомні 
аномалії подружжя. Щоб дізнатися про гене-
тичні особливості сімейної пари, можна здати 
кров на аналіз каріотипу – набору хромосом 
(їх кількості, форми, розміру тощо). У ре-
зультаті молекулярного обстеження генетик 
отримує детальну інформацію про генетичні 

Луцьк

У Луцький клінічний 
пологовий будинок 

придбали японський інкубатор 
для новонароджених.

Як розповів завідувач відділен-
ня інтенсивної терапії новонаро-
джених Віталій Богданович, облад-
нання загальною вартістю 474 тис. 
грн (інкубатор вартістю 324 тис. 
та монітор пацієнта за 150 тис.) за-
купили в результаті торгів, у яких 
перемогло київське ТзОВ «Онко-
медіка». Кошти на придбання ін-
кубатора для новонароджених та 
недоношених немовлят виробни-
цтва компанії «Атом» (Японія) 2017 
року випуску виділили з міського 
бюджету.

Пристрій оснащений монітором 
пацієнта Colin BP-S510 виробника 
Colin Medical Technology (Корея), 
давачами контролю температури 
шкіри, температури і вологості в 
інкубаторі. Монітор відслідковує 
частоту серцевих скорочень, наси-
чення крові киснем, вимірює арте-
ріальний тиск, температуру шкіри, 
знімає електрокардіограму. Лікар 
висловив подяку міській раді за те, 
що та не забуває про новонародже-
них, які є майбутнім нашого міста. 
Потреба в обладнанні у закладу 
лишається, оскільки кількість дітей 

велика, потрібно ще три інкубато-
ри, адже обладнання зношується.

З його слів, через відділення за 
2016 рік пройшло понад 400 дітей з 
усієї області. Випадки важкої патоло-
гії переважно траплялися в малюків 
з районів Волині, з Луцька у відділен-
ні лікували 112 дітей протягом мину-
лого року. Враховуючи таку кількість 
маленьких пацієнтів, є потреба в ін-
кубаторах та дихальній апаратурі.

Наприклад, у відділенні перебу-
вала дитина з масою лише 530 гра-
мів, яка вижила.

Віталій Богданович зауважив, 
що збільшується кількість вродже-
них патологій, що пов’язано з еко-
логічною ситуацією, та недоноше-
них новонароджених. Він запевнив, 
що не буває такого, аби наявні інку-
батори стояли порожніми.

Радник міського голови Луцька 
Ігор Поліщук зазначив, що однією 
з важливих проблем влади був ре-
монт жіночої консультації. Мину-
лого місяця це відділення відкрили 
після капітального ремонту. Для 
відділення інтенсивної терапії ново-
народжених нині придбали якісний 
апарат виробництва Японії. Торік 
такий апарат для закладу придбав 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Після ремонту наявних інкубаторів 
питання з цим обладнанням у поло-
говому будинку буде закрито.

а хвороба. І її офіційна всесвітня 
назва така: «Психічні і поведінко-
ві розлади внаслідок вживання 
тютюну». Можна упевнено казати, 
що це вид побутової наркоманії. 
Це така ж хвороба, як алкоголізм 
чи наркоманія. Нині це вже епіде-
мія. Особливо небезпечно кури-
ти вагітним, дівчатам, які в май-
бутньому стануть мамами, адже 
цигарки мають згубний вплив на 
розвиток дитини навіть на рівні 
генетики, – наголошує нарколог 
Волинського обласного нарколо-
гічного диспансеру Ігор Штолін.

Для тих, хто не має сили волі 
відмовитися від тютюнокуріння, 
завідувач рентгенівського відді-
лення Волинського обласного он-
кологічного диспансеру Анатолій 
Самусь наводить приклади хво-
роб, які собі «заробили» курці. 

Багато з них спочатку мають 
ускладнення різних типів, потім – 
за однією хворобою іншу. А коли 
вже виникає рак, то багато людей 
замислюються, чи варто було ку-
рити, – каже медик та демонструє 
знімки своїх пацієнтів.

Прикро, що до цигарок зви-

кають і чоловіки, і жінки. Зі слів 
хірурга-онколога Волинського 
обласного онкологічного диспан-
серу Віталія Супрунця, в Україні 
курять приблизно 65% чоловіків 
і близько 15% жінок. Понад те, в 
медичній сфері курять близько 
40% працівників. 

– Ситуація направду складна, 
адже це вкрай шкідливо. Дим із 
цигарки має 62 канцерогени, які 
негативно впливають на організм 
людини. А віднедавна з’явилася 
нова модна тенденція – електро-
нні цигарки, про які продавці 
кажуть, що вони не мають нега-
тивного впливу на організм. Хоча 
це, м’яко кажучи, неправда. У їхній 
основі є нагрівальний елемент, 
який чинить термічний ефект на 
слизову порожнину рота, тому 
онкозахворювання теж може ви-
никнути. Але про шкоду цигарок 
люди задумуються тоді, коли їм 
діагностують рак легень, язика, 
нижньої губи, носоглотки, шлунка, 
нирок і шийки матки. Тому ліпше 
думати про своє здоров’я зараз, 
ніж потім боротися з негативними 
наслідками, – наголосив медик.

ІНКУБАТОРИ ДЛЯ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ

У таких кювезах дітки набиратимуться сил

volynnew
s.com

Щодесять секунд на планеті 
вмирає один затятий курець

Ембріолог МЦ «Боголюби» 
Катерина Литвинюк

ecosalud.com
.ve

bogolybu.com
.ua
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здорове харчування

фітоаптека

ДОМАШНЯ ГРАНОЛА – 
АЛЬТЕРНАТИВА МЮСЛІ

ПІСНІ КОТЛЕТИ 
Досвідчені господині запевняють: 
смачні страви можна готувати і 
без м’яса. Наприклад, котлети із 
круп, овочів та грибів. Спробуйте – 
не пошкодуєте!

КАПУСТЯНИКИ 
• 500 г капусти • 2 ст. ложки манної 
крупи • 2 ст. ложки мелених сухарів 
• сіль – до смаку • 3 ст. ложки олії 
• 0,5 скл. води. 

Капусту дрібно пошаткувати, поклас-
ти в каструлю, додати воду, 1 ст. ложку 
олії і тушкувати до напівготовності. У 
киплячу масу всипати манну крупу, ва-
рити, безперервно помішуючи, 10-15 хв, 
злегка охолодити, посолити, розміша-
ти й остаточно охолодити. Сформувати 
котлети овальної форми, запанірувати в 
сухарях та обсмажити. 

ЦИБУЛЯНИКИ 
• 500 г борошна • 2 скл. води 
• 1 ст. ложка цукру • 15 г дріжджів
• дрібка солі • 0,5 скл. олії. 

Замісити тісто з борошна, води, дріж-
джів, солі та цукру. Відставити, щоб піді-
йшло. Цибулю дрібно нарізати, тушкува-
ти в олії, посолити до смаку. Коли тісто 
підніметься, покласти в нього тушковану 
цибулю, вимішати й поставити в тепле 
місце на 15 хв. Смажити в олії. 

ГРЕЧАНИКИ
• 1,5 скл. гречаних пластівців 
• 5 скл. води • 50 г сушених грибів
• цибулина • 1/3 скл. олії
• 4 ст. ложки борошна • перець • сіль. 

У киплячу підсолену воду всипати 
пластівці й варити їх на маленькому вог-
ні, прикривши кришкою, 3 хв. Потім зня-
ти з вогню і залишити на 10 хв. З вистиг-
лої каші сформувати котлетки (щоб не 
прилипали до рук, змочувати їх водою) й 
обсмажити з обох боків в олії. Перед тим 
як подавати, полити грибним соусом. 

РИСОВІ КОТЛЕТИ 
• 1 скл. рису • 4 ст. ложки олії 
• 0,5 скл. сухарів. 
Для соусу: • 3-4 сухі гриби 
• 1 цибулина • 1 ст. ложка борошна
• 2 ст. ложки олії. 

Рис відварити в солоній воді до 
м’якості, відкинути на друшляк, дати воді 
стекти. Перекласти в каструлю, трохи 
прим’яти, щоб не розсипався, полити 1 ст. 
ложкою олії й дати охолонути. З цієї маси 
сформувати котлети, обкачати в сухарях 
і швидко обсмажити. Для соусу з розмо-
чених грибів зварити бульйон. Дрібно 
порізану цибулю підсмажити в олії, дода-
ти борошно, присмажити разом. Влити, 
поступово помішуючи, склянку грибно-
го бульйону і прокип’ятити. Цим соусом 
полити котлети. 

смакота

духовність

Православні християни починають 
готуватися до святкування Різдва 
Христового молитвою і постом, 
який триватиме від 28 листопада 
до 6 січня. Його ще називають 
Пилипівкою, бо він починається 
після 27 листопада – дня пам’яті 
апостола Пилипа. 

Загальні правила дотримання Різдвя-
ного посту менш суворі, ніж Великого та 
Успенського. Зрозуміло, що під час посту 
заборонено м'ясні, молочні продукти, яйця. 
Крім того, у понеділок, середу і п'ятницю під 
забороною – риба, вино та олія. У вівторок 
та четвер можна харчуватися з олією. Рибу 
під час Пилипівки дозволено їсти в суботу, 
неділю та великі свята. Із 2 до 6 січня піст по-
силюється, навіть у суботу та неділю риби не 
можна. А на Святвечір, 6 січня, якщо дозво-
ляє здоров’я, варто взагалі утриматися від 

їжі до сходження першої зірки.
Однак обмеженнями в харчах піст аж ніяк 

не вичерпується, нагадують священнослужи-
телі. Той, хто постує, має більше уваги приділя-
ти своєму духовному життю: молитися в храмі 
та вдома, читати Святе Письмо, християнську 
літературу. Якщо хтось перебуває у сварці чи 
тримає на когось гнів, варто примиритися з 
тією особою, бо гріхи гордості, гніву, осуду, 
ненависті, злоби позбавляють постувальника 
всіх плодів його праці. Піст – це добра нагода 
покинути погані звички (куріння, зловживан-
ня хмільним, ігроманія, лихослів’я), усілякі 
надмірності.

Піст тілесний без посту духовного нічого 
не приносить для спасіння душі, навіть нав-
паки – може бути і духовно шкідливим, якщо 
людина, утримуючись від їжі, впадає у горди-
ню. Без молитви й покаяння піст – це дієта і до 
релігії стосунку не має.

ПИЛИПІВСЬКИЙ ПІСТ 
ТРИВАТИМЕ 40 ДНІВ

Гранола – дуже 
популярна в 
американців їжа 

для сніданку. Її готують 
із вівсянки, горіхів, 
меду, а інколи навіть 
рису. Достатньо лишень 
залити порцію смакоти 
молоком або ж йогуртом – 
і страва готова. Гранолу 
можна їсти і в сухому 
вигляді, це дуже смачний 
хрумкий перекус. Однак 
зловживати не варто, 
оскільки вона дуже 
калорійна.  

Як і всі страви, гранола має плю-
си й мінуси. До плюсів належить те, 
що до її складу входять клітковина, 
вітаміни, мікроелементи. Суміш 
покращує травлення, поліпшує 
обмін речовин, харчові волокна 
запобігають закрепам. Дієтологи 
не рекомендують споживати її при 
захворюваннях жовчного міхура, 
особливо під час загострення хо-
лециститу. Не варто їсти гранолу 
в разі індивідуальної непереноси-
мості горіхів або сухофруктів. При 
виразці шлунка в стадії загострен-
ня від такої їжі теж доведеться від-
мовитися.

ЯК ПРИГОТУВАТИ 
ГРАНОЛУ

Інгредієнти: 1 скл. пластів-
ців, 150 г горіхів (можна зробити 

горіховий мікс), 50 г соняшнико-
вого насіння, 0,5 ч. ложки кориці, 
50 г кокосової стружки, 150 г су-
хофруктів (родзинки, журавли-

на, курага, чорнослив, ананаси, 
банани, полуниця), 5 ст. ложок 
меду, 5 ст. ложок олії без запаху.     

Змішати горіхи, кокосову 
стружку й корицю. Злегка піді-
гріти олію і мед, влити в суху 
суміш, ретельно вимішати, щоб 
кориця розподілилася рівномір-
но. Викласти на деко, застелене 
папером для випікання, й поста-
вити на 15 хв у духовку, розігріту 
до 1500С. 

Вийняти, додати сухофрукти 
і перемішати. Випікати ще 15 хв. 
Потім охолодити й висипати в 
скляну банку або пластиковий 
контейнер із кришкою.

Готуючи гранолу  в домаш-
ніх умовах, можна сміливо екс-
периментувати,  додаючи в неї 
гречані, житні або пшеничні 
пластівці. Дуже добре доповнять 
поживну суміш бразильські горі-
хи, насіння льону, зелена гречка 
або коричневий рис у помірних 
кількостях. У закритій банці гра-
нола може довго зберігатися, не 
втрачаючи смакових та хрумких 
властивостей.

Якщо ви твердо 
вирішили 

дотримуватися посту, 
старайтеся налягати на 
вітамінні чаї та суміші. Це 
додасть організму сили та 
зміцнить його опірність до 
хвороб. 

 Протягом дня з'їдайте 5-6 во-
лоських горіхів.

 Вживайте спиртову настоянку 
женьшеню (по 15-20 крапель 
уранці та ввечері, за півгодини 
до їди, з невеликою кількістю 
води). Женьшень – потужний 
стимулятор імунітету. 

 Імуностимулювальне варення: 
потрібно взяти 1 скл. очищених 
волоських горіхів, 0,5 кг жу-
равлини (розім'яти її) і 2 великі 
зелені яблука (нарізати їх куби-
ками, не очищаючи від шкірки). 
Усе це змішати, додати 1/2 скл. 
води та 0,5 кг цукру. Довести на 
маленькому вогні до кипіння 
та відставити. Зберігати в хо-
лодильнику. Вживати вранці та 
ввечері по 1 ст. ложці з чаєм. 

 Розчинити 2 ст. ложки меду в 
300 мл кип’яченої води, сокові з 
1 кг моркви та 1 лимона. Все це 

ЗАМІСТЬ ЦУКЕРОК – 
СУХОФРУКТИ

змішати й пити протягом дня 
три-чотири рази.

 2 ст. ложки сушених ягід го-
робини залити в термосі 
0,5 л крутого окропу, настоя-
ти 2 год, процідити й пити по 
1/3 скл. тричі на день як за-
гальнозміцнювальний засіб.

 Вітамінний чай: плоди брус-

ниці – дві частини, плоди 
шипшини – три частини, лис-
тя кропиви – три частини. 
Подрібнену сировину добре 
перемішати, 4 ч. ложки суміші 
залити 1 скл. окропу, настоя-
ти 3 год, процідити й пити по 
1 скл. двічі-тричі на день.

  Взяти 1 кг меду, 1,5 кг буряку, 

1,5 кг моркви, 1 кг гранатів, 
1 кг лимонів. Лимони без кіс-
точок, буряки та моркву про-
пустити через м’ясорубку. 
З гранатів та суміші лимона, 
буряків і моркви вичавити 
сік. Усе злити в банку й додати 
мед. Вживати по 50 мл вранці 
та ввечері.

  Двічі на день пити по 1 скл. жу-
равлинного соку або морсу.

  Суцвіття календули звичайної 
у вигляді настою п’ють як сти-
мулювальний засіб. Настій: 
1 ст. ложку квітів залити 1 скл. 
окропу, настояти 2 год і пити 
по 2 ст. ложки три-п’ять разів 
на день за півгодини до їди.

  Листя кропиви дводомної у 
вигляді настою п’ють як по-
лівітамінний засіб. Застосо-
вують цей настій також при 
анемії, недокрів’ї та застудних 
захворюваннях. 3-4 ст. лож-
ки листя настояти 2 год в 1 л 
окропу й пити по 2/3 скл. три-
п’ять разів на день натще. 

 Замість цукерок купуйте до 
чаю сухофрукти. Це дуже ко-
рисні ласощі.
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Гранолу готують із вівсянки, горіхів та меду

Під час посту налягайте на вітамінні суміші
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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, 16.35, 23.20 Погода
09.40 Фільм 

Тетяни Терехової 
«ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком 
безпечно»

10.30 Т/с «Дівчата війни»
12.20 Перший на селі
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 23.30, 02.55 

Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 05.35 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дикі тварини»
00.20 Д/с «Столика 

Японія»
00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.50 Т/с «Чорна Рада»

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, 12.50 

«Міняю жінку»
13.45, 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»

06.20, 00.20 «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»

10.20 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

12.25 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
терміном»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.55, 05.05 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Доярка з 
Хацапетовки-3»

01.15 Х/ф «Осінній 
марафон»

03.40 «Речдок»

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.25 Секретний 

фронт. Дайджест
13.40, 16.15 Х/ф «Зоряна 

брама»
16.50 Х/ф «Хітмен»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач - 3»
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.40 Т/с «Слідчі»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.45 Т/с «Відділ 44»

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

красуня»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кіно
19.00, 22.00 Танька і 

Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.00 «Піщані історії»
08.10 «Загублені в часі»
08.30 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
11.25 «Міс Принцеса 

України - 2017»
13.35 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

14.00, 04.30 «Музичний 
проспект»

14.30 Т/ц «Кулінарія від 
Андрія»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «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 Т/ц «Історія без 

купюр»
21.30 Т/ц «Видатні 

волиняни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

волиняни»
02.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.15, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.15 «Все буде смачно!»
10.10 «Зважені та щасливі 

- 7»
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.35 «Хата на 

тата»
02.40 «Найкраще на ТБ»

05.50 «Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Файна Юкрайна» 09.10 
«Красуні» 10.10, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
12.00 Х/ф «Красуня і 
чудовисько» 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 «2199: 
Космічна Одіссея» 01.50 
Х/ф «Остання любов 
на Землі» 03.10 «Нічне 
життя» 

06.49, 09.09 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.10 М/ф «Хранителі 

снів»
09.10 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай»
11.15 Х/ф «Голодні ігри: 

Сойка-Переспівниця» 
ч.1

14.10 Х/ф «Голодні ігри: 
Сойка-Переспівниця» 
ч.2

17.00 Хто зверху?
19.00 Ревізор
21.15 Страсті за 

Ревізором
23.50 Вар’яти

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30, 02.30 Зірковий 
шлях

11.45 Х/ф «Героїня свого 
роману»

13.40, 15.30 Т/с 
«Королева Марго»

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони 2: 
Франкенштейн 
живий»

03.15 Реальна містика

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20, 
04.30 Правда життя 
10.20, 21.40 Мисливці за 
зброєю 11.20 Кенгуру: 
таємне життя 12.20 
Таємниці Гвадалківіру 
14.10 Містична Україна 
15.10 Любов, ненависть і 
пропаганда 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50, 
22.40 Загадки планети 
17.50 Скептик 19.50 
Коала: таємне життя 23.40 
Смертельний двобій 00.30 
Путівник неприємностей 
02.10 Гордість України 

ПОНЕДІЛОК 27 листопадаUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Дзеркало 
іісторії»

06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
07.30, 07.55, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву

АВЕРС 17.00 Т/с «Сьомий 
перстень чаклунки»

18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
00.35, 05.00 Серіал 

«Роксолана»
03.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
04.30 Обережно, діти!

ВІВТОРОК 28 листопада
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10.55, 20.20, 23.20 
Погода

11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Хто в домі хазяїн?
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 Перший на селі
19.25, 00.20 Д/с «Столика 

Японія»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.30, 02.55 

Розсекречена історія
00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.50 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»
06.55, 08.09 Kids Time
08.10 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.45, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Любов на 

виживання
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Вар’яти

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.30 «Все буде 

добре!»
08.35 «Сюрприз, 

сюрприз!»
10.35 «Битва екстрасенсів 

13»
12.45 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 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 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Смертельні 

перегони 2: 
Франкенштейн 
живий»

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 Мисливці за зброєю 
11.20 Кенгуру: таємне 
життя 12.20 Око Атаками 
14.10 Містична Україна 
15.10 Любов, ненависть і 
пропаганда 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50, 
22.40 Загадки планети 
17.50 Скептик 18.50 
Бандитська Одеса 19.50 
Коала: таємне життя 23.40 
Смертельний двобій 
02.20 Місця сили 04.40 
Скарб.UA 

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 «Чотири весілля »
11.00, 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 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка»

02.10 Т/с «Пончик Люся»

1+1

05.45 «Мультфільм»
06.20, 00.15 «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»

10.30, 12.25, 20.40 
Т/с «Доярка з 
Хацапетовки-3»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45, 03.30 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.50, 05.00 
«Подробиці»

01.10 Х/ф «Не горюй!»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач - 3»
12.05, 13.25 Х/ф «Жага 

золота»
14.25 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 01.25 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.40 Х/ф «Кобра»
02.50 Т/с «Слідчі»
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

слабака 2: Правила 
Родріка»

12.00 Панянка-селянка. 
Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кіно
19.00, 22.00 Танька і 

Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Благодійний 

концерт «Сердечний 
уклін»

13.50 Т/ц «Історія без 
купюр»

14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 «Культурний 

простір»
16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Дитячий світ»
17.35 «Кошик творчих ідей»
18.00 «Ваш депутат»
18.50 «Піщані історії»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Що каже священик»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Що каже 

священик»
01.25 Т/ц «Гартуємось!»
01.50 Т/ц «Ми - 

українські»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.20 Т/ц «Народна 

скарбниця»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Д/ф «Неочікуване 

побачення»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
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 «Сьомий 

перстень чаклунки»
10.00 Дайджест
10.30 Обережно, діти!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00, 00.35, 05.00 
Серіал «Роксолана»

16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
04.00 Шляхами Волині
04.30 Обережно, діти!

Фільм «Остання любов на Землі» Фільм «Хітмен»

01:50 16:50

m
oviestape.net

w
day.ru

Фільм «Фантастична четвірка»

23:45

playground.ru
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ЧЕТВЕР 30 листопада
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 17.50, 21.00, 
01.10 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10.55, 16.35, 23.20 
Погода

11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.10, 02.10 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 
Індивідуальна гонка 
чоловіки 20 км

20.05, 00.20 Д/с «Столика 
Японія»

20.25 «Схеми»
21.30, 01.35 
21.50, 01.50 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Розсекречена 

історія
03.50 Т/с «Чорна Рада»
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, 08.14 Kids Time
08.15 Т/с «Друзі»
11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.50, 22.05 Пацанки. 

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

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

13»

12.20 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.05 «Один за всіх»

СТБ
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»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00  Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16+

16.00 Історія одного 
злочину 16+

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30 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 Мисливці за зброєю 
11.20 Коала: таємне життя 
12.20 Довідник дикої 
природи 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Смертельний двобій 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50, 
03.40 Скептик 18.50 
Бандитська Одеса 19.50 
Кенгуру: таємне життя 
01.20 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, 
00.30, 05.20 «ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

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

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

05.40 «Мультфільм»
06.20, 00.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.40, 12.25, 20.40 
Т/с «Доярка з 
Хацапетовки-3»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45, 03.30 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.50, 05.00 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Мій лагідний 
і ніжний звір»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.10, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач - 3»
12.10, 13.25 Х/ф «Танго 

і Кеш»
14.55, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 02.15 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.45 Х/ф «Наймані 
вбивці»

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

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Дроздобород»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
19.00, 22.00 Танька і 

Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка

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 «Відкрите місто»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ф «Де ще знайти 

таку красу?»
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 Ретроспектива ВТ 

«Наша пісня. О.Стадник»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25, 02.40 «Музичний 

проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
03.35 Т/ц «Роки і долі»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35 Актуальне 

інтерв’ю
09.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
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 «Заручники 

свободи»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00, 00.35, 05.00 
Серіал «Роксолана»

16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.15 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
04.10 Шляхами Волині
04.30 Обережно, діти!

ЗНІМАТИМУТЬ ФІЛЬМ 
«ЗАХАР БЕРКУТ» 

Творці «Сторожової застави» 
розпочали роботу над проектом 

«Захар Беркут». Стрічку знімуть на 
основі однойменної повісті Івана 
Франка. 

Над новим фільмом працюватиме про-
фесійна команда: продюсери Єгор Олєсов 
та Юрій Прилипко, сценарист Ярослав 
Войцешек, оператор-постановник Юрій 
Король, художник-постановник Влад Оду-
денко. Режисером виступить Ахтем Сеїта-
блаєв.

Група, яка працює над фільмом, не-
щодавно повернулася з подорожі Карпа-
тами, метою якої був пошук мальовничих 
пейзажів для знімань та вивчення життя 
і культури місцевих жителів. Команда 
також відвідала село Нагуєвичі, де на-
родився й працював над повістю «Захар 
Беркут» Іван Франко. Повідомляється, що 
деякі кадри знімуть у наскельній фортеці 
Тустань. 

кіно

Фільм «Швидкість»

00:40

СЕРЕДА 29 листопада
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 17.50, 21.00, 
01.10 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10.55, 16.35, 23.15 
Погода

11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.10, 02.10 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 
Індивідуальна гонка 
жінки 15 км

20.00, 23.30 Культурна 
афіша здорової людини

20.25 Слідство. Інфо
21.30, 01.35 
21.50, 01.50 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00 Розсекречена 

історія
03.50 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, 08.14 Kids Time
08.15 Т/с «Друзі»
11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.50, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Зіркові яйця
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

13»

12.25 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.05 «Один за всіх»

СТБ
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»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16+

16.00 Історія одного 
злочину 16+

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мисливці 
за зброєю 11.20, 19.50 
Кенгуру: таємне життя 
12.20 Довідник дикої 
природи 14.10, 03.40 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50, 
22.40 Загадки планети 
17.50 Скептик 01.20 
Полювання на НЛО 02.00 
Зворотній бік Місяця 
02.40 Академік Корольов 

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 «Чотири весілля »
11.00, 12.20, 13.00 

«Міняю жінку»
14.40 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 «Міняю жінку - 12»
23.35, 00.10 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка - 2»

01.50 Т/с «Пончик Люся»

05.40 «Мультфільм»
06.20, 00.15 «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»

10.30, 12.25, 20.40 
Т/с «Доярка з 
Хацапетовки-3»

14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45, 03.30 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.50, 05.00 
«Подробиці»

01.10 Х/ф «Коли 
наступає вересень...»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.00 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач - 3»
12.05, 13.25 Х/ф «Кобра»
14.25 «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Майор 

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

Останній бій»
23.45 Х/ф «Танго і Кеш»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.15 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Метелиця»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кіно
19.00, 22.00 Танька і 

Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка

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 «Що каже 

священик»
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 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ц «Воїни миру»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «За 4 секунди 

до зими»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
03.00 «Волинська 

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

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 23.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
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 «Заручники 

свободи»
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 «Сьомий 

перстень чаклунки»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Актуальне 

інтерв’ю
22.15 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
04.00 Шляхами Волині

Фільм «Танго і Кеш»

23:45

Фільм «Пані Метелиця»

10:45

tvc.ru

m
oviestape.net

kinokrad.co

ПУГАЧОВА ПОВІНЧАЛАСЯ 
З ГАЛКІНИМ

Відома російська співачка 68-
річна Алла Пугачова та 41-

річний телеведучий Максим Галкін 
обвінчалися після шести років у шлюбі. 
Про це повідомив сам Галкін в інтернеті. 

На вінчанні були присутні їхні діти – 
двійнята Гаррі та Ліза, а також багато зірок 
російської естради. 

Ця церемонія стала другою в житті 
Пугачової. У 1994 році вона повінчалася зі 
співаком Філіпом Кіркоровим. Примадон-
на вважає, що це було помилкою, необду-
маним рішенням, і вона проситиме у Бога 
за це прощення. 

До слова, Алла Пугачова та Максим Гал-
кін одружилися в 2011 році, проте зустріча-
тися почали задовго до укладення шлюбу. 
Подейкують, що пара разом уже 16 років.

зіркове кохання

instagram
.com

/m
axgalkinru
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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  

Волинь – край козацької слави. 
Саме на волинській землі 
народився Дмитро Байда 
Вишневецький, який заснував 
Січ на острові Мала Хортиця. 
Тисячі волинян виборювали 
волю в козацьких полках – 
Звягельському, Поліському, 
Острозькому, Любарському та 
інших. Не перевелися козаки в 
нашому краї й понині. 

Спортивний клуб козацького 
бойового мистецтва «Герць», що три 
роки успішно функціонує в Луцьку, 
об’єднує понад півтори сотні дітей 
різного віку. Тут хлопці та дівчата 
не лише тренують силу, витримку, 
а й вивчають традиції українського 
народу. Тренери клубу переконані: 
поєднання фізичних навантажень 
із тренуванням сили духу дає най-
кращий результат, який загартовує 
і тіло, і душу.

– На Волині бракувало козаць-
кого патріотичного виховання, де 
були б ударна та кидкова техніки, 
володіння традиційною козаць-
кою зброєю. Це й спонукало мене 
до того, щоб відкрити спортив-
ний клуб, – розповідає керівник 
СК «Герць» та головний тренер Ро-
ман Ковальчук. 

Розпочинали з п’яти учнів. 
Коли в спортивному клубі, що на 
вулиці Шопена, кількість дітей сяг-

нула 120, вирішили: потрібно роз-
ширятися. Адже все більше батьків 
хочуть, щоб їхню дитину вчили не 
лише постояти за себе, а й мораль-
них принципів. 

Бажання батьків, завзятість 
тренерів дали бажаний результат. 
Навчатися козацького гарту тепер 
можуть юні мешканці мікрорайо-
ну Вересневе. Спортивну залу тут 
облаштували у підвалі місцевого 
будинку культури. Тому, хто ра-
ніше мав нагоду побувати в заки-
нутому підвальному приміщенні, 
тепер, мабуть, не віриться, що там 

можуть тренуватися діти. Проте, 
як каже тренер Роман, очі боять-
ся – руки роблять. Батьки та тре-
нери, об’єднавши зусилля, змогли 
облаштувати дітям належні умови. 
Фінансово підтримали ініціативу 
активних та небайдужих людей 
Луцька міська рада та Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який при-
дбав татамі та обладнання на за-
гальну суму 20 тис. грн.

Хоча роботи у спортивній залі 
закінчилися нещодавно, тут уже 
встигла запанувати козацька ат-
мосфера. Блакитно-жовті тони, від-

повідна атрибутика – одне слово, 
створено всі умови, аби козаків у 
нашому краї ставало все більше.

Як і годиться, перед тим, як 
проводити заняття, залу освятили. 

– На вас дуже велика відпові-
дальність. Ви маєте кожній дитині 
ввійти в душу, стати їй братом. Щоб 
вона могла відкритися вам і разом з 
вами рости, – звернувся до трене-
рів отець Василь Янчук.

Священик побажав маленьким 
козакам не здаватися та працюва-
ти над собою, а батьків закликав не 
бути байдужими до дітей, допома-

гати їм і підтримувати. 
– Велика гордість переповнює 

мене, коли дивлюся на вас. Ви 
справжні й світлі. Я впевнений, що 
майбутнє нашого мікрорайону, міс-
та, країни буде таким же світлим. 
Адже воно залежить від вас. Бажаю, 
щоб цей запальний дух ви перенес-
ли в доросле життя, – звернувся до 
юних козаків депутат Луцької місь-
кої ради від УКРОПу Борис Смаль. 

Керівник програми Фонду «Во-
линь спортивна» Олексій Сорокун 
привітав дітей, їхніх батьків та тре-
нерів. Він відмітив, що засновник 
Фонду Ігор Палиця приділяє спор-
ту велику увагу. Особливо заохо-
чують до тренувань дітей. Адже за 
ними – майбутнє нашої країни.

Годі передати словами ту атмо-
сферу, яку луцькі козачата дарують 
під час своїх виступів. Неабиякий 
фурор викликали стрибки дітей по 
битому склу. А коли хлопці розби-
вали цеглини на торсах, подих за-
тамовували навіть дорослі.

Роман Ковальчук каже: щоб ви-
конати такі елементи, насамперед 
потрібно бути духовно чистим. 
Тому кожне тренування в дітей по-
чинається з молитви. Це дає їм віру 
у власні сили та можливості.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що 

в Центральному універмазі 
Луцька (другий поверх), – 
незвичайна імпреза. Графіка, 
текстильне панно, шкіряна 
пластика – розмаїття робіт 
волинської художниці Наталії 
Градиської вражає.

Виставка мисткині – різно-
планова, барвиста. У ній поєдна-
но різні часові відрізки та техніки. 
Картини з тканинної та шкіряної 
пластики, об’ємні текстильні панно 
з фантастичними образами ляльок 
вражають багатим колоритом, ви-
шуканістю, досконалістю. Їх тво-
рець пані Наталія каже: в ці роботи 
вкладає свою енергетику, натхнен-
ня, настрій.

– Цю колекцію було створено 
для таких істот, які немов манеке-
ни. Це образи темні, без облич. Їх 
одягають на все тіло. Кожен зможе 
приміряти образ на себе – комфорт-
но чи ні. То як оболонка, яку люди-
на наповнює собою, – розповідає 
художниця Наталія Градиська.

Поєднання різних технік і сти-
лів, на думку мисткині, – це не по-
шук себе, а данина джерелам на-
тхнення. Тому в своїй творчості 
пані Наталія часто експериментує.

– Ми багато сприймаємо че-
рез тактильні відчуття: приємно-
неприємно, відштовхуємо і 
притягуємо. Ця виставка дуже 
тактильна, – зазначає кандидат 
мистецтвознавства Тетяна Бокій. 
– Тканина м’яка, тепла. Шовковий 
полиск дарує прохолоду. Інший ас-
пект – полотно. То різні тактильні 
відчуття. 

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Дмитро Зінько 

відмітив, що це вже сьома виставка, 
яка експонується в Арт-галереї.

– Фонд зараз підтримує теа-
тральне мистецтво. Разом із Твор-
чою студією Наталі Журавльової 
ми показуємо сценічні образи, які 
композиційно вдало гармонію-

ють із творами Наталки Градись-
кої. Жанри, в яких плідно працює 
мисткиня, – сценічний костюм, 
шкіряна пластика, текстильне пан-
но та графіка. Тому я дуже радий, 
що Арт-галерея різнобічна і саме 
тут лучани можуть доторкнутися 

до багатобарвного, чарівного світу 
мистецтва, – зауважив він. – Ната-
ля Градиська вразила мене вмінням, 

терпеливістю, індивідуальністю, 
вона сміливо експериментує, її тво-
ри відповідають сучасним світовим 
тенденціям художньої творчості.

На усіх, хто прийшов підтрима-
ти талановиту художницю та поди-
витися на її роботи, чекав приєм-
ний сюрприз. Аматорський театр 
«Вперше» представив театральну 
постановку за творами літератур-
ного об’єднання «Без меж». Родзин-
кою перфомансу стали дизайнер-
ські костюми Наталії Градиської, в 
які були вбрані актори.

Уявно приміряти на себе образ, 
який створила художниця, дизай-
нерка, викладач Наталя Градиська, 
відтепер може кожен відвідувач 
Арт-галереї. Упродовж двох місяців 
тут триватиме виставка її мистець-
ких робіт. Також у межах експозиції 
буде проведено серію безплатних 
майстер-класів з театрального, об-
разотворчого мистецтв та ліплення 
з глини. Запрошуємо!

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

Розмаїття робіт мисткині вражає

Вихованці СК «Герць» тренуються в оновленій залі

Наталія Градиська приймає вітання

Художниця часто 
експериментує

Аматорський театр «Вперше»
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МУЗИКА – ДЖЕРЕЛО РАДОСТІ 

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»

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ІНІЦІАТИВА

АКТИВНА ГРОМАДА

ІНІЦІАТИВА, 
ЩО СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ

ДО ВПЕВНЕНИХ ПЕРЕМОГ – З НОВИМ СПОРТІНВЕНТАРЕМ

У школі села Мстишин Луцького 
району здобувають освіту 90 
учнів. Це діти з п’яти населених 
пунктів: Коршовця, Лучиць, 
Вербаєва, Мстишина та 
невеличкого села Рікані, що на 
Рівненщині. Наступного року 
школа відмічатиме 65-річчя. 
Має  навчальний заклад чимало 
проблем.  

Навчання у мстишинській 
школі відбувається у двох корпу-
сах. Їдальня розташована майже 
за півкілометра, вбиральні – на 
вулиці. Розуміння батьків і небай-
дужість учителів не дають закладу 
освіти занепасти. За батьківські 
кошти зробили ремонт у класних 
кімнатах. З ініціативи вчителя фіз-
культури Василя Ткачука в старо-
му кабінеті трудового навчання 
обладнали спортзал. До цього 
урок фізкультури в мстишиських 
школярів проходив на вулиці, 
якщо ж погода була несприятли-
ва – грали в шашки. Тепер Василь 
Володимирович зініціював у шко-
лі проект, що покращить умови 
навчання. Спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та батька-
ми вдалося придбати нові столи в 
комп’ютерний клас.

Через нестачу кабінетів 
комп’ютерний клас у мстишин-
ській школі – в учительській. Сто-
ли, що стояли тут раніше, не мали 
естетичного вигляду та не відпові-

дали санітарним вимогам. 
– Завдяки такій співпра-

ці нам вдалося придбати сім 
комп’ютерних столів. Реалізація 
проекту значно покращила умови 
навчання дітей. Адже вони тут за-
ймаються не лише на інформати-
ці, а й в позаурочний час, – каже 
директор школи Алла Глинюк.

Куратор проекту, представник 
партії УКРОП у Луцькому районі 
Наталія Рубльова відмітила, що 
для того, аби обговорити пробле-
матику закладу, сликають збори 
громади й спільно вирішують, яка 
проблема потребує першочерго-
вого розв’язання.  

– Мене дуже здивувало, що 
ініціативна група на чолі з учите-
лем фізкультури реалізовувала не 
спортивний проект. Та і вчителі, 
і батьки розуміють, що спорт у 
школі розвивається на належно-
му рівні. Тому на зборах вирішили 
замінити старі парти на сучасні 
комп’ютерні столи. Проект вда-
лося реалізувати на умовах спів-
фінансування Фонду та батьків, – 
відмітила Наталія Рубльова. 

Батьки та вчителі роблять усе, 
що в їхніх силах, аби школа йшла 
в ногу з часом, та сподіваються, 
що їдальню і спортзал, які почали 
зводити поряд зі школою, таки до-
будують.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

«Музика – джерело радості 
мудрих людей» – проект, 

що його вдалося реалізувати 
завдяки співпраці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
небайдужої громади Турійська. 
На умовах співфінансування для 
місцевого центру соціального 
обслуговування придбали 
музичну апаратуру: сучасну 
акустичну систему, мікшерний 
пульт, мікрофони, стійки 
для колонок, мікрофонів та 
комплектувальні кабелі.

Першими нове обладнання 
випробували учасники само-
діяльного співочого колективу 
«Зорепад». 

– Раніше, коли нас запро-
шували виступати, то доводило-
ся позичати апаратуру, брати в 
оренду чи так співати. Тепер ма-
тимемо свою. Для нас це велике 
щастя. Мені вже 72 роки, але ми 
з подружками активно виступа-
ємо з народними й авторськи-
ми піснями. Тепер, маючи таку 
гарну апаратуру, вже думаємо, 
куди нам їхати з концертом, бо 
ж треба і людей порадувати, і не 
дати обладнанню простоювати, – 

Учні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
села Затурці Локачинського району люблять 
фізкультуру та спорт. Підтвердження цього – 
результати різноманітних змагань, турнірів, 
чемпіонатів. Наприклад, затурцівські 
школярі – другі в області зі спортивного 
орієнтування, а юні любителі поганяти м’яча 
тримають першість із футболу в районі. 
Грають юні футболісти і за збірну села, а  три 
учні школи відстоюють на змаганнях честь 
районної команди. 

– Ми приділяємо спорту дуже багато уваги. 
Здоров’я потрібно підтримувати. І саме заняття 
фізкультурою, спортом загартовують дітей, – пе-
реконаний директор школи Михайло Кушнір. 
– Ми заохочуємо дітей, намагаємося створити від-
повідні умови, щоб їм було цікаво та комфортно.

Не останнє місце посідає спорт і в роботі сіль-
ської ради. Затурцівський сільський голова Во-
лодимир Патійчук переконаний: потрібно інфра-
структуру розвивати, але й про спорт не забувати. 

– Спорт потрібний і в селі, і в школі, адже 
це головний ключ до здоров’я та успіху, – каже 

Володимир Патійчук. – У нас – новий сучасний  
стадіон. Не так давно на умовах співфінансуван-
ня збудували роздягальню. Також підтримуємо 
нашу футбольну команду, яка показує хороші 
результати. 

Мета проекту Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», що його реалізовували спільно з за-
турцівською громадою, полягає в тому, щоб 
ще більше школярів і молоді села залучити до 
спорту. На умовах співфінансування Фонду та 
громади матеріальну базу школи вдалося попов-
нити м’ячами,  наметами, тенісними ракетками 
та іншим інвентарем. Також у рамках проекту 
закупили футбольну форму для сільської ко-
манди. Вчитель фізкультури Павло Поліщук і 
тренер футбольної команди Юрій Ковальчук 
до реалізації проекту підійшли відповідально. 
Спортивний інвентар вибирали ретельно, щоб і 
якість була висока, і ціна не кусюча. А футбольна 
форма, кажуть, у них тепер найкраща в районі.

Тим часом у просторій спортзалі – азарт 
та спортивний драйв. Під час змагань між 5-А 
та 5-Б класами школярі завзято демонструють 
вправність і майстерність. Тож справедлива ні-

чия не влаштовує ні одних, ні інших.
Уболіває за найспритніших радник голо-

ви Волинської обласної ради, голова фракції 
«УКРОП» в облраді Вячеслав Рубльов, який за-
вітав на презентацію проекту.

– Затурцівська школа – одна з найбільших у 
районі. Тут кмітливі та здібні учні, сильний пе-
дагогічний колектив.  Тож будемо  разом буду-
вати міцну державу. Сьогодні ви зробили перші 
кроки, але вірю, що не зупинитеся на цьому, на-
далі будете розвивати свою школу, село, а разом 
з тим – Волинь та Україну, – відмітив Вячеслав 
Рубльов. 

Представник партії УКРОП у Локачинсько-
му районі, куратор проекту Оксана Дмитрук 
зазначила, що це перший проект, реалізований 
спільно з затурцівською громадою. Загалом за 
період діяльності в Локачинському районі Фонд 
підтримав 34 проекти на загальну суму майже  
півтора мільйона гривень. З них 18 стосуються 
покращення матеріально-технічної бази шкіл і 
садочків.  

Ірина ЮЗВА,
Локачинськй район

радіє керівник колективу Галина 
Шкарпет.

Голова Турійської районної 
парторганізації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Сергій Власюк підкреслив: реалі-
зувати проект вдалося саме зав-
дяки спільній роботі.

– Передаю подяку й вітання 
від засновника Фонду «Тільки 
разом», голови обласної ради Іго-
ря Палиці. Ваш виступ подарував 
нам велике задоволення. Нехай 
Матір Божа вас оберігає та поси-
лає мир і достаток. Зауважу, що 
проект вдалося реалізувати саме 
завдяки спільній роботі, тому й 
Фонд називається «Тільки ра-
зом», бо гуртом можна досягати 
цілей і розбудовувати наш край 
так, щоб він процвітав, – наголо-
сив Сергій Власюк.

Психолог терцентру, керівник 
ініціативної групи з проектної ді-
яльності Олена Шадура каже, що 
тепер зможе реалізувати більше 
задумів, готуючи культурно-
масові заходи. На обслуговуванні 
в територіальному центрі пере-
буває 3014 осіб, з яких 216 – учас-
ники АТО та члени їхніх сімей. 
Тож працювати є для кого.

– У нас багато ідей, намірів, 
але не завжди на це вистачає 
фінансування. Наявність апара-
тури дасть нам більше можли-
востей. Адже тепер наші бабусі, 
стоячи біля мікрофонів, почува-
ються справжніми зірками. До 
того ж, апаратура портативна, ми 
зможемо проводити бали, карна-
вали, – ділиться Олена Шадура.

Координатор проекту, пред-
ставник партії УКРОП у Турій-
ському районі Олена Мазурак 
відмітила, що це не перший про-
ект, який втілили у терцентрі 
спільно з Фондом.

– Завдяки реалізації поперед-
нього проекту змогли закупити 
тренажер Бубновського, апарат 
для приготування синглентно-
кисневої пінки та аплікатори 
Ляпка. Ми бачимо й успішно 
реа лізований другий проект. 
Дуже важливо, що ця апаратура 
потрапила саме в цей територі-
альний центр соціального обслу-
говування, бо вона дає натхнення 
людям, які вкладають краплинку 
душі, сонця у свої співи, – резю-
мувала Олена Мазурак.

Вадим ПАНАФІДІН,
Турійський район

МУДРИХ ЛЮДЕЙ
Урок інформатики 
у мстишинських школярів

Самодіяльний співочий колектив «Зорепад»

Вячеслав Рубльов вручає інвентар шкільним спортсменамСпорт у Затурцях люблять усі

Презентація проекту
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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.

ЖИТТЯ У ТЕМРЯВІ: СЕЛО НА МАНЕВИЧЧИНІ 
ХОЧУТЬ ВІДКЛЮЧИТИ ВІД ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

З ДОБРОМ У СЕРЦІ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ: «ВОЛОНТЕРИ ЗАВЖДИ 
ВЕЗУТЬ НА CХІД ЧАСТИНКУ СВОЄЇ ДУШІ»

У селі Софіянівка на 
Маневиччині навесні закрили 

ФАП, а місяць тому сюди перестав 
їздити автобус. Це стало лише 
початком негараздів для жителів 
маленького населеного пункту. 
Зиму вони можуть зустріти у 
суцільній темряві, адже з 1 грудня 
обіцяють відімкнути ще й 
електроенергію.

48 ЖИТЕЛІВ, БІЛЬШІСТЬ 
З ЯКИХ – ПЕНСІОНЕРИ 

Лінії, які постачають електрику 
до Софіянівки, перебувають на ба-
лансі Маневицького держлісгоспу. 
Місцеві жителі кажуть, що до 2014 
року не було проблем з оплатою 
послуги, кошти сплачували прямо 
на лісгосп і за тарифами, як для фі-
зичних осіб.

– У 2014 році постановою Кабі-
нету Міністрів було заборонено пе-
репродавати електроенергію. Тоді 
все й розпочалося. Вартість зрос-
ла у рази. Якщо «людські» тарифи 
сьогодні по 90 копійок за кіловат, 
то нам пишуть по 2 гривні 40 ко-
пійок. Ніби як юридичним особам. 
Це ж неподобство. Ми зверталися 
в райдержадміністрацію, писали 
листи-звернення у шість різних ви-
дань і обласного, і всеукраїнсько-
го масштабу. Все марно, від влади 
лише обіцянки, а газети просто не 
звернули уваги на нас, – розповідає 
житель села Михайло Ліщук. 

У Софіянівці на сьогодні про-
живає до півсотні людей. Середній 
вік – 75 років. У березні цього року 
місцевий ФАП потрапив під скоро-
чення як нерентабельний, магазин 
вже давно зачинений, з жовтня від-
сутнє автобусне сполучення, адже 
через невелику кількість жителів 
перевізник вирішив не продов-
жувати договір на цей маршрут. 
Нещодавно на дверях магазину 
лісгосп вивісив оголошення, що з 
1 грудня село буде відключене від 
електроенергії через заборгова-
ність. Люди переконані, що це буде 
останньою краплею до того, щоб 
село остаточно вимерло.

Місцева жителька Катерина 
Ткачук каже, що більшість селян 
справно сплачують за рахунками, 
лише кілька сімей – боржники. 

– Нам платіжки не приходять, 

самі їдемо у банк і оплачуємо. Що-
правда, по 90 копійок за кіловат. 
Лісгосп – юридична особа, то ніби 
й ми як юридична маємо платити 
по 2,4 гривні за кіловат. Різницю 
списують у борги, які йдуть на 
лісгосп. Тому вони нас хочуть від-
ключити. Ми ж платимо. Нехай би 
відключали тих, хто зовсім не опла-
чує, – зауважує пані Катерина.

Жінка каже, що у селі є люди, 
яким важко рухатися, на вулицю 
вони майже не виходять, відклю-
чення електрики для них буде ка-
тастрофою.

Родина Марії Оксенюк – одна з 
небагатьох тут, де є діти шкільного 
віку. Велика сім’я споживає багато 
електроенергії, але сплачують усе 
вчасно. 

– Я пропрацювала 10 років у 
лісгоспі, була бригадиром лісокуль-
тур. Раніше знижок ніяких лісгосп 
не робив, а тепер узагалі пишуть 
ціну непомірну. У нас вдома йде 
багато електрики, бойлер стоїть, то 
як платити по 2 гривні 40 копійок 
за кіловат, жодної пенсії не виста-
чить. Уже все позакривали у нас, 
тепер ще й світла не буде. Не дають 
нам дожити нормально, – бідкаєть-
ся пані Марія.
БІДНІЙ СІЛЬРАДІ – СТАРУ 
ЕЛЕКТРОЛІНІЮ 

Люди розповідають, що ра-
йонна влада хоче все перекинути 
на плечі Черевахівської сільської 

ради, до якої входить Софіянівка. 
Сільська голова Валентина Черни-
шена зауважує, що бюджет ради 
мізерний, тому взяти на баланс цю 
електромережу вони не можуть.

– Проблема у тому, що лісгосп 
не може продавати електроенер-
гію, адже вони не є постачальни-
ками. Натомість обленерго не хоче 
брати на баланс цю лінію, бо вона 
стара і її треба ремонтувати. Рай-
держадміністрація пропонує взяти 
мені на баланс, а в нашої сільської 
ради бюджет 144 тисячі гривень на 
рік. Тоді як кошторисна вартість 
ремонту – близько 450 тисяч гри-
вень. До того ж, у нашому штаті 

немає кваліфікованого спеціаліста, 
щоб її обслуговувати. Раптом щось 
трапиться з мережею, я просто піду 
під суд, – розповідає Валентина Іва-
нівна. – Також пропонували людям 
створити кооператив, але більшість 
тут поважного віку, нема кому цим 
клопотатися. Підстанція належить 
до Маневицького лісгоспу, вар-
тість все одно будуть нараховува-
ти як для юридичних осіб. Тому це 
теж не вихід. Цю ситуацію можна 
розв’язати лише на законодавчому 
рівні, ні сільрада, ні лісгосп, ні ад-
міністрація її не залагодять.

Також Валентина Чернишена 
додає, що сільська рада могла б 
отримувати додатковий дохід та 
якось розв’язувати проблеми, якби 
державному підприємству «Во-
линьторф» дали дозвіл на розробку 
земель.

– У нас є земля, яка має поклади 
торфу. Там була геологічна дослід-
на організація. Якби дали дозвіл на 
розробку «Волиньторфу», то були 
б надходження до нашого бюдже-
ту, ми могли б розв’язувати біль-
ше питань. Зараз у нас, крім двох 
лісництв, які платять за рубки, та 

акцизного збору з невеличких ма-
газинів, немає жодних доходів, – 
зазначає сільська голова.

Про проблему софіянівців не 
з чуток знає помічник народно-
го депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич Олександр Самчук. 
Разом із селянами у 2016 році він 
виходив на акцію протесту – пере-
криття траси Київ-Варшава. Тоді 
місцеві жителі вийшли з вимогою 
повернути ПАТ «Волиньобленер-
го» в державну власність, оскільки 
альтернативи на ринку енергопо-
стачання немає, а приватному біз-
несу байдуже до їхньої біди.

– Ця проблема є вже трива-
лий час. Під час перекриття траси 
приїжджали й голова райдержад-
міністрації Андрій Линдюк, і го-
лова Маневицького держлісгоспу 
Володимир Радіон. Голова адміні-
страції тоді пообіцяв, що з район-
ного бюджету будуть покривати 
людям різницю в тарифах до пов-
ного розв’язання питання. Але, як 
бачимо, все залишається так, як і 
було. Натомість проблема дійшла 
до критичної точки і людям погро-
жують вже відключити електро-
енергію. Навесні цього року Ірина 
Констанкевич організувала зустріч 
із генеральним директором «Во-
линьобленерго» паном Купчаком, 
зустрічалися в Маневичах. Тоді 
були представники сільрад, лісгос-
пів. Обленерго готове взяти на ба-
ланс ці лінії, якщо лісгосп приведе 
їх до належного стану. Для цього 
потрібні великі кошти, які лісгосп 
не буде вкладати, тому виходить 
замкнуте коло. Люди стали заруч-
никами ситуації. Має бути вольове 
рішення районної влади, бо скину-
ти це на плечі сільради не можна, 
вони не потягнуть. Ірина Миро-
славівна, своєю чергою, звернеться 
до Міністерства інфраструктури 
України, аби вони взяли до уваги 
ситуацію і люди не залишилися без 
електроенергії, – підсумував Олек-
сандр Самчук. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Маневицький район 

Безпілотник, продукти 
харчування, теплі речі, листи 
від діток – ось що цього разу у 
волонтерському мікроавтобусі 
Волинської обласної організації 
Української Спілки ветеранів 
Афганістану. Благодійний вантаж 
зібрали для бійців, які служать на 
передовій у зоні АТО.

Голова Волинської обласної 
організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану, депутат 
Волинської обласної ради (фрак-
ція «УКРОП») Григорій Павло-
вич розповідає, що допомагають 
військовим на сході ще з початку 
російсько-української війни. 

– Ми дали собі слово, що будемо 
працювати до завершення бойових 
дій, – каже Григорій Григорович. 

Він зауважує, що хлопці часто 
звертаються до їхніх волонтерів, 
потреба є у найелементарнішо-
му. Часто з ладу виходить техніка, 
тому запчастини та автівки в АТО 
на вагу золота. Ось і цього разу на 
схід транспортують відремонто-
вану машину. Запчастини для неї 
знай шли у Польщі. 

Григорій Павлович звертає ува-
гу, що раніше люди набагато охо-
чіше допомагали волонтерам зби-
рати благодійний вантаж. Нині ж 
така активність значно знизилася. 

Одна з причин – байки влади про 
те, що на АТО виділяють чималі 
кошти, мовляв, солдати там мають 
усе необхідне. Насправді ж навіть 
ті бригади, які лише по кілька днів 
дислокуються в зоні бойових дій, 
не забезпечені елементарними за-
собами для стеження за ворогом та 
іншими украй важливим речами, 
які потрібні для того, аби вижити. 

Волонтер, підприємець Віктор 
Козел часто спілкується з бійцями 
з передової. Цього разу він везе 
для них не лише випічку власно-

го виробництва, а й безпілотник. 
Вартість цього техзасобу – близько 
двох тисяч доларів. 

Ще один волонтер Юрій Щер-
бик знає про АТО зсередини, адже 
служив у 72-й бригаді поблизу 
села Гранітне, що якраз на лінії 
розмежу вання. Пішов на фронт 
добровольцем. Поки був на війні, 
волонтерити почала його мама. За-
раз це справа їхнього життя. 

Юрій – людина дуже творча. В 
АТО написав збірку поезії «Небо 
Донбасу», видав її за власний кошт. 

Кожен рядок віршів – це пережита 
емоція, яку не можна сприймати 
без щему в серці. Юрій Щербик та-
кож грає на гітарі. Під час поїздок 
в АТО завжди бере її з собою. У ті 
миті, коли звучать акорди, хлопці 
на кілька хвилин можуть забути, 
що вони постійно перебувають на 
межі життя та смерті. 

Цього разу волонтери взяли у 
рейс і незвичайного пасажира – со-
бачку Ніку. Маленьке цуценя хаскі 
подарували волинському бійцю 
Олександру, коли той перебував на 
лікуванні в госпіталі. Він виглядів 
Ніку змалечку. А приїхавши після 
лікування додому, залишив на кіль-
ка місяців. Тут її доглядали друзі. 
Нині Саша служить у Бахмуті. Ніка 
дуже сумувала за господарем, а він 
за нею. Та вже цими днями вони 
знову будуть разом. 

Григорій Павлович розповідає, 
що з Волині багато афганців пішли 
на фронт добровольцями. Загалом 
в Україні більш як 12 тисяч афган-
ців служили в зоні АТО, понад 200 
загинуло, двох удостоєно звання 
Героя України посмертно. 

– Наш бойовий побратим по 
Афганістану, який служив у де-

сантних військах, помер через два 
місяці після повернення із зони 
АТО, – розповідає Григорій Григо-
рович. – У нього лишилися дружи-
на та троє діток. Квартири вони й 
досі не отримали. Зараз думаємо 
над тим, як допомогти сім’ї. 

За словами Григорія Павлови-
ча, благодійний вантаж в зону АТО 
відправляють один-два рази на мі-
сяць. На початку війни були такі 
дні, що виїжджало на схід і по чо-
тири мікроавтобуси з допомогою. 

– Волонтери завжди везуть на 
схід частинку своєї душі, – додає 
Григорій Григорович. 

Цього разу зібрати передачі для 
бійців допомогли викладач Східно-
європейського національного уні-
верситету ім. Лесі Українки Ірина 
Левчук та студенти-першокурсники 
філологічного факультету, Волин-
ський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради, Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», підприємці Олег 
Дмитрук, Олександр Мігальчук, 
ТОВ «Забіяка», сім’я Андрушчи-
шен, лучанин Дмитро Гарболін-
ський. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Луцьк 

Олександр Самчук стверджує, що перекладання 
проблеми на сільську раду зовсім її не розв’яже

Підстанція перебуває на балансі 
Маневицького держлісгоспу

Волонтерський мікроавтобус Волинської спілки 
ветеранів Афганістану в АТО прямує щомісяця
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сайт: imk.net.ua
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З РОСІЄЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН

У РАДІ ЛУКІВСЬКОЇ ОТГ – 11 УКРОПІВЦІВ

ПОЛІТИКА

ВИБОРИ 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

З

инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ПЕРШІ СЕСІЇ ОТГ: УРОЧИСТОСТІ ТА ПЛАНИ
САМОВРЯДУВАННЯАКТУАЛЬНО

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ПРОЕКТ 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ 
НА 2018 РІК 
ПЕРЕТВОРЮЄ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ 
НА ГРОТЕСК»

Тільки разом ми Україна!

Вибори у 19 ОТГ 29 жовтня: 

125 депутатів від УКРОПу 
та 11 голів ОТГ

ки разом ми Україки разом ми Україн

ори у 19 ООТТГ 29 жовтня

депутатів від УКРОП

Äÿêóºìî çà äîâ³ðó!Äÿêóºìî çà äîâ³ðó!

Представники влади в парламентсько-
му комітеті з питань національної безпеки 
і оборони хочуть цинічно «поховати» вне-
сену УКРОПом поправку до законопроекту 
№7163 «Про особливості державної політи-
ки із забезпечення державного суверенітету 
України над тимчасово окупованими терито-
ріями в Донецькій та Луганській областях», 
яка передбачає розірвання дипломатичних 
відносин з Росією. Про це заявив голова по-
літради УКРОПу, народний депутат Тарас 
Батенко.

– Влада свідомо ухиляється від своїх кон-
ституційних обов’язків – захищати Україну 
та розірвати дипломатичні відносини з агре-
сором! – написав парламентар у соціальній 
мережі Facebook.

Депутати від УКРОПу підтримали в 
першому читанні законопроект про реінте-
грацію Донбасу, який нарешті визнає Росію 
державою-агресором.

Проте, розуміючи всі підкилимні 
ігри влади, представники «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» внесли свої 
доповнення до документа, згідно з якими 
уряд і Президент мають нарешті зважитися 
на розрив дипломатичних відносин з воро-
жою країною.

– Ми не маємо жодних сумнівів у тому, 
що Росія – агресор, і це має бути в україн-
ському законодавстві. Але цього замало! З 
агресором не може бути дипломатичних від-
носин, – наголосив політик.

Тарас Батенко зазначив, що голосування 
за відповідну поправку покаже всій країні, 
хто насправді підспівує Москві. Своєю чер-
гою, представники УКРОПу зроблять усе для 
того, щоб імена, прізвища та фото тих, хто 
виступатиме проти розриву дипвідносин з 
агресором, стали відомі кожному українцю.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ 

Під виглядом децентралізації 
уряд передав обов’язки щодо 
фінансування соціальної сфери на 
місця. Утім такий тягар є практично 
непосильним для більшості 
місцевих бюджетів 
в Україні й неминуче призведе 
до погіршення ситуації у 
гуманітарній сфері. Про це в ефірі 
телеканалу ZIK заявила народний 
депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

– Якщо говорити про гуманітарний 
блок, а це передусім освіта й медицина, 
то ми мусимо констатувати, що в Україні 
погіршиться ситуація з їхнім фінансуван-
ням, – зауважила парламентар.

Зокрема, у 2018 році місцеві бюджети 
зобов’яжуть компенсувати пільги окре-
мим категоріям громадян, а також утри-
мувати навчальні заклади І-ІІІ рівнів 
акредитації та медичні установи.

Проте разом з передачею на місця но-
вих обов’язків уряд не підкріпив їх додат-
ковими фінансовими ресурсами. Більше 
того, у 2018 році до місцевих бюджетів 
планують застосувати так званий меха-
нізм вирівнювання, коли близько 80% до-
даткових надходжень з регіонів передава-
тимуть на центральний рівень.

Таким чином, на думку представниці 
УКРОПу, дії уряду суперечать базовим 
принципам децентралізації, що позбавляє 
новостворені громади будь-яких стимулів 
заробляти гроші самостійно.

– Децентралізація вже набирає яки-
хось карикатурних, гротескних форм. Ми 
перекладаємо повноваження на місцевий 
рівень, натомість усі кошти концентрує-
мо в міністерствах у Києві, – підкреслила 
Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, у проекті кошто-
рису є неабиякий дисбаланс, адже разом 
з урізанням соціальних видатків уряд у 
рази збільшив фінансування силового 
блоку, зокрема поліції та прокуратури. 
Депутати від УКРОПу подали поправки 
до проекту держбюджету на 2018 рік, у 
тому числі щодо фінансування закладів 
професійно-технічної освіти на держав-
ному рівні.

Нагадаємо, проект державного бю-
джету нардепи розглянули в першому чи-
танні. 

Алла САДЕЦЬКА,
Київ 

На перевиборах депутатів у раду Луківської об’єднаної 
територіальної громади в двох округах – 10-му та 21-му –  
перемогу отримали кандидати від партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП». 

Нагадаємо, вибори голови та депутатів ОТГ відбулися 29 жовт-
ня. Однак на двох округах по двоє кандидатів у депутати набрали 
однакову кількість голосів. Тому 19 листопада відбулося переголо-
сування. За його результатами, до складу ради увійшли дві пред-
ставниці УКРОПу – Ірина Поліщук (за неї віддали голоси 32 вибор-
ці з 56, які прийшли на ДВК) та Наталія Рудинець (її підтримали 70 
виборців із 138, які проголосували). 

Зауважимо, нині в раді Луківської ОТГ – 11 представників від 
УКРОПу з 22. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА, 
Турійський район

На перших сесійних 
засіданнях  депутати 

отримали посвідчення, 
обрали секретарів та 
визначили, в яких комісіях 
працюватимуть.

КОПАЧІВСЬКА ОТГ 
Головою Копачівської ОТГ 

обрали голову Копачівської сіль-
ської ради Олександра Совтиса. 
Депутатські мандати отримали 
22 обранці громади, 13 з яких – 
члени «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП».  Депутати 
створили три постійні комісії. 
Головами комісії з гуманітарних 
питань та земельної стали укро-
півці Василь Панасюк та Валерій 
Занічковецький. 

– Найперше, що плануємо 
зробити до Нового року, – це за-
вершити встановлення вуличного 
освітлення в селі Тростянка. А 
далі будемо братися за покращен-
ня роботи наших комунальних 
закладів – освіти, культури, меди-
цини. З весни будемо ремонтува-
ти дороги й робити вуличне освіт-
лення в населених пунктах нашої 
громади, – каже новообраний го-
лова ОТГ Олександр Совтис. 

– У нашого об’єднання є мож-
ливість залучити інвестиції з-за 
кордону. Тому мені хотілося б за-
лучити кошти на інфраструктурні 
проекти – це освітлення вулиць 
ліхтарями на сонячних батареях, 
будівництво дитячих садочків у 
селах, – переконаний депутат Ко-
пачівської ОТГ, укропівець Воло-
димир Петрук. 

За словами депутата Волинь-
ради, члена фракції «УКРОП» 
Олександра Курилюка, депутат-
ський корпус та особисто голова 
облради Ігор Палиця зацікавлені 
в тому, аби об’єднання ефективно 
запрацювали. 

– Ми як депутати облради 
будемо робити все, аби гроші 
розподіляли об’єктивно, а не ви-
бірково – тільки тим громадам і 
головам, які лояльні до влади. Ми 
зацікавлені в тому, аби громади 
були сильними та успішними, – 
підкреслив Олександр Курилюк.

ІВАНИЧІВСЬКА ОТГ
Громаду очолив кандидат від 

партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Федір Вой-
тюк, до депутатського корпусу 
ради пройшло 12 кандидатів від 
УКРОПу. У раді Іваничівської 
ОТГ створили чотири депутатські 
комісії. Укропівці Юрій Тимощук 
та Оксана Павлюк очолили відпо-
відно земельну та освітню комісії, 
представник Аграрної партії Олег 

Новосад – бюджетну, самовису-
ванець Дмитро Мусій – комісію 
з питань законності.  Секрета-
рем Іваничівської селищної ради 
обрали депутата від УКРОПу Во-
лодимира Сарабуну.  

Федір Войтюк зауважив, що 
наразі першочерговими завдан-
нями ради є формування дієвого 
апарату для розв’язання низки 
проблем. 

– Сформувавши апарат ради, 
ми будемо поступово брати під 
свою відповідальність комуналь-
ні установи, які сьогодні пере-
бувають у районній комунальній 
власності. Ми маємо зробити все, 
аби зберегти те, що є на сьогодні 
в громаді – а це освітня, медична 
та культурна сфери. Також над-
завданням для нас є розв’язання 
проб леми ремонту дороги, яка 
з’єднує центральну садибу з край-
нім населеним пунктом громади, 
адже від цього залежить функціо-
нування усіх сфер життя. Цей ав-
тошлях не комунальної власності, 
але ми готові виділяти кошти на 
співфінансування, бо для Івани-
чівської ОТГ це дуже болюча проб-
лема, – наголосив Федір Войтюк. 

Цю думку також поділяє го-
лова фракції «УКРОП» в Івани-
чівській селищній раді Наталія 
Мазурок.  

– Я працюю вчителем у Сос-
нинській школі. Буває таке, що 
через бездоріжжя діти не можуть 
дістатися до навчального закладу. 
Тому ми плануємо першочергово 
взятися саме за цю проблемати-
ку», – каже Наталія. 

– Ця громада має усі шанси 
стати успішною, адже очолив її 
справжній господарник. Завдя-
ки спільній праці депутатського 
корпусу, голови, депутатів облас-
ної ради та Верховної Ради можна 
досягнути хороших результатів. 
Я впевнений, що Федір Васильо-
вич виконає всі зобов’язання 
перед жителями громади. Голова 

допомогти, то хочу це зробити, – 
каже представниця УКРОПу Алі-
на Пилипчук.  

– Ми як районна влада споді-
ваємося на тісну співпрацю із Цу-
манською громадою, адже вона 
є вагомим платником податків у 
нашому районі, має розгалужену 
сітку культурних, освітніх та на-
вчальних закладів. Очільником 
цієї громади став досвідчений 
управлінець і господарник, який 
має чітке бачення її розвитку, – 
підкреслює голова Ківерцівської 
районної ради, укропівець Василь 
Хмілевський. 

До слова, в Цумані на одне 
депутатське крісло претендували 
п’ять кандидатів. На думку голо-
ви ОТГ, зважаючи на таку бо-
ротьбу за мандат, у раду пройшли 
найдостойніші з кандидатів. 

– Наше завдання – створити 
умови для життя. Щоб у селах 
нашої громади люди лишалися 
жити. Адже коли працюють шко-
ли, садочки, хороше транспортне 
сполучення, є інвестиції в бізнес і 
створено робочі місця, то люди не 
будуть їхати за кордон у пошуках 
кращого життя, – каже голова Цу-
манської ОТГ Анатолій Дорошук.

– У Цуманської громади і її 
голови є величезна підтримка де-
путатського корпусу Волинської 
обласної ради. Я знаю, що Ана-
толій Дорошук зможе виправда-
ти довіру тих 70% виборців, які 
проголосували за нього, й повніс-
тю підтримую його плани і заду-
ми, – підкреслив депутат Волин-
ської обласної ради від УКРОПу 
Олександр Омельчук. 

Анна ВОЛОЩУК,
Анастасія КОРЕЦЬКА,

Рожищенський, 
Ківерцівський, 

Іваничівський райони 

обласної ради Ігор Палиця також 
готовий допомагати голові та де-
путатському корпусу розвивати 
іваничівську громаду, – зазначив 
голова фракції «УКРОП» у Волин-
ській обласній раді, радник голо-
ви облради Вячеслав Рубльов.  

ЦУМАНСЬКА ОТГ 
Головою громади обрали цу-

манського селищного голову Ана-
толія Дорошука. У Цуманській се-
лищній раді було створено чотири 
постійні депутатські комісії. Керів-
ником бюджетної комісії стала де-
путат від УКРОПу Наталія Філюк. 

Секретарем ради обрали пред-
ставницю УКРОПу Тетяну Януль. 

– У нинішнього голови вели-
чезні плани на розвиток нашої 
ОТГ, і я вірю, що разом із Анато-
лієм Дорошуком, з депутатським 
корпусом зможемо зробити все, 
аби жити тут стало комфортно, – 
переконана секретар ради.  

Новообрані депутати кажуть: 
роботи у громаді багато, особливо 
в тих селах, які щойно доєдналися.  

– Йшла від УКРОПу, бо цій 
партії довіряють люди, цю дові-
ру я відчула. І якщо є можливість 

Голову Іваничівської ОТГ Федора Войтюка 
та новообраних депутатів привітав голова 
волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов



Іноді ти маєш робити те, що вважаєш за потрібне, начхавши на наслідки. Серіал «Мерлін»
www.volynnews.com
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ДУЕТ УСИКА 
Й ВІРАСТЮКА

Голоси зірки боксу Олександра 
Усика й відомого стронгмена 

Василя Вірастюка зазвучать в одному 
з мультфільмів. 

Олександр Усик є чемпіоном світу в 
першій важкій вазі за версією WBO. Однак 
тепер він вирішив спробувати себе в абсо-
лютно новій ролі: разом зі стронгменом Ва-
силем Вірастюком працює над озвученням 
героїв мультика. Про це Усик повідомив на 
своїй сторінці в Іnstagram, але залишив у 
секреті назву фільму.

Свій наступний бій – півфінал Всесвіт-
ньої боксерської суперсерії – Усик має про-
вести в січні проти Майріса Брієдіса.

СУБОТА 2 грудня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30, 17.25, 20.20 Погода
09.45 М/с «Легенда про 

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

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 ДИТЯЧИЙ 

ПІСЕННИЙ КОНКУРС 
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 

15.40, 01.35 Біатлон. 
Кубок світу. І етап. 
Спринт чоловіки 10 км

17.40 Д/с «Столика 
Японія»

18.05 Д/с «Смак Дзяннаня»
18.40 Як дивитися кіно
19.10 Д/ф «Головна роль»
20.25 Роздягалка
21.35, 04.40 

Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф «Легіон. 

Хроніка Української 
Галицької армії 1918-
1919»

00.30 Д/с «Орегонський 
путівник»

02.55 Надвечір’я. Долі
03.45 Світло
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.55, 07.00 М/с «Лунтик і 

його друзі»
06.59, 08.20 Kids Time
08.25 Дешево та сердито
09.50 Ревізор
12.00 Страсті за 

Ревізором
14.45 Вар’яти
16.45 Зіркові яйця
18.40 Х/ф «Людина-

павук»
21.00 Х/ф «Людина-

павук 2»
23.30 Х/ф 

«Арахнофобія»
01.30 Х/ф «Внизу»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «За 

сірниками»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.35 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

11.10 «Сюрприз, 
сюрприз!»

14.00 «Зважені та щасливі 
- 7»

16.55 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
22.35 «Х-Фактор - 8. 

Підсумки голосування»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 М/ф «Трістан та 

Ізольда»
10.00 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»
11.50 «Ух ти show»
13.25 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Області 

темряви»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с «Біле-

чорне»

18.10, 19.40 Т/с «На краю 

кохання»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 00.30 Містична 

Україна
08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.40 Смертельний 

двобій
12.30, 21.00 Великі битви 

богів
14.20 Вомбат: таємне 

життя
15.20 Неймовірний риф
18.10 Там, де нас нема
23.40 Путівник 

неприємностей
03.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 23.10 «Світське 

життя»
10.20 «Голос. Діти 4»
12.35 Т/с «Село на 

мільйон 2»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Модель XL»
02.00 «Ліга сміху»

1+1

05.50 Мультфільм
06.30 «Чекай на мене»
08.00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
10.00 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
11.50, 02.30 Х/ф 

«Баламут»
13.40 Х/ф «Право на 

Надію»
15.40 Х/ф «Арфа для 

улюбленої»
17.30 Шоу «Кароліна. 20 

років на сцені»
20.00, 02.00, 05.25 

«Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.00 Т/с «Своя правда»
04.00 Х/ф «Міміно»

ІНТЕР

05.00, 04.45 Скарб нації
05.10, 04.55 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15, 13.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.15 Х/ф «Гранд 

реванш»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»
22.30 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

00.45 Х/ф «Дилер»
02.35 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Пригоди в місті»
11.20 М/ф «Барбі 

Дрімтопія»
12.20 Х/ф «Брудні танці 

2»
14.00 Готель Галіція
19.00 Х/ф «Гарфілд»
20.30 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45, 17.30, 03.40 

«Волинська веселка»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.25, 04.30 

«Музичний проспект»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Концерт «Музичний 

вернісаж» (до 60-річчя 
Палацу культури м. 
Луцька)

14.55 Т/ф «Повернення 
після життя»

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

«Клас!»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Євровибір» 

(виставка «Pol-eco-
system»)

20.00 «Про головне 
із Володимиром 
Гунчиком»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

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

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

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі історії»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

08.35 Глобал 3000
09.35 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 2 Я - одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

АВЕРС польською
14.30 Шляхами Волині
15.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
17.15 Топ- Нет
17.30 У фокусі Європа
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Актуальне 

інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «Уяви 

лишень»
02.55 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 1 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10.55, 16.35 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми»
15.15 Світло
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.05 
18.40, 02.35 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 
Спринт жінки 7.5 км

20.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. 

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Головна роль»
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.45 Т/с «Чорна Рада»
04.35 Розсекречена 

історія
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00, 22.45 Любов на 

виживання
11.55, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.30, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.45 Зіркові яйця
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «Бережіть 

чоловіків!»

08.35, 23.05 Х/ф 

«Осінній вальс»

10.40 Х/ф «Закоханi 

жiнки»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
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»
12.10 «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 Т/с «Лікар Хаус»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00  Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий 

шлях
11.30, 03.20 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50, 03.40 
Бандитська Одеса 07.20, 
00.30 Дзеркало історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Мисливці за зброєю 
11.20 Коала: таємне 
життя 12.20 Неймовірний 
риф 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Смертельний двобій 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Скептик 19.50 Кенгуру: 
таємне життя 01.20 
Підроблена історія 

МЕГА

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

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху»
22.20 «Вечірній Київ 

2017»
00.15 Х/Ф «Швидкість - 2: 

круїз під контролем» 
(16+)

04.15 М/ф «Пригоди 
капітана врунгеля»

05.40 «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 Хацапетовки-3»
14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»
01.15 Х/ф «Скринька 

Марії Медичи»
02.55 Х/ф «Людина 

нізвідки»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Інсайдер
11.00, 17.25 Т/с «Нюхач 

- 3»
12.05, 13.25 Х/ф 

«Наймані вбивці»
15.30, 16.15 Скетч-шоу 

«На трьох»
16.30 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05, 02.35 Комік на 

мільйон
04.20 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

герой Центрального 
парку»

12.00 Панянка-селянка. 
Міжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галіція
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
21.00 Х/ф «Гарфілд»
22.30 Х/ф «Як я тепер 

живу»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка

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 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «За 
ініціативою 1 грудня»

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 «Волинська веселка»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.45, 01.50 «Музичний 

проспект»
16.00 Новини. День
16.30, 23.20 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 
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 «ВІЛ: стосується 

кожного»
21.30 Т/ф «Вбивча 

байдужість»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «За 
ініціативою 1 грудня»

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

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
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 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
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 «Сьомий 

перстень чаклунки»
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 «Заручники 

АВЕРС свободи»
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 Х/ф «Тигролови»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
20.00 Рандеву
20.15 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
03.05 Х/ф «Тигролови»
04.30 Шляхами Волині

Фільм «Людина-павук»

Фільм «Людина нізвідки»

Фільм «Гарфілд»

18:40

02:55

21:00

tay.kinja.com

Фільм «Розлом Сан-Андреас»

20:05

tracking-board.com

kinosvit.tv

tracking-board.com

ПОМЕР ЗАСНОВНИК AC/DC

Не стало засновника легендарного 
австралійського гурту 

AC/DC, гітариста та автора пісень 
Малькольма Янґа. Музиканту було 
64 роки.

Малькольм і його брат Ангус заснували 
AC/DC в листопаді 1973 року, коли Маль-
кольму було 20 років, а Ангусу 18. У 2009 
році журнал Classic Rock включив Маль-
кольма та Ангуса у список кращих гітарис-
тів усіх часів. У квітні 2014 року Малькольм 
через проблеми зі здоров’ям покинув гру-
пу. У вересні того ж року сім’я музиканта 
підтвердила, що він страждає на демен-
цію – хворобу мозку, що спричиняє пору-
шення пам’яті та розумової функції.

До слова, у жовтні помер Джордж Янґ, 
який був продюсером групи.

не стало кумира

сильні світу цього

instagram
.com

/vasylvirastuyk
tim

etorock.ru
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НЕДІЛЯ 3 грудня
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30, 23.20 Погода
09.40 Х/ф «Марія-

Антуанетта»
11.35 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
12.10 Перший на селі
12.50 Фольк-music. Діти
14.10, 01.35 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. Гонка 
переслідування жінки 
10 км

15.00 Фольк-music
16.10, 02.20 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 
Гонка переслідування 
чоловіки 12, 5 км

17.00 Т/с «Серце океану»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак 

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

путівник»
03.00 Надвечір’я. Долі
03.55 Розсекречена 

історія
04.55 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.00, 12.45 Факти
05.25 Більше ніж правда
07.10 Т/с «Слідчі»
09.15 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
14.05 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

16.30 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Команда «А»
23.10 Комік на мільйон
01.30 Х/ф «Дилер»
03.15 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Дроздобород»
12.20 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

14.00 Готель Галіція
19.00 Одного разу під 

Полтавою
23.30 Х/ф «Як я тепер 

живу»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 14.30 «Вікно в 

Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Гала-концерт 

фестивалю «Оберіг-
2017». 1 ч.

13.10 Т/ц «Вухаті та 
хвостаті»

13.35 Т/ц «Кулінарія від 
Андрія»

14.00, 00.00 «Волинський 
тиждень»

15.05 Т/ф «Безсмертя»
15.40 «Статистика: 

обличчя Волині»
16.00 «Дзвони Волині»
16.50 Гала-концерт 

фестивалю «Оберіг-
2017». 2 ч.

18.30 «Портрет сучасної 
волинянки»

19.20 «Акценти»
19.50 «Піщані історії»
19.55 «Урок для батьків»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Натхнення»
21.25 Т/ф «Олександр 

Колодій: «Мішень 
чемпіона»

22.00, 04.00 
«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

проспект»
00.25 «Волинська 

веселка»
00.50 «Міс Принцеса 

України - 2017»
03.50 «Піщані історії»
04.25 Т/ф «Статистика: 

обличчя Волині»
05.05 «Музика зими»
06.00 «Український клуб»

06.55 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

10.50 «Караоке на 

Майдані»

11.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.50 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.00 М/ф «Трістан та 

Ізольда»
11.50 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»
13.45 Х/ф «Академія 

вампірів»
15.45 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
00.00 «КВН»
02.45 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Її серце»
11.00 Т/с «На краю 

кохання»
15.00 Х/ф «Сусіди по 

розлученню»
17.00, 21.00 Т/с «Теща-

командир»
19.00, 04.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Андрійко»
02.30 Історія одного 

злочину 16+
04.50 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитський Київ
07.40 Містична Україна
08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.40 Смертельний 

двобій
12.30, 21.00 Великі битви 

богів
14.20 Вомбат: таємне 

життя
15.20 Неймовірний риф
18.10 Там, де нас нема
23.40 Путівник 

неприємностей
00.30 Великі українці
02.00 Єврорабині
02.50 Органи на експорт
03.40 Війна всередині нас

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.55 «Світ навиворіт - 6»
12.45, 13.45, 14.50, 15.55 

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

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.10 «Вечірній Київ 

2017»
01.00 «Аргумент кiно»
01.40 «Світське життя»
04.25 М/ф «Як козаки...»

06.00 «Мультфільм»
06.20 Х/ф «Улюблена 

жінка механіка 
Гаврилова»

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 «Оскар»
14.45 Концерт «Місце 

зустрічі»
16.10 «Час будувати»
18.00, 20.30 Т/с 

«Домохазяїн»
20.00, 02.05 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Егоїст»
00.15 Х/ф «Двічі в одну 

ріку»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.05 Т/с «Татусеві дочки»
06.45 Топ-модель по-

українськи
09.10, 11.10 Kids Time
09.15 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»
11.15 Х/ф «Школа 

Авалон»
13.10 Х/ф «Людина-

павук»
15.45 Х/ф «Людина-

павук 2»
18.10 Х/ф «Людина-

павук: Ворог у тіні»
21.00 Х/ф «Макс Стіл»
23.10 Х/ф 

«Понівечений»
01.10 Х/ф 

«Арахнофобія»

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
14.00 Дайджест

АВЕРС 14.30 Мозаїка 
батьківства

15.00 Серіал «Справа 
Дойла» 16+

17.00 Джем
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Уяви 
лишень»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Т/ц «Апельсинова 

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

подій
03.05 Серіал «Справа 

Дойла» 16+
04.35 Т/ц «Апельсинова 

долька»

ФУТБОЛ 1

ПН 27 листопада ВТ 28 листопада СР 29 листопада ЧТ 30 листопада ПТ 1 грудня СБ 2 грудня НД 3 грудня
06.00 Вест Гем - Лестер. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» М. Павлов (1 частина) 
08.15 Сталь - Динамо 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 
12.00 Валенсія - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Олександрія - Карпати 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Ліверпуль 
- Челсі. Чемпіонат Англії 
18.40 «LaLiga Files» 8 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.20 Журнал Ліги Чемпіонів 
19.50 Барселона - Брюгге 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 21.35 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
22.50 Олімпік - Шахтар 00.40 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
01.35 Вільярреал - Севілья 
03.25 «LaLiga Files» 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Еспаньйол 
- Хетафе. Чемпіонат Іспанії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Сталь - Динамо 12.05 
«Великий футбол» 13.50 Реал 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
17.20 Валенсія - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 19.10 
«Сіткорізи». Прем’єра 19.40 
Олімпік - Шахтар 21.30, 03.55 
Топ-матч 21.40 LIVE. Лестер 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
23.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
00.15 Леванте - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 02.05 
Маріуполь - Ворскла 04.05 
Вотфорд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Гаддерсфілд - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Олімпік - 
Шахтар 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Маріуполь 
- Ворскла 12.05 Вільярреал 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Ліверпуль - Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.00 «Моя 
гра» М. Павлов (1 частина) 
16.30 «Студія LIVE» 16.55 
LIVE. Ворскла - Маріуполь. 
1/4 фіналу. Кубок України 
17.45 Футбол Tables 18.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
19.50 Реал - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Челсі - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 23.45 
Евертон - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії. Прем’єра 01.35 «La-
Liga Files» 8 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 02.15 Шахтар - Верес. 
1/4 фіналу. Кубок України 

06.00 Ман Сіті - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 07.45, 
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Олександрія - Карпати 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Челсі - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 12.10, 01.55 
Ворскла - Маріуполь. 1/4 
фіналу. Кубок України 13.55 
Евертон - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 16.30 Шахтар - Верес. 
1/4 фіналу. Кубок України 
18.20 «Студія LIVE» 18.50 
Лестер - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 20.40 Вільярреал - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
22.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 23.45 Вотфорд - 
МЮ. Чемпіонат Англії 01.35 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 03.45 Топ-матч 03.55 
Еспаньйол - Хетафе

06.00 Евертон - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 07.50, 15.20, 
22.50 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Реал 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Моя гра» М. 
Павлов (1 частина) 10.50 
Вотфорд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.40 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 13.35 Шахтар 
- Верес. 1/4 фіналу. Кубок 
України 16.00 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру. 
Прем’єра 16.30 Ман Сіті - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
18.20 Валенсія - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 20.10, 03.20 
Світ Прем’єр-Ліги 20.40 Челсі 
- Свонсі. Чемпіонат Англії 
23.10 Ворскла - Маріуполь. 1/4 
фіналу. Кубок України 01.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 

06.00, 03.50 Малага - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 13.25 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Челсі - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.55, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
«Халатний футбол» 11.15 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру. Прем’єра 11.40 
Шахтар - Верес. 1/4 фіналу. 
Кубок України 13.55 LIVE. 
Барселона - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 14.45, 18.00 Футбол Ta-
bles 16.15, 19.10, 21.25, 05.40 
Топ-матч 16.30 «LaLiga Files» 
8 епізод 17.10 LIVE. Атлетіко 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
19.25 LIVE. Севілья - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Атлетік - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Челсі - Ньюкасл 
01.30 Світ Прем’єр-Ліги 02.00 
Шахтар - Верес 

06.00 Арсенал - МЮ. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Атлетіко 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 16.15, 21.00 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра» М. 
Павлов (2 частина). Прем’єра 
11.45 Челсі - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 13.30, 15.55, 
16.35, 18.50 «Тур ONLINE» 
13.55 LIVE. Зірка - Сталь 14.45, 
17.45 Футбол Tables 16.55 
LIVE. Ворскла - Олександрія 
19.00 LIVE. Футбольні зірки 
України 2017. Церемонія 
нагородження 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Борнмут - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів 
01.20 Атлетік - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 03.10 Топ-матч 03.20 
Ман Сіті - Вест Гем

МІС СВІТУ СТАЛА ІНДІЙКА 

Цьогорічною володаркою 
престижного звання «Міс Світу» 

стала 20-річна модель з Індії Мануші 
Чхіллар. Дівчина навчається в 
медінституті та стане анестезіологом. 

Індійка отримала корону з рук минуло-
річної переможниці – пуерториканки Стефа-
ні Дель Валле, пише «ТСН.ua».  

Фінал конкурсу, в якому взяло участь 
120 красунь з усього світу, відбувся 18 лис-
топада у Китаї на острові Хайнань. 

Друге місце посіла мексиканка Андреа 
Мезе, третє – представниця Великобританії 
Стефані Гілл. У топ-5 також увійшли пред-
ставниці Кенії та Франції.

Україну представляла 18-річна киянка 
Поліна Ткач, але, на жаль, вона не потрапила 
навіть у п’ятнадцятку фіналісток.

краса врятує світ

Фільм «Команда «А»

20:35

hdtv.ru

Фільм «Макс Стіл»

21:00

nst.com
.m

y

gaudeаmus телешоу ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙКРАЩОГО 
СТУДЕНТА ВОЛИНІ 
16 листопада у Луцьку відбувся фінальний 

етап конкурсу «Кращий студент 
Волині-2017». Переможцем став студент 
п’ятого курсу спеціальності «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки Назар 
Дубина. 

Учасники показали себе у трьох конкурсах. Студенти 
продемонстрували свої відео-представлення, таланти та ін-
телект.

У журі були начальник відділу сім’ї та молоді департа-
менту сім’ї, молоді та спорту Катерина Шкльода, очільник 
«Молодіжного центру Волині» Захар Ткачук, директор де-
партаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, пред-
ставниця компанії InternetDevels Дарина Олійник, шоумен 
Сергій Скулинець.

«Дуже щасливий, що виграв, – каже переможець. – Це 
стане для мене черговою мотивацією бути ще активнішим. 
Не слухайте тих, хто у вас не вірить, ставте чіткі цілі та до-
сягайте їх». 

Журі телешоу «Модель XL», 
що його транслює «1+1», 
з тридцяти претенденток 
обрало десятку найкращих 
моделей plus-size. Участь 
у програмі братиме 
й 23-річна жителька 
Нововолинська Ірина 
Демчук, повідомляє 
«Таблоїд Волині».

Зіркові члени журі проекту 
«Модель XL» – Катя Осадча, Андре 
Тан, Влад Яма та Тетяна Мацкевич.

Спочатку судді пожартували з 
дівчиною, розіграли сцену, де ніби-
то прощаються з нею, а насправді 
подарували моделі заповітне порт-
фоліо та квиток у наступні етапи 
шоу. Від несподіванки Ірина роз-
плакалася, обіймаючи журі та кон-
курсанток. 

Відтепер десять дівчат засе-
ляться у будинок та боротимуться 
за звання головної моделі XL.

ВОЛИНЯНКА – НА «МОДЕЛЬ XL»

ua.korrespondent.net

facebook.com
/nazarendy

tsn.ua
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БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. Газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

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

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

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

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

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

практична психологія перевірені рецепти

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 різну с/г техніку: копал-
ки, сівалки, комбайни. 096-858-54-55, 
098-116-75-47.

 Продам запчастини до Т-40, МТЗ (коле-
са передні на ЮМЗ, неведучий передок 
СРСР), НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, камеру 23,1х26 та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22. 

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

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

 Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам дерев’яний будинок у м. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімнати, є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам приватизовану земельну ділянку 
(0,16 га) в с. Городище-1 Луцького району 
(3 км від Луцька). 096-845-10-16.

 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. Земельна ді-
лянка 0,15 га. Є гараж, хлів, погріб, фрук-
товий сад. Інфраструктура поряд. Ціна 
договірна. 067-270-61-03.

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

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

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

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

 Продам 2-кімн. квартиру в м. Рожище, 
центральна вулиця, 2-й поверх двоповерх. 
будинку. Євроремонт, пластикові вікна, за-
мінені сантехніка, проводка, якісний ламі-
нат, вхідні й міжкімнатні двері, камін. Су-
часні світильники, що реагують на рух. 
Можливо під кабінет. 099-315-22-72. 

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (р-н просп. Відродження) у Луцьку. 
31 м2, 2/5, ц., новий ремонт, сантехніка, елек-
трика, вмебльована кухня, вікна 5-камерні, 
балкон. Ціна договірна. 050-844-74-26, 
067-361-04-05.

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

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

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

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

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

РОБОТА

 Запрошуємо на роботу цукерників, 
вантажників, механіків. Місце роботи: 
CHOCOBOOM, Маневицький р-н, смт Кол-
ки, вул. Грушевського, 9. 098-65-68-646, 
098-014-64-77.

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

 Потрібні на роботу столяр, помічник сто-
ляра, шліфувальник, фарбувальник (мож-
на після профтехучилища). Зарплата 5000-
12000 грн. 066-77-99-680.

Потрібні працівники (бригада) на пи-
лораму в с. Звірів. Є можливість без-
платного проживання. Заробітна пла-
та від 400 грн/день. 095-22-800-79, 
068-570-76-21.

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту працівників робочих спеціальностей. 
Зарплата від 5000-7000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, прибиральниці й різноро-
бочі, борошнорозважувач. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

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

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вік торія). Є й інші вакансії, можлива допо-
мога у виготовленні документів. Усі вакан-
сії – 100% безплатні.

 Запрошуємо на роботу в бар бар-
мена, офіціанта. Досвід роботи не 
обов’язковий. Зарплата своєчасна і 
гідна. 095-607-13-11, 067-702-70-09,  
066-522-19-07.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, бронюван-
ня готелю тощо). Луцьк, вул. Ковельська, 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

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.   

 Саджанці плодових та декоративних рос-
лин: 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 Зюгана – 

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

Недо
Про
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жекто
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ПРАВИЛА «ПСИХОЛОГІЧНОГО АЙКІДО»

Щодня ми зазнаємо 
агресивного 

впливу навколишнього 
середовища. Це і робота, 
де начальник постійно 
кричить та принижує, і 
сім’я, де постійно є якісь 
проблеми. 

Психолог Михайло Литвак дов-
гий час лікував своїх пацієнтів, які 
страждають на неврози, медика-
ментозно. Але він не був задово-
лений результатами, тому почав 
заглиблюватися в проблему. У під-
сумку винайшов метод «психологіч-
ного айкідо», яке вчить протистояти 
суворим будням. Суть цієї концепції 
в тому, що людина має навчитися 
розбиратися не тільки в інших, але 
і в собі.   

1. Я не знаю шляху до успіху. Але 
я знаю шлях до невдачі: це бажання 
сподобатися всім. 

2. Ніхто нікого не кидає, просто 
хтось іде вперед. Той, хто відстав, 
вважає, що його кинули. 

3. Здатність любити і добре пе-
реносити самотність – показник 
духовної зрілості. Все найкраще 
ми робимо, коли перебуваємо на 
самоті.

4. Гризи граніт науки, а не гор-

ло ближньому, якщо вже хочеться 
щось гризти. 

5. Роби, що хочеш, і не питай до-
зволу. Раптом відмовлять? 

6. Хочеш пізнати свого головно-
го ворога?! Подивися в дзеркало.
Впорайся з ним – решта розбіжать-
ся! 

7. Досягни успіху – минуть об-
рази. 

8. Якщо людина нічого доброго 

не може сказати про себе, а сказати 
хочеться, вона починає говорити 
погане про інших. 

9. Є єдина поважна причина 
розриву стосунків і звільнення з ро-
боти: неможливість особистісного 
зростання в умовах, що склалися. 

10. Якщо ви добре думаєте про 
себе, навіщо ж вам потрібно, щоб 
ще хтось добре думав про вас? 

11. Не женися за щастям, а знай-

Постійне здорожчання ліків 
змушує людей звертатися до на-
дійних порад народної медицини. 
Пропонуємо кілька рецептів, що їх 
випробували наші читачі.   
ОСТЕОХОНДРОЗ

Дві середні картоплини помити 
(не оббирати) й ошпарити окропом. 
Натерти на дрібній тертці і з’їсти на-
тще за годину до їди. Курс лікування – 
30 днів. Не пропускати жодного дня. 

ПІСОК У НИРКАХ 
Добру пригорщу картопляного 

лушпиння відварити в 1 л води. Від-
вар випити протягом дня. Курс ліку-
вання – щонайменше три дні. 

ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ
Узяти по 60 мл рицинової олії, ке-

фіру й коньяку. Випити натще. Курс 
лікування – три дні. Показання: лямб-
ліоз, закрепи, кишкові паразити. 

РАДИКУЛІТ
Купити в аптеці 2,5 г ментолу, 

1,5 г анестезину, 1,5 г новокаїну, 
100 г спирту. Все ретельно виміша-
ти і збовтати. Натирати потилицю й 
поперек.   

КАРТОПЛЯ 
НЕ ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ПЮРЕ

ди те місце, де воно водиться. І 
щастя саме тебе знайде. Можу 
підказати те місце, де водиться 
твоє щастя: це ти сам. А шлях до 
нього – максимальний розвиток 
усіх своїх здібностей. 

12. Ділися тільки радістю і з 
друзями, і з ворогами. Друг по-
радіє, ворог засмутиться. 

13. З друзями спілкуватися 
приємно, а з ворогами – корис-
но. 

14. Депресія для того і дана 
людині, щоб подумати про себе. 

15. Немає чоловічої чи жіно-
чої логіки, є вміння або невмін-
ня грамотно мислити. 

16. Краще спілкуватися з 
гарною книжкою, аніж з порож-
ньою людиною. 

17. Незріла особистість час-
то знає, але не вміє. Зріла не 
лише знає, а й уміє. Тому незрі-
ла особистість критикує, а зріла 
робить. 

18. Якщо ти комусь хочеш 
щось довести – отже, ти живеш 
заради того, кому хочеш це до-
вести. 

19. Якщо ти живеш заради 
себе, то тоді немає потреби ко-
мусь щось доводити.

plw
h.kiev.ua

Людина має навчитися розбиратися 
не тільки в інших, але і в собі
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Громадські активісти з числа вимушених пере-
селенців звернулися в обласну раду, аби їм допо-
могли отримати земельну ділянку для будівни-
цтва. Вони запевняють, що знайшли іноземного 
донора, який готовий звести для них житло.

Голова громадської організації «Схід Фенікс» 
Світлана Бондаренко каже, що будувати житло 
для переселенців готовий німецький банк KFW.

«Ми зверталися до колишнього заступни-
ка мера в Луцькій міській раді Сергія Григорен-
ка. Тоді він сказав, що нам нічого не світить, щоб 
їхали в іншу область. Потім ми об’їхали довко-
лишні села й усюди отримали відмову. Хотіли 
потрапити й до голови ОДА Володимира Гунчи-
ка, але нас і на поріг не пустили, сказали, що він 
подушки переселенцям не роздає. Нам хоча б 
10 соток. Інвестори можуть звести багатоповер-
хівку чи одноосібні будинки. У нас є 10 сімей, які 

зараз у складних обставинах, інші більш-
менш облаштувалися. Якщо нам усе ж 
дадуть місце для будівництва, то ми готові, 
окрім житла для переселенців, збудувати п’ять 
будинків для волинських воїнів АТО», – розпові-
ла пані Світлана.

Жінка зауважила, що подібні проекти щодо 
будівництва соціального житла вже реалізува-
ли у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській 
областях.

Депутат обласної ради Михайло Імберовський 
порадив активістам: «Зверніться у спілку атов-
ців, аби вони поговорили зі своїми бійцями. Бо 
ж є ті, хто отримав землі, але не має коштів бу-
дуватися. Якщо кілька атовців об’єднаються, то 
зможуть вам надати місце для будівництва. На-
томість воїни АТО безплатно отримають від вас 
помешкання. Це буде вигідна домовленість».

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

вимушена еміграція ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗІ СХОДУ: 
ЗНЕДОЛЕНІ? НЕЗДОЛАННІ!

З початком військових 
дій на сході України 
тисячі людей залишили 

свої квартири, звільнилися 
з роботи, закрили бізнес 
і виїхали з окупованих 
територій. На новому місці 
більшості з них довелося 
починати життя фактично 
з нуля – шукати житло 
і роботу, домовлятися 
з чиновниками, щоб 
оформити «переселенські» 
довідки, влаштовувати 
дітей до місцевих 
дитсадочків або шкіл. 

Як внутрішньо переміщеним 
українцям вдалося перемогти не-
прості життєві обставини, йдеться 
у книгах «Знедолені? Нездоланні!». 
Перша частина видання вийшла 
два роки тому. Другу книгу днями 
презентували в Луцьку. 

Автори стверджують: щоби не 
просто вижити, а стати корисним 
суспільству, треба подолати свої 
страхи. «У другій книзі ми зібрали 
15 нарисів про життя. Це щира, від-
верта розповідь про те, чого вдало-
ся досягти людям, які втратили свої 
домівки та знайшли нові. У кожній 
історії йдеться про випробування, 
переоцінку цінностей та жагу до гід-
ного життя. Різні за фахом, віком та 
національністю люди працюють за-
для добробуту України й вірять у пе-
ремогу», – розповіла директор сто-
личного Інституту демократії імені 
Пилипа Орлика Світлана Єременко.

Один із героїв цієї книги – «но-
вий» волинянин Василь Бородавка. 
Чоловік живе на Волині вже майже 
три роки й щасливий від того, що 
фах лісівника тут знадобився.

«Єдине, що може виправдати 
нашу присутність тут, – це користь 
суспільству. І я виправдав довіру, 
адже встиг багато зробити для роз-
витку регіону. Мені пощастило, що 
можу працювати задля збереження 
лісів Волині», – каже пан Василь.

Інтегруючись із місцевим на-
селенням, переселенці зі сходу та 
Криму зауважують, що досі багато 
соціальних та юридичних питань 
залишаються нерозв’язаними. 

ВІД АДАПТАЦІЇ ДО 
ІНТЕГРАЦІЇ

Член «Альянсу громадських ор-
ганізацій переселенців в Україні» Аза 
Голощапова узагальнила проб леми, 
з якими найбільше стикаються на Во-
лині внутрішньо переміщені особи.

«Після того як довелося по-
кинути свої домівки, відбувався 
процес адаптації. Упродовж року 

оглядалися довкола та думали про 
майбутнє. Нині ж триває інтеграція, 
коли «нові» волиняни й місцева 
громада поєднують свої ресурси. У 
плані фаховості ми маємо великий 
потенціал і хочемо його ефективно 
реалізовувати на користь суспіль-
ства. Щодо проблем, то наш аналіз 
засвідчив: оренда житла забирає 
від 25 до 80% сімейного бюджету, 
а орендують помешкання всі. Ще 
4% людей мали труднощі в галузі 
освіти й 20% мають проблеми з до-
кументами, бо щодня нам потрібно 
доводити, що ми – українці і грома-
дяни нашої Батьківщини», – розпо-
відає Аза Голощапова.

Жінка додає, що приблизно 30% 
сімей переселенців мають дітей з 
особ ливими потребами, 40% – пен-
сіонерів, у 90% родин – діти до 18 
років.

«На державному рівні програма 
підтримки переселенців повністю 
провалена, досі лишається багато 
неузгоджених юридичних момен-
тів, а найбільше проблем – із Мі-
ністерством соцполітики. Попри 
це, на місцевому рівні ми відчуває-
мо підтримку. Зокрема, 10% сімей 
отримали безплатне санаторно-
курортне лікування, 60% хоча б 
раз отримували допомогу від релі-
гійних та громадських організацій. 
Окрім цього, в грудні нам безплатно 
надали відремонтований офіс для 
занять громадською діяльністю», – 
провадить Аза Голощапова.

ВДЯЧНІ ВОЛИНЯНАМ 
ЗА ГОСТИННІСТЬ 

Уже четвертий рік живе в Луць-
ку Марина Ткачова. Найважчими 
для жінки були перші місяці на но-
вому місці.

10,4 млн грн. Окрім цього, 26 зе-
мельних ділянок дали під індиві-
дуальне будівництво і ще 24 – на 
ведення особистої сільськогоспо-
дарської діяльності. Також ми готові 
200 людей поселити в сільській міс-
цевості, але у безплатні сільські до-
мівки люди з міст переїжджати не 
хочуть», – розповіла Олена Комар.

РОЗВ’ЯЗУВАТИ 
ПРОБЛЕМИ ГОТОВІ 
НЕ ВСІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Директор Інституту демокра-
тії імені Пилипа Орлика Світлана 
Єременко зауважила, що пересе-
ленці мали б більше можливостей 
розв’язувати проблеми, якби були 
активнішими.

«Ми побачили, що в окремих 
регіонах дуже слабкі громадські ор-
ганізації переселенців. Вони або не 
згуртовані, або не особливо актив-
ні. Наприклад, у Кропивницькому 
є багато міжнародних організацій, 
які пропонують допомогу щодо 
навчання, започаткування власно-
го бізнесу, однак не завжди самі 
переселенці виявляють ініціативу. 
У Житомирській області теж мало 
ініціативних людей. Хоча загалом 
ситуація значно покращилася, адже 
зникло напруження між місцевими 
громадами та переселенцями, збіль-
шилася довіра одних до інших», – 
розповідає Світлана Єременко.

Радник Міністра соціальної полі-
тики з питань внутрішньо переміще-
них осіб Оксана Яковець наголоси-
ла: для того, аби влада більше уваги 
приділяла переселенцям, вони ма-
ють виявляти більшу активність і 
приходити до представників влади 
з конкретними пропозиціями.

ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА АТОВЦІВ

«Зважитися на такий крок було 
вкрай важко. Адже довелося усе 
своє життя покинути і розпочати 
нове. Коли тільки сюди приїхали, то 
знали лише одну людину на все міс-
то. Нам одразу допомогли винай-
няти помешкання, адаптуватися. 
Через певний час зрозуміли, що тут 
ми не на місяць. Зараз самостійно 
орендуємо квартиру, працюємо і 
маємо в Луцьку чимало знайомих. 
Я займаюся і громадською діяльніс-
тю, реалізовую цікаві проекти для 
молоді та розвитку туристичного 
потенціалу Луцька. Бачу, що влада 
ставиться з розумінням та простя-
гає руку допомоги, коли ти активно 
працюєш, коли ти ініціативний», – 
розповідає пані Марина.

Підприємець-переселенка Вікто-
рія Оробейко змогла відродити одне 
із занедбаних підприємств на Волині 
та намагається його розвивати.

«Я точно знаю, що не повернуся, 
бо нема куди. Тому розумію, що жити 
буду тут. Спочатку нашою проб-
лемою був пошук житла та роботи. 
Зараз проблеми – глобальніші. Ми 
тут працюємо, сплачуємо податки, 
долучаємося до розвитку громади. 

Однак назву нашої фірми «Донецьк 
морепродукти+» через юридичні 
тонкощі змінити не можу й під час 
участі в тендерах маю упереджене 
ставлення. Звісно, можна і тут заре-
єструватися, але у мене там бабуся. 
Після зміни документів я ніколи вже 
не зможу з нею зустрітися, бо пере-
тнути там кордон складно. А як ви-
їдеш із волинською пропискою, то 
можеш і не повернутися. Тому на 
законодавчому рівні треба багато 
питань ще врегульовувати, щоб ми 
почувалися повноцінними грома-
дянами України, а не обмеженими в 
правах. На місцевому рівні ми має-
мо підтримку, за що і вдячні», – роз-
повідає Вікторія Оробейко.

ПІДТРИМКА МІСЦЕВОЇ 
ВЛАДИ

Заступник директора департа-
менту соціального захисту насе-
лення облдержадміністрації Олена 
Комар відзвітувала, що з 2014 року 
Волинь прийняла близько шес-
ти тисяч осіб зі східних територій 
України та Криму.

«Зараз на Волині проживають 
2947 переселенців. Одноразової 
допомоги надали на загальну суму 

СУБСИДІЇ – 
ТЕЖ ДОПОМОГА

Допомогу на житло в Луць-
ку отримують 415 сімей, які 
приїхали з тимчасово окупова-
ної території України та райо-
нів проведення АТО. Фінансова 
підтримка стосується надання 
субсидій та компенсації коштів 
за оренду житла.

Директор департаменту 
соціальної політики Луцької 
міськ ради Вікторія Майборода 
розповіла, що загалом на Во-
лині проживає 5156 тимчасо-
во переміщених осіб. Найбіль-
ше переселенців – у Луцьку та 
Ківерцівському районі. В об-
ласному центрі соціальну до-
помогу на житло отримують 
415 сімей на загальну суму 
3 млн 409 тис. грн. 

Торік адресну допомогу 
на житло в області отримали 
5,2 тис. вимушених переселен-
ців на суму 13,6 млн грн.

Вадим
 П

анаф
ідін

Переселенці зі сходу та Криму зауважують, що досі багато 
соціальних та юридичних питань залишаються нерозв’язаними
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

Український інститут національної пам’яті було 
створено в Україні ще за Президента Ющенка. 
Але коли прийшов до влади Янукович, то відразу 
його ліквідував. Натомість було створено наукову 
установу з ідентичною назвою, яка досліджувала 
укладання бібліографічного покажчика 
«Шевченко – художник».

У Польському 
інституті 
національної пам’яті 
працює понад дві 
тисячі людей, в 
українському – 
менш як 40, і це вже 
з прибиральницею 
та водієм.

про наболіле 

наукове відкриття

«Є ПИТАННЯ, В ЯКИХ НАМ 
ДОМОВИТИСЯ НЕ ВИЙДЕ»

У ЧОРНОБИЛІ СТАВСЯ ЯДЕРНИЙ 
ВИБУХ, А НЕ ТЕПЛОВИЙ

баба Яга проти

НЕ ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА, 
А ДРУГА СВІТОВА

Міністерство 
закордонних справ 

Росії висловило обурення 
у зв’язку з ухваленням 
Верховною Радою 
поправок до закону «Про 
статус ветеранів», згідно 
з якими з тексту закону 
повністю зникає термін 
«Велика Вітчизняна війна» 
і відтепер замінюється 
на «Друга світова війна», 
пише «24 канал».

«Це є кричущим виявом по-
літики київської влади, спрямо-
ваної на насильницьке стиран-
ня історичного минулого своєї 
країни. Серед інших подібних 
кроків – демонтаж пам’ятників, 
масове перейменування ву-
лиць і населених пунктів, за-
борона георгіївських стрі-
чок», – заявили у російському 
міністерстві.

Там також звернули увагу, 
що нове законодавство «при-
рівнює ветеранів, героїв Вели-
кої Вітчизняної війни до учас-
ників Майдану».

«Усе це є образою пам’яті 
загиблих під час Великої Віт-
чизняної війни, які захищали 
свою батьківщину, свої будин-
ки і сім’ї, а також неповагою до 
живих ветеранів», – йдеться у 
повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада 
парламент ухвалив поправки 
до закону «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їхнього 
соціального захисту», якими 
надав статус учасника бойових 
дій громадянам, які отримали 
поранення під час участі в ма-
сових акціях громадянського 
протесту з 21 листопада 2013 
року до 21 лютого 2014 року в 
Україні. 

Шведський учений Ларс-
Ерік де Геер разом з 

колегами висунув гіпотезу, що 
перший вибух на Чорнобильській 
атомній електростанції 26 квітня 
1986 року був ядерним, а не 
тепловим. Свою гіпотезу та 
факти на ї ї підтвердження 
учений разом з колегами 
оприлюднив у журналі Nuclear 
Technology, інформує «24 канал». 

У результаті невдалого експери-
менту на ЧАЕС в ніч на 26 квітня ста-
лося вибухове руйнування оболонки 
активної зони реактора. Наразі за-
ведено вважати, що в проміжку між 
01:23:50 та 01:23:53 за три секунди 
відбулося два теплові вибухи.

Класична версія подій пояснює 
перший вибух тим, що вода із системи 
охолодження випарувалася і зруйну-
вала труби, після чого потрапила на 
вкрай гарячу цирконієву оболонку 
тепловидільних елементів (ТВЕЛ) – 

головних конструктивних елементів 
активної зони ядерного реактора, в 
якому перебуває ядерне паливо. У ре-
зультаті цього утворився водень, який 
вибухнув при взаємодії з киснем.

Однак група шведських учених за-
сумнівалася в тому, що перший вибух 
був саме тепловим. На їхню думку, це 
був мініатюрний ядерний вибух по-
тужністю 75 тонн в тротиловому ек-
віваленті (для порівняння: потужність 
бомби, скинутої на Хіросіму, сягала 
15 000 тонн). Автори наголошують, 
що ядерний вибух не варто плутати із 
застосуванням ядерної зброї.

Учені стверджують, що через кіль-
ка днів після аварії радянські радіофі-
зики зафіксували ненормальну актив-
ність ізотопів ксенону-133 в рідкому 
ксеноні, який отримували на фабриці 
зі зрідження повітря в Череповці – за 
тисячу кілометрів від ЧАЕС.

Шведські вчені провели моделю-
вання погодних умов у ті дні, викорис-

Про відновлення 
державної політики 
у сфері національної 

пам’яті, декомунізацію, 
місця пам’яті та українсько-
польські стосунки розповіла 
перший заступник голови 
Українського інституту 
національної пам’яті (УІНП) 
Аліна Шпак у Луцьку в 
рамках проекту «Файна 
гутірка». 

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ 
ПАМ’ЯТЬ 

На думку Аліни Шпак, націо-
нальна пам’ять в Україні дуже 
еклектична. Це величезна суміш 
великого об’єму пам’яті, правди, на-
півправди, маніпуляцій та відвертої 
російської пропаганди. 

«Аби ми знали про себе більше, 
знали своє коріння, було створено 
Інститут національної пам’яті. Зага-
лом, це не нова ідея для нашої кра-
їни. Україна, як і інші країни Східної 
Європи, на початку 90-х років опи-
нилася в ситуації нового цивілізацій-
ного виклику, – каже представниця 
Інституту. – Після розпаду Союзу 
Україна залишилася без приватної 
власності, без інтелігенції, без церк-
ви, без свобод та прав людини. Од-
нак з величезним радянським спад-
ком. У Польщі, Чехії, країнах Балтії на 
початку 1990-х років запровадили 
систему державної політики з подо-
лання тоталітарного минулого». 

За словами Аліни Шпак, пост-
тоталітарне суспільство з усіма 
його хворобами має пройти певний 
шлях до демократії. 

«Перш за все слід засудити ко-
муністичний режим, – каже вона. 
– Другий момент – відкрити архі-
ви КДБ. Правда про ХХ століття, 
найпов ніша та найгіркіша, – там. Бо 
партійні архіви прикрашають дій-
сність. Натомість у документах КДБ – 
весь інструментарій та алгоритм, які 
використовувала структура проти 
конкретної людини. Це долі мільйо-
нів людей, яких знищила система. 
Це доля народу загалом, де виписа-
но, як поступово відбувалося ціле-
спрямоване знищення українського 
суспільства. Третій момент – це лю-
страція. Людям, які були гвинтиками 
жорсткої репресивної системи, було 
заборонено працювати в органах 
влади. Четвертий інструментарій – 
створення спеціальних інституцій, 

які займалися б політикою подолан-
ня наслідків тоталітарного минуло-
го. Аналогічні структури є в Польщі, 
Чехії, Литві, Латвії, Німеччині. Я пе-
реконана, що ці країни не стануть 
на шлях авторитаризму та не будуть 
тоталітарними. Бо вони отримали 
досить сильну ін’єкцію». 

На відміну від інших країн Схід-
ної Європи, Україна понад 20 років 
була у блоці тих країн, де продов-
жився курс героїзації сталінізму, 
прославлявся КДБ та були закриті 
архіви.

«У Росії та Білорусі досі зберіга-
ються тоталітаризм та авторитаризм, 
триває курс героїзації сталінізму. 
Тут досі живе міф великої перемоги, 
прославляється КДБ, закриті архіви 
(відповідно до указу Путіна, вони бу-
дуть закриті до 2040 року). 

Аліна Шпак каже, що у 90-х ро-
ках Україна не засудила тоталітар-
ний режим, не відкрила архівів, не 
використала жодного інструмента-
рію. Натомість уся політична номен-
клатура, яка була при владі в УРСР, 
залишилася при владі в Україні. 

«От і маємо совок з елементами 
вишиванок, – каже представниця 
Інституту. – Ми 25 років зберігали 
цю еклектику. Тому й мали режим 
Януковича, тому у 2013 році в Укра-
їні з’явилися цензура, політичні 
в’язні, високий рівень корупції, а 
правоохоронні органи стали ре-
пресивними. Треба віддати належ-
не українцям, які сказали «Ні!» і 

Перший заступник голови УІНП 
каже, що нині є проблеми з музеями. 
У будь-якому обласному краєзнав-
чому музеї збереглися експозиції, 
які відкривали ще у 1970-х роках. У 
багатьох українських музеях експо-
зиції не витримують критики. 

Розповіла Аліна Шпак і про На-
ціональний пантеон та Музей Рево-
люції Гідності. 

«В Україні має бути націо-
нальний пантеон, який одночас-
но виконуватиме кілька функцій: 
символічну, сакральну та прото-
кольну, – каже перший заступник 
голови УІНП. – Це місце має бути в 
центрі Києва, де будуть і символіч-
ні могили, і могили державних та 
військових діячів. Тобто людей, які 
боролися за державність та неза-
лежність країни. Гадаю, що це дуже 
важливо для юного покоління». 

Український інститут національ-
ної пам’яті також ініціював створен-
ня військового цвинтаря під Киє-
вом. Уже навіть виділено земельну 
ділянку. 

«Усі ми бачили американське 
кіно, коли приходить президент і 
щемливо кладе квіти до пам’ятного 
знака, – каже Аліна Шпак. – Це дуже 
сильно емоційно. Також важливо, 
аби в містах та містечках були сек-
тори військових поховань. Варто 
домовлятися з родинами і робити 
символічні алеї, де завжди були б 
прапори і на державні свята покла-
дали б квіти на знак пошани. Цього 

АЛІНА ШПАК ПРО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ: 
не потребують мертві, але цього по-
требують живі».   

Аліна Шпак також розповіла, 
що уже створено музей Майдану, 
набрано штат і обрано директора. 
Київська міськрада передала під 
Музей Революції Гідності ділянку на 
Інститутській. Він включатиме три 
частини: меморіал, власне музей та 
місце для громадської активності. 
Процес створення Музею почався в 
лютому 2014 року. Нині там нарахо-
вується понад дві тисячі артефактів 
разом з ялинкою. Це пробиті щити, 
каски, банери та пляшки з коктей-
лями Молотова. 

ПРО УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ 

Не оминула Аліна Шпак і теми 
українсько-польських стосунків. 
Адже нещодавно Ярослав Шарек на-
звав ці стосунки холодною війною. У 
Інституті так не вважають, адже між 
країнами триває співпраця. 

«Україна нарешті почала каза-
ти Польщі «ні», – каже вона. – Дуже 
доб ре було бути сусідами, коли 
Україна не мала своєї позиції. Є пи-
тання, в яких нам домовитися не ви-
йде, та і не варто». 

На території України є багато 
польських місць пам’яті. Чимало їх є 
й на території Польщі. Між Україною 
та Польщею діє міжурядова угода 
з ушанування пам’яті жертв полі-
тичних репресій. Відповідно до неї, 
українці та поляки зобов’язані обе-
рігати й упорядковувати ці місця. 

«І на території України, і на те-
риторії Польщі частину цвинтарів, 
меморіалів та пам’ятників було 
встановлено з порушенням зако-
нодавства, – каже Аліна Шпак. – На 
території Польщі їх встановлювали 
на початку 1990-х років. Це було 
зроблено до ухвалення польського 
законодавства. У нас теж є частина 
польських пам’ятників, які неле-
гальні. Але їх встановлюють зараз. 
Поляки виступають проти услав-
лення «бандитів з УПА». Вони проти 
будь-яких пам’ятних знаків, які вша-
новували б УПА». 

За словами Аліни Шпак, за остан-
ні три роки на території Польщі було 
зафіксовано 15 актів вандалізму 
щодо  українських пам’ятників. Од-
нак польська влада нікого не притяг-
нула до відповідальності, а жодного 
з цих пам’ятників не було відновле-
но. В Україні теж було чотири такі ви-
падки. Усі монументи відновлено й 
заведено кримінальні справи. 

вийшли на Майдан. Саме тому для 
мене Революція Гідності – це анти-
радянське повстання». 

ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ 
За словами Аліни Шпак, багато 

роботи було зроблено під час про-
цесу декомунізації. 

«Одне з завдань декомунізації – 
це усунення символіки радянського 
минулого з публічного простору, – 
каже вона. – Це завдання виконано 
на 95%. Було перейменовано понад 
тисячу населених пунктів та зміне-
но 52 тисячі топонімів. Понад сотня 
населених пунктів були пов’язані з 
Леніним. На 1991 рік в Україні було 
5,5 тисячі пам’ятників Леніну. Це без 
бюстів та постаментів. У числах це 
трохи менше, ніж в Росії, але якщо 
порівнювати площу і населення, то 
Україна була найбільш «леніноза-
селена» в світі. Частину пам’ятників 
знищили до 2013 року, ще майже 
півтисячі впали під час Революції 
Гідності. Але набагато важливіше пи-
тання – як позбутися Леніна в голові. 
Це головне завдання декомунізації». 

Перший заступник голови 
Українського інституту національної 
пам’яті Аліна Шпак народилася у Луцьку

facebook.com
/faynahutirka

У РОСІЇ ОБУРЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СКАСУВАННЯ ТЕРМІНУ

товуючи нові тривимірні кліматичні 
дані та сучасні алгоритми розрахунку 
руху повітряних мас. Таку аномальну 
активність ізотопів ксенону дослідни-
ки пояснили припущенням, що вики-
нуті радіонукліди піднялися на висоту 
близько 3 км після ядерного вибуху.

На користь своєї гіпотези вчені на-
водять ще кілька доказів.

«Сценарій підтверджується зни-
щенням нижньої кришки реакторного 
блоку, сейсмічними проявами при-
близно в 100 км від реактора і свідчен-
нями очевидців про блакитне світіння 
через кілька секунд після першого ви-
буху, які не можуть бути пояснені будь-
яким іншим процесом, аніж ядерним 
вибухом», – зазначили дослідники.

uam
odna.com
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КОВЕЛЬЧАНИН 
ОЛЕКСАНДР КАДІРА – 
ВІЦЕ-ЧЕМПІОН УКРАЇНИ
Хмельницький

Ковельський борець Олександр Ка-
діра виборов друге місце на чемпіонаті 
України з вільної боротьби серед юнаків та 
дівчат 2004-2005 років народження. У ва-
говій категорії 57 кг він переміг суперни-
ків з Рівного, Запоріжжя, Донецька, але у 
фінальному поєдинку поступився борцеві 
з Миколаєва і завоював срібну нагороду.

У складі збірної команди Волині висту-
пали вихованці Ковельської ДЮСШ управ-
ління освіти Діана Рисьова, Марія Стичук, 
Назар Гершун, Марат Новосад та Олек-
сандр Кадіра. Готували наших спортсменів 
до чемпіонату тренери Олег Стус та Ігор 
Падошик. У змаганнях взяли участь майже 
800 спортсменів зі всіх областей та Києва.

ПРИЗЕРКА ОЛІМПІАДИ В 
РІО ГАННА РІЗАТДІНОВА 
СТАЛА МАМОЮ
Київ

Бронзова призерка Олімпійських 
ігор у Ріо-де-Жанейро, екс-чемпіонка 
світу з художньої гімнастики Ганна Різат-
дінова народила сина. Про це написала 
сама спортсменка в своєму Instagram. 
«У наш світ увійшла нова людинка, нове 
життя. Роман – зростом 51 см і вагою 
3,850 кг. Словами не передати ці емоції 
і відчуття. Це саме те, заради чого варто 
жити. Це безцінна медаль, дана згори», – 
написала Різатдінова.

ХАРЛАН ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
Бельгія 

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан 
виграла етап Кубка світу з фехтування 
на шаблях у бельгійському Сінт-Нікласі. 
У півфіналі з рахунком 15:5 Ольга вибила 
з боротьби олімпійську чемпіонку Ріо-
2016 Яну Єгорян, а у фіналі розгромила 
віце-чемпіонку Європи Росселлу Грегоріо 
(15:6). Зазначимо, що в серпні цього року 
Ольга удесяте в кар’єрі отримала нагороду 
найкращої спортсменки місяця в Україні.

НАЙТИТУЛОВАНІШИЙ 
ВАЖКОАТЛЕТ СВІТУ 
ПОМЕР У 50 РОКІВ 
Туреччина

Триразовий олімпійський чемпіон і 
семикратний чемпіон світу з важкої атле-
тики турецький спортсмен Наїм Сулей-
маноглу помер у лікарні Стамбула у віці 
50 років. Спортсмену зробили операцію 
після діагностування цирозу печінки, він 
проходив курс лікування. Наїм Сулейма-
нов народився в Болгарії, етнічний турок. 
Став двократним чемпіоном світу у скла-
ді збірної Болгарії. У грудні 1986 року на 
змаганнях у Мельбурні не повернувся в 
розташування збірної Болгарії і поїхав до 
Туреччини, де отримав громадянство і 
змінив болгарський варіант прізвища на 
турецький – Сулейманоглу. У складі збір-
ної Туреччини виграв ще п’ять золотих 
медалей чемпіона світу, а також став пе-
реможцем Олімпійських ігор Сеула-1988, 
Барселони-1992 й Атланти-1996. 

СУДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ 
РОСІЙСЬКОГО СПОРТУ 
НАСТАНЕ 5 ГРУДНЯ
Швейцарія

Виконком Міжнародного олімпій-
ського комітету ухвалить рішення про 
участь спортсменів збірної Росії в Олім-
пійських іграх-2018 у Пхенчхані (Південна 
Корея) 5 грудня. Засідання відбудеться з 5 
до 6 грудня в Лозанні. Рішення про участь 
російських спортсменів в Іграх буде ухва-
лено на підставі висновків двох комісій. 

З 2014 року незалежна комісія Все-
світнього антидопінгового агентства 
(WADA) розслідує справи про масове 
застосування спортсменами РФ допінгу 
і про існування державної системи при-
ховування допінгу в РФ. 

боротьба

кіндер-сюрприз

фехтування

втрата

олімпізм

недитячі мрії

дзюдоволейбол

проблема ЯК УКРАЇНСЬКИЙ ХОКЕЙ 
ПЕРЕЇЗДИТЬ ДО РОСІЇ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Луцький дитячий 
хокейний клуб 
«Спарта» нині 

грає аж у чемпіонаті 
Придніпровської хокейної 
ліги серед юнаків 2007-
2008 р. н. Амуніція, 
переїзди, матчі – все це 
переважно на плечах 
батьків малих хокеїстів, 
які без тями люблять свій 
вид спорту. Про якусь 
підтримку від держави 
чи місцевої влади наразі 
не йдеться, тому не 
дивно, що останнім 
часом у результаті кризи 
в українському хокеї 
багато гравців шукають 
кращої долі за кордоном. 

МОЛОДІ І ВТРАЧЕНІ
Зазвичай пишуть про дорос-

лих гравців, які вже заграні за 
збірні України і шукають варіанти 
заробітку в різних іноземних, у 
тому числі російських лігах. Про-
те проблема з міграцією гравців 
дитячого та юніорського віку є 
більш серйозною. Нічого пога-
ного в тому, що діти та їхні батьки 
шукають більш конкурентне се-
редовище для підвищення май-
стерності. Це нормально, вра-
ховуючи низький рівень хокею 
в Україні та бажання продовжу-
вати кар’єру професійно. Про-
те коли дитина переїжджає до 
країн Європи, США або Канади, 
в майбутньому на 95% вона збе-
рігає українське громадянство. І 
зовсім інша ситуація з переїздом 
українських гравців до Росії.

Нещодавно в чемпіонаті Мос-
ковської області з хокею у коман-
ді ЦСКА з’явився 14-річний укра-
їнський захисник Артур Чолач. 

КРІШТІ ХОЧЕ СІМ «М’ЯЧІВ» І СІМ ДІТЕЙ
Іспанія

Форвард «Реала» і збірної 
Португалії Кріштіану 
Роналду розповів про свої 
амбітні плани в особистому 
житті й кар’єрі.

Минулого тижня 32-річний 
футболіст учетверте став бать-
ком, проте вперше дитину йому 
народила дівчина, чиє ім’я відоме 
широкому загалу, оскільки попе-
редніх трьох нащадків зоряному 
португальцю народжували су-
рогатні матері. Їхні імена суворо 
засекречені відповідно до умов 
контрактів.

Утім зупинятися на досягну-
тому Роналду, очевидно, не зби-
рається. Причому і з точки зору 
футбольної кар’єри, і в плані сі-
мейного «розширення».

«Я часто говорив, що мені по-
трібно семеро діток. Чотирьох 
недостатньо. Я люблю цифру сім і 

Вихованець Новояворівської 
школи хокею та «Галицьких Ле-
вів» переїхав до Росії не просто 
як легіонер. На сайті Федерації 
хокею Москви Артур уже підпи-
саний як гравець, що має росій-
ське громадянство. Тобто батьки 
дитини вже оформили відповідні 
документи і за два роки, по до-
сягненню 16-річного віку, Чолач 
з великою ймовірністю отримає 
російський паспорт.

Артур Чолач – доволі пер-
спективний захисник. В 11 мат-
чах, які він уже встиг зіграти за 
команду ЦСКА 2003 року на-
родження, хлопець закинув дві 
шайби і набрав чотири очки. Че-
рез два-три роки він уже міг би 
грати за юніорську збірну Укра-
їни U18, але, на жаль, найімовір-
ніше, український хокей цього 
хлопця вже втратив.

Найгірше те, що разом із 
Чолачем у ЦСКА грають ще два 
вихованці українського хокею – 
13-річний захисник Володимир 
Волков та 14-річний нападник 

Гордій Маслов – вихованці шко-
ли донецького «Донбасу». Вони 
теж заявлені як гравці, що ма-
ють російське громадянство. На 
цьому список не закінчується. 
Наприклад, у школі білоцер-
ківського «Білого Барса» є двоє 
гравців, які свідомо відмовили-
ся від викликів до юніорської та 
молодіжної збірних України, аби 
колись отримати російське гро-
мадянство – 17-річний захисник 
Володислав Герцик та 18-річний 
нападник Максим Разумов. 

ХОЧЕШ ГРАТИ – 
ЗМІНЮЙ ПАСПОРТ!

Майже кожен українець, 
який хоче продовжити кар’єру в 
російських лігах, дуже скоро по-
стає перед вибором: або, хлоп-
че, отримуй російський паспорт, 
або – до побачення. Більшість 
обирає перший варіант. 

Наразі в найсильнішій лізі 
Росії – КХЛ – виступають відразу 
сім хокеїстів, які могли б грати 
за збірну України, але вже гра-

хочу сімох дітей, так само, як і мрію 
отримати сім «Золотих м’ячів», – 
цитує Роналду L’Equipe. – Можу 
сказати, що не збираюся зупиня-
тися й хочу здійснити свою мрію».

При цьому на запитання жур-

налістів про те, як Роналду дава-
тиме раду сімом дітям, той вель-
ми спокійно відповів, що дуже 
радий дитячій компанії і в малю-
ках бачить підтримку для себе у 
майбутньому.

«У моєму будинку останнім 
часом стало трохи більше без-
ладу, ніж раніше. Також стало 
гучніше, але я люблю, коли панує 
така атмосфера, мені подобаєть-
ся бути в її епіцентрі, бо без ді-
тей життя для мене не має сенсу. 
Мені пощастило мати чотирьох 
дітей. Упевнений, у старості вони 
стануть моєю підтримкою», – за-
явив Крішті.

Нагадаємо, в родині Роналду 
підростає Кріштіану-молодший, 
якому сім років, а також шести-
місячні близнята Єва і Матео. 
Новонароджену доньку Роналду 
і його подруга Жоржина Родрігес 
назвали Алана Мартіна.

Щодо футбольних досягнень, 
то поки у Роналду в активі чо-
тири «Золоті м’ячі», хоча цього 
року він має чудовий шанс отри-
мати і п’яту нагороду від журналу 
France Football.

instagram
.com

/cristiano

Крішті учетверте став батьком, але вперше його 
дитина з’явилася на світ не від сурогатної матері

ли колись чи виступають зараз 
під російським прапором. Або 
просто відмовляються від укра-
їнського громадянства, аби не 
вважатися легіонерами в КХЛ. Це 
Володимир Ткачов («Барс»), Ми-
кита Лісов («Авангард»), Олексій 
Міхнов («Автомобіліст»), Микола 
Жердєв («Нєфтєхімік»/«Динамо» 
Рига), Павло Падакін (ХК «Сочі»), 
Олексій Понікаровський («Кунь 
Лунь»), Віталій Вишневський 
(«Сєвєрсталь»). Є ще Олександр 
Матєрухін, що відмовився від 
збірної України заради білорусь-
кого паспорта й виступає в тій же 
КХЛ за мінське «Динамо». 

Тож виникає цілком природ-
не запитання: для якої країни 
працюють хокейні школи Украї-
ни?

Багато найбільш обдаро-
ваних дітей виїжджає до Росії 
за мовчазної згоди тренерів та 
керівництва шкіл. Більше того, 
деякі наставники, маючи гарні 
зв’язки з російськими колегами, 
відкрито агітують дітей та їхніх 
батьків їхати саме до Росії, а не до 
США, Канади чи Європи, де не по-
трібно змінювати громадянство. 

У той же час хокейна Україна 
навесні 2018 року буде молитися, 
аби наша національна збірна не 
програла бодай Румунії та Естонії 
у третьому за рангом дивізіоні 
чемпіонату світу – дивізіоні для 
хокейних карликів. І це при ша-
лених традиціях в хокеї, з двома 
володарями Кубка Стенлі в мину-
лому, а також багатьма сильними 
гравцями у сьогоденні, які, на 
жаль, уже грають під іншим пра-
пором.

Один із найперспективніших молодих хокеїстів 
України Артур Чолач переїхав до Москви

vkfaces.com

Луцьк

Чотирьох волейболісток 
команди «Волинь-Університет» 
і їхнього тренера Богуслава 
Галицького включено у склад 
національної збірної U-17. Збір 
команди з 12 до 22 листопада 
відбувся у Луцьку 
напередодні чемпіонату 
Східноєвропейської 
волейбольної асоціації 
(EEVZA) серед дівчат до 
17 років.

Торік на аналогічному форумі 
в польському Олецко підопічні Га-
лицького посіли четверте місце. 

ДЕБЮТ ВИЯВИВСЯ 
СРІБНИМ

Угорщина

Волинська спортсменка Катерина 
Пилипюк здобула срібло на Кубку 
Європи з дзюдо серед кадетів.

Для Катерини, яка змагалася у ваговій 
категорії 40 кг, це був дебют на турнірі саме 
такого рівня. Інша волинянка, Дарина Ляшук, 
виборола п’яте місце у ваговій категорії 44 кг. 
Дарина боролася за третє місце, але програ-
ла сильній сербській дзюдоїстці.

Волинські дзюдоїсти вдало виступили на 
останніх офіційних змаганнях з дзюдо у цьо-
му році – Відкритому Кубку України.

Збірна зіграла чотири спаринги з місцевими во-
лейболістками. Змагання у Тбілісі будуть репетицією 
відбору до фінальної частини чемпіонату Європи 
(U-18), який у січні 2018-го прийматиме Україна. 

У складі розширеного списку збірної України U-17 
чотири волинянки – Вікторія Даньчак, Наталія Ксен-
дзук, Яна Шевеля та Анна Артишук.

Українки у Тбілісі зіграють такі поєдинки: 
23 листопада, 13:00, Естонія – Україна;
24 листопада, 13:00, Латвія – Україна;
24 листопада, 17:00, Грузія – Україна;
25 листопада, 13:00, Литва – Україна;
26 листопада, 16:00, Україна – Вірменія.

У ЛУЦЬКУ ТРЕНУВАЛИСЯ 
ВОЛЕЙБОЛІСТКИ ЗБІРНОЇ 
УКРАЇНИ U-17
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Головне – не те, що я падав під час гонки, а те, що щоразу підводився. 
Я й далі буду боротися, адже це – моя мрія. Адріан Солано

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

17-й тур:  25 листопада
«Маріуполь» – «Ворскла», 14:00; 
«Олімпік» – «Шахтар», 17:00;
26 листопада
«Верес» – «Чорноморець», 14:00; 
«Олександрія» – «Карпати», 17:00; 
«Зоря» – «Зірка», 19:30; 
«Сталь» – «Динамо», 19:30.

хто не поїде у Рашку? СИЛЬНІ, АЛЕ НЕ КВАЛІФІКОВАНІ

М Команда І В Н П РМ О
1 Арсенал 22 17 4 1 44-13 55
2 Полтава 22 16 2 4 39-14 50
3 Інгулець 22 13 6 3 30-12 45
4 Колос 22 13 2 7 26-17 41
5 Десна 22 12 4 6 38-15 40
6 Геліос 22 12 4 6 30-20 40
7 Авангард 22 10 4 8 28-27 34
8 Гірник-Спорт 22 10 1 11 16-26 31
9 Рух 22 7 7 8 23-21 28
10 Оболонь-Бровар 22 7 6 9 17-21 27
11 Балкани 22 6 8 8 20-23 26
12 Миколаїв 22 6 6 10 24-35 24
13 Жемчужина 22 6 3 13 27-44 21
14 Кремінь 22 6 3 13 17-35 21
15 Нафтовик-Укрнафта 22 4 8 10 16-25 20
16 Суми 22 5 5 12 16-29 20
17 ВОЛИНЬ 22 5 3 14 19-36 18
18 Черкаський Дніпро 22 4 2 16 16-33 14

прем’єр-ліга КОНКУРЕНЦІЯ НА ВСІХ ФРОНТАХ

перша ліга

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

УТЕКТИ ВІД ДРУГОЇ ЛІГИ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Минулого тижня 
оприлюднили список 

усіх команд, які зіграють на 
Чемпіонаті світу з футболу 
2018 року. До Росії не поїде 
одразу кілька топових 
збірних, без яких фінальна 
частина турніру збідніє.

ІТАЛІЯ
Сучасне покоління італійських 

футболістів фахівці вважають одним 
із найбідніших на таланти за всю іс-
торію. Незважаючи на це, Італії вда-
валося уникати гучних провалів. У 
2012 році вона навіть дісталася фіна-
лу чемпіонату Європи. Команда три-
малася на досвіді ветеранів – Джан-
луїджі Буффона, Джорджо К’єллінні, 
Даніеле Де Россі. Але вони не могли 
постійно тягнути на собі збірну, і збій 
врешті стався – у відборі до Чемпіо-
нату світу-2018.

Італія потрапила до однієї групи 
з Іспанією та програла їй боротьбу 
за перше місце, яке виводило до 
фінальної частини напряму. У вирі-
шальному матчі італійці програли в 
гостях головному конкуренту з ра-
хунком 0:3 та продовжили виступи 
у стикових матчах, де натрапили на 
шведів. Незбагненна тактика трене-
ра Джамп’єро Вентури призвела до 
провалу – 0:1 у гостях і 0:0 удома. 
Тренера відправили у відставку, але 

від цього Італії не легше – їхня збірна 
пропустить чемпіонат світу вперше 
за 60 років.

НІДЕРЛАНДИ
Збірна Нідерландів переживає 

тривалу зміну поколінь. Тренери 
змушені розраховувати на Ар’єна 
Роббена, Уеслі Снейдера, Робіна ван 
Персі, яким уже за 30 років. Видатної 
молоді у команді немає, а тренував 
її на фініші відбору 70-річний Дік Ад-
вокат... 

У кваліфікації Нідерланди двічі 
програли французам і навіть раз 
болгарам, не потрапили навіть до 
стикових матчів, бо фінішували тре-
тіми. Не минулося без скандалу, бо 
друга команда групи, Швеція, випе-

редила голландців після того, як де-
класувала Люксембург з потрібним 
рахунком 8:0.

Нідерланди пропустять другий 
великий турнір поспіль, бо у 2016 
році збірна не грала на ЧЄ у Франції.

ЧИЛІ
Останніми роками збірна Чилі 

небезпідставно отримала статус 
найсильнішої команди Південної 
Америки. Вона двічі поспіль – у 2015 
та 2016 роках – виграла Кубок Аме-
рики. У обох фіналах чилійці пере-
могли в серії післяматчевих пенальті 
Аргентину.

Маючи у складі таких зіркових 
футболістів, як Клаудіо Браво, Арту-
ро Відаль та Алексіс Санчес, чилійці 

вона закінчила у півфіналі, де посту-
пилася лише Португалії. 

Але у відборі Чемпіонату світу 
валлійці виступили невдало та не 
спромоглися вийти із посередньої 
за складом групи, де їх випередили 
Сербія та Ірландія. 

Вирішальною стала домашня 
поразка від Ірландії – 0:1. Тож зірка 
«Реала» Гарет Бейл, якому до 2016 
року належав титул найдорожчого 
футболіста планети, на Чемпіонаті 
світу не зіграє.

вкрай нестабільно провели відбір-
ковий турнір та, програвши три з 
чотирьох останніх матчів, скотилися 
з другого на шосте місце. Вирішаль-
ною стала гостьова поразка від не-
вмотивованої Бразилії (0:3), яка вже 
на той момент залагодила усі питан-
ня та достроково гарантувала собі 
путівку на мундіаль.

Водночас із полегшенням зітхну-
ли вболівальники збірної Аргентини 
та Ліонеля Мессі, бо їхня команда 
заскочила на сходинку потяга, який 
від’їздив до Росії. 

США
Американці останнім часом ста-

ли дуже розвинутою футбольною 
країною. Саме у США – найпотужні-
ша в Північній Америці футбольна 
ліга – MLS. Штати були постійними 
учасниками  чемпіонатів світу, не 
пропустили жодного фінального 
турніру, починаючи з 1990 року. У 
2002 році американці взагалі дійшли 
до чвертьфіналу, тричі виходили з 
групи. Наприклад, на ЧС-2014 вони 
випередили у групі португальців ра-
зом з Кріштіану Роналду. Але цього 
року збірна США у відбірковому тур-
нірі зазнала невдачі й залишилася 
позаду Мексики, Коста-Ріки, Панами 
та Гондурасу.

УЕЛЬС
Збірна Уельсу в 2016 році стала 

однією з головних сенсацій Євро-
2016. Дебютний чемпіонат Європи 

У десяти завершальних 
матчах року «Волинь» двічі 
перемогла й вісім разів 

програла. Цього виявилося 
достатньо, аби впасти дуже 
низько – на передостаннє місце. 

Власне, передостаннє місце в таблиці 
лучани оформили собі у домашній поразці 
1:3 від «Арсенала», якою закінчився багато-
страждальний для клубу 2017 рік. У ньому все 
було так, як часто траплялося із «Волинню» в 
Першій лізі – незбагненні помилки захисту, 
гол Шаповала з пенальті, гра без іскри і волі 
в другому таймі, опущені руки, ноги й голо-
ви... А ще – порожній стадіон. Хіба ультрас 
провели рік фаєр-шоу і вибухами петард на 
секторі. 

До закінчення чемпіонату в травні на-
ступного року «Волині» належить провести 
не так багато матчів (12 поєдинків), причому 
перші чотири будуть із суперниками в бо-
ротьбі за виживання у Першій лізі. Аби не ви-
летіти, взимку саме час провести роботу над 
помилками. Пригадаймо чинники, які вели 
весняного учасника УПЛ до фіаско у Першій 
лізі восени.

Об’єктивні – це травми і нефарт, а ще – не-
готовність складу до справжньої «рубки» в 

Першій лізі. У ході чемпіонату «Волинь» втра-
тила воротаря Віталія Неділька, захисників 
Сергія Мелінишина та Юрія Романюка, півза-
хисника Ярослава Кінаша, нападника Євгена 
Могіля.

Інша причина – перетасування тренерів. 
Команду до сезону готував Віталій Кварця-
ний, але буквально за тиждень до старту було 
оголошено нового керманича – Ярослава 
Комзюка, а Кварцяний просто залишився на 
посаді президента. Через кілька турів тренер-
ська команда знову змінилася, бо в. о. голов-
ного тренера став Альберт Шахов. 

Фактично, «Волинь» шукала оптимальний 
склад упродовж сезону, причому команду так 
лихоманило, що довелося залучати понад 
30 футболістів, і не завжди вливання свіжої 
крові були виправданими. Після того як ста-

ло зрозуміло, що власні молоді вихованці «не 
тягнуть» Першу лігу, в клубі дозаявили навіть 
тренерів ДЮФШ, які виступали раніше в чем-
піонаті області. 

Окрема історія – це повернення в клуб 
ветерана Олександра Пищура. Він прийшов, 
покричав на молодь у кількох програних мат-
чах і був відзаявлений, залишивши питання 
про доцільність і мету запрошення.  Разом із 
ним з команди пішли захисник Воробей та на-
падник із Ратного Щербань. Пищур і Воробей 
пішли на тлі натяків в. о. головного тренера 
про незрозумілі й умисні дії футболістів... При-
чому подібні коментарі лунали від Альберта 
Шахова після двох поєдинків.

Головний підсумок лихоманки, в яку по-
трапили хрестоносці, – це не тільки 18 очок 
у 22 матчах, але й крах надій на місцевих фут-

Якщо з естетичної точки зору більшість 
матчів найсильнішої ліги українського футболу 
наразі бажає бути кращою, то дух суперництва 
й небувалої раніше боротьби за краще місце в 
турнірній таблиці нарешті повернувся в УПЛ. 
Побіжний погляд на турнірку – і бачимо, що 
третє й сьоме місця розділяє тільки п’ять очок, 
а між восьмим і дванадцятим – всього три залі-
кові бали. Щотуру ситуація в групах, які викону-
ють завдання потрапляння в першу шістку чи 
б’ються за виживання в Прем’єр-лізі, змінюєть-
ся. Коса на камінь находить якраз у матчах між 
безпосередніми конкурентами, а аутсайдери 
чіпляються за очки навіть із лідерами.

От і цього туру «Шахтар» ухопив облизня 
у поєдинку з «Олександрією», намагаючись 
перед грою Ліги чемпіонів  проти «Наполі» зі-
грати упівсили. Не вийшло, і «Динамо» підсуну-
лось до гірників на відстань витягнутої руки – 4 
очки. 

Найбільше шкода кіпера Італії Джанлуїджі Буффона, який 
міг на мундіалі красиво завершити кар’єру. Легендарний 
італієць заклав традицію після перемог збірної вистрибувати 
на поперечину своїх воріт, радіючи разом з командою.

sportarena.com

ХТО КВАЛІФІКУВАВСЯ 
НА ЧС-2018
Під час відбіркових турнірів 
у Європі, Азії, Африці та 
Америці визначено усіх 32 
учасників Чемпіонату світу, 
який відбудеться влітку 
наступного року в РФ. 

Перелік учасників такий: 
Росія (господар), Іспанія, 
Данія, Сербія, Німеччина, 
Перу, Ісландія, Нігерія, 
Бразилія, Швейцарія, Коста-
Ріка, Австралія, Португалія, 
Англія, Швеція, Японія, 
Аргентина, Колумбія, Туніс, 
Марокко, Бельгія, Мексика, 
Єгипет, Панама, Польща, 
Уругвай, Сенегал, Південна 
Корея, Франція, Хорватія, 
Іран, Саудівська Аравія.

Жеребкування фінальної 
частини ЧС-2018 відбудеться 
1 грудня, а сам мундіаль 
триватиме з 14 червня до 
15 липня наступного року.

болістів. Хоча саме за належного їхнього роз-
витку та використання клуб міг би не тільки 
триматися на плаву в Першій лізі, але й зароб-
ляти собі на життя. 

Хай як дивно з точки зору всіх пертурбацій 
2017 року це звучить, але найближчим часом 
на клуб чекає нове кадрове перезавантажен-
ня. На зборах, які відбулися після завершення 
футбольного року, озвучено рішення про те, 
що частина футболістів і, ймовірно, тренерів 
попрощається з «Волинню». 

Найемоційніший матч зіграли «Зоря» з 
«Вересом». Команда Вернидуба лідирува-
ла увесь матч, не забила щонайменше три 
стовідсоткові моменти. За хвилину «Верес» 
опинився без двох центральних захисників 
(травма і вилучення), але знайшов сили віді-
гратися. «Зоря» не чекала такої гри рівнян 
після вилучення й дотиснути суперника не 
змогла. 1:1 – і «Верес» продовжив боротьбу за 
першу шістку. 

А в інших наших географічних сусідів 
знову криза. «Карпати» вдома поступилися 
«Маріу полю» не за грою, опустилися в зону 
вильоту і вкотре змінили тренерів. Сергія Зай-
цева і його команду з «Карпат» «попросили», 
тепер багатостраждальний цього року клуб 
тренуватиме іспанський спортивний дирек-
тор Даріо Друді. Він якраз і був ініціатором 
масштабних кадрових змін у «Карпатах», які 
відбулися влітку цього року. 

Бомбардири: 
Феррейра («Шахтар») – 10 голів, 
Мбокані («Динамо»), 
Марлос («Шахтар») – по 7.

№ КОМАНДА I В Н П М О
1 ШАХТАР 16 11 3 2 31-14 36

2 ДИНАМО 15 9 5 1 30-11 32

3 ОЛІМПІК 16 6 7 3 18-14 25

4 ВЕРЕС 16 4 10 2 17-10 22

5 ВОРСКЛА 16 6 4 6 17-16 22

6 ЗОРЯ 16 4 8 4 27-23 20

7 МАРІУПОЛЬ 15 5 5 5 18-18 20

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 16 2 9 5 14-18 15

9 ЧОРНОМОРЕЦЬ 16 3 6 7 10-22 15

10 ЗІРКА 16 3 5 8 9-19 14

11 КАРПАТИ 16 2 8 6 9-24 14

12 СТАЛЬ 16 2 6 8 11-22 12

Київ
Турнірна таблиця

М
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Гра «Волині» нагадувала жеребкування: «орел чи решка», перемога чи поразка?
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– Чому ви запізнилися на роботу?
– А чому ви зарплату затримуєте?
– Ну, зрештою, ви її отримуєте.
– Тож і на роботу я зрештою прийшов.

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

Кажуть, шрами прикрашають чолові-
ка. Купай щодня кота – і ти станеш секс-
символом свого району!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У всіх свої проблеми: у жінок при пов-
ній шафі – нічого вбрати. У чоловіків при 
повному холодильнику – нічого пожерти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А знаєш, подруго, лицарі є. Ожеледи-
ця, біжу до автобуса, послизнулася, кілька 
метрів на попі проїхала. Заходжу в автобус, 
а симпатичний брюнет каже: «Дозвольте, я 
ваші санчата обтрушу».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не той справжній чоловік, хто все бі-
гає з драконами битися, а той, хто каже: «Я 
хліба вже купив», «Не вигадуй, у тебе пре-
красне обличчя», «Не переймайся, кохана, 
я все зроблю».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Алло! Це магазин? Чоловік подарував 
мені ваш кухонний набір, а качалки в ньо-
му нема!

– Жіночко, він сам її не взяв.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Два професори-фізики сидять у сквері 
й ведуть бесіду. Повз них проходить сим-
патична жінка. Обоє замовкають і дивлять-
ся на неї. Нарешті один вигукує:

– Це ж треба, як цікаво згрупувалися 
атоми!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для заспокоєння психолог порадила 
мені усамітнитися й спокійно поговорити 
самій із собою. Усамітнилася. Мене виста-
чило на дві хвилини. Посварилися!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бульвар. Три подруги обговорюють 
проблеми кардіології. Раптом одна з них 
каже:

– Дівчата! Робимо дурнуваті мордочки 
й базікаємо про шмаття. Та-а-акі чоловіки 
на горизонті!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сидять два куми під вишнею, смакують 
самогоночку з салом. І тут на сусідню хату 
падає кукурузник. Солом’яна стріха за-
горається, кукурузник вибухає. Один кум 
іншому:

– Бачиш, куме, яка держава – такий і 
теракт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я своїй тещі сказав, що не буду город 
копати. Вона відповіла, що це на краще, бо 
не доведеться переховувати три літри са-
могону. А ще каже, що у психології людей 
нічого не тямить!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, я не відьма, чесно-чесно. 
Просто на мітлі швидше...

Жартівливий гороскоп на 23 – 29 листопада 
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Якщо з кимось і йти в гори й 
на терикони цього тижня, то 
тільки з Овнами. Матимете 
мільярди планів, які багатьом 

будуть здаватися божевільними. Вашій 
мужності та наполегливості можна тільки 
позаздрити, але не передайте куті меду 
щодо мрій та сподівань. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Кудацький 
11 травня 1972 р.
Голова Старовижівської райради 
Вашій винахідливості та 
проникливості не буде 
меж, але це не допоможе 
наповнити калитку громади 

дзвінкою монетою. Доведеться вмикати 
особисту енергетику, аби залишитися на 
плаву. Вдасться упоратися з бурхливим 
потоком пристрасних вимог до себе.

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко 
7 червня 1975 р.
Депутат Луцькради
Зберете громаду ще не раз 
цього тижня, аби дати раду 
глибоким калюжам і тонким 
гаманцям. Зорі вважають 

ваше волонтерство богоугодною справою та 
обіцяють прихильний гороскоп. Отримаєте 
в подарунок бабусь-фанаток. 

Рак (22.06 – 23.07)
Йосип Струцюк 
17 липня 1934 р.
Письменник
Сусіди не даватимуть 
спокою, мотивуючи 
творчість і спогади щораз 
радикальнішими заявами. 

Дайте їм спокій, відпустіть з миром – вони 
не знають, про що говорять. Цього тижня 
зробите подарунок собі й прихильникам 
таланту. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Волянюк 
14 серпня 1985 р.
Голова Громадської 
ради при Волинській 
облдержадміністрації 
Хай що станеться – палайте 
креативом, заряджаючи 

ним похмурі та пригнічені голови. Є шанс 
нарешті отримати винагороду за стільки 
років нерозуміння й паплюження.  Менше 
слів – більше дій!

Діва (24.08 – 23.09)
Валентина Борисюк 
15 вересня 1961 р.
Директор і тренер 
Любешівської ДЮСШ
Упертість і конфлікти 
супроводжуватимуть увесь 
тиждень. Хтось не туди 

й не так ходитиме, дехто забуде ще раз 
вклонитися за колишні й теперішні заслуги. 
Доведете до сказу будь-кого: так важливо 
буде переконати всіх у своїй правоті. 

Терези (24.09 – 23.10)
Єлизавета Яковенко 
4 жовтня 2002 р.
Співачка, учасниця 
проекту «Голос.Діти»
Намагатиметеся зберігати 
спокій, ще якийсь час він 
вам знадобиться. Можливо, 

доведеться спішно виправляти помилки, 
аби стати №1. Присуд публіки сприйміть як 
належне – не дивуйтеся, не страждайте і не 
злітайте до неба.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Карпук 
28 жовтня 1953 р.
Директор санаторію 
«Лісова пісня»
Чітка позиція і 
непримиренність до хапуг 
зробить вас в очах інших 

людей трохи дивним. Скорпіони покажуть 
усім добре серце і залізну силу волі. З вами 
ніколи не засумуєш, доведеться поділитися 
купою неймовірних історій і байок з життя. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Дмитро Новохацький 
3 грудня 1980 р.
Начальник управління екології 
Волинської облдержадміністрації
Стрільці все життя гордо 
несуть прапор справедливості 
та правди. Вороги пернатих 

і парнокопитних переконаються у ваших 
благородних намірах. Легко спалахнете 
ідеями, які часом засліплюватимуть розум.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ілля Токаренко 
8 січня 1985 р.
Громадський активіст
Будете одержимі пошуками 
рівноваги в усьому. Часом 
знову впадатимете у крайнощі, 
особливо, якщо це стосується 

побутових дрібниць, які заважатимуть вільно 
жити. Підете на все, аби роздобути птаху 
щастя вчорашнього дня, навіть опуститеся 
до пліток.

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк 
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
Безупинно працюватимете 
над собою, прагнучи до 
досконалості в усьому. 
Контроль і влада – головні 

пристрасті цього тижня. Будете здатні 
здійснювати благородні вчинки й 
чекатимете на визнання. Бажання здаватися 
ідеальними оволодіє Водоліями.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації 
Тільки Риби будуть здатні 
у своїй пригоді дійти до 
абсолютно відчайдушної 

розв’язки. Зазвичай ви вважаєте за краще 
не вилазити з дому, але якщо зірветеся в 
якийсь нічний клуб – бережися, Олімпе!
Будьте обережні із соцмережами.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

ЧИМ ЦІКАВІ ВОЛИНСЬКІ СИНАГОГИколесо історії

  Олександр КОТИС
«Хроніки Любарта»,  
hroniky.com

Архітектурна історія 
волинського краю 

неможлива без ї ї 
єврейської частини. 
Синагоги здавна входили 
в панорами міст і сіл, 
додаючи їм свого колориту.

Довгий час євреї були кочовим 
народом, який розселявся на ши-
роких теренах світу. На Волині ж 
перші поселення, як вважають до-
слідники, з’явилися в XII столітті у 
Володимирі. Попри іноді непрості 
стосунки із владою Великого кня-
зівства Литовського і Речі Посполи-
тої, громади збільшувалися й роз-
селялися далі територіями.

Взаємини євреїв з іншими гру-
пами населення також не завжди 
складалися добре, проте епізодич-
ні конфлікти не дуже вплинули на 
присутність євреїв на Волині. Про-
тягом віків вони стали органічною 
частинкою краю, взаємодіяли з ним 
як одна із багатьох національнос-
тей, що його населяли. Навіть у часи 
присутності Російської імперії на 
Волині, яка суттєво обмежила пра-
ва євреїв, коли в середині ХІХ сто-
ліття польський письменник Юзеф 
Крашевський мандрував глибоки-
ми селами Полісся, він описував, 
що весь час дорогою йому зустріча-
лися євреї з неодмінними атрибута-
ми – люльками в зубах.

У містах же, де громади були еко-
номічно сильнішими, виникали цен-
три єврейського громадського і ре-
лігійного руху – синагоги, зазвичай 

муровані. Найстаріші з них здебіль-
шого були ренесансні, з яскравими 
аттиками, фронтонами й вікнами, 
ставали гарним доповненням архі-
тектурного обличчя міста. Справж-
ньою перлиною у цьому ряду мож-
на назвати синагогу Любомля, яка 
своєю красою зрівнювалася з іудей-
ськими божницями великих євро-
пейських міст. Острозька, імовірно, 
найстаріша, збудована у XV-XVI ст. 
А дубнівська вважається однією з 
найбільших в Україні.

Ще один приклад оригіналь-
ності волинських синагог – луцька. 
Вона визначна перш за все своєю 
оборонною вежею, яка, за свідчен-
нями істориків, була частиною обо-
ронних «парканів» навколо Луць-
ка, що захищали місто від ворогів. 
Більшість волинських синагог не 
зберег лися до нашого часу.

Така була синагога в Любарі 
(тепер Житомирська область)

kresy.pl
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Світ наш – тільки школа, де ми вчимося пізнавати. Мішель Монтень
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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: 25382.

  призовий сканворд

К О Н Т Р О Л Ь
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 29 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір керамічних ножів.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

 Іван, 
ор
–

– 
ро, 

–
нія,

* 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.

Знайдіть 6 відмінностей.

Домалюйте та розфарбуйте 
у відповідні кольори.

1 місяць –  15,7415,74 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

КИЇВСЬКУ ОПЕРУ ПЕРЕЙМЕНОВУВАЛИ СІМ РАЗІВ 

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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У листопаді 1867 року 
постановкою опери 

«Аскольдова могила» 
Олексія Верстовського 
відкрили Київську оперу, 
тепер – Національну оперу 
України. Лібрето до неї 
написав Михайло Загоскін. 
Головну роль виконала 
Олександра Сантагано-
Горчакова. 

У 1874 році в театрі вперше 
українською мовою прозвучала 
опера «Різдвяна ніч» Миколи Ли-
сенка за режисурою Михайла Ста-
рицького. 

У лютому 1896 року після ран-
кової вистави «Євгенія Онєгіна» 
сталася пожежа, яка повністю зни-
щила будівлю Міського театру, що 
його звів у 1856 році архітектор 
Іван Штром, залишилися лишень 
обвуглені стіни. У полум’ї згоріли 
одна з найкращих у країні музич-

них бібліотек, костюми і декорації 
багатьох вистав. Було оголошено 
конкурс на проект нової будівлі. 
Цей конкурс виграв проект росій-
ського архітектора Віктора Шрете-
ра. Спорудження нової будівлі на 
місці старого театру розпочалося 
у 1898 році.

Новий триярусний зал міг при-
йняти водночас 1683 глядачі. Після 

двох реконструкцій (1935 та 1988 
років) театр налічує понад 1300 
місць. У роки революції приміщен-
ня оперного театру використову-
вали не тільки для мистецтва, але й 
для проведення з’їздів. 

У часи Української Держави 
Київську оперу перейменували на 
Український театр драми та опери. З 
приходом радянської влади у 1919 

році театр було націоналізовано і на-
звано Державним оперним театром 
ім. К. Лібкнехта, з 1926 року він мав 
назву Київська державна академіч-
на українська опера, а в 1934 році, 
з поверненням Києву статусу сто-
лиці, – Академічний театр опери і 
балету УРСР. У 1939 році йому було 
надано ім’я Тараса Шевченка.

У роки німецько-радянської 
вій ни театр було евакуйовано в 
Уфу, потім в Іркутськ, де він пра-
цював до 1944 року. В той же час 
частина трупи працювала в умовах 
німецької окупації. Очільником те-
атру було призначено німецького 
ставленика Брюкнера, що наймену-
вав театр «Великою оперою», забо-
ронив виконання російської музи-
ки. Окрім німецьких, ставив також 
італійські опери в українському 
перекладі Дмитра Ревуцького й на-
віть деякі твори українських авто-
рів дорадянського періоду. 

Національний академічний театр опери та балету України 
імені Тараса Шевченка засновано у 1867 році

uk.w
ikipedia.org
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традиції

відкриття

ЛУЧАНИН ВІДКРИВ 
НAЙБIЛЬШE В УКPAЇНI 
ПIДЗEМНE OЗEPO
Унiкaльнa пeчepa Оптимicтичнa, що 
на Тернопільщині, яка вiдcвяткyвaлa 
50 poкiв з дня відкриття, нeщoдaвнo 
розкрила ще одну таємницю. 
Тут знайшли унікальне озеро з 
кpиштaлeвo чиcтoю вoдoю.

Нeвeличкa cпoчaткy пeчepa, вiд 
2 км зaбитих глинoю хoдiв, завдяки 
щopiчній пpaці cпeлeoeкcпeдицiй пiд 
кepiвництвoм Львiвcькoгo cпeлeoклyбy 
«Циклoп» дocяглa cтaтycy нaйдoвшoї 
пeчepи Євpoпи, a cepeд гiпcoвих пeчep 
вoнa є нaйдoвшою y cвiтi.

Рoзгaлyжeння хoдiв peтeльнo 
вимipянi тa дocягaють 260 км. Вiдкpили 
її нeпoдaлiк ceлa Кopoлiвкa, щo нa 
Бopщiвщинi, пoвiдoмляє Te.News.org.ua. 
У cвiй ювiлeйний piк пeчepa, якy paнiшe 
вважали мaйжe зoвciм бeзвoднoю, 
пoдapyвaлa дocлiдникaм бaгaтo 
пiдзeмних oзep. 

Однe зa oдним відкривали тут 
oзepa Мpiя, Чacтинкa Бoгa, П’ятикyтнe, 
Пepмcькe, Фpiкe, Мicтiк, Кишeнькa i 
Мiкpoн, якe, зa oцiнкaми спеціаліс-
тів, пpeтeндyє нa звaння нaйбiльшoгo 
пiдзeмнoгo oзepa Укpaїни. Його глиби-
на – 5, a мoжливo, i 6 мeтpiв. Вода в ньо-
му кpиштaлeвo чиcта й має тeмпepaтypу 
70C. Плoща пoвepхнi – близько 500 м2. 
Вiдкpив oзepo лyцький спелеолог Ігор 
Тpoцюк y квiтнi.

Зa cлoвaми дocлiдникa, цeй хiд зapaз 
мoжнa пpoхoдити тiльки нaвкoлiшки 
пpoтягoм двoх гoдин. Упepтa пpaця 
нaвecнi пpинecлa нeoчiкyвaнi peзyль-
тaти – paптoм вiдкpивcя oтвip y нoвий 
зaл. Спeлeoлoг пpaктичнo вивaливcя нa 
бepeг нeдoтopкaнoгo oзepa. Цe пepша 
тaкa вeликa вoдoймa y пeчepi.

Сьoгoднi пeчepнe oзepo дocлi-
джy  ють люди дyжe piдкicнoї cпeцiaль-
нocтi – cпeлeoдaйвepи. З хoдoвикaми, y 
гiдpoкocтюмaх тa з киcнeвими бaлoнaми 
пpoбyють пpoйти oзepo пiд вoдoю.

дивовижно

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

ЗНАЙШЛИ ПЛАНЕТУ, 
ПРИДАТНУ ДЛЯ ЖИТТЯ
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Д
А ЧЕТВЕР 23 ЛИСТОПАДА

+5 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 24 ЛИСТОПАДА

+8 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 25 ЛИСТОПАДА

+9 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 26 ЛИСТОПАДА

+7 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 27 ЛИСТОПАДА

+3 0C–3 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 29 ЛИСТОПАДА

+4 0C–1 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 28 ЛИСТОПАДА

+3 0C–2 0C

ДЕНЬНІЧ

НАМИСТО ЯК ЗАХИСТ ВІД ЗЛИХ 
ДУХІВ ТА НЕДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Про відкриття нової 
екзопланети з 

температурою, яка 
придатна для життя, 
повідомили астрономи. 
Вона розташована на 
відстані 11 світлових років 
від Сонячної системи, 
повідомляє журнал 
Astronomy & Astrophysics.

Відомо, що планета Ross 
128 b обертається навколо 
червоного карлика Ross 128 
у зоні зірки. Дослідники пе-
реконані, що планета склада-
ється в основному з гірських 
порід, а не газу, і має темпера-
туру поверхні, що придатна 
для життя, від –60°С до +20°С.

Маса Ross 128 b становить 
1,35 маси Землі. А також вона 
розташована в 20 разів ближ-

че до Ross 128, ніж Земля до 
Сонця. Це означає, що рік на 
Ross 128 b триває всього 9,9 
дня. Поверхня планети не на-
грівається, це пов’язано з тим, 
що червоні карлики є досить 
холодними зірками. Однак 
поки невідомо, чи є на планеті 
атмосфера.

Попри те, що для черво-
них карликів характерні часті 
спалахи, які можуть знищити 
життя на планетах, Ross 128 – 
куди спокійніша в цьому пла-
ні зірка, ніж, наприклад, Прок-
сима Центавра.

Ще в 2005 році почалися 
спостереження за зіркою Ross 
128. Уже з 2013 року астроно-
ми стежили за нею найпильні-
ше й нарешті змогли виявити 
планету.

Намисто – одна 
з найдавніших 
жіночих прикрас 

на території України. 
Численні назви – монисто, 
буси, коралі, бісери – 
свідчить про їх довгу 
історію та велику роль 
у культурі нашої країни. 
Для українських жінок 
це не просто прикраса, 
значення намиста 
глибоко символічне.

НЕВЕЛИКИЙ 
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ 
НАШИЙНИХ ПРИКРАС

Традиція носити намисто 
сформувалася ще багато століть 
тому, а це означає, що різно-
маніття цього декоративного 
елемента одягу надзвичайно 
велике. Протягом усієї його іс-
торії намисто змінювалося за 
кольором, формою, матеріалом і 
навіть за способом носіння. Най-
перші нашийні прикраси були з 
кісточок овочів, зерен, скойок 
(двостулкових молюсків), фрук-
тових плодів гарної форми, а 
вже згодом їх замінили кам’яні, 
металеві та скляні намистинки. 
Ще пізніше намисто почали ви-
готовляти з дорогих природних 
матеріалів – коралів, бурштину, 
перлів, скла, смальти, граната. 
Його могли дозволити собі лише 
заможні міщанські жінки.

СПОСОБИ НОСІННЯ І 
ЗНАЧЕННЯ НАМИСТА

Перш за все слід зауважити, 
що для української жінки вийти 
на вулицю без намиста було все 
одно, що вийти голою. Чи то свя-
то, чи то звичайний день, шию 
господині завжди прикрашала 
низка майстерно вироблених на-
мистин. Адже це – оберіг, захист 
від злих духів і недобрих людей.

За намистом можна було лег-
ко визначити соціальний статус 
жінки. Що більші намистини і що 
більше разків у нашийній прикра-
сі, то заможнішою була панянка: 
найбідніші мали по дві-три нитки 
коралів, а багаті – 10 чи 15.

НАЙПОШИРЕНІШІ 
ВИДИ ЖІНОЧИХ 
ПРИКРАС НА ШИЮ

Металеві
Давні варіанти жіночого на-

миста робили з латуні. Вони мали 
вигляд спіральних трубочок, на 
які були нанизані монети (для 
заможніших панянок) чи хрести-
ки (мали назву хрестові згарди). 
Крім цього, були такі різновиди 
металевого намиста: салба – на-
грудник з тканини, розшитий 

монетами, на зразок турецьких, 
татарських та молдовських при-
крас (їх носили на Буковині); ду-
кач (личман) – прикраса, що мала 
вигляд монети з бантом. Спочат-
ку використовували австрійські 
дукати, проте згодом почали 
брати російські рублі, але давня 
назва так і залишилася. Таке на-
мисто носили в Центральній та 
Східній Україні.

Бурштинове намисто
В околицях Києва, на Волині, 

у Прикарпатті жінки носили на-
мисто зі «щирого» (тобто справж-
нього) бурштину, оскільки на 
цих територіях його видобували. 
Вважалося, що бурштин прино-
сить здоров’я і покращує колір 
жіночого обличчя. Великі круглі 
намистини вирізали ножем і на-

низували на довгу нитку. Найчас-
тіше таку масивну низку буршти-
ну носили разом з коралами.

Коралі
Чи не найпоширенішим у всій 

Україні було коралове намисто. 
Червоні коралі на тлі української 
вишиванки – це неймовірна кра-
са і вишуканість. Традиція носи-
ти коралі збереглася й донині, 
а тому цей вид прикрас на шию 
ми можемо уявити найкраще. 
Рожеві з сірим чи червоним 
відтінком намистини однакової 
форми, але різні за розміром, 
нанизували на шовковий шну-
рок у певному порядку: великі 
всередині, а менші – по краях. 
Червоне коралове намисто, як 
вірили наші пращури, було наді-
лене магічними властивостями: 
яскраво-червоні намистини на 
жінці означали, що вона здорова, 
а тьмяні й сіруваті попереджали 
про хворобу.

Скляні та перлові буси
Кожна дівчина мріяла про 

«писані пацьорки». Саме так на-
зивалося скляне намисто, яке 
було надзвичайно дорогим, адже 
розписані вручну намистини 
привозили з далекої Венеції. Му-
ранське скло й донині не втрати-
ло слави та цінності, а майстри 
надійно зберігають таємницю 
його виготовлення. Так само до-
рого коштувало і намисто з пер-
лів, адже мушлі теж привозили із 
заморських країв. Скляні та пер-
лові прикраси були привілеєм 
лише найзаможніших панянок.

Намисто з бісеру
Досить популярними серед 

українських жінок були плетені 
стрічки на шию з бісеру. Спочатку 
він був теж дорогим, адже його 
привозили з острова Мурано, 
але коли Чехія почала масове ви-
робництво бісеру, кожна жінка 
чи дівчина могла дозволити собі 
одягнути «цятки» (так намисто з 
бісеру називали на Буковині). 

Прикраси – дукачі, перла, венеціанське скло. 
Вбрані Альона Вінницька і Наталія Дзеньків
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Глибина унікального 
печерного озера – 5-6 метрів
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