
РЕКОРДНІ СИРНИКИ

Рекорд України із приготування 
сирників зафіксували в селі Сирники 

Луцького району. Готували їх 20 
листопада цілою об’єднаною громадою, 
допомогли й луцькі ресторатори.

Народний депутат Степан 
Івахів від імені свого 
благодійного фонду 

«Патріоти Волині» подарував 
жителям Межиситі  швидку 
допомогу, яка насправді 

належить комунальному 
закладу «Волинський обласний 
центр екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф. Натомість 
на баланс центру фонд 

олігарха хотів віддати старий 
вантажопасажирський іржавий 
бус, який потребує капітального 
ремонту та взагалі не на ходу.

ЛАВАНДОВЕ ДИВО 
ЛЮБОВІ СЛИВКИ

Що таке сільська 
робота, Любов 

Сливка знає з раннього 
дитинства. Сім’я, в якій 
вона зростала, була 
багатодітною, батько 
працював на заводі, 
мама – в колгоспі, 
тож малечі не раз 
доводилося підміняти 
їх по господарству. А 
коли дівчинка пішла в 

четвертий клас, важко захворіла. 

www.volynnews.com
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НЕРВОВИЙ 
«ПУТЧ» 
СЕПАРАТИСТІВ

театр абсурду

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 19 читайте на стор. 20

 читайте на стор. 7

ОДІОЗНИЙ 
КЕРІВНИК ЛПЕ 
ВИМАГАЄ ВЛАДИ

НА ТОБІ, НЕБОЖЕ, 
ЩО МЕНІ НЕГОЖЕ...

ІГОР ПАЛИЦЯ: «АБО ХТОСЬ 
ХОЧЕ ВКРАСТИ ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, АБО ЦЕ 
ДИВЕРСІЯ»

Голова Волинської обласної державної 
адміністрації Володимир Гунчик 

працює не на користь Волині та 
підставляє Президента, блокуючи роботу 
держпідприємства «Волиньторф». Про 
це під час сесії облради заявив голова 
Волинської обласної ради, укропівець 
Ігор Палиця. 

гордіїв вузол

згуртоване село

 читайте на стор. 13

справа до душі

 читайте на стор. 19
ОЛЕ ЕЙНАР БЬОРНДАЛЕН: 
НОРВЕЗЬКИЙ УНІКУМ, 
ЯКИЙ ХОДИТЬ ПО 
РОЗПЕЧЕНОМУ ВУГІЛЛЮ

Легендарний норвезький 
біатлоніст Оле Ейнар 

Бьорндален знову очолить 
збірну країни в поході на чергові 
Олімпійські ігри. Для самого Оле 
Ейнара це будуть сьомі (!) Ігри в 
кар’єрі. 

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17

купи-продай

іііііііііііііііііііііііііі

куплю

продам

вітаю
шукаю
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У ЄГИПТІ ТА ІРАКУ – 
ТЕРАКТИ 
25 листопада у мечеті на півдні Синай-
ського півострова стався теракт. Загину-
ло понад 300 людей, серед них – 27 ді-
тей. Бойовики підірвали бомбу в храмі, 
а після вибуху обстріляли швидкі, які 
забирали поранених. Ще один теракт 
стався у Багдаді 28 листопада. Загинуло 
щонайменше 17 людей, понад 20 отри-
мали поранення. 

В АТЛАНТИЦІ ВИБУХНУВ 
ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН 
Аргентинський підводний човен San Juan 
вибухнув через високу концентрацію 
водню. 44 військових, які були на борту, 
офіційно визнано загиблими. Зв’язок із 
субмариною зник 15 листопада.

У ГРУЗИНСЬКОМУ ГОТЕЛІ – 
ПОЖЕЖА 
У п’ятизірковому готелі Leogrand в Батумі 
25 листопада трапилася пожежа. Заги-
нуло 11 осіб: десять грузинів та іранець. 
Пожежа спалахнула в спа-центрі, де були 
учасниці конкурсу «Міс Грузія». Дівчата 
вибралися з вогню пожежною драбиною.

НА БАЛІ ВИБУХНУВ ВУЛКАН
На острові Балі в Індонезії вибухнув вул-
кан Агунг. Місцевий аеропорт закрито. 
Скасовано понад 445 рейсів. Близько 
60 тисяч пасажирів не можуть покинути 
острів. З небезпечної зони евакуйовано 
40 тисяч місцевих.

НА РІЗДВО ОБІЦЯЮТЬ 
ТЕРАКТИ 
Бойовики ІДІЛ погрожують вчинити те-
ракти під час ярмарків на Різдво у Фран-
ції, Німеччині і Великобританії. Хоча 
президент Ірану Хасан Рухані офіційно 
заявив про кінець «Ісламської держави».

ЛОНДОН НЕ ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ 
Парламентарі пояснили це тим, що тер-
мін «геноцид» у Лондоні офіційно вико-
ристовують лише до злочинів у Сребре-
ниці, Руанді, а також щодо Голокосту. 

РАТКО МЛАДИЧ СИДІТИМЕ 
ДОВІЧНО
22 листопада Міжнародний трибунал 
щодо колишньої Югославії в Гаазі за-
судив боснійсько-сербського генерала 
Ратко Младича до довічного ув’язнення. 
Його визнали винним у геноциді, злочи-
нах проти людяності та в терорі проти 
мирного населення. 

ЗАТРИМАЛИ РОСІЙСЬКОГО 
МІЛЬЯРДЕРА
В аеропорту Ніцци 20 листопада за-
тримали члена Ради Федерації Росії, 
мільярдера Сулеймана Керімова. Його 
звинуватили в ухиленні від сплати по-
датків і відмиванні грошей.

США ПРОДАЮТЬ ЗБРОЮ 
УКРАЇНІ
Компанія із Техаса AirTronic USA отри-
мала ліцензію і вже постачає в Україну 
гранатомети. Нещодавно США надали 
Україні $350 млн військової допомоги.  

УКРАЇНЦЯ ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У ШПИГУНСТВІ 
У Білорусі 25 жовтня затримали корес-
пондента «UA: Українське радіо» Павла 
Шаройка. Йому висунули офіційне зви-
нувачення за статтею «шпигунство».

$100 МЛРД – ЗА СВОБОДУ 
ПРИНЦІВ 
Принци-корупціонери з Саудівської 
Аравії передали частину своїх коштів в 
обмін на свободу. Загальна сума склала 
$100 млрд. Тільки 1% з обвинувачених 
принців змогли довести свою невину-
ватість. Ще близько 4% заявили, що не є 
корупціонерами і будуть доводити свою 
правоту з адвокатами в суді.

У ЗІМБАБВЕ – НОВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
Ним став колишній віце-президент – 
75-річний Еммерсон Мнангагва. Екс-
президент Зімбабве Роберт Мугабе 
отримає за відставку $10 млн та довічну 
зарплату – $150 тис. щомісяця. 

світова хроніка

У БЕРЕСТЕЧКУ ОНОВИЛИ ЗАНЕДБАНИЙ КІНОТЕАТР
дочекалися

ПАТРУЛЬНИХ БРАКУЄ

НАУКОВЦІВ 
РОЗБОРОНЯЛИ 
ПАТРУЛЬНІ 

КОНФІСКОВАНО 
200 КГ БУРШТИНУ

інцидент

чимала знахідка

корупція

ХАБАРНИКА ХАБАРНИКА 
ЗАТРИМАЛИ ЗАТРИМАЛИ 
НА ГАРЯЧОМУНА ГАРЯЧОМУ

ВЕТСАНЗАВОДОМ ОПІКУВАТИМЕТЬСЯ ВЕТСАНЗАВОДОМ ОПІКУВАТИМЕТЬСЯ 
БУДІВЕЛЬНА ФІРМАБУДІВЕЛЬНА ФІРМА

сумнівний тендер

Горохівський район

У День Гідності 
та Свободи в 
Берестечку 

відкрили Центр 
національної пам’яті, 
історії та культури. 
Він розташувався в 
приміщенні колишнього 
кінотеатру. На його 
створення передбачено 
понад 3 млн грн, 
повідомляє прес-служба 
волинського УКРОПу. 

Тривалий час споруда була 
в аварійному стані й без опа-
лення. «Щоб втілити цю ідею, я 
запропонувала написати про-
ект, який міська рада подала на 
конкурс інвестиційних проектів. 
Його організувала Волинська 

обласна рада під керівництвом 
Ігоря Палиці. І вони його ви-
грали», – каже депутат обласної 

ради від УКРОПу Любов Ліпич. 
У нове приміщення міська го-

лова Валентина Залевська планує 

перенести Берестечківський на-
родний історичний музей, який 
розміщується в пристосованому 
приміщенні міської ради.

Поки що виконали лише по-
ловину робіт. За 1 млн 840 тис. 
грн тут облаштували фойє, гля-
дацький зал, кабінет директора, 
гримувальну, санвузли, зробили 
опалення й довели до ладу фа-
сад. За іншу частину коштів пла-
нують облаштувати приміщення 
для музею. 

Любов Ліпич наголошує: за рі-
шення виділити кошти на прове-
дення робіт із реконструкції цьо-
го приміщення депутати обласної 
ради проголосували ще в люто-
му. Однак облдержадміністрація 
штучно загальмувала надходжен-
ня грошей на вісім місяців.

Жителі тішаться новим 
будинком культури

Загалом фірма має 
вивезти 4200 т решток

прес-служ
ба УКРО

П
у

Ковель

Тендер на вивезення 4200 т решток 
з ковельського ветсанзаводу 
виграло ПП «МП Сантехмонтаж» 
з Нововолинська. Бюджету це 
обійдеться у 815 тис. грн за одну 
послугу. Термін виконання робіт – з 
23 листопада до 10 грудня 2017 року. 

Згідно з тендерною документаці-
єю, фірма здійснюватиме переміщення 
реш ток з території Ковельської філії ДП 
«Укрветсанзавод» на підготовлений май-
данчик та завантаження в залізобетонні 
резервуари для ізоляції. Проте де саме 
вони розташовані, не уточнюється.

Відповідно до класифікатора, ці ро-
боти належать до «послуг у сфері пово-
дження з радіоактивними, токсичними, 
медичними та небезпечними відхода-
ми». Хоча у фірми-переможця видами 
діяльності є будівництво водних споруд, 
монтаж водопровідних мереж, оптова 
торгівля, будівництво доріг та трубопро-
водів. 

Зауважимо, що влітку фірма стала фі-
гурантом кримінальної справи. Слідство 
встановило, що службові особи підпри-
ємства під час ремонту тепломережі в 
Нововолинську використали старі труби 
замість нових.

volynnew
s.com

Луцьк

Минулого понеділка в головному корпусі 
СНУ імені Лесі Українки трапилася бійка 
між науковцями.

Добряче захмелілий завідувач місцевого 
музею Олег М. вирішив з’ясувати стосунки з 
проректором з наукової роботи та інновацій 
Андрієм Б. Після словесної перепалки завіду-
вач музею пустив у хід кулаки, повідомляє 
«Під прицілом».

Підігрітий алкоголем Олег М. дебоширив, 
розкидав меблі й тероризував працівниць 
адміністрації вишу, громив усе навколо. Лише 
патрульним, які прибули на виклик, заледве 
вдалося вгамувати науковця.

Луцьк

Під час санкціонованих судом обшуків 
у помешканнях та нежитлових 
приміщеннях в Луцьку вилучили майже 
200 кг сонячного каменю.

Вартість вилученого бурштину-сирцю різ-
них фракцій, обробленого каменю та верста-
тів для його обробки складає понад 1 млн грн, 
повідомляє прес-служба обласної прокурату-
ри. Триває досудове розслідування.

Луцьк

На сьогодні проблемою для Управління патрульної 
поліції в Луцьку є те, що на нього перекинули 
патрулювання двох міжнародних трас. 

Як зазначає старший інспектор відділу моніторингу 
та забезпечення патрульної поліції Луцька Павло Ради-
вонік, також зменшилася кількість особового складу. 
Адже частина працівників звільнилася, частина пере-
йшла в інші структурні підрозділи. 

Наразі в Луцьку є шість патрулів, до складу яких при-
командировані правоохоронці зі Львова та Чернівців. А 
коли стартувала робота патрульної поліції в Луцьку, міс-
том курсувало 12 патрулів. 

Зі слів Павла Радивоніка, з нового року планують 
випустити 40 патрульних, які зараз проходять навчання 
у Сокиричах. Вони зможуть замінити колег зі Львова та 
Чернівців, які наразі інспектують Луцьк.

volynnew
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Наразі в Луцьку – 
шість патрулів

Ратнівський район

Начальника обласного відділу 
сервісних послуг управління логістики 
та митного забезпечення ДП 
«Укрінтеравтосервіс» затримали під час 
одержання $700 неправомірної вигоди.

За інформацією прес-служби облас-
ної прокуратури, посадовець вимагав 
$1000 у приватного підприємця. За таку 
суму митник обіцяв залагодити питання 
щодо одержання в оренду пересувного 

рухомого комплексу, розміщеного в селі 
Доманове Ратнівського району на тери-
торії, яка належить вказаному підпри-
ємству.

Першу частину хабара посадовець отри-
мав у липні. Під час одержання решти обу-
мовленої суми корупціонера затримали. 
Тривають слідчі дії.

кадри

vol.gp.gov.ua

Посадовець вимагав 
$1000 у підприємця

CМЕРТЬ – ЧЕРЕЗ ПОЛІЦЕЙСЬКОГОфатальне зіткнення

Нововолинськ 

Минулої п’ятниці у 
Нововолинську сталася 
смертельна ДТП. Іномарка 
BMW виїхала на смугу 
зустрічного руху, де 
протаранила ВАЗ. У результаті 
аварії 67-річний водій 
«Лади», головний інженер 
«Нововолинськводоканалу», 
отримав смертельну травму.

За інформацією прес-служби 
обласної прокуратури, вину-
ватець смертельної ДТП був 
напідпитку. Попередньо під-
тверджено, що автомобіль їхав з 
перевищенням швидкості.

З’ясовано, що іномаркою ке-
рував працівник карного розшуку 
Нововолинського відділу поліції. 
Наразі підозрюваний перебуває 

в лікарні під охороною, у нього 
забої голови та переломи. Ви-
рішується питання про обрання 
стосовно нього запобіжного захо-
ду. Водієві загрожує покарання до 
восьми років позбавлення волі. 

Як заявив т. в. о. начальника 
нововолинської поліції Сергій 
Галащук, обставини резонанс-
ної ДТП будуть розслідувати 

об’єктивно та неупереджено. Він 
підтвердив, що водій і пасажири 
BMW є працівниками карного 
розшуку. Серед них був і началь-
ник управління. Однак відпо-
відальність за наїзд буде нести 
лише водій, інші поліцейські є 
просто потерпілими. Розслідува-
тиме обставини справи Новово-
линський відділ прокуратури.
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Так само і щодо держав. Вольтер

НА ДОНБАСІ – ВТРАТИ
23 листопада у зоні АТО на Донбасі то-
чилися запеклі бої на Світлодарській 
дузі поблизу окупованого Жолобка. Бій 
тривав вісім годин. Загинуло четверо 
військових, троє отримали поранення, 
один потрапив у полон. Двоє україн-
ських військових, які вважалися загиб-
лими, вийшли з-під обстрілів і поверну-
лися до своїх підрозділів.

162 УКРАЇНЦІ – В НЕВОЛІ
У полоні бойовиків на окупованих те-
риторіях Донеччини та Луганщини 
перебуває 162 українці. Це цивільні та 
військові. Серед них є журналіст і троє 
волонтерів.

ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ – 
ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ 
Пожежа та вибухи на одному з найбіль-
ших складів боєприпасів, що сталася 
26 вересня на Вінниччині, викликані 
недбалістю. Співробітники приватної 
компанії на стратегічному об’єкті пере-
містили легкозаймисті предмети в забо-
ронену зону, де зберігалися боєприпаси 
до танкових гармат.

НАСІРОВ ЗАЯВИВ, 
ЩО У НЬОГО РАК 
Відсторонений від виконання обов’язків 
голова Державної фіскальної служби 
Роман Насіров, якому інкримінують 
зловживання службовим становищем, 
стверджує, що у нього рак. Через хворо-
бу він хотів виїхати в США на лікування. 
Однак у НАБУ йому відмовили. 

ПОЛІТТЕХНОЛОГ 
«САМОПОМОЧІ» – ПЕДОФІЛ 
Відомого політтехнолога партії «Само-
поміч» Петра Тимоховича затримали в 
Польщі за підозрою у зберіганні та по-
ширенні дитячої порнографії. У 2014 
році він виїхав до Азії, де збирався одру-
житися з молодою камбоджійкою.

НА ПОРОШЕНКА ВИТРАТЯТЬ 
МІЛЬЯРД 
Бюджетні витрати безпосередньо на ді-
яльність Президента Петра Порошенка 
та його Адміністрації наступного року 
сягнуть 1,126 млрд грн.

ПОЛІЦІЯ ВІДПУСТИЛА 
65 БАНДИТІВ
26 листопада в ресторані у Пущі-Водиці 
було зібрання бандитів. Поліція затри-
мала 65 кримінальних авторитетів. Од-
нак їх довелося відпустити, бо усі мали 
документи на зброю.

НА ОДНОГО УКРАЇНЦЯ – 
$1800 ДЕРЖБОРГУ  
Загальна сума державного і гарантова-
ного державою боргу України стано-
вить понад 2 трлн грн. Кожен громадян, 
включаючи немовлят і пенсіонерів, ви-
нен міжнародним фінансовим організа-
ціям по 47 тис. грн, або понад $1800.

ТЕЛЕГРАМ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ
Найбільший український оператор фік-
сованого зв’язку «Укртелеком» припи-
нить надавати послуги телеграфного 
зв’язку з 1 березня 2018 року. У компанії 
пояснюють, що українці нечасто надси-
лають телеграми.

УКРАЇНА – СЕРЕД 
КРИМІНАЛЬНИХ КРАЇН
Україна посіла 113-те місце зі 137 країн 
у рейтингу держав з найвищим рівнем 
впливу організованої злочинності на 
бізнес. Поряд із нею – Боснія і Герцего-
вина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Доміні-
канська Республіка та Гаїті. Німеччина 
на 59-му місці, Росія – на 86-му.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
І СААКАШВІЛІ – ЗА БОРТОМ 
У разі дострокових виборів до ВР про-
йшли б БПП, «Батьківщина», «Опозицій-
ний блок», «Громадянська позиція», Ра-
дикальна партія, «Самопоміч», а також 
партія «За життя» Вадима Рабиновича. 
«Народний фронт» і «Рух нових сил» не 
змогли б навіть наблизитися до прохід-
ного бар’єру в 5%.

українська хроніка

ЗА БІЗНЕС НА НЕЛЕГАЛАХ – 
У В’ЯЗНИЦЮ

У ЦУМАНІ З’ЯВИТЬСЯ 
ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА

ШАХТАРІ ВИМАГАЮТЬ ЗАРПЛАТУ

кримінал

безпека руху

акція протесту

ВИНУВАТЦІ АВАРІЙ СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИзлочин і кара

ОЗЕРО ПІСОЧНЕ МОЖЕ ЗНИКНУТИ 

У НЕБІЖЦІ ВИЯВИЛИ КІРпильнуйте

Іваничівський, Луцький райони

Водія, з вини якого загинуло 
двоє людей, вироком 
Іваничівського районного 

суду засуджено до восьми років 
позбавлення волі.  

Аварія трапилася близько опівночі 
26 жовтня 2016 року. 26-річний житель села 
Старосілля напідпитку (вміст алкоголю в кро-
ві становив 2,5 проміле) перебував за кермом 
автомобіля Volvo V40. Чоловік допустив зі-
ткнення свого авто з автомобілем ЗАЗ-110307, 
який рухався у попутному напрямку. Унаслі-
док ДТП 61-річний водій ЗАЗа та його 58-річна 
дружина отримали смертельні травми.

А 27-річному жителю села Осьмиговичі 

Турійського району міру покарання вста-
новить суд, повідомляє прес-служба проку-
ратури області. Над ранок 24 вересня 2017 
року чоловік, перебуваючи напідпитку за 
кермом автомобіля Mazda 626, їхав у село 
Зміїнець Луцького району. Його авто зіткну-
лося з Renault Scenik під керуванням нетве-
резого 25-річного лучанина, який повертав 
ліворуч.

Унаслідок ДТП 23-річна пасажирка ав-
томобіля Renault Scenik та троє пасажирів 
Mazda 626 отримали тяжкі тілесні ушко-
дження (у всіх трьох чоловіків, окрім інших 
ушкоджень, констатували відкриті черепно-
мозкові травми). Двох осіб довелося вирізати 
з автомобіля. На щастя, постраждалі люди за-
лишилися живими.

vl.npu.gov.ua

Наслідки ДТП у Зміїнці

БУДИНОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗДАДУТЬ НАСТУПНОГО РОКУБУДИНОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗДАДУТЬ НАСТУПНОГО РОКУ
довгобуд

Володимир-Волинський

Ситуація із 44-квартирним 
довгобудом у місті залишається 
напруженою. Попри розмови, що 
цьогоріч його здадуть в експлуатацію, 
вселитися люди не зможуть, передає 
«Буг». 

Представники місцевої влади на-
рікають на інертність замовника вико-
нання робіт – управління капітального 
будівництва Західного оперативного 
командування Міноборони України. Бо 
саме через їхнє затягування тендери не 

були вчасно проведені, а документи не 
оформлені належним чином. 

«Міська влада робить усе можливе, 
аби об’єкт було завершено. І частину своїх 
зобов’язань ми виконали. Сподіваємо-
ся, це будівництво усе-таки завершиться 
наступного року», – повідомив перший 
заступник міського голови Володимира-
Волинського Ярослав Матвійчук.

За словами чиновника, будинок пов-
ністю накритий і вже тривають внутріш-
ні оздоблювальні роботи у квартирах та 
під’їздах.

Заселитися до нового 
року не вийде

bug.org.ua

Шацький район

Ситуація почала погіршуватися, 
коли біля озера облаштували дві 
рекреаційні зони відпочинку площею 
11 га.

Втім екологи розрахували, що рекреа-
ційне навантаження має бути не більш 
як дві тисячі осіб на день. Натомість там 
перебувають понад три тисячі відпочи-
вальників. 

«Озеро почало заростати водоростя-
ми, що свідчить про збільшення кількості 

органічних продуктів у водоймах. Якщо ні-
чого не робити, то за кілька років втратимо 
цю перлину Волині. Жителі навколишніх 
сіл занепокоєні ситуацією», – каже депутат 
обласної ради Володимир Дибель. 

Обранець громади подав запит до 
голови облдержадміністрації Володими-
ра Гунчика і начальника управління еко-
логії та природних ресурсів ОДА Дмитра 
Новохатського, аби призупинити рішен-
ня РДА й припинити дію рекреаційних 
пунктів.

volynnew
s.com

Перлина Волині – під загрозою

екологія

Нововолинськ

Гірники нововолинської копальні 
«Бужанська» влаштували акцію 
протесту. 21 шахтар з третьої 
та четвертої зміни не виїхав із 
шахти, залишившись під землею, 
повідомляє «Буг».

«Гірникам «Бужанської» не виплаче-
но у повному обсязі зарплату ще за сер-
пень, лише 10% – за вересень, жодної 
копійки за жовтень. А працівникам не-
промислової групи, у яких зовсім мізерні 
посадові оклади, заборгували ще й за 
липень», – повідомляє голова Конфеде-
рації вільних профспілок України Михай-
ло Волинець.

Ситуація ускладнюється тим, що 
міністр енергетики та вугільної про-
мисловості й генеральний директор 

Ківерцівський район

У селі Небіжка виявлено сімейне 
вогнище кору – захворіли мама й 
четверо дітей.

Усі вони не були щеплені проти кору, по-
відомили в епідвідділі Волинського облас-
ного лабораторного центру МОЗ України.

Родина, ймовірно, заразилася цим 
вірусом в обласному центрі, адже при-
їздила до Луцька на релігійні зібрання. 
Троє дітей з цієї сім’ї ходять до школи в 
Жидичин, ще одна – в Озерце.

Однак спалаху кору в школах у цих 
селах не очікують. У жидичинській ЗОШ 
щеплені 99% учнів, у школі села Озерце – 
100%. 

segodnya.ua Волинь

У жовтні 2016 року прикордонники разом із 
правоохоронцями викрили та ліквідували 
канал нелегальної міграції громадян 
Південно-Східної Африки та Сирії з України 
до Польщі, повідомляє прес-служба 
Держприкордонслужби України.

Двоє громадян Гвінеї у співучасті з двома гро-
мадянами України організували та незаконно пере-
правили через державний кордон шістьох громадян 
Гвінеї, одного громадянина Конго та одного грома-
дянина Сирії. За надані «послуги» організатори отри-
мали від них близько $12 тис. 

Злочинцям призначено покарання у вигляді по-
збавлення волі на терміни від 3 до 7 років без від-
строчки виконання покарання.

Ківерцівський район

Щоб мінімізувати ризики ДТП та смерті 
пішоходів, у Цуманській селищній раді 
розробили проект «Безпека дітей та 
дорослих на дорозі при розвитку дорожнього 
господарства». 

Мета проекту – облаштування чотирьох цен-
тральних вулиць селища дорожніми знаками та роз-
міткою і будівництво системи організації дорожньо-
го руху на ділянках вулиць Чехова, Грушевського, 
Шкільної, Незалежності. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості 
проекту становить 440 тис. грн. Депутати обласної 
ради підтримали запит депутата Юрія Ройка щодо 
передбачення цих коштів у обласному бюджеті на 
2018 рік.

Як пояснили фахівці, зараз на Волині 
спостерігається епідемічний підйом за-
хворюваності на кір, який відбувається 
щоп’ять років. Останній такий підйом 
було зафіксовано у 2012 році. Наразі зно-
ву можливі локальні спалахи через вели-
кий відсоток нещеплених громадян.

ДП «Волиньвугілля» нині перебувають у 
відпустках.

У профспілковій організації відок-
ремленого підрозділу «Шахта «Бужан-
ська» повідомляють, що гірники налаш-
товані рішуче. 

21 шахтар залишився під землею

Спалаху кору не очікують

bug.org.ua
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Ім’я Манафорта фігурує у «чорній 
бухгалтерії» Партії регіонів

Джерела, близькі до Кремля, стверджують, що для 
російської влади переворот у Луганську був несподіванкою

ua.112.ua

rada5.com

сильні світу цього

театр абсурду

  «Європейська правда»
eurointegration.com.ua

  Борис ХВИЦЬ
Луганськ

Колишній голова штабу 
президента США 

Дональда Трампа Пол 
Манафорт може бути 
причетний до відмови 
від підписання Угоди про 
асоціацію України з ЄС 2013 
року екс-Президентом 
Віктором Януковичем. Про 
це повідомляє McClatchy 
DC Bureau.

За інформацією видання, полі-
тичний гуру Пол Манафорт здійснив 
принаймні 18 поїздок до Москви та 
регулярно контактував із союзни-
ками Володимира Путіна протягом 
майже десяти років як консультант 
у Росії та Україні для олігархів та 
прокремлівських партій.

Дані щодо польотів Манафор-
та в Україну, які видання McClatchy 
отримало від джерела уряду в Ки-
єві, та шляхом інтерв’ю з більш ніж 
десятком людей, знайомих з його 
діяльністю, включаючи нинішніх та 
колишніх урядовців, свідчать, що 
зв’язки між колишнім менеджером 
кампанії Трампа та російськими 
прихильниками є глибшими, ніж 
вважалося раніше.

Конфлікт у 
самопроголошеній 
ЛНР закінчився 

відставкою ватажка 
луганських бойовиків 
Ігоря Плотницького 
й призначенням 
виконувачем обов’язків 
глави «республіки» 
«міністра держбезпеки» 
Леоніда Пасічника, який 
до подій на Донбасі 
працював у луганській 
СБУ. Нове керівництво 
обіцяє дотримуватися 
Мінських домовленостей, 
а відповідатиме за це 
Плотницький.

У Луганську 21 листопада від-
бувся «державний переворот». Усе 
через давній конфлікт між Ігорем 
Плотницькиим і «міністром внут-
рішніх справ» псевдореспубліки 
Ігорем Корнетом. Як виявилося, 
останній відмовився йти у відставку 
та підняв бунт проти лідера луган-
ських терористів.

ПРИЧИНИ КОНФЛІКТУ
Ще у 2014-му Корнету не спо-

добалися Мінські угоди. У 2015-му 
«міністерство внутрішніх справ» і 
«міністерство державної безпеки» 
заарештували тодішнього «міні-
стра палива та енергетики» Дмит-
ра Ляміна, людину Плотницького. 
Ватажок ЛНР натомість відправив 
у відставку «міністра держбезпеки» 
Леоніда Пасічника, який, проте, йти 
відмовився.

У 2016 році Плотницький за-
явив про запобігання «держпере-
вороту». Тоді за спробу перевороту 
затримали колишнього «прем’єра» 
псевдореспубліки Геннадія Ципла-
кова. Згодом його знайшли повіше-
ним у камері.

Активна фаза конфлікту між 
Плотницьким і Корнетом тривала 
протягом останнього місяця. Вата-
жок луганських сепаратистів звину-
ватив Корнета, мовляв, той відібрав 
будинок колишнього власника 
ФК «Зоря», де він жив упродовж 
останніх трьох років. Проти «глави 
МВС» порушили справу і змусили 
виселитися. 

МАНАФОРТ МІГ ВПЛИНУТИ НА ВІДМОВУ 
ЯНУКОВИЧА ВІД АСОЦІАЦІЇ З ЄС

НЕРВОВИЙ «ПУТЧ» СЕПАРАТИСТІВ

За даними видання, у період з 
кінця 2004-го до 2015 року Мана-
форт відвідав Україну щонайменше 
138 разів, і деякі його поїздки мо-
жуть привернути увагу слідчих. 

Повідомляється, що у квітні 2014 
року Манафорт поїхав до Відня. 
Саме там за місяць до цього було за-
арештовано українського олігарха 
Дмитра Фірташа за звинуваченням 
у тому, що він допоміг організувати 
корупційну схему на $18,5 млн за 
участю уряду Індії, американської 

фірми і компанії Фірташа на Віргін-
ських островах. Магната розшукує і 
Україна, де він успішно керує своїм 
титановим бізнесом. Колишній чи-
новник уряду США на умовах ано-
німності розповів, що Манафорт 
тоді зустрівся з Фірташем у Відні, де 
той чекав на екстрадицію до Сполу-
чених Штатів.

Ще одна поїздка, яка може за-
цікавити слідчих, відбулася в липні 
2013 року, коли Манафорт та колиш-
ній консультант Віктора Януковича 

Костянтин Килимник прилетіли до 
Франкфурта на приватному літаку, 
який належав промосковському 
українському депутату Андрію Ар-
теменку. Американські експерти 
з питань Росії підозрюють, що ця 
поїздка була прелюдією до розши-
рення впливу РФ, щоб змусити уряд 
Януковича відмовитися від підпи-
сання Угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом. Таке рішення, за 
словами експертів, відчинило двері 
до вторгнення Росії в Східну Україну 
у 2014 році. 

Як відомо, цього року Арте-
менко був позбавлений мандата 
депутата й громадянства України 
після того, як стало відомо про його 
«план» віддати Крим Росії в оренду. 
Нагадаємо, в лютому у виданні The 
New York Times з’явилася інформа-
ція, що депутат від Радикальної пар-
тії Олега Ляшка Андрій Артеменко 
запропонував президенту США До-
нальду Трампу альтернативний план 
мирного врегулювання українсько-
російського конфлікту, який нібито 
передав через колишнього радни-
ка Трампа Майкла Флінна. «План» 
Артеменка передбачає виведення 

всіх російських військ зі Східної 
України, а також проведення рефе-
рендуму щодо того, аби передати 
Крим, українську територію, захоп-
лену Росією у 2014 році, в оренду 
РФ терміном на 50 або 100 років.

У США Манафорту, який є одні-
єю з ключових фігур у розслідуван-
ні втручання Росії в минулі прези-
дентські вибори у США. 30 жовтня 
Манафорта і його ділового парт-
нера Річарда Гейтса звинуватили у 
змові проти Сполучених Штатів. Їм 
висунули серйозні звинувачення і 
відправили під домашній арешт. За 
даними слідства, Манафорт і Гейтс 
згенерували десятки мільйонів до-
ларів доходу внаслідок їхньої робо-
ти в Україні. Перший відмив понад 
$18 млн, другий – більш як $3 млн. 

У 2000-х роках Манафорт, який 
консультував в Україні Партію ре-
гіонів, Прем’єр-міністра, а згодом 
Президента Віктора Януковича, 
співпрацював із холдингом Ріната 
Ахметова «Систем Кепітал Менедж-
мент». За даними Bloomberg, він 
повідомив у міністерство юстиції 
США, що одержав від Партії регіонів 
$17,1 млн.

Корнет у відповідь звинуватив 
Плотницького та його «адміністра-
цію» в інсценізації «держпереворо-
ту» 2016 року і у вбивстві Циплакова. 
Крім того, він звинуватив директора 
місцевого телебачення Анастасію 
Шуркаєву, праву руку Плотницького 
Ірину Тейцман і начальника охоро-
ни ватажка терористів Євгена Селі-
верстова в роботі на СБУ.

20 листопада Плотницький від-
сторонив Корнета від посади, та 
останній не погодився йти у від-
ставку і забарикадувався разом з 
колишніми беркутівцями в будівлі 
так званого МВС.

ЩО СТАЛОСЯ 
21 ЛИСТОПАДА?

21 листопада в окупованому 
Луганську озброєні люди з білими 
пов’язками на рукавах оточили бу-
дівлю так званого МВС ЛНР і весь 
«урядовий квартал». Взявши під 
контроль будівлю псевдоміністер-
ства та телебачення, Корнет поспі-
хом заявив, що все під контролем, а 
його ніхто не звільняв. «Глава МВС» 
вирішив рятуватися міфом, що це 
«спецоперація» із зачистки поса-
довців, які працювали на СБУ. 

У Луганську цього дня відклю-
чили телебачення, радіомовлення 
та мобільний зв’язок. Тим часом 
Плотницький очікував на підтримку 
з сусідньої невизнаної республіки 
ДНР. І таки дочекався. Уже ввечері 
в Луганськ заїхали близько 200 оди-
ниць військової техніки з окупова-
ного Донецька, а також із Росії.

22 листопада силовики Корнета 
взяли штурмом «генпрокуратуру» 
луганських бойовиків. У результаті 

штурму арештовано «генерального 
прокурора ЛНР» Віталія Подоброго 
і «військового прокурора» Сергія 
Рахна. 

Зрештою 24 листопада Плот-
ницький подав у відставку нібито 
за станом здоров’я. Як повідомив 
Пасічник, на відході Плотницького 
позначилися численні бойові по-
ранення, наслідки контузії. Більше 
того, він подякував екс-лідеру «рес-
публіки» за рішення про відставку. 
Плотницького перевели в дипло-
матію, призначивши «уповноваже-
ним від ЛНР з виконання Мінських 
угод». За даними українського МВС, 
він утік до Росії.

Новопризначений т. в. о. голови 
ЛНР Леонід Пасічник заявив, що Лу-
ганськ і надалі орієнтуватиметься на 
Росію. «Це насамперед курс на союз 
з Російською Федерацією, вірність 
Мінським угодам, економічний і 
політичний розвиток республіки, 
забезпечення безпеки і нормаль-
ного життя для кожного жителя 
ЛНР», – наголосив він і запевнив, що 
відставка Плотницького не позна-
читься на процесі обміну полонени-
ми з українськими військовими.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ
На позачерговому засіданні 

Воєнного кабінету Ради національ-
ної безпеки та оборони Президент 
Петро Порошенко наголосив, що 
українські Збройні Сили готові до 
будь-якого розвитку подій задля 
гарантування безпеки мирного на-
селення.

Міністр закордонних справ Пав-
ло Клімкін у розмові з партнерами з 
ОБСЄ та ЄС заявив, що ці події уко-

тре доводять, що ситуацію контро-
лює Росія. «Це не тільки внут рішні 
розбірки між цими бандами, це 
також розбірки між російськими 
спецслужбами», – певен дипломат.

«Плотницький жодного стосун-
ку до Мінських угод не мав. Він був 
маріонеткою Кремля, ця маріонетка 
упустила кермо влади і звільнена. 
Мінські угоди контролює керівни-
цтво Росії: поки їм вони будуть ви-
гідні, вони їх будуть дотримувати-
ся», – заявив своєю чергою нардеп, 
член Колегії МВС Антон Геращенко.

ВЕРСІЇ І НАСЛІДКИ
Військовий експерт Дмитро Снє-

гирьов вважає, що Плотницький ви-
рішив відсторонити «міністра МВС 
ЛНР» не так від виконання службо-
вих повноважень, як від можливості 
контролювати фінансові потоки від 
продажу вугілля. Нещодавно Плот-
ницький виявив, що частину вугілля 
вивозять в ДНР повз нього, і обіцяв 
кадрові рішення. Зокрема, Корнет 
відповідав за силовий супровід 
видобутку і постачання вугілля з 
території ЛНР на територію ДНР. 
Більше того, експерт стверджує, що 
охорону Плотницького здійснює 
спецпідрозділ служби зовнішньої 
розвідки Росії «Заслон», і там не до-
пустять негативного розвитку подій 
для екс-керівника ЛНР.

Російське видання РБК пише, 
що Кремль у цьому конфлікті став 
на бік Корнета, однак Плотницько-
го зараз не будуть відсторонювати 
від влади. Начебто Кремль хоче 
збільшити свій вплив у Луганську, 
адже Плотницький не виправдав 
сподівань Москви. Однак змінюва-

ти керівництво куратори з Кремля 
поки не мають наміру. Плотницько-
му дано останній шанс вибудувати 
систему заново – але вже без вну-
трішніх розбірок, скандальних за-
махів і вбивств.

Донецький журналіст Сергій Гар-
маш певен, що конфлікт насправді 
не між Корнетом і Плотницьким, а 
між помічником президента РФ Вла-
диславом Сурковим (куратор лідерів 
так званих ЛДНР) та ФСБ (курує сило-
виків ЛНР). Утім жодними кардиналь-
ними подіями, на думку журналіста, 
цей конфлікт не закінчиться. Адже, 
по-перше, у Суркова є безпосередній 
доступ до Путіна, а по-друге, підпис 
Плотницького стоїть під Мінськими 
угодами. Якщо його зараз прибрати, 
весь процес, який і так нелегітимний, 
втратить навіть приблизну легітим-
ність. Тому усувати ватажка ЛНР Росії 
зараз зовсім невигідно.

На думку журналіста «Радіо Сво-
бода» Андрія Діхтяренка, російські 
військові заїхали в Луганськ, щоб 
не дати ватажкам бойовиків наро-
бити дурниць. Він висловив думку, 
що Москва зараз піде на розумний 
компроміс – усіх залишать на місцях 
з формальними поступками один 
одному. За такого розвитку подій, 
можливо, Плотницький втратить 
кілька пішаків, але вирішальний бій 
буде через рік – у листопаді 2018-го 
на «виборах глави ЛНР». 

Журналіст Олексій Чибісов пові-
домив, що 99% техніки, яка зайшла 
в окупований Луганськ з так званої 
ДНР та Росії, за менш ніж добу опи-
нилося на лінії фронту – неподалік 
Станиці Луганської. «Під шумок роз-
бірок між Корнетом та Плотниць-
ким, судячи з усього, в РФ вирішили 
підготувати традиційне зимове заго-
стрення», – написав він у Facebook. 

На думку блогера Сергія Івано-
ва, Корнет побоявся, що його лікві-
дують, як Гіві, Моторолу чи Бетмена, 
і пішов ва-банк. Експерти назива-
ють цей конфлікт унікальним, тому 
що за час бойових дій на Донбасі 
це перший прецедент відкритого 
протистояння підданих і вищого 
керівництва самопроголошених 
«республік». І хай хто за цим стоїть – 
самозванці чи російські спецслуж-
би – окупаційна вертикаль стає де-
далі хиткішою.
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ЗЕМЛЯ ТА ЇЇ НАДРА МАЮТЬ 
СЛУЖИТИ ГРОМАДІ

СНУ – ПРОТИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ?
Луцьк

Науковці Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки дійшли висновку, що більшість 
положень закону про декомунізацію 
суперечать низці міжнародних 
правових норм та Конституції. 

Викладачі кафедри теорії та історії дер-
жави і права юридичного факультету Воло-
димир Кравчук та Ольга Юхимюк наголосили, 
що є достатньо підстав для визнання його не-
конституційним. Такої ж думки і науковці До-
нецького університету імені Василя Стуса, що 
тимчасово розташований у Вінниці, а також 
депутати «Опозиційного блоку».

Голова облради Ігор Палиця з цього при-
воду заявив: йому прикро, що Волинь прозву-
чала у контексті сумнівних висновків щодо 
закону про декомунізацію. Він закликав ке-
рівництво СБУ з’ясувати ситуацію, а депутата 
Святослава Кравчука як секретаря наглядо-
вої ради СНУ порушити питання під час її за-
сідання.

  Роксолана ВИШНЕВИЧ

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ 
НАШОЇ РОБОТИ

Фракція ВО «Батьківщина» про-
вадить діяльність відповідно до 
програми та ідеологічних засад 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», законів «Про місце-
ве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад» та 
регламенту Волинської обласної 
ради. Головні пріоритети роботи – 
питання наповнення бюджету об-
ласті, прозорість у розподілі цих 
коштів і кадрових призначеннях.

Депутати фракції брали активну 
участь майже в усіх сесіях обласної 
ради (позачергових та чергових), 
плідно працювали на засіданнях 
постійних профільних комісій та 
тимчасових контрольних комісій, 
зокрема, з питань земельних від-
носин, лісового господарства, кад-
рових призначень. До речі, члени 
ВО «Батьківщина» спільно з інши-
ми депутатами подали пропозиції 
щодо розроблення методики, за 
якою призначатимуть керівників 
комунальних установ області.

Ключовим принципом діяль-
ності фракції став вільний діалог 
між її членами щодо ухвалення най-
більш актуальних для краю рішень. 
Регулярно відбувалися засідання, 
на яких тривали дискусії і щодо 
питань, винесених на пленарні се-
сії облради, і щодо позиції партії 
в парламенті з приводу суспільно 
важливих подій.

З особистих депутатських фон-
дів понад сто волинян отримали 

Луцьке підприємство 
електротранспорту 

впродовж півтора року 
пережило важкі часи, адже 
торік його очолив одіозний 
Ігор Грицюк. Спочатку 
колектив радо зустрів 
керівника, адже очікували на 
реформи та стабільну роботу. 

Натомість Ігор Грицюк мав інші 
плани: підвищив собі зарплату, про-
водив сумнівні тендери, полюбляв 
закордонні відрядження та купував 
тролейбуси, які ніколи не виїжджа-
ли на рейс. Зрештою на підпри-
ємстві почали зростати мільйонні 
збитки, колектив збурився. 

Попри тиск, залякування та 
звільнення неугодних, праців-

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

ОДІОЗНИЙ КЕРІВНИК ЛПЕ ВИМАГАЄ ВЛАДИ

У виші оперативно відреагували на кри-
тику голови Волиньради – заявою від викла-
дачів юридичного факультету. У ній ідеться, 
що, мовляв, науковці юрфаку не проти закону 
загалом, але окремі його положення недоско-
налі.

Своєю чергою, ректор Ігор Коцан заявив, 
що Володимир Кравчук та Ольга Юхимюк під-
готували науково-експертну позицію, яка не 
відповідає позиції університету. А почалося 
усе з того, що на адресу СНУ надійшов лист 
від судді-доповідача Конституційного суду 
Віктора Колісника з проханням повідомити 
позицію фахівців щодо декомунізаційного за-
кону. Вивчити це питання та підготувати від-
повідь доручили декану юридичного факуль-
тету Оксані Лабі.

Нині ж в університеті створили комісію 
з фахівців конституційного права та здійс-
нюють службову перевірку щодо науково-
експертної позиції викладачів кафедри теорії 
та історії держави і права юридичного фа-
культету, результати якої буде розглянуто на 
засіданні вченої ради.

ники комунального підприєм-
ства домоглися звільнення горе-
господарника. На ЛПЕ прийшов 
фахівець з багаторічним досвідом 
Володимир Пуц, робота почала на-
лагоджуватися.

Утім перипетії на ЛПЕ розгорну-
лися з новою силою, адже Ігор Гри-
цюк через суд домігся поновлення. 
Колектив знову розпочав боротьбу 
за збереження підприємства.

Скандали почали ходити за 
Грицюком від самого його призна-
чення на посаду. Після офіційного 
представлення директором стало 
відомо, що він порушив наказ Мін-
соцполітики, в якому була умова – 
п’ять років досвіду на подібній ке-
рівній посаді. Відчувши усю повноту 
влади та сильне лобі на верхах, Ігор 
Грицюк узявся за «реформи». Спер-
шу підвищив собі зарплату при-

близно удвічі. Улюбленою справою 
керівника стали відрядження, на які 
він виписав собі 100 тис. грн у той 
час, коли водії тролейбусів отриму-
вали меншу від затверджених норм 
зарплату. 

Колектив ЛПЕ погрожував зу-
пинити роботу громадського тран-
спорту в Луцьку, якщо Грицюка не 
звільнять. Своєю чергою, він звіль-
няв найбільш балакучих підлеглих. 
Аби ситуація на підприємстві не за-
йшла в глухий кут, міськрада Грицю-
ка звільнила. 

Після ревізії з’ясувалося, що за 
півтора року керування Ігоря Гри-
цюка борги зросли на 3 млн грн. 
Тоді виконувачем обов’язків ди-
ректора призначили Володимира 
Пуца. Та Грицюк через суд домігся 
примусового поновлення, мовляв, 
нового керівника призначили з 

матеріальну допомогу на лікуван-
ня, оперативні втручання та після-
операційну реабілітацію, ліквідацію 
наслідків пожеж, інших надзвичай-
них ситуацій. Окрім депутатських 
фондів, підтримували краян влас-
ним коштом.

З початку 2017 року депутати 
фракції ВО «Батьківщина» пода-
ли понад 20 запитів, запитань та 
звернень. Їх основна тематика – 
соціально-економічні, екологічні, 
правові, культурно-освітні, медичні 
проблеми жителів краю.

Члени фракції регулярно про-
водили особисті прийоми грома-
дян на округах та поза їх межами і 

завжди готові до діалогу з вибор-
цями.

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
МАЮТЬ СЛУЖИТИ 
ЛЮДЯМ

Важливого значення надаємо 
питанням екології та збереження 
довкілля, недопущення розбаза-
рювання лісів, водойм і родовищ 
корисних копалин. Це постійно ві-
дображається в депутатських запи-
тах і зверненнях, проектах сесійних 
рішень.

З метою наведення ладу в лісо-
вому фонді області, в питаннях ви-
добутку природних корисних копа-

Депутати фракції 
ВО «Батьківщина» у 
Волинській обласній 
раді: Василь Столяр, Ігор 
Лех, Андрій Турак, Анатолій 
Бусько, Галина Йовик, 
Роман Карпюк, Валерій 
Курстак, Алла Лісова та 
Володимир Яренчук.

лин, насамперед бурштину, члени 
фракції ВО «Батьківщина» ініцію-
вали створення комунального під-
приємства «Волиньприродресурс», 
яке має на меті поліпшити наповне-
ння обласного бюджету. Нагадаємо, 
що від діяльності КП «Волиньпри-
родресурс» виграє насамперед 
волинська громада, адже нарешті 
з’являться кошти на реалізацію 
ухвалених обласною радою еколо-
гічних, інших важливих програм, 
що стосуються забезпечення ліка-
ми окремих категорій громадян, бу-
дівництва житла для учасників АТО, 
молодих сімей тощо, на які в бю-
джеті постійно бракує грошей. Якби 
комунальне підприємство вчасно 
почало працювати, то обласна каз-
на отримала б понад 300 мільйонів 
гривень. Прикро, що виконавча 
влада в особі голови Волинської 
облдержадміністрації різними спо-
собами гальмує роботу «Волинь-
природресурсу», а також не сприяє 
роботі ДП «Волиньторф».

Роксолана Виш
невич

ЗАХИСТ ТИХ, ХТО 
ПРАЦЮЄ НА ЗЕМЛІ

Депутати фракції ВО «Батьків-
щина» в обласній раді впевнені, що 
головним економічним пріорите-
том для Волині є розвиток сільсько-
го господарства, підтримка селян-
одноосібників та фермерів.

Земля – найбільше багатство 
країни. Ми категорично проти знят-
тя мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призна-
чення, оскільки, на нашу думку, 
великі аграрії можуть скупити їх 
у селян за безцінь. У результаті це 
унеможливить розвиток дрібного 
та середнього фермерства й аграр-
ного бізнесу.

Крім того, вважаємо, що на зако-
нодавчому рівні потрібно встанови-
ти обмеження для великотоварних 
виробників на кількість орендова-
них земель так, як це є у Європі.

НЕБАЙДУЖІ ДО ПОДІЙ 
НА СХОДІ

Усі члени фракції ВО «Батьків-
щина» виявляють активну грома-
дянську позицію у відстоюванні 
територіальної цілісності та неза-
лежності України. Практично ко-
жен долучався до волонтерської 
діяльності й надання матеріальної 
допомоги військовим у зоні АТО, 
переселенцям, демобілізованим і 
продовжує це робити. Неоднора-
зово члени фракції суттєво підтри-
мували коштами колег-волонтерів 
під час їхніх поїздок у гарячі точки 
на схід.

кументів. Більше того, відповідно 
до даних обліку робочого часу, Ігор 
Грицюк був у себе в кабінеті у ті дні, 
коли бензин «використовув». Проб-
леми на підприємстві виникли й із 
запчастинами, бо замість них Гри-
цюк закуповував металобрухт. Усе 
це стало причиною для службового 
розслідування на ЛПЕ, під час яко-
го горе-керівника відсторонили від 
обов’язків.

Не забарилася і чергова заява 
від колективу підприємства. На збо-
рах профспілок присутні ухвалили 
рішення звернутися в Луцьку місь-
ку раду з проханням негайно звіль-
нити Ігоря Грицюка. Люди наголо-
сили, що не готові вкотре терпіти 
приниження та тиск від одіозного 
посадовця й у випадку його повер-
нення до виконання обов’язків обі-
цяють страйки.

порушенням процедури. Однак ко-
лектив ЛПЕ вже «наївся» таким гос-
подарем і пускати на підприємство 
одіозного керівника не захотів. 

Якраз у цей період стало відомо, 
що правоохоронці розпочали роз-
слідування з приводу зловживання 
Грицюком службовим становищем. 
Як виявилося, він списав на служ-
бове авто біля 8 тис. літрів бензину 
без жодних підтверджувальних до-

p-p.com
.ua

Ігор Грицюк
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Прагни не того, щоб домогтися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс. Еміль Золя

  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. 

«Я навчаюся в аспірантурі на 
державній формі. Науковий 
керівник погрожує, що якщо 
не встигну написати дисерта-

цію, не захищусь, потрібно буде ви-
платити велику суму компенсації. Це 
правда?» 

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.03.1999 року №309 за-
тверджено «Положення про підготов-
ку науково-педагогічних і наукових 
кадрів», яке регламентує діяльність у 
галузі підготовки науково-педагогічних 
і наукових кадрів та є обов’язковою 
для всіх вищих навчальних закладів 
і наукових установ України незалеж-
но від їх підпорядкованості та форми 
власності.

Згідно з п. 4 вказаного Положення, 
підготовка в аспірантурі й докторан-
турі здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету України – за 
державним замовленням для роботи 
у державному секторі народного гос-
подарства; коштів юридичних та фізич-
них осіб – на умовах контракту – для 
роботи в державному і недержавно-
му секторах народного господарства. 
П. 17 Положення установлено, що 
взаємозобов’язання аспіранта, під-
готовка якого здійснюється за дер-
жавним замовленням, та вищого на-
вчального закладу, наукової установи 
визначаються в типовій угоді, якою пе-
редбачено своєчасне закінчення робо-
ти над дисертацією, працевлаштування 
після закінчення аспірантури, забезпе-
чення відповідних умов праці, надання 
впорядкованого житла тощо та відпо-
відальність сторін у разі невиконання 
умов типової угоди.

Загальні обов’язки аспірантів уста-
новлені ст. 52 закону «Про освіту», 
ч. 3 якої передбачено, що такі обов’язки 
можуть встановлюватися законодав-
ством, положеннями про навчальні за-
клади та їх статутами.

Ні законом «Про освіту», ні По-
ложенням про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів не пе-
редбачено прямої заборони укладення 
угод про підготовку аспіранта за раху-
нок державного замовлення на умовах 
відшкодування у випадку порушення 
ним взятих на себе зобов’язань витрат 
на його навчання.

Ст. 627 Цивільного кодексу України 
установлено, що відповідно до ст. 6 цьо-
го Кодексу, сторони є вільними в укла-
денні договору, виборі контрагента й 
визначенні умов договору з урахуван-
ням вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ді-
лового обороту, вимог розумності та 
справедливості.

Наведені вище вимоги закону да-
ють підстави вважати, що у випадку, 
якщо в укладеній між вами та вишем 
угоді про підготовку аспіранта за ра-
хунок державного замовлення перед-
бачається своєчасність з вашого боку 
закінчення роботи над дисертацією 
та відповідальність у вигляді повер-
нення інвестованих державою коштів 
у разі невиконання цієї умови, тоді 
слова наукового керівника цілком 
підставні.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста за кермом

нестача кадрів

заробіткизакордоння

ПОЛЬЩА ЗМІНИТЬ 
ПРАВИЛА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ

ЄВРОСОЮЗ СХВАЛИВ 
НОВІ ПРАВИЛА В’ЇЗДУ В 
ШЕНГЕНСЬКУ ЗОНУ

Кабмін пропонує 
ставити на облік без 
зміни реєстраційних 

документів та номерних 
знаків країни їх 
реєстрації транспортні 
засоби, тимчасово 
ввезені в Україну більш 
ніж на 90 днів.

Така норма міститься в 
прикінцевих та перехідних по-
ложеннях урядового законо-
проекту про посилення відпові-
дальності за порушення Правил 
дорожнього руху, повідомляють 
AutoNews.

«Встановити, що транспортні 
засоби особистого користуван-
ня, тимчасово ввезені на митну 
територію України більш ніж на 
90 діб, протягом десяти робочих 
днів з моменту такого ввезення 
підлягають державній реєстрації 
без зміни реєстраційних доку-
ментів та номерних знаків країни 
їх реєстрації в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів», – 

АВТО НА «ЄВРОБЛЯХАХ» 
ХОЧУТЬ РЕЄСТРУВАТИ

сказано в законопроекті. 
Як повідомляє видання, ви-

конати цю процедуру може ви-
явитися вкрай складно для 90% 
тих, хто їздить на нерозмитнених 
автомобілях. Річ у тім, що ставити 
транспортний засіб на облік до-
ведеться тому іноземцю, на чиє 
ім’я його завозять. Причому – в 

сервісному центрі МВС за місцем 
проживання клієнта, пояснює го-
лова Всеукраїнської асоціації ав-
томобільних імпортерів і дилерів 
Олег Назаренко.

«На сьогодні «верблюд», який 
завозить «бляхи», приїжджає на 
машині на кордон, показує свій 
паспорт, на нього оформляють 

З січня 2018 року в Польщі зміняться правила пра-
цевлаштування іноземців. Безплатну декларацію 
про намір працевлаштувати не поляка замінять на 
платні дозволи на сезонні роботи.

Про це «Польському радіо» розповіла директор 
Повітового управління праці у місті Ґруєць Мажанна 
Скочек. 

Процедурою сезонних робіт охоплять туристичну 
та гастрономічну галузі, а також рільництво й садівни-
цтво.

«Ці дозволи на сезонну працю будуть двох видів: 
два етапи їх надання стосуватимуться іноземців, які пе-
ребувають поза кордонами Польщі, а один етап – іно-
земців, які вже перебувають на терені Польщі й мають 
дозвіл на легальне перебування на підставі іншій, ніж 
сезонні роботи», – пояснила Скочек.

Для іноземців, які перебувають за межами Польщі, 
роботодавець буде складати заяву про надання дозво-
лу на сезонні роботи, на підставі цього дозволу інозе-
мець зможе відкрити візу до Польщі. У той же час іно-
земці, які мають біометричні паспорти, зможуть в’їхати 
з таким дозволом до Польщі без відкриття візи.

Після прибуття в країну роботодавець має зареє-
струвати іноземного працівника в управлінні праці.

Під час перетину зовнішніх 
кордонів Шенгену у 
громадян третіх країн будуть 
реєструвати дані про в’їзд, 
виїзд і дані про відмови у 
в’їзді.

Відповідне рішення ухвалила Єв-
ропейська рада. До цього це рішення 
підтримав Європарламент, інформує 
«Українська правда».

Нова система допоможе скоротити 
час перевірки на кордоні й поліпшити її 
якість, автоматично розраховуючи час 
законного перебування мандрівника в 
Шенгенській зоні. 

Нововведення дозволить також 
посилити безпеку в Шенгенській зоні 
та підвищити ефективність боротьби з 
тероризмом, оскільки надасть право-
охоронцям доступ до бази даних всіх 
пересувань мандрівника. 

Тепер Раді та Європейському Пар-
ламенту потрібно підписати ухвалену 
постанову. Підписаний текст буде опуб-
ліковано в Офіційному журналі ЄС. Він 

ПАТ «Волиньгаз» гостро 
відчуває недостачу 
кваліфікованих кадрів. 
У 2017 році з компанії 
звільнилося вже майже 
90 фахівців. Основною 
причиною відтоку 
кадрів є невисокі 
зарплати газовиків. 
Проблему пропонують 
розв’язати шляхом 
зміни тарифоутворення, 
тобто через гаманці 
споживачів.

Середня заробітна плата пра-
цівників «Волиньгазу» на 25% 
нижча за середню зарплату на 
енергетичних підприємствах об-
ласті, повідомили у прес-службі 
компанії. Зараз вакантними зали-
шаються позиції висококваліфі-
кованих фахівців, які можуть ви-
конувати газонебезпечні роботи.

«Газорозподільна компанія 
обстежує десятки кілометрів га-
зопроводів, служба «104» за пер-
ше півріччя 2017 року виїхала на 
майже 6000 викликів. Тому саме 

набуде чинності через 20 днів. Очіку-
ється, що систему буде введено в екс-
плуатацію до 2020 року. 

До слова, Європарламент готовий 
запропонувати Україні ввійти в Шен-
генську зону та митний союз з ЄС.
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З «ВОЛИНЬГАЗУ» ЗА РІК 
ЗВІЛЬНИЛОСЯ 90 ФАХІВЦІВ

від професіоналізму нашого пер-
соналу залежить безпека людей. 
Але втримати професіоналів з та-
кою наднизькою зарплатнею ми 
не в змозі», – констатує технічний 
директор ПАТ «Волиньгаз» Сер-
гій Галянт.

На цей час в компанії від-
критими залишаються понад 
60 вакансій. Серед найбільш за-
требуваних професій – слюсарі 

з експлуатації та ремонту під-
земних газопроводів і слюсарі з 
ремонту та обслуговування газо-
вого обладнання.

На думку технічного директо-
ра Регіональної Газової Компанії 
Артема Компана, пом’якшити 
проблему можна за рахунок вве-
дення європейської практики 
тарифоутворення, коли тариф не 
залежить від обсягів розподілу 

машину, і він пішки переходить 
назад до себе. Автівку «гонщик» 
везе покупцеві. Зараз машину 
треба буде реєструвати в сервіс-
ному центрі МВС. Хто це може 
зробити? Тільки особа, яка ввез-
ла автомобіль», – зазначив він.

«Тепер литовець або поляк 
не тільки муситиме з’явитися на 
кордоні, йому треба буде їхати, 
умовно кажучи, в Харківську об-
ласть, десь зупинятися і наступ-
ного дня йти в сервісний центр. А 
момент з «реєстрацією за місцем 
проживання» також означає, що 
покупець машини має оформити 
довідку про те, що надає інозем-
цю тимчасове проживання», – 
підкреслив експерт. 

Також, як зазначає Олег На-
заренко, якщо іноземець збира-
ється заїжджати більше, ніж на 
90 днів, він буде зобов’язаний за-
реєструватися у відповідних ор-
ганах, щоб отримати дозвіл про-
живати в Україні довше, ніж три 
місяці, і зареєструвати машину.

depo.ua

газу – тобто використати один з 
варіантів плати за користування 
газовими мережами.

Нагадаємо, з 1 квітня абон-
плата за газ мала стати постійним 
щомісячним платежем, який не 
підлягав би дії субсидії. Йдеться 
про близько 100 грн щомісяця 
додаткового платежу за газ. Од-
нак 4 квітня рішення про введен-
ня плати відтермінували. Луцька 
міська рада тоді зверталася до 
центральних органів влади з ви-
могою скасувати рішення НКРЕП 
щодо введення абонентської 
плати за підключення до газових 
мереж.

У листопаді ж анонсували 
введення абонплати за холодну 
і гарячу воду та опалення, на-
томість за електроенергію, газ 
та вивезення побутового сміття 
абонплату поки що не вводять. Та 
це не стосується мешканців бага-
топоверхівок, адже вони й так за 
нормами платять за газ і сміття.

km
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Машину треба буде реєструвати в сервісному центрі МВС

На підприємстві 
бракує слюсарів
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Недостатньо бути лікарем, треба ще вміти допомогти. Бертольд Брехт

  Борис ХВИЦЬ
 Ратнівський район

Степана Івахіва волиняни неодноразово 
ловлять на брехні. Свого часу він 
усіляко заперечував голосування за 
«диктаторські закони» Януковича 
16 січня 2014 року, які згодом призвели 
до кривавих розстрілів Небесної Сотні. 
Згодом неодноразово літав до Москви 
нібито на похорони друга, потім – на 
дев’ятини. До слова, Степан Івахів – 
єдиний нардеп з Волині, що підтримав 
амністію для проросійських терористів на 
сході. Ковелю він «подарував» доріжки, 
які насправді будували за кошти 
міського бюджету. Більше того, нині він 
відбирає у дітей свого покійного друга 
спадщину під приводом того, буцімто ще 
у 2014 році Ігор Єремеєв свою частку в 
бізнесі вирішив віддати йому.

БІЛЬШЕ ПАЦІЄНТІВ – 
БІЛЬШЕ КОШТІВ
Із 2018 року набуде чинності 
новий принцип фінансування 
у сфері медицини: більше 
пацієнтів – більше коштів. 

«В Україні стартувала медична ре-
форма, і наступного року на нас че-
кають певні зміни. На перше півріччя 
зберігається старе фінансування згідно 
із медичною субвенцією. Втім із 1 липня 
вже можна буде підписати договір про 
фінансування з новою структурою – На-
ціональною службою здоров’я Украї-
ни», – пояснює начальник управління 
охорони здоров’я Волинської облдерж-
адміністрації Ігор Ващенюк. 

Чиновник зазначає, що вже провели 
повну інвентаризацію усіх медзакладів 
області, зокрема щодо матеріально-
технічної бази та персоналу.

Відповідно до законодавчих змін, 
пацієнти будуть підписувати Деклара-
цію про вибір сімейного лікаря, тера-
певта чи педіатра. Таким чином пацієнт 
повідомлятиме Національну службу 
здоров’я про вибір лікаря первинної 
медичної допомоги. На основі цієї ін-
формації НСЗУ обчислюватиме кошти, 
які за контрактом має отримати ме-
дична практика, до якої прикріпився 
пацієнт.

Внески збирають у бюджет через 
систему загального оподаткування 
(ПДВ, що його сплачують усі з будь-якої 
покупки), акумулюються вони на казна-
чейських рахунках. Національна служба 
здоров’я оплачує медичні послуги та 
ліки, що входять до національної про-
грами медичних гарантій.

Фінансування вторинної і третинної 
ланки за новою моделлю розпочнеться 
у 2019 році й буде запроваджуватися 
поступово за кожною послугою до 2020 
року.

реформа

новини фармації

Анатолій, 49 років: «Хочу поді-
литися, як вилікував свої коліна. Я зва-
рювальник, багато часу провожу на 
ногах, на холоді, протягах, у незручно-
му положенні, що призвело до тяжкої 
хвороби колінних суглобів. Я довго лі-
кувався, але поліпшення було нетри-
вале і знову доводилося приймати 
дорогі ліки, мазі тощо. Бувало, навіть 
на милиці змушений був ставати. Та 
якось друг, у якого також були пробле-
ми з суглобами, розповів мені про «Ди-
красин». Він почав його втирати. Піс-
ля того як втер три флакони, відчув 
значне полегшення. Згодом втер ще 
три флакони «Дикрасину» й забув про 
милиці і болі, навіть пританцьовува-
ти почав. Відтоді, як він каже, завжди 
має «черговий» флакон препарату. 
Тож щойно відчуває болі в суглобах, не-
гайно втирає «Дикрасин». Тому я хочу 
дізнатися, що це за засіб. Розкажіть 
про його корисні властивості».

Рослинний тонік для тіла «Дикра-
син» – препарат універсальної дії 
для омолодження шкіри, судин, су-
глобів і зміцнення імунної системи.

Це водно-кислотний настій з іде-
ально збалансованим співвідношен-
ням компонентів, екологічно чистих 
болгарських лікарських трав. При 
втиранні в шкіру він діє як скраб. 

Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015 р.
Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристи-Георги Кристи», Болгарія.
Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією. Не є лікарським засобом.

Знімає ороговілі клітини, відкриває 
закупорені пори, тим самим допома-
гає активним речовинам легко про-
никати глибоко в тканини і суглоби. 
Завдяки антиоксидантній дії вітаміну 
Р і таніну зміцнюються кровоносні су-
дини, поліпшується кровопостачання 
та живлення шкіри й тканин навколо 
суглобів і хворих місць, усуваються 
запальні процеси, розчиняються солі 
й виводяться шлаки, накопичені в ор-
ганізмі, хрящові тканини захищені від 
руйнування. У більшості випадків по-
чинають відновлюватися функції су-
глобів і хребта, поліпшується крово-
постачання кінцівок при цукровому 
діабеті, стимулюються відновні про-
цеси, підвищується тонус, працездат-
ність, омолоджується весь організм. 
Однією з головних переваг «Дикра-

сину» є те, що він не впливає на ар-
теріальний тиск, шлунково-кишковий 
тракт, нирки, печінку, що дозволяє 
використовувати препарат людям з 
«букетом» захворювань.

Рекомендовано при:
• остеоартрозах різної локалізації 
(гонартроз, коксартроз, плечолопат-
ковий періартрит, артроз плечових 
суглобів);
• деформуючому остеоартрозі;
• остеохондрозах;
• хворобі Бехтерєва; 
• при больових симптомах;
• облітеруючому ендартареїті;
• діабетичній ангіопатії нижніх кінцівок;
• подагрі;
• п’яткових шпорах.

Клінічні випробування та багато-
річний досвід підтверджують 70% 

е ф е к т и в н о с т і 
«Дикрасину». 

«Дикрасин» 
зас тосовують 
зовнішньо (до-
кладніше ди-
віться інформацію 
щодо застосування). 
Курс приймання – 18 
днів. На курс потрібно три флако-
ни. Повторні курси можна проводити 
через два тижні. 

У разі локального застосування 
«Дикрасин» втирають в окремі сугло-
би легкими масажними рухами один 
раз на день щодня, поки не настане 
полегшення.

Не рекомендовано:
• дітям до 15 років;
• при коксартрозі 3-4 ст.;

• при нестабільності в хребцевих 
сегментах;

• при алергічних, запальних та ін-
фекційних захворюваннях шкіри;

• під час вагітності.
Головний висновок: «Дикра-

син» має різнобічну дію на організм. 
Його можна сміливо застосовувати у 
разі виникнення багатьох проблем 
опорно-рухового апарату, серцево-
судинної та видільної систем, оскіль-
ки зменшується навантаження на 
серцевий м’яз внаслідок поліпшен-
ня роботи капілярів, що виконують 
функцію «другого серця» людини, а 
також з метою профілактики. 

Використання «Дикрасину» без-
печне, ефективне, дає змогу якісно 
полегшувати стан людини.

Препарат можна придбати в аптечних 
установах (ЦІНА ОДНІЄЇ УПАКОВКИ В 
АПТЕКАХ – ВІД 85 ГРН) або замовити 
в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» та 
отримати поштою.

(04595) 6-88-59; 6-54-60;
093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75.

Заявки за цими номерами приймають щодня, крім 
суботи та неділі, з 9:30 до 16:00.
Консультація лікаря за цими ж телефонами:
понеділок – з 11:00 до 16:00;
п’ятниця – з 10:00 до 13:30.
Офіційні сайти: www.dicrasin.com.ua; www.dicrasin.com
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ЗУПИНИТИ РУЙНУВАННЯ СУГЛОБІВ 
ВАМ ДОПОМОЖЕ «ДИКРАСИН»

обіцянки-цяцянки

Народний депутат Степан 
Івахів від імені свого 
благодійного фонду 

«Патріоти Волині» подарував 
жителям Межиситі  швидку 
допомогу, яка насправді 
належить комунальному закладу 
«Волинський обласний центр 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф. 
Натомість на баланс центру фонд 
олігарха хотів віддати старий 
вантажопасажирський іржавий 
бус, який потребує капітального 
ремонту та взагалі не на ходу.

20 жовтня в селі Межисить – імпровізо-
ване свято. Фонд олігарха Степана Івахіва 
«Патріоти Волині» передає громаді сучасний 
реанімобіль Opel Vivaro. Жителі Самарівської 
ОТГ, де керівником громади став кандидат від 
команди нардепа, дякують за такий щедрий 
дарунок. Однак місцеві навіть не здогадують-
ся, що насправді автомобіль, яскраво брен-
дований логотипами фонду олігарха, – це 
комунальна власність волинської громади і 
жодного стосунку до Івахіва швидка не має.

Уже за місяць, 23 листопада, на сесії Во-
линської обласної ради розглядають питання 
про передання на баланс області Ford Transit 
2003 року, що його пожертвував обласному 
центру екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф фонд «Патріоти Волині». 
Голова обласної ради Ігор Палиця та депутати 
обурюються сумнівним подарунком і відмов-
ляються приймати техніку.

Як виявляється згодом, автомобіль, який 
давно відпрацював своє і потребує дорогого 
ремонту, керівник фонду, екс-регіонал Денис 
П’ятигорець у вересні дивним чином виміняв 
на сучасніший Opel Vivaro з усім потрібним 
медичним обладнанням. Тобто у Межиситі 
презентували не старий Ford, який фонд при-
дбав селянам замість обіцяної напередодні 
виборів швидкої допомоги, а сучасний реа-
німобіль.

В акті приймання-передачі майна йдеться 
про те, що директор БФ «Патріоти Волині» Де-
нис П’ятигорець передає 14-річний бус вар-
тістю усього 70 тис. грн КЗ «Волинський об-
ласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф». 

Як пояснив головний лікар закладу Олег 
Куц, нову швидку в Межисить планували від-
правити уже давно. Адже радянський УАЗ, 
який служив там раніше, повністю вийшов 
із ладу. Натомість подарунок фонду – старий 
Ford Transit – мали використовувати cуто для 
господарських потреб, а не як карету швидкої 

НА ТОБІ, НЕБОЖЕ, 
ЩО МЕНІ НЕГОЖЕ…
НАРДЕП СТЕПАН ІВАХІВ ПОДАРУВАВ ЛЮДЯМ ЇХНЮ Ж ШВИДКУ

допомоги, оскільки він не обладнаний належ-
ним чином.

Ford Transit, що його подарували 
спритники-помічники Івахіва, проїздив лише 
близько двох тижнів. Як зізнаються працівни-
ки підприємства, технічний стан буса оцінили 
на око – жодного висновку експертизи чи так 
званого бріфу про те, в якому він технічному 
стані, ніхто й не думав давати. Окрилені пода-
рунком медики навіть заплющили очі на по-
бите вітрове скло, десятки вм’ятин, величезні 
зазори та іржу по всьому кузову.  Навіть діа-
гностики цей Ford Transit не проходив.

«Ми два місяці просили Степана Івахіва 
відремонтувати цей зламок, навіть їздили у 
фонд «Патріоти Волині», слали нардепу офі-
ційні листи. Та все марно. Жодної допомоги чи 
навіть простої відповіді так і не дочекалися: ні 
від Івахіва, ні від його помічників», – констатує 
начальник гаражів Михайло Наумук.

«Передача автомобіля на район – буден-

на справа, ми ніколи свята з цього не роби-
мо», – каже Олег Куц. Про імпровізоване свято, 
влаш товане фондом Івахіва з нагоди передачі 
громаді швидкої, яка й так перебувала у кому-
нальній власності, він дізнався лише ввечері 
напередодні. Тим паче, що швидку в Межи-
сить передали ще до того, як її вручив Івахів, 
видавши за подарунок власного фонду.

На зустріч з нардепом, який привіз «доро-
гий подарунок», зігнали десятки бюджетни-
ків та селян з навколишніх сіл. Сам же Івахів 
прилетів гелікоптером, хоча вперше за кілька 
місяців для нього прогрейдерували дорогу. 
Степан Івахів – найбагатша людина Волині, 
володіє статками в $103 млн і вочевидь має 
змогу придбати селянам з десяток нових 
швидких, а не видавати комунальне авто за 
своє. Для свого каналу, який піарить псев-
доблагодійника, олігарх зміг купити кілька 
новеньких «Фольксвагенів», «Мерседесів», а 
для своїх виборців, які дозволяють йому ба-
гато років дерибанити державний бюджет 
і заробляти мільярди, – купу проіржавілого 
металобрухту. Тим часом придбаний за копій-
ки вантажопасажирський бус і далі іржавіє в 
гаражах комунального підприємства. Постає 
питання: нардеп вирішив зекономити, вимі-
нявши нову швидку на металобрухт, чи всю 
цю аферу прокрутили за спиною Степана Пет-
ровича горе-керівники його фонду, бажаючи 
просто заробити на здоров’ї людей?

P.S. Станом на 27 листопада головний лі-
кар Олег Куц у зв’язку із розголосом сумнів-
ної оборудки написав заяву на звільнення. 
Обурені обманом Івахіва місцеві жителі тим 
часом зняли брендування фонду «Патріоти 
Волині» з реанімобіля. А прихильники олігар-
ха почали брехливу інформаційну кампанію, 
мовляв, обласна рада хоче забрати у селян 
швидку.
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ТРАВИ ПРОТИ ПАРАЗИТІВ
ПИРІГ
Змішати по 1 скл. води, цукру, манної 

крупи та 0,5 скл. олії, відставити на 30 хв. 
Потім всипати 1 скл. борошна, 1 ч. лож-
ку соди, ванілін. Все змішати та додати 
стільки борошна, щоб тісто було, як сме-
тана. Випікати в духовці 30-40 хв. Коли 
охолоне, змастити будь-яким варенням.

ПЕРЕКЛАДАНЕЦЬ
Змішати по 1 скл. води, цукру, 0,5 скл. 

олії та 2 ст. ложки меду, підігрівати, поки 
повністю розчиняться цукор і мед. Охо-
лодити, всипати 1 ч. ложку соди, ванілін і 
стільки борошна, щоб тісто було, як сме-
тана. Для другого коржа можна взяти ті 
ж інгредієнти, але додати какао. Холодні 
коржі змастити варенням.

ПІСНИЙ ПЛЯЦОК
Закип’ятити по 1 скл. цукру та води, 

0,5 скл. олії, 2 ст. ложки меду, всипати 
1 скл. мелених волоських горіхів, 2 ст. 
ложки какао, 1 ч. ложку соди (погашеної 
оцтом). Перетерти, додавши борошна, 
як на оладки. Викласти в змащені олією 
форми, випекти 2 коржі. Як охолонуть, 
змастити пісною нутеллою.

КРЕМ «ПІСНА НУТЕЛЛА»
Вимішати по 3 ст. ложки борошна та 

какао, по 2 скл. води, цукру й подрібне-
них горіхів, 2 ст. ложки крохмалю і паке-
тик ванільного цукру. Варити 15 хв, по-
мішуючи.

КАЛАЧІ
50 г дріжджів залити 0,5 л теплої 

води, додати 200 г цукру, 3-4 ст. ложки 
олії, ванілін, мак, родзинки, борошно. 
Замісити густе тісто. Коли підійде, сфор-
мувати калачі та випекти в духовці.

ПЕЧИВО
Змішати 12 ст. ложок цукру, 12 – роз-

солу з огірків, 10 – олії, додати 1 ч. ложку 
соди, борошно та вимісити густе тісто. За 
допомогою м’ясорубки сформувати пе-
чиво й випекти в духовці.

ХРУСТИКИ
0,5 кг борошна змішати з 1 ст. лож-

кою цукру, влити 1 скл. мінеральної газо-
ваної води та замісити круте тісто. Розка-
чати його, порізати на тоненькі смужки. 
Обсмажені в олії хрустики посипати цук-
ровою пудрою.

ПРЯНИЧКИ 
6 скл. борошна, 2 скл. крохмалю, 

1-1,5 скл. олії, 1 ч. ложка соди, дрібка 
солі, оцет, 1,5 скл. води, 2 скл. цукру. 

Борошно розтерти з крохмалем та 
олією до утворення клейкої маси. Соду 
погасити оцтом, кинути дрібку солі й до-
дати до тіста, розмішати, додати воду, цу-
кор. Тісто не має бути тугим. Розкачати, 
нарізати ромбиками, випікати 15 хв. 

смакота

їжа – ліки корисний рецептик

Ці ліки застосовують тибетські ченці. 
Адже імбирна настоянка корисна для тонусу 
й бадьорості, при ангіні та застуді. А ще вона 
прекрасно відновлює зір. Приймати слід по 
1 ч. ложці перед їдою двічі на день. Настоян-
ка очищає кров і посилює захисні властивості 
організму. 

Для приготування цілющих ліків потрібно 
250 г кореня імбиру. Помити, почистити, на-
краяти пластинками й викласти в скляну бан-
ку. Залити горілкою, щоб покрила сировину. 
Накрити кришкою й відставити на два тижні 
в темне сухе місце. Періодично струшувати. 
Процідити й додати 2 ч. ложки меду. 

• 1 кг моркви • 1 ч. ложка солі • по дрібці 
коріандру та червоного пекучого перцю 
• 0,5 скл. рафінованої олії • 4 зубчики 
часнику • 1 ст. ложка соєвого соусу 
• півлимона

Моркву натерти на спеціальній тертці, ви-
класти в емальовану миску й вимішати, щоб 
пустила сік. Зробити в ній ямку, всипати сіль і 
перець, не вимішувати. На пательні підігріти 
олію, щоб з’явився ледь помітний димок. Вили-
ти на сіль і перець, не перемішувати. Накрити 
кришкою на 10 хв. Потім додати коріандр, со-
євий соус, вичавлений часник і лимонний сік. 
Вимішати й витримати під кришкою 10-15 хв. 

Офіційно доведено, 
що причинами 
хронічних болячок 

людини є паразити. Про їх 
появу в організмі сповіщає 
шкіра: з’являються 
екзема, надокучливий 
свербіж, висипання, акне, 
вітиліго. Починають 
докучати закрепи, здуття 
живота. Причиною цього 
є глисти, які своїми 
токсинами отруюють 
людину.

ДВА ВИДИ ТРІЙЧАТКИ
Широким спектром дії на по-

над 100 видів гельмінтів, вірусів, 
грибків і бактерій наділена так зва-
на протипаразитарна трійчатка. 
Суміш гірких трав убиває личинки 
і яйця паразитів. Лікарі рекоменду-
ють усім, хто має проблеми з трав-
ленням і шкірою, для профілакти-
ки хоча б 1-2 рази на рік пропити 
трійчатку.  

Є два варіанти приготуван-
ня цих ліків. У рецепт №1 входять 
пижмо, полин і гвоздика. Ці три 
компоненти чинять глистогінну, 
жарознижувальну, антимікробну й 
антисептичну дію. Усі компоненти 
слід змолоти у кавомолці. Разова 
доза квітів пижма становить 1 г, 
добова – 3 г. Для полину гіркого – 
300 мг і 1 г. Для порошку гвоздики – 
0,5 і 1,5 г. Краще вживати суміш у 

змішаному вигляді, попередньо 
розрахувавши дозування ком-
понентів. Запивати суміш водою 
кімнатної температури. 

Приймати за півгодини до 
їди тричі на день, коли місяць 
іде на спад. Курс лікування – три 
етапи. Суміш не рекомендовано 
пити при виразковій хворобі й 
ерозивному гастриті, обережно 
вживати гіпертонікам. Не варто 
пити під час місячних.  

Враховуючи ці протипока-
зання, медики розробили ре-
цепт №2. До його складу входять 
кмин, квіти календули та корінь 
аїру. Разові та добові дози: кмин – 
0,5 і 1,5 г, квіти календули – 1 і 3 г, 
кореневища аїру – 0,5 і 1,5 г.

Приймаючи цю трійчатку 
протягом двох тижнів, людина 
повністю позбавляється від при-
щів, шкіра стає чистою та елас-
тичною. 

ПРИРОДА НА 
СТОРОЖІ ЗДОРОВ’Я

Фітотерапевти стверджують: 
людину лікують ті трави, які рос-
туть у неї під ногами. В Україні є 
багато рослин, які здатні очисти-
ти організм від паразитів. 

Аїр (лепеха). Виганяє пара-
зитів із голови, позбавляє від си-
нуситів, епілепсії, глухоти, втрати 
пам’яті. Аїром можна очищати і 
знезаражувати воду. 

Базилік. Знищує одноклі-
тинних паразитів, що мешкають 
у крові, плазмі, м’язах, нервовій 
тканині та геніталіях. Ефективно 
діє на гельмінтів в органах ди-
хальної, сечовивідної, травної і 
нервової систем. Дуже корисно 
споживати порошок висушеної 
трави.

Живокіст. Його очисна дія 
виявляється в крові, м’язах, 

мозку, нервовій системі, та най-
більше діє на паразитів органів 
дихання. Живокіст вважають 
сильним засобом, що регенерує 
тканини органів, знищені гель-
мінтами.    

Пижмо. Застосовують проти 
внутрішніх та зовнішніх парази-
тів. Настоянка квітів пижма лі-
кує коросту, педикульоз, убиває 
гельмінтів травного тракту. Пиж-
мо – отруйна рослина, тому вжи-
вати його слід обережно.

Полин. Найефективнішим 
є порошок із висушеної трави. 
Переваги полину в тому, що його 
можна вживати навіть вагітним. 
Порошок зміцнює плід, допома-
гаючи плаценті фільтрувати най-
дрібніших паразитів. 

Корінь солодки. Ефективно 
діє при глистових інвазіях у ле-
генях та при циститах. Змелений 
на кавомолці порошок можна 
поєднувати з порошком полину. 

Кріп. Його насіння ефектив-
но і згубно діє на паразитів трав-
ної та урогенітальної систем, 
печінки й підшлункової залози, 
шкіри і системи кровообігу.  

Фенхель. Насіння здатне 
очистити від паразитів ткани-
ни молочної залози і сприяє 
збільшенню лактації у матерів-
годувальниць.  

Часник. Немає гельмінтів, 
які він не зміг би знищити.

Шкіра навколо 
очей дуже ніжна і 

вразлива. Саме ця ділянка 
обличчя найбільше 
піддається впливу 
негативних факторів, 
часто страждає від 
браку вітамінів, на ній 
позначається відсутність 
повноцінного відпочинку 
і сну. 

Індустрія косметології пропо-
нує жінкам великий вибір засобів 
догляду за шкірою навколо очей. 
Проте більшість із них коштують 
дуже дорого. Досвідчені космето-
логи радять замінити їх натураль-
ними продуктами, які не поступа-
ються розрекламованим кремам. 

МАСКА ПРОТИ ЗМОРЩОК
Яєчний білок – ідеальна «прас-

ка» для шкіри. Його слід збити й 
нанести ватним тампоном навколо 
очей. Очі заплющити, розслабити-
ся і дочекатися повного висихання 

ЯЄЧНИЙ БІЛОК – ІДЕАЛЬНА 
«ПРАСКА» ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

білка. Потім ретельно вмитися 
прохолодною водою. 

МАСКА ПРОТИ 
«ГУСЯЧИХ ЛАПОК»

Узяти білок свіжого курячого 

яйця, 1 ст. ложку ячмінного бо-
рошна, 1 ст. ложку свіжого меду. 
Вимішати до однорідної кон-
систенції, розподілити навколо 
очей. Витримати 20 хв. Змити 
прохолодною водою. 

МАСКА ПРОТИ 
НАБРЯКІВ ПІД ОЧИМА

2 жовтки, 1 ч. ложка квітко-
вого меду, 1 ч. ложка олії абри-
косових кісточок.

Охолоджені жовтки збити з 
медом та олійкою, нанести на 
шкіру навколо очей. Витримати 
20-30 хв. Змити прохолодною 
водою. 

МАСКА ДЛЯ 
ВТОМЛЕНОЇ ШКІРИ

1 жовток, 1 ч. ложку оливко-
вої олії та сік з половинки лимо-
на вимішати й розподілити на-
вколо очей. Змити через 20 хв 
молоком. Краще скористатися 
ватним диском. А ще косме-
тологи радять задля кращого 
ефекту додавати в усі маски 
трішки суміші для дитячого хар-
чування. 

virgieandhats.com
tirhleb.com

jlica.ru
pixabay.com

bankreceptov.ru

Шкіра навколо очей потребує особливого догляду

ТИБЕТСЬКИЙ РЕЦЕПТ 
ПРОТИ АНГІНИ

КОРЕЙСЬКА МОРКВА 
НАШВИДКУРУЧ

netparazitam
.ru

netparazitam
.ru

Суміш гірких трав убиває личинки і яйця паразитів
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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, 
01.55 Новини

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

09.30, 11.00, 16.35, 23.20 
Погода

09.40 Д/ф «Загальний 
зшиток»

11.10 Т/с «Дівчата війни»
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, 04.45 Вікно в 

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

Культура
19.00 До справи
19.30 Гумористичне шоу 

з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»
05.05 Д/с 

«Середземномор’я»

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, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля »

12.55 «Міняю жінку »
14.20, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.20 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. 

Діти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

06.20, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30 Х/ф «Арфа для 
коханої»

13.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30, 05.10 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Той, що не 
спить»

00.35 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

03.10 «Скептик 3»
03.40 «Речдок»

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Секретний фронт. 

Дайджест
10.30, 13.25 Х/ф «Ґранд-

реванш»
13.35 Х/ф «Смертельна 

зброя»
16.15 Х/ф «Команда «А»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф «Синевир»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.40 Т/с «Слідчі»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.40 Т/с «Відділ 44»

06.30 Казка з татом 2
06.50, 05.30 Корисні 

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

Дрімтопія»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під 

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

винищувачка вампірів»

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.00 «Піщані історії»
08.10 «Загублені в часі»
08.30 «ВІЛ: стосується 

кожного»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Гала-концерт 

фестивалю «Оберіг-
2017»

13.10 Т/ф «Олександр 
Колодій: «Мішень 
чемпіона»

13.35 «Волинська 
веселка» («Колос» )

14.00 Т/ф «Безсмертя»
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»
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
21.10 Т/ф «Пісня долі - 

Волинь»
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»
04.30 «Музичний 

проспект»
04.50 «Волинська 

веселка» («Колос» )
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

07.15, 15.25 «Все буде 
добре!»

09.15 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

11.00 Х/ф «За 
сірниками»

13.00 «Битва екстрасенсів 
17»

17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

20.00, 22.45 «Хата на 
тата»

01.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

03.06 «Найкраще на ТБ»

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

Хілс, 90210»
12.00 Х/ф «Академія 

вампірів»
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 «Області 

темряви»
01.00 «КВН»

03.00, 02.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»
10.20 Х/ф «Школа 

Авалон»
12.15 Х/ф «Макс Стил»
14.10 Х/ф «Людина-

павук: Ворог у тіні»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за 

Ревізором
00.20 Х/ф «На дні»
02.05 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.40 Х/ф «Сусіди по 

розлученню»
13.40, 15.30 Т/с «Теща-

командир»
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

перегони 3: Інферно»
01.40 Профілактика!!!
05.30 Реальна містика

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 21.40 
Мисливці за зброєю 11.20 
Вомбат: 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 20 найжахливіших 
вбивць 00.30 Путівник 
неприємностей 02.10 
Україна: забута історія 
04.30 Код доступу 

ПОНЕДІЛОК 4 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 07.55, 08.30, 

18.55, 22.00, 00.30, 
03.00 Погода

07.35 Євромакс
08.35 М/с «Пригоди 

Спанкі»
10.00 Мозаїка 

батьківства
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 Віктор Павлік 

«Улюблені хіти»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
03.05 Т/с «Акваріум»

ВІВТОРОК 5 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 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.00, 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 Діти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.30 
18.35, 01.45 Новини. 

Культура
19.00 Перший на селі
19.25, 00.20 Д/с «Столика 

Японія»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.45 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 03.10 

Розсекречена історія
00.40, 04.05 Д/с 

«Орегонський путівник»
04.35 Д/с 

«Середземномор’я»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

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

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на 

виживання
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Варьяти

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

13»

12.25 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.55 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
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 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
15.10, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Розсміши коміка»
20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»
01.20 Х/ф «Смертельні 

перегони 3: Інферно»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мисливці 
за зброєю 11.20 Вомбат: 
таємне життя 12.20 
Мадагаскар: зелений рай 
14.10, 02.20 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Смертельний двобій 
16.00 Скарби за копійки 
16.50, 22.40 Загадки 
планети 17.50 Скептик 
19.50 Війна хижаків 20.50 
Скарби зі звалища 00.30 
Путівник неприємностей 
04.40 Брама часу 

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, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля »

12.50 «Міняю жінку »
14.20, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.20 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

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

«Розумник Вілл 
Хантінг»

04.30 Т/с «Пончик Люся»

1+1

05.50 Мультфільм
06.20, 23.00 «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»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Той, що не спить»

13.50 «Життя на грані»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.55 Х/ф «Дорога 
Олена Сергіївна»

03.20 «Скептик 3»

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

10.00 Більше ніж правда
11.00 Т/с «Нюхач - 3»
12.00, 13.25 Х/ф 

«Смертельна зброя»
14.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.00, 16.20 Т/с «Майор 

і магія»
17.35, 21.25 Т/с «Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25, 01.55 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.45 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»

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 2

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Трубач»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 02.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 23.25 Тема дня
12.00 «Варто знати»
12.55 Т/ф «Самітник із 

роду Косачів»
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 Т/ф «Самітник із 

роду Косачів»
03.20 Т/ц «Народна 

скарбниця»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 «Музичний 

проспект»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»
05.30 Т/ц «Роки і долі»
05.50 «Волинська 

веселка»

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 Огляд світових 

подій
09.00 Т/с «Акваріум»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
13.00 Віктор Павлік 

«Улюблені хіти»

АВЕРС 14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Серіал 

«Роксолана»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 MunGust та 

симфонічний оркестр 
«Sound Bliss»

18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Буйна»
03.05 Т/с «Акваріум»
05.00 Обережно, діти!

Фільм «Області темряви» Фільм «Ґранд-реванш»

23:00 10:30

sonrazum
a.ru

telegraph.co.uk

Фільм «Смертельні перегони 3: Інферно»

01:20

kinobaza.com
.ua

«МІС ВСЕСВІТ» – 
КРАСУНЯ З ПАР 

У Лас-Вегасі відбувся щорічний 
конкурс краси «Міс Всесвіт 2017». 

Перемогу здобула 22-річна Демі-Лі 
Нель-Пітерс з Південно-Африканської 
республіки, інформує «ТСН.ua».

Друге і третє місця посіли представ-
ниця Колумбії Лаура Гонсалес і учасниця 
з Ямайки Давіна Беннет. 18-річна українка 
Яна Краснікова, яка виграла конкурс «Міс 
Україна Всесвіт-2017», до трійки фіналіс-
ток не потрапила. Усього за титул «Міс 
Всесвіт» боролися 92 дівчини. 

Прикрашену сапфірами і діамантами 
корону з білого золота новоспеченій ко-
ролеві краси передала минулорічна пе-
реможниця конкурсу, француженка Ірис 
Міттенаар. 

краса врятує світ 

ua.korrespondent.net



www.volynnews.com
– Навіщо етикетки з бананів зривати? 

– Для балансу Всесвіту. Хтось же їх там, в Африці, наклеює, а ти тут маєш здирати! Серіал «Кухня»
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ЧЕТВЕР 7 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, 
02.00 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.00, 16.35, 20.20, 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»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.30 
18.35, 01.45 Новини. 

Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ «Розкіш 

Нижньої Апші»
19.25, 00.20 Д/с «Столика 

Японія»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.45 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 03.10 

Розсекречена історія
04.05 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.35 Д/с 

«Середземномор’я»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

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

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

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

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

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів 

13»

12.20 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
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 
сезон»

15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 00.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Зоря» - 
«Атлетік»

00.15 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Мисливці за зброєю 
11.20 Війна хижаків 12.20 
Мадагаскар: зелений рай 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Смертельний 
двобій 16.00 Скарби зі 
звалища 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Скептик 19.50 Сила 
тварин 20.50 Скарби за 
копійки 00.30 Путівник 
неприємностей 02.10 
Гордість України 04.40 
Потойбіччя. Сни 05.10 
Запрограмовані долі 

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, 12.20 
«Чотири весілля »

12.30 «Міняю жінку »
14.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.00 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

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

2017»
00.40 Х/ф «Невдаха з 

Каунт-Каунті»
04.30 Т/с «Пончик Люся»

05.55 Мультфільм
06.20, 23.00 «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»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Той, що не спить»

13.50 «Життя на грані»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.55 Х/ф «Дві стріли»
03.20 «Скептик»

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

09.55 Секретний фронт
10.55, 17.35, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
11.55, 13.25 Х/ф 

«Смертельна зброя-3»
14.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.00, 16.20 Т/с «Майор 

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

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.45 Х/ф «Смертельна 
зброя-4»

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

03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом 2

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 02.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00, 13.25, 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/ф «Вбивча 

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

купюр»
14.45, 23.25, 02.40 

«Музичний проспект»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

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

ідей»
17.35 Т/ц «Вухаті та 

хвостаті»
18.00 «Ваш депутат»
18.40 «Піщані історії»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

корупція!»
21.30 Ретроспектива: 

«Вітражі» 
(Н.Кумановська)

22.00, 04.00 
Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини 
«На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35 Актуальне 

інтерв’ю
09.00 Т/с «Гори димлять»
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»

АВЕРС 13.00 Brevis Rock DJ Party
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Brevis Rock DJ Party
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Гріх» 02.30 

Новини «На часі»
03.05 Т/с «Будинок 

батька твого»

«ДИТЯЧЕ ЄВРОБАЧЕННЯ»: 
ПЕРЕМОГЛА РОСІЯНКА 

Фінал «Дитячого Євробачення-
2017» відбувся у Тбілісі в Грузії. 

Українка Анастасія Багінська увійшла 
у першу десятку. Однак перемогу 
здобула росіянка Поліна Богусевич, 
яка набрала 188 балів.

Друге місце зі 185 балами посів Грігол 
Кипшидзе з Грузії. На третьому – Ізабелла 
Кларк з Австралії, у неї 172 бали, повідом-
ляє «24 канал».

Представниця України Анастасія Багін-
ська з піснею «Не зупиняй» посіла сьоме 
місце. Вона отримала 147 балів.

Наступного року «Дитяче Євробачен-
ня» відбудеться у Мінську. Представники 
Грузії здобували перемогу в конкурсі тричі 
(у 2008, 2011 та 2016 роках), але цього року 
країна приймала конкурс уперше. 

пісенний конкурс 

Фільм «Невдаха з Каунт-Каунті»

00:40

СЕРЕДА 6 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, Новини

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

09.30 Д/ф «Рейд»
10.45 Д/ф «Аеропорт»
11.55 Д/ф «Дебальцеве»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.35, 23.15 Погода
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.20 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.35, 02.35 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф 

«Митрофанови:Історія 
родини батька і сина»

19.05 Д/ф «19-річний 
командир»

19.15 Д/ф «Монгол. 
Історія снайпера»

19.30 Д/с «Столика 
Японія»

20.25 Слідство. Інфо
21.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
23.30 Футбол. Клубний 

Чемпіонат Світу-2017. 
Аль-Джазіра - Окленд 
Сіті

03.10 Розсекречена історія
04.05 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.50, 22.10 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зіркові яйця
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «Битва екстрасенсів 

13»

12.10 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.10 «Один за всіх»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
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 сезон»
15.10, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА «Шахтар» 
- «Манчестер Сіті»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Мисливці за зброєю 
11.20 20 найжахливіших 
вбивць 12.20 Мадагаскар: 
зелений рай 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.00 Скарби 
за копійки 16.50, 
22.40 Загадки планети 
17.50 Скептик 18.50 
Бандитський Київ 19.50 
Війна хижаків 20.50 
Скарби зі звалища 00.30 
Путівник неприємностей 
02.00 Місця сили 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.00, 05.20 «ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Чотири весілля »

12.45 «Міняю жінку »
14.15, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.15 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00, 23.35, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.45 Т/с «Пончик Люся»

05.55 Мультфільм
06.20, 23.00 «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»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Той, що не спить»

13.50 «Життя на грані»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.55 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

03.20 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.00, 17.35, 21.30 Т/с 
«Нюхач»

12.00, 13.25 Х/ф 
«Смертельна зброя-2»

14.55 «На трьох»
15.00, 16.20 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»
23.50 Х/ф «Смертельна 

зброя-3»
02.55 Т/с «Морська 

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

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50, 05.30 Корисні 

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

сестричка»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під 

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

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25 «Із 

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

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30 Т/ц «Палітра»
11.00 «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, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ц «Воїни миру» 

(«Світязь»)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Антракт» (Л. 

Зеленова)
23.50 «Хроніка війни»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

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

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ц «Заручники 
свободи»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини 
«На часі»

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

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 23.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Гори димлять»
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»

АВЕРС 13.00 MunGust та 
симфонічний оркестр 
«Sound Bliss»

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

польською
16.30 Рандеву
17.00 Brevis Rock DJ Party
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Актуальне 

інтерв’ю
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Гори димлять» 

02.30 Новини «На часі»
03.05 Т/с «Гріх»

Фільм «Смертельна зброя-3»

23:50

Фільм «Братик і сестричка»

10:45

toloka.to

toloka.to
kinobaza.com

.ua

ЄВГЕНІЮ ВЛАСОВУ 
ПОВЕРНУЛИ З ТОГО СВІТУ 

Українська 
співачка Євгенія 

Власова ледь не 
померла. За останні 
два тижні їй зробили 
чотири операції. Про 
це розповіла мама 
співачки Галина 
Поплавська, передає 
«Гордон». 

«Дочка зателефо-
нувала мені і сказала, 

що сильно болить живіт. Вона викликала 
швидку. Лікар сказав, що це небезпечний 
стан, і наполіг, щоб Женя поїхала до лікарні. 
Її погодилася прийняти клініка «Борис». Ви-
являється, після перенесеної операції у неї 
утворилися спайки і розвинулася непрохід-
ність кишечника. Доньку врятував відомий 
хірург – академік Петро Фомін», – розпові-
ла мама співачки.

Медики кажуть, що рецидиву раку не 
виявлено. Однак прогнозів на повне оду-
жання поки що ніхто не дає. 

Нагадаємо, артистка пішла зі сцени ві-
сім років тому через онкохворобу.

хвороба

1tv.com
.ua

ushki-ruchki.ru



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
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ЗОРЯНИЙ ДИТСАДОК СВЯТКУЄ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

ФОНД РОЗВИТКУ «ЕРУДИТ» ВІДЗНАЧИВ 
ДРУГУ РІЧНИЦЮ ДІЯЛЬНОСТІ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ
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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  

У 2015 році Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» започаткував 

проект «Фонд розвитку 
навчального закладу». Його 
мета – сприяти ефективному 
використанню коштів для 
покращення навчального 
процесу, розвивати навчально-
методичну базу освітнього 
закладу та залучати додаткові 
джерела фінансування. У 
Луцьку вже створено й успішно 
функціонують 36 фондів 
розвитку: 18 у дитсадках та 18 у 
школах. 

Першими крок назустріч осві-
ті наважилися зробити у ЗОШ І-ІІ 
ступенів №11-колегіумі. Фонд роз-
витку навчального закладу «Еру-
дит» зареєстрували в листопаді 
2015 року. За два роки активної ро-
боти ініціативні батьки вже мають 
неабиякі напрацювання. 

– Ми шукаємо нові можливості 
для нашого навчального закладу, 
нові шляхи фінансування. Адже на 
сьогодні освіта потребує додатко-
вих вливань, – розповідає голова 
правління фонду розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит» Наталія Гунько. – За 
перший рік ми залучили у школу 
майже 100 тисяч гривень. Цього 
року – 170 тисяч. Напрацьованим 
шляхом іти набагато легше. Дуже 
приємно, що нам ідуть назустріч 
депутати Луцької міської ради та 
керівництво міста. 

Одним з найвагоміших на-
працювань у школі є покриття на-
вчального закладу мережею інтер-
нет. Проект недешевий – більш як 
60 тисяч гривень, а реалізували 
його батьки спільно з Фондом Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Також у 
школі встановили систему відеона-
гляду задля безпеки дітей. 

Фонд розвитку активно під-
тримує і шкільні творчі колективи, 
і розвиток учнів загалом. У 2016 
році фонд започаткував фестиваль 
танцю «Золота Лілея». Тоді у хорео-
графічній боротьбі взяли участь 

У ДНЗ №3 «Зоряний», що в 
Луцьку, – радісна подія. Маленькі 
дошкільнята, випускники 
закладу, друзі, нинішні 
працівники та ті, хто пішов 
на заслужений відпочинок, 
поспішають привітати рідний 
дитсадок з 35-річчям. 

У просторій актовій залі пану-
ють родинний затишок та щира ат-
мосфера. Тут зібралися люди, яких 
об’єднав навчальний заклад. Дзвін-
кі пісні від маленьких вихованців 
роблять свято ще яскравішим. За-
пальними танцями вітають заклад 
випускники, що вже стали школя-
рами, зі щирими словами зверта-
ються до присутніх гості. 

– Ювілей – не лише свято. Це і 
підбиття підсумків, і планування. 
Зі словами подяки хочу звернутися 
до тих, хто працював на початках 
розвитку нашого дошкільного на-
вчального закладу, хто роками до-
кладав зусиль, аби садочок сьогодні 
функціонував, – наших ветеранів 
праці, – виступила з вітальним сло-
вом завідувачка ДНЗ Людмила На-
гірна.

ІНІЦІАТИВНІ БАТЬКИ ЗАЛУЧИЛИ У ШКОЛУ МАЙЖЕ 270 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
400 дітей. Наступного року фести-
валь зібрав майже 1000 юних тан-
цюристів. Також учні школи взяли 
участь у першій в Україні учнів-
ській обласній раді. Цей проект дав 
школярам можливість обговорюва-
ти проблеми області на рівні депу-
татів. Не було часу сумувати учням 
і під час канікул. Вони відвідували 
різноманітні майстер-класи, що 
відбувалися в Арт-галереї Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– За цей рік дуже багато зроб-
лено. Ми зміцнили матеріально-
технічну базу школи, отримали 
багато нової техніки. Дуже ком-
фортно змінилися умови організа-
ції освітнього процесу і в кабінеті 
трудового навчання, і в хореогра-
фічному кабінеті, – констатує ди-
ректор школи Марія Мороз. 

Успіхом увінчалася й участь 
фонду розвитку в міському конкур-
сі кращих громадських ініціатив 
жителів Луцька. Проект «Ерудита» 
зі створення скверу мрійників та 

інтелектуалів поряд зі школою став 
одним із переможців конкурсу. Як 
результат – у сквері встановили 
гойдалки і столи для гри в шахи.

Сприяє розвитку школи актив-
на співпраця фонду розвитку з де-
путатами Луцької міської ради від 
фракції УКРОП Сергієм Балицьким 
та Юрієм Безпятком, які свого часу 
навчалися в цьому закладі, а зараз 
дбають про його модернізацію. За 
їхнього сприяння школа отрима-
ла комп’ютерну техніку. А під час 
святкування Дня кварталу в 40-му 
мікрорайоні депутати подарували 
школі 3D-принтер. Такою техніч-
ною новинкою може похвалитися 
аж ніяк не кожна школа в Україні. 

– Фонд розвитку служить ко-
мунікатором між адміністрацією 
школи, батьками, учнями, владою, 
спонсорами. Його робота спрямо-
вана на те, щоб разом поліпшувати 
умови навчання, – відмітив Юрій 
Безпятко. – Ці два роки минули 
дуже швидко. Я вдячний вам за 

співпрацю. Адже разом ми можемо 
значно більше.

Депутат Сергій Балицький, 
який також є засновником волон-
терського центру «Серце патріота», 
відмітив, що про фонд розвитку 
«Ерудит» знають не лише в Луцьку, 
а й на сході України. Адже у школі 
неодноразово організовували різні 
благодійні акції, аби допомогти вій-
ськовослужбовцям.

Ще один депутат від УКРОПу, 
радник луцького міського голови 
Борис Смаль подякував батькам та 
педагогам школи за те, що не побо-
ялися та зробили величезний крок 
для того, аби вивести освіту Луцька 
на новий рівень.

– Ми добре пам’ятаємо, яку 
неоднозначну реакцію спричинила 
з’ява такої організації в консерва-
тивній системі освіти. Скільки було 
різних міфів, страхів. Результатом 
вашої праці є не тільки фінансові 
показники. Перш за все – це море 
позитивних емоцій, що їх отрима-

Серед присутніх – і перша 
очільниця дитсадка Тамара Коц. 
Саме вона 35 років тому була од-
нією з тих, хто перерізав стрічку на 
урочистому відкритті дошкільного 
закладу. 

– Я пригадую, як ми підбирали 
назву для садочка. Дуже приємно, 
що вона залишилася донині. Тож 

нехай «Зоряний» зорить ще довгі 
роки, – побажала Тамара Григо-
рівна. 

Тамара Коц пригадала: попри 
те, що дитсадок розрахований на 16 
груп, на початках працювало лише 
12. Тоді не вистачало дітей. Зараз 
же, навпаки, групи переповнені. За 
35 років діяльності випускниками 
садка стали понад дві з половиною 
тисячі дітей.

Привітали дитсадок щирими 
словами і його друзі. Власне, од-
ним із таких є Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», за сприяння якого 
в ДНЗ створено фонд розвитку на-
вчального закладу. 

– 35 років для дитсадка – пора 
ранньої юності, коли є молодець-
кий запал та сміливі плани. Саме 
така атмосфера панує у цій залі. 
Зростання вам, здійснення най-

сміливіших планів та задумів, – за-
значила представниця Фонду Інна 
Ткачук та вручила завідувачці сер-
тифікат на отримання благодійної 
допомоги. 

Фонд розвитку ДНЗ №3 «Зоря-
ний» було створено одним з пер-
ших у Луцьку. Загалом, за період 
його діяльності вдалося замінити 
вікна, придбати стільці в актову 
залу, музичний центр, спортивний 
інвентар для дітлахів. Активно до-
лучається фонд розвитку й до орга-
нізації святкових заходів, що відбу-
ваються у дитсадку. 

У дошкільних навчальних за-
кладах є давня традиція. На день 
народження маленьких вихованців 
дітки беруть іменинника в коло та 
виконують святкову пісню «Коро-
вай». Підтримали традицію і в день 
народження дитсадка. На завер-
шення святкового дійства музичні 
керівники Оксана Бернацька та Ка-
терина П’явка зіграли для «Зоряно-
го» Happy Birthday to You.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ли учні школи. Ваша місія лише 
починається. Ви досягли того віку, 
який дає вам можливість виходити 
на міжнародний рівень, – зауважив 
Борис Смаль. 

Упродовж двох років у ногу з 
«Ерудитом» крокував Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом», який 
не лише сприяв створенню фонду 
розвитку при школі, а й надавав 
юридичні консультації, поради та 
фінансову підтримку. Представник 
Фонду «Тільки разом» Інна Ткачук 
привітала «Ерудит» з другою річ-
ницею успішної роботи та вручила 
сертифікат на отримання благодій-
ної допомоги для здійснення ста-
тутної діяльності.

За два роки діяльності фонду 
розвитку «Ерудит» зроблено чима-
ло, та ще більше – у планах. 

– Ми мріємо про смарт-дошки, 
гурток із робототехніки, адже час 
не стоїть на місці, техніка йде впе-
ред. На наше переконання, школа 
має бути модернізована. Мають 
бути технічні новинки, що спону-
кали б дітей до розвитку, – резюму-
вала Наталія Гунько.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У подарунок від Фонду – 
сертифікат 

Рідний дитсадок вітають дошкільнята

Учні школи вітають гостей
Наталія Гунько звітує про 
роботу фонду розвитку
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ЛУЧАН 
ДАЄ ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

АКТИВНА ГРОМАДА

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИІНІЦІАТИВА

У ФАПІ, В ЯКОМУ ЗАМЕРЗАЛА 
ВОДА, ТЕПЕР ТЕПЛО І ЗАТИШНО

ЯРМАРОК ЗАРАДИ ДОБРА
Фойє луцької школи №10 
перетворилося на 
справжнісінький ярмарок. 
Гамір, дзвінкий сміх, 
а головне – здобний 
товар і демократичні 
ціни. На столах – печиво, 
тістечка, кекси, пироги 
та інші смаколики. 
Продають школярі й 
власноруч виготовлені 
прикраси. Виручені кошти 
планують спрямувати на 
благодійність. 

ФАП у Кульчині Турійського 
району можна сміливо 
назвати осередком здоров’я 
трьох сіл: Кульчина, Ставка, 
Мировичів. Тут завжди 
людно. Хтось приходить 
на процедури, хтось – тиск 
поміряти, а ще хтось – просто 
поспілкуватися. Та холодне 
приміщення медпункту 
унеможливлювало надання 
якісної кваліфікованої 
медичної допомоги в 
зимовий період. 

Завідувачка ФАПу Ольга Луцюк розпові-
дає, що приміщення опалювалося обігрівачем. 
Попри це, температурний режим не відпові-
дав санітарним нормам. Тепло не затримува-
лося в приміщенні через старі дерев’яні вікна, 
двері, підлогу. Адже ремонту в ФАПі не роби-
ли понад десять років. 

– Через низьку температуру порушував-
ся графік профілактичних щеплень, було не-
можливо проводити щомісячні профілактич-
ні огляди немовлят, медичні маніпуляції та 
процедури, – пригадує Ольга Луцюк. 

– Коли у 2015 році я стала сільською голо-
вою, то просто була вражена, що ФАП працює 
в таких умовах. Узимку в відрах навіть вода 
замерзала, – розповідає Любов Лисиця. – На 
території нашої сільської ради проживає 754 
людини, багато маленьких діток. Молодь не 
виїжджає, залишається жити тут. Тож ФАП у 
селі обов’язково має бути. 

Самотужки впоратися з такими масштаб-
ними роботами громаді було годі. Тому ви-
рішили заручитися підтримкою Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». На умовах співфінан-
сування громади, сільської та районної рад, 
Фонду відремонтували приміщення, придба-
ли меблі та обігрівачі, холодильник, пральну 
машину. 

На перший погляд, усе просто: профінан-
сували – зробили. Насправді ж справа просу-
валася дуже повільно. Робили стелю – посипа-
лися стіни, відремонтували стіни – мусили й 
підлогу до ладу довести. Працювали дружно, 

часто засиджувалися до півночі. Та все-таки 
отримали бажаний результат. 

На відкриття оновленого ФАПу зібралося 
чимало місцевих жителів. Люди пишаються 
тим, що вдалося зробити. Бо ж усі пам’ятають 
і старі дошки, і воду замерзлу.

– Я майже щодня приходжу сюди. Бо в 
мене хворіє мама. Їй уже 92 роки, – ділить-
ся жителька Кульчина Надія Сарахман. – І 
дівчата безвідмовні працюють тут. Завжди 
приходять на виклик, лікують. Нам медпункт 
украй потрібен. Куди ж у такому віці та такою 
дорогою та бабця поїде в Турійськ? Вона й у 
лікарні ніколи не була. 

Це другий проект, що його реалізувала 
кульчинська громада спільно з Фондом Іго-
ря Палиці «Тільки разом». На умовах співфі-
нансування закупили озвучувальну техніку 
в школу. Ще один проект (сценічні костюми 
для школярів) реалізовували разом з Будин-
ком культури сусіднього Растова.

– Я дійшла висновку, що проекти можна 
розділити на дві категорії: дуже цікаві, які 
цікаво розпочинати і завершувати, та ті, що 
конче потрібні для громади – пов’язані зі 
здоров’ям людини. Цей проект саме такий, – 
каже куратор проекту, представниця партії 
УКРОП у Турійському районі Олена Мазурак. 
– Коли я вперше зайшла у ФАП, то була не-
приємно здивована: старі вікна, покриття... Та 
люди об’єдналися і розв’язали проблему.

Ірина ЮЗВА,
Турійський район

До заходу долучилися учні 5-11 кла-
сів. Це не перший благодійний ярмарок 
в НВК №10. Напередодні Великодня у 
школі організували акцію «До світлого 
дня – світлі вчинки». Тоді за виручені 
кошти придбали речі для військово-
службовців, які несуть службу на схо-
ді України. Тепер у планах педагогів та 
школярів – інша добра справа.

– Ми хочемо купити подарунки до 
новорічних свят для дітей-сиріт і людей 
поважного віку. У нашій школі був мі-
сяць милосердя. Учні відвідували дитя-
чий будинок і дуже перейнялися долею 
цих діток. Це й спонукало організувати 
ярмарок. Ми вдячні всім батькам за те, 
що пішли назустріч та долучилися до ак-
ції, – відмітила голова правління фонду 
розвитку НВК №10 «Перспективна шко-
ла», співорганізатор ярмарку Марина 
Єрмоленко. 

Фонд розвитку «Перспективна шко-

Жителі приватних секторів міста 
зазвичай найбільше обділені 

увагою місцевої влади. Особливо це 
стосується вулиць, віддалених від 
центру. Щороку люди звертаються в 
мерію з проханням відремонтувати 
дороги, зробити освітлення, але 
зазвичай отримують стандартні 
відписки: «Немає коштів». 

Щоб відстоювати свої інтереси, лучани, 
які проживають на вулицях Ковельській, 
Качалова, Лєскова та провулку Качалова, за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» створили орган самоорганізації насе-
лення «Вуличний комітет «Качалова 2015». 
Минуло зовсім небагато часу, а вже є неаби-
який результат. Активній громаді вдалося 
розв’язати проблему, що супроводжувала їх 
десятки років. Нарешті на цих вулицях за-
світилися ліхтарі.

«Вуличний комітет «Качалова 2015» 
об’єднує 27 приватних будинків. Голова 
ОСН Марія Татарчук зазначає: згуртувала 
людей потреба у змінах. Адже у вечірній час 
на вулиці була суцільна темрява, а в дощову 
погоду через величезні калюжі взагалі про-
йти було годі. 

– Ми живемо на цій вулиці вже 27 років. 
Тут не було ні світла, ні твердого покриття. 
Усі ці роки ми ходили й просили, щоб нам 
зробили освітлення, але все даремно, – при-
гадує Марія Татарчук.

У 2017 році «Вуличний комітет «Качало-
ва 2015» взяв участь у Програмі підтримки 
ОСН м. Луцька на 2017-2020 роки, яку іні-
ціювали та розробили депутатська фракція 
політичної партії «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» спільно з новостворе-
ними ОСН. Завдяки цьому було здійснено 
реконструкцію мереж зовнішнього освіт-
лення на вулицях Качалова, Лєскова та про-
вулку Качалова. 

Представник Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Олена Оліфірович зауважила: 
«Вуличний комітет «Качалова 2015» – пер-
ший ОСН, який взяв участь у Програмі під-
тримки ОСН м. Луцька на 2017-2020 роки. 

– Для того щоб реалізувати проект із 
реконструкції мереж зовнішнього освіт-
лення, було проведено низку зустрічей, які 
зініціювали члени ОСН. Його голова Марія 
Татарчук та голова ревізійної комісії Віктор 
Тарасюк зустрічалися на території ОСН із 
представниками департаменту ЖКГ, під-
рядником та проектантами для обговорен-
ня усіх деталей проекту. Усі пропозиції від 

членів вуличного комітету було врахова-
но, – відмітила Олена Оліфірович. 

Віктор Тарасюк, голова ревізійної комісії 
ОСН «Вуличний комітет «Качалова 2015», 
зазначив, що загальна вартість робіт проек-
ту склала понад 100 тисяч гривень. Частку 
ОСН, що передбачена програмою, а це май-
же 6 тисяч гривень, профінансував Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Ми неодноразово зверталися в міську 
раду, були присутні на комісіях. Та справа 
далі виборчих обіцянок не заходила. Влада 
змінювалася, приходили інші керівники, а 
наша проблема лишалася нерозв’язаною, – 
розповідає Віктор Тарасюк. – Уже й сумні-
валися, що цього разу щось вийде, але дуже 
приємно, що нас почули. З міського бю-
джету на наш провулок виділили майже 
100 тисяч гривень. Далі будемо працювати 

над тим, щоб зробити дорожнє покриття. 
Нові ліхтарі, що нині справно працюють 

темної пори доби, неабияк виручають міс-
цевих жителів. Однак проблема бездоріжжя 
значно ускладнює життя лучан.

– Ми дуже вдячні за освітлення, але на 
цьому не будемо зупинятися. Тут живе бага-
то молоді, діток, які ходять до школи, на різ-
ні гуртки. Вони хочуть мати гарний вигляд, 
щоб зайти в школу чистенькими, а з нашою 
дорогою це нереально. Тут яма на ямі. Щоб 
пройти в дощову погоду, потрібно понад 
самою огорожею шукати якусь стежину, – 
розповідає жителька вулиці Качалова Гали-
на Демчук.

Наступний проект, за який візьмуться 
члени ОСН «Вуличний комітет «Качалова 
2015», – ремонт дороги. У цьому також роз-
раховують на допомогу влади. Адже меш-
канці приватного сектору – це лучани, які 
люблять своє місто й хочуть, щоб у кожному 
його куточку було гарно, затишно і зручно.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ла» функціонує вже рік. Марина Єрмо-
ленко каже, що хоча й важко залучати 
спонсорів у навчальний заклад, та це 
можливо. Зокрема, на умовах співфінан-
сування спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» вдалося відремонтува-
ти стелю у коридорі та оновити столи в 
їдальні. У планах – відремонтувати кабі-
нет хореографії.

Співпрацює з фондом розвитку й ад-
міністрація школи. Директор НВК Олег 
Михальчук каже, що співпраця батьків, 
педагогів, учнів та небайдужих дітей дає 
результат. Щодо благодійного ярмарку, 
то Олег Євгенович констатує: такі заходи 
не лише стали традиційними, а з кожним 
разом набирають усе більших масштабів, 
адже спрямовані вони на те, щоб добра у 
світі стало трішки більше.

– Діти мають бути адаптованими до 
дорослого життя. Вони розуміють, що, 
крім навчання у школі, є багато речей, 
на які потрібно реагувати. Сьогоднішня 
акція – одна з таких. Учні продають свої 
вироби, а за вторговані гроші допома-
гають дітям-сиротам, старшим людям. 
Коли учні приходять в будинок маляти, 
потрібно бачити їхні очі. Вони два тиж-
ні ходять під враженнями, – розповідає 
Олег Михальчук. 

Серед покупців – діти, яким уже не 
сидиться на уроках, батьки, вчителі. На-
віть директор купив цілу торбину соло-
дощів, аби підтримати добру справу. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

До реалізації проекту громада 
доклала неабияких зусиль 

Виручені кошти школярі 
спрямують на благодійність 

До доброї справи 
долучилися й учні 5-Л класу 

Спільна праця дає гарний результат

Проблема бездоріжжя значно 
ускладнює життя місцевих жителів
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

Народні депутати від 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» зареєстрували 
у Верховній Раді два законопроекти, 
які мають відновити права 
професійно-технічної та фахової 
передвищої освіти. 

Гальмування процесу 
відведення земель 
«Волиньторфу» вже 
призвело до того, що в 
2018 році випуск продукції 
зменшиться вдвічі, 
чисельність працівників 
доведеться скоротити 
на 200 осіб, а це половина 
колективу. У 2019 році 
підприємство повністю 
зупинить роботу.

АКТУАЛЬНО ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ОСВІТНЯ РЕФОРМА ПОТРЕБУЄ 
НАЛЕЖНОГО ФІНАНСУВАННЯ» 

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ ІГОР ПАЛИЦЯ: «АБО ХТОСЬ ХОЧЕ ВКРАСТИ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, АБО ЦЕ ДИВЕРСІЯ»

Голова Волинської обласної 
державної адміністрації 
Володимир Гунчик 
працює не на користь 
Волині та підставляє 
Президента, блокуючи 
роботу держпідприємства 
«Волиньторф». Про це під час 
сесії облради заявив голова 
Волинської обласної ради, 
укропівець Ігор Палиця. 

Представники колективу «Во-
линьторфу» вдруге приїхали до 
депутатів по підтримку щодо за-
безпечення нормальної роботи 
ДП. 

За словами голови профспілки 
«Волиньторфу» Аліни Базарнової, 
з 7 вересня відбулася лише одна 
зустріч чиновників ОДА та пра-
цівників підприємства.

Проблеми освіти обговорили 
в Луцьку під час виїзного 

засідання комітету з питань освіти і 
науки Верховної Ради України. Захід 
відбувся з ініціативи народного 
депутата від УКРОПу, голови 
підкомітету з питань позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти та освіти 
дорослих Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти Ірини 
Констанкевич. 

СІЛЬСЬКА ОСВІТА – 
ДИСКРИМІНОВАНА 

У вересні Верховна Рада ухвалила новий 
закон про освіту. Однак держава не фінан-
сує цю галузь достатньо. Щороку все більшу 
долю витрат на утримання шкіл переклада-
ють на батьків, спонсорів, місцеві громади. 

– 47 відсотків волинської освіти – сіль-
ська, – каже народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. – Діти навчаються пе-
реважно в невеликих школах з малою на-
повненістю класів, які віддалені від район-
них центрів. До них важко дістатися, адже 
дорожнє покриття в жахливому стані. Не 
всі школи забезпечені шкільними автобу-
сами, у багатьох немає інтернету, сучасно-
го матеріально-технічного обладнання. А 
якщо ми справді реформуємо освіту, то по-
трібно робити для неї належний матеріаль-
ний фундамент. 

Додамо, що за рік парламентської ді-
яльності Ірина Констанкевич залучила по-
над 19 млн грн для 82 шкіл свого округу та 
3 млн – для 12 ДНЗ (Камінь-Каширський, 
Ківерцівський, Любешівський та Маневиць-
кий райони). Утім цих коштів недостатньо. 

НОВИЙ ЗАКОН ПРО 
ПРОФТЕХОСВІТУ БУДЕ ЛИШЕ У 
2018 РОЦІ

Ірина Констанкевич зазначила, що з 
2016 року профтехосвіта фінансується з 
місцевих бюджетів. Зараз на місця хочуть 
передати й фінансування коледжів та техні-
кумів (заклади І-ІІ рівня акредитації). 

– На Волині це 10 навчальних закладів, 
і з обласного бюджету на них додатково по-
трібно буде ще 100 млн грн. Це дуже великі 
кошти, – зазначає народний депутат. 

Ще одне важливе питання – розвиток 
профтехосвіти. 

– Ми вважаємо, що такі зміни, які вво-
дять нові правила гри, мають бути напе-
ред прописані, має бути чітке розуміння й 
бачення того, до чого вони призведуть, – 
каже Ірина Констанкевич. – А в нас навпа-
ки: спочатку змінюють, а потім починають 
виписувати законодавство. Перед тим як 
передавати профтехосвіту на місцевий рі-
вень, потрібно було виписати новий закон 
про профосвіту, де врахувати фінансову та 
матеріальну складову. Однак такий закон у 
кращому випадку буде ухвалено в середині 
2018 року. Нині його лише готують. 

– Якщо говорити про коледжі й техні-
куми І-ІІ рівня акредитації, то тут може по-
вторитися та сама ситуація, що й із проф-
техосвітою. За законом про освіту, коледжі 
та технікуми належать до передвищої фа-
хової освіти. Але підзаконних актів, якими 
має регулюватися цей процес, досі немає. 
І допоки міністерство їх не розробило, ми 
вважаємо, що не можна перекладати фі-
нансування на місцевий рівень, – зазначи-
ла нардеп.

Зі свого боку, голова Волинської облас-
ної ради Ігор Палиця під час засідання за-
кликав урядовців надати можливість розви-
ватися бізнесу та роботодавцям, які готові 
фінансувати підготовку фахівців у вишах і 
закладах профтехосвіти.

Він розповів, що до нього й до голови 
ОДА приходять роботодавці, які повідом-
ляють, що не знають, куди подітися від про-
куратури, НАБУ, поліції, які не дають їм 
жити.  

– Давайте разом допоможемо створити 
умови для того, щоб студенти після закін-
чення навчальних закладів могли працю-
вати в Україні, – закликав присутніх Ігор 
Палиця.

«ОСВІТА – ЦЕ БАЗА, З ЯКОЮ 
ЛЮДИНА ЙДЕ В ЖИТТЯ»

Ігор Палиця зауважив, що проблема по-
лягає не лише в якості освіти, а в тому, що 
молодь сприймає Україну як точку відправ-
лення у Європу, де не змінюються щороку 
закони і правила, тому реструктуризація 
освіти має йти в комплексі розвитку усі-
єї системи. Випускники вишів, з його слів, 

мають знати, що прийшли в університет не 
просто по дипломи. 

Голова облради зауважив, що в США 
бюджети університетів становлять по $25-
30 млрд, роботодавці зацікавлені вкладати 
кошти у підготовку фахівців. Натомість в 
Україні досі готують спеціалістів, які не по-
трібні ринку праці, а чимало закладів не ма-
ють належної та сучасної матеріальної бази 
для навчання.  

– Першою чергою потрібно припинити 
красти. Адже спочатку депутати бюджет 
(державний бюджет, – ВН) виділяють туди, 
де можна вкрасти й напхати кишені, а по-
тім за залишковим принципом фінансують 
освіту та медицину. Освіта – це база, з якою 
людина йде в життя, тому потрібно перед-
бачати кошти хоча б на оновлення інфра-
структури, яку отримали після розвалу Ра-
дянського Союзу, – резюмував Ігор Палиця 
та закликав нардепів передати цю інформа-
цію колегам з Верховної Ради.

Участь у виїзному засіданні освітнього 
парламентського комітету взяли перший 
заступник голови комітету з питань освіти 
і науки Олександр Співаковський, перший 
заступник міністра освіти та науки Воло-
димир Ковтунець, народний депутат Тарас 
Кремінь, представники управління освіти 
Волинської облдержадміністрації, освітніх 
установ. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА, 
Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,

Луцьк

«Ми навели переконливі ар-
гументи, як можна врегулювати 
це питання, однак їх, на жаль, не 
взяли до уваги. Лише через 12 днів 
від тієї зустрічі розпорядженням 
голови ОДА створили нову робо-
чу групу, але вона так і не провела 
жодного засідання», – каже Аліна 
Базарнова.

ДП «Волиньторф» змушене 
відстоювати своє право на робо-
ту в суді, де відповідачем є Волин-
ська ОДА. Згідно з юридичною 
процедурою, саме в облдержадмі-
ністрацію ДП подає клопотання 
щодо укладання договорів орен-

ди землі під видобуток торфу. 
Йдеться про дві ділянки площею 
182,17 га, на які «Волиньторф» 
має ліцензії.

За словами директора під-
приємства, депутата облради від 
УКРОПу Івана Киричика, Гун-
чик задовольнив клопотання 
ДП щодо продовження терміну 
договорів на ці ділянки у липні, 
однак через два тижні своїм роз-
порядженням призупинив дії по-
передньо підписаних документів. 
Це розпорядження й оскаржував 
«Волиньторф». Справу розглядав 
Волинський окружний адміні-

стративний суд. Рішення ухвали-
ли на користь держпідприємства. 
Наразі облдержадміністрація по-
дала апеляцію.

Колектив таким кроком обу-
рений. Працівники «Волиньтор-
фу» запропонували висловити 
недовіру голові ОДА Володимиру 
Гунчику. 

«Люди скоро не матимуть 
зарплати. Або хтось хоче вкрасти 
державне підприємство, або це 
диверсія», – висловився голова 
облради Ігор Палиця. 

Після рішень судів, звернень 
колективу ДП «Волиньторф» го-

лова ОДА Володимир Гунчик 
не підписує документи, хоча 
зобов’язаний це зробити.

Як зазначив голова облра-
ди, Волинь уже втратила через 
це сотні мільйонів гривень. По-
при підвищення ціни на торф та 
готовність представників інших 
областей його купувати, підпри-
ємство не може його продавати, 
тому що не має торфу. Таку ді-
яльність Володимира Гунчика він 
назвав диверсією, адже сепара-
тисти – це ті, хто заважає напов-
нювати бюджет. «Ця людина під-
ставляє Президента, ця людина 
працює не на область, ця людина 
працює не на Україну», – сказав 
Ігор Палиця.

Голова облради пообіцяв під-
готувати офіційне звернення щодо 
цього. Він додав, що вже телефону-
вав в Адміністрацію Президента. 
На думку Ігоря Палиці, Президент 
має визначити, чи належно голова 
ОДА виконує посадові обов’язки, 
адже це його вертикаль повнова-
жень. Депутати облради підтри-
мали колектив і вирішили знову 
скерувати звернення щодо ситуа-
ції з «Волиньторфом» Президенту 
та Кабміну.

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Луцьк, Маневицький район

Працівники «Волиньторфу» – заручники ситуації з 
блокуванням роботи підприємства губернатором області

Ігор Палиця розкритикував 
голову ОДА та висловив думку, 
що Володимир Гунчик працює 
не на користь Волині

Парламентський освітянський комітет 
провів виїзне засідання в Луцьку
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УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВІДВІДАЛА 
ГРОМАДИ КАМІНЬ-КАШИРЩИНИ

ДЕНЬ В ОКРУЗІНАШ ДЕПУТАТ 

НАЗАРІЙ НЕДБАЙЛО: 
«ЗМІНИ ГРОМАДУ – 
ПОЧНИ ІЗ СЕБЕ»

Народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич відвідала 

Камінь-Каширський район. Вона, 
зокрема, побувала у селах Оленине, 
Гута-Боровенська та місті Камені-
Каширському.

У Олениному найболючішим питан-
ням, що стоїть уже не перший рік, є будів-
ництво школи. Однак попри те, що гроші 
на це виділяли, їх згодом перерозподіляли 
на інші об’єкти, а будівництво тут так і 
не розпочалося. Тож жителі села Оленине 
вкотре звернулися до Ірини Констанке-
вич по підтримку. Ірина Мирославівна за-
уважила, що клопоталася про будівництво 
школи в їхньому селі та робитиме це й на-
далі. При нагоді депутат оглянула класи, в 
яких навчаються діти, зокрема, кабінет ін-
форматики. За сприяння нардепа на заку-
півлю ноутбуків олениненським школярам 
наприкінці минулого року було виділено 
146 тис. грн з державного фонду соціально-
економічного розвитку.

У Гуті-Боровенській Ірина Констанке-
вич побувала на відкритті турніру з міні-
футболу, де вручила спортсменам м’ячі, 
відвідала місцевий дитсадок та школу. У 
місцеву ЗОШ І-ІІІ ступенів народний де-

путат пообіцяла залучити ще в цьому році 
300 тис. грн з державного бюджету. Кошти 
мають піти на виготовлення проектно-
кошторисної документації на добудову 
спортзалу, їдальні та чотирьох класних кім-
нат, а також на проведення капітального 
ремонту даху навчального закладу. Окрім 
того, на перекриття школи за зверненням 
депутатів районної ради Костянтина Мар-
чука та Світлани Сидорук депутат обласної 
ради від фракції «УКРОП» Анатолій Філюк 
також клопотався про виділення коштів із 
обласного бюджету. 

У Камені-Каширському Ірина Кон-
станкевич вшанувала пам’ять загиблих 
учасників Революції Гідності та поставила 
кошик квітів до меморіальної дошки Геро-
ям Небесної Сотні. У сесійній залі район-
ної ради разом із головами районної ради 
та райдержадміністрації Віктором Сусом і 
Валерієм Дунайчуком нардеп поспілкува-
лася із жителями міста, депутатами міської 
ради, членами виконкому та керівниками 
різних закладів. 

На зустрічі заступник міського голови 
Микола Шворак подякував Ірині Констан-
кевич за підтримку в реалізації проекту з 
природоохоронних заходів. Нардепу вда-

лося залучити 3,1 млн грн на придбан-
ня спецтехніки для утилізації відходів. 
Депутати міської ради порушили також 
інші проблемні питання міста. Учасники 
АТО наголосили на важливості соціаль-
ної підтримки бійців на державному рівні. 
Пенсіо нери поскаржилися нардепові на не-
справедливість пенсійної реформи.

Ірина Мирославівна зауважила, що 
щодо пенсійної реформи вона отримала 
вже чимало скарг:

– На жаль, у багатьох складається вра-
ження, що їх укотре дурять. До мене уже 
було чимало звернень від пенсіонерів щодо 
перерахунку їм пенсій по-новому. Тож я 
звернулася до Пенсійного фонду із відпо-
відними запитами й цими днями вже отри-
мала відповіді. Вони мене спантеличили. 
Виявляється, ось як перераховують пен-
сії: спочатку їх зменшують (застосовуючи 
коефіцієнт 1, а не 1,35, як було раніше), а 
тоді донараховують. Тому я буду консуль-
туватися щодо цього з юристами. І ми ви-
рішуватимемо, яким чином відстоювати 
інтереси громадян, – наголосила Ірина 
Констанкевич. 

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район

Назару Недбайлу лише 22. Але, незважаю чи 
на такий юний вік, йому можуть позаздрити 
навіть досвідчені керівники. 

Назар уже другий термін є головою студент-
ської ради Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, а віднедавна – і 
головою фракції політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» у раді Павлів-
ської об’єднаної територіальної громади, що в Іва-
ничівському районі. До слова, родом хлопець саме 
з Іваничівщини. Тут його знають як такого, що 
завжди готовий підтримати, допомогти, організу-
вати веселий та запальний День села. А ще Назар 
має прекрасний голос, грає на гітарі, саксофоні й 
фортепіано. Серед інших хобі – спорт і знімання 
весільних кліпів та фільмів. 

Цього року Назар завершив навчання на фа-
культеті фізичної культури та спорту й почав здо-
бувати другу вищу освіту на історичному факуль-
теті рідного вишу. Обрав таку спеціальність не 
випадково, адже завжди мав активну громадян-
ську позицію та бажання розвиватися у політиці й 
сфері місцевого самоврядування. А для цього по-
трібні знання та розуміння історичних процесів. 

Кілька місяців тому Назарій увійшов до скла-
ду співзасновників всеукраїнської «молодіжки» 
УКРОПу, а на Волині очолив її осередок. 

– Для мене УКРОП – це не просто партія. Це 
команда людей, які щиро хочуть змінити нашу 
Україну, дати їй новий поштовх для розвитку, 
вибудувати перспективний вектор формування 
самодостатньої та цілісної держави. Великі зміни 
розпочинаються з маленьких кроків. Незважаючи 
на те, що у роботі частенько доводиться набивати 
ґулі, точно знаю: у нашій команді завжди отримаю 
пораду та підтримку. В УКРОПі я маю можли-
вість навчитися того, про що ніколи не розкажуть 
в університеті, отримати найцінніші знання, які, 
перетворюючись на досвід, стають запорукою 
моїх подальших правильних рішень у напрямку 
реалізації планів та задумів. А їх у мене чимало. Та 
найголовніше, хай як банально це для когось зву-
чить, – створити нову Україну – економічно ста-
більну, таку, яка не спонукала б виїжджати за кор-
дон у пошуках кращої долі. Зміни Україну – почни 
з Волині. Зміни Волинь – почни зі своєї громади. 
Зміни громаду – почни із себе, – каже Назарій Не-
дбайло. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Іваничівський район 

Волинська обласна рада 
звернулася до Міністра 
юстиції України щодо 
діяльності Головного 
територіального 
управління юстиції 
у Волинській області 
з рекомендацією 
розглянути питання щодо 
невідповідності обійманій 
посаді начальника 
Головного територіального 
управління юстиції 
у Волинській області 
Валентина Кухарика.

Про це стало відомо під час 
сесійного засідання Волинської 
обласної ради 23 листопада.

Проект рішення зініціював 
голова фракції «УКРОП» у Во-
линьраді Вячеслав Рубльов.

За словами депутата, саме 
через дії державних виконав-
ців накладено арешт на всі 
рахунки одного з найбільших 
підприємств Луцька – ДКП 
«Луцьктепло» – з метою стяг-
нення 28,2 млн грн на користь 
фірми, з якою комунальне під-
приємство не мало жодних 
господарських стосунків. Че-
рез такі дії держслужбовців є 
реальна загроза виникнення 
соціального загострення через 

можливу відсутність опалення 
та протести працівників кому-
нального підприємства з при-
воду заборгованості із заробіт-
ної плати.

– Крім того, на пленарних 
засіданнях сесій Волинської 
обласної ради депутати через 

внесення запитів, підтриманих 
радою, неодноразово підніма-
ли питання про порушення 
законності працівниками реє-
страційної служби Шацького 
районного управління юсти-
ції, Другого відділу державної 
виконавчої служби Луцького 

міського управління юстиції, 
а також про відсутність про-
тягом кількох років у Мане-
вицькому районі Волинської 
області державного нотаріуса, 
який працював би на постій-
ній основі. Через відсутність 
державного нотаріуса жителі 
району змушені звертатися 
до нотаріусів з інших районів 
області, що спричиняє великі 
незручності, особливо людям 
поважного віку, – заявляє Вя-
чеслав Рубльов.

Депутат додає, що на осо-
бистих прийомах громадян, які 
проводять посадові особи об-
ласної ради, жителі Волинської 
області скаржаться на бездіяль-
ність державних виконавців.

Тож депутати просять роз-
глянути питання щодо невід-
повідності обійманій посаді 
начальника Головного терито-
ріального управління юстиції у 
Волинській області Валентина 
Кухарика.

За проект рішення прого-
лосували 40 депутатів.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк 

У школі села Оленине техніку для комп’ютерного 
класу придбали за кошти, які залучила народний 
депутат з фонду соцеконому

У Гуті-Боровенській Ірині Констанкевич 
продемонстрували макет добудови освітнього закладу

Голова фракції «УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов
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ВАКАРЧУК – 
У ТРІЙЦІ ФАВОРИТІВ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ПЕРЕГОНІВ

Якби президентські вибори в Україні 
були найближчим часом, то лідер 

гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук міг би позмагатися за 
президентське крісло, пише BBC.

За даними соціо-
логів, на першому міс-
ці – президент України 
Петро Порошенко. За 
нього віддали б голоси 
16,1% виборців. Кон-
куренцію Порошенку 
в другому турі, нійімо-
вірніше, знову склала б 
лідерка «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко – за неї проголосувало 
б 14,4% респондентів. На третьому місці у 
рейтингу несподівано опинився Святослав 
Вакарчук. За нього готові віддати голоси 
12,1% опитаних.

Політичні експерти стверджують, що все 
це схоже на політтехнології. Втім такі соц-
опитування роблять не без згоди співака. 

СУБОТА 9 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, 02.45 Новини
09.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
13.10, 03.15 Біатлон. 

Кубок світу. ІI етап. 
Гонка переслідування 
12, 5 км. Чоловіки

14.25 Д/с «Столика Японія»
14.45 Д/с «Смак Дзяннаня»
15.40 Біатлон. Кубок 

світу. ІI етап. Гонка 
переслідування 10км. 
Жінки

16.30, 23.30 Футбол. 
Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Пачука - 
Відад

18.25 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. 
1/4 фіналу (Winner M1 
vs AFC)

20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
01.10 Футбол. Клубний 

Чемпіонат Світу-
2017.1/4 фіналу

04.05 Біатлон. Кубок 
світу. ІI етап. Гонка 
переслідування 10 км

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
05.10, 06.10 Kids Time
05.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.15 Дешево і сердито
07.40 Київ вдень та вночі
09.00 Ревізор
11.50 Страсті за 

Ревізором
14.20 Варьяти
16.20 Зіркові яйця
18.15 Х/ф «Нова 

людина-павук»
21.00 Х/ф «Нова 

людина-павук 2: 
Висока напруга»

00.00 Х/ф «БайБайМен»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Медовий 

місяць»
07.55 «Караоке на 

Майдані»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Добігти до 

себе»
13.50 «Зважені та щасливі 

- 7»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.25, 23.50 Т/с «Коли ми 

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

Підсумки голосування»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.10 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
10.50 М/ф «Кунг-фу 

Кролик»
12.45 «Ух ти show»
13.50 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
16.45 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
09.40, 15.20 Т/с «Біле-

чорне»
16.20, 19.40 Т/с «Рідні 

серця»
21.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Таємниці пірамід
08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.40 Смертельний 

двобій
12.30, 21.00 Мисливці на 

динозаврів
14.20 Сила тварин
15.20 Мадагаскар: 

зелений рай
16.10 Дика Канада
18.10 Там, де нас нема
22.40 Сперма: секрет 

життя
23.40 Путівник 

неприємностей
00.30 Скептик
03.40 Містична Україна

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 23.15 «Світське 

життя»
10.55, 02.05 «Голос. 

Діти 4»
13.30 Т/с «Село на 

мільйон 2»
16.30 «Вечірній квартал 

№2 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2017»
00.15 «Модель XL»

1+1

08.00 Х/ф «Осінній 
марафон»

09.50 Х/ф «Солодка 
жінка»

11.50 Х/ф «Зимова 
вишня»

13.30 Х/ф 
«Доторкнутися неба»

15.25 Х/ф «Бебі-бум»
17.25 Концерт Олега 

Винника «Я не забуду»
20.00, 04.30 «Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.35 Т/с «Диван для 

самотнього чоловіка»
02.25 Док.проект «Вицин, 

якого ми не знали»
03.20 Х/ф «Невиправний 

брехун»
05.00 Великий бокс. 

Василь Ломаченко - 
Гільєрмо Рігондо

ІНТЕР

05.00, 04.30 Скарб нації
05.10, 04.40 Еврика!
05.15, 04.45, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.15, 14.15 Дизель-шоу
10.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.50 Х/ф «Васабі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Механік-2. 

Воскресіння»
22.05 Х/ф 

«Перевізник-3»
00.05 Х/ф «Священик»
01.50 Реальне життя

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50, 05.30 Корисні 

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

Пригоди в місті»
11.20 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

12.40 Х/ф «Братик і 
сестричка»

14.00 Казки У
19.00 М/ф «Шрек»
21.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під 

Полтавою
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 «Агросвіт»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.25, 04.30 

«Музичний проспект»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Прем’єра: казка 

«Золотоволоска»
14.30 Концерт-бенефіс Г. 

Максименка
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.30, 03.40 «Волинська 

веселка»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Г. 
Максименко)

20.00 «Про головне 
із Володимиром 
Гунчиком»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
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 «Молодіжна студія»
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 Т/с «Будинок 

батька твого»
11.00 2 Я - одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 В.Козловський 

«Сяйво»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською
14.30 Шляхами Волині
15.00, 02.55 Серіал 

«Справа Дойла»
17.15 Топ- Нет
17.30 У фокусі Європа
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30 Вголос
19.00 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 «Барака»
00.25 Бандерштат 2017. 

Антитіла
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 8 грудня
06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 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»

11.00, 16.50 Погода
11.10 Д/ф «Золотий 

вересень»
12.25, 02.55 Біатлон. 

Кубок світу. ІI етап. 
Спринт 10 км. Чоловіки

13.55 «Схеми»
14.30 Радіо. День
15.10, 04.15 Біатлон. 

Кубок світу. ІI етап. 
Спринт 7, 5 км. Жінки

16.35 Біатлон. Кубок світу. 
Яскраві моменти

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

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

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Хайтарма»
00.45 Д/с «Столика 

Японія»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 07.59 Kids Time
08.00, 22.40 Кохання на 

виживання
12.00, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.40, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.40 Х/ф «Знівечений»
02.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 Х/ф «Шкільний 

вальс»

09.30 Х/ф «Пізнє каяття»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.35 Х/ф 

«Добігти до себе»

СТБ
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
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 
сезон»

15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
03.10 «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, 04.05 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Мисливці за зброєю 
11.20 Війна хижаків 12.20 
Повернення додому 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Смертельний 
двобій 16.00 Скарби зі 
звалища 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Прихована реальність 
18.50, 01.20 Бандитський 
Київ 19.50 Сила тварин 
20.50 Скарби за копійки 
04.30 Україна: забута 
історія 

МЕГА

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

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

09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весілля »

12.30 «Міняю жінку »
14.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»
15.00 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15 «Ліга сміху»
22.20 «Вечірній Київ 

2017»
00.15 Х/ф «Фейкові 

копи»
02.10 Х/ф «Невдаха з 

Каунт-Каунті»
05.25 Мульфільми

05.55 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»
10.05, 12.25 Т/с «Той, що 

не спить»
13.50 «Життя на грані»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»
01.20 Х/ф «Про нього»
04.30 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Інсайдер
10.55, 17.35 Т/с «Нюхач»
11.55, 13.25 Х/ф 

«Смертельна зброя-4»
15.00, 16.20 Т/с «Майор 

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

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

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50, 05.30 Корисні 

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

повітря: Сьома 
подача»

12.00, 19.00 Панянка-
селянка

13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 02.30 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 М/ф «Шрек»
23.00 Х/ф «Нянь»
01.00 Х/ф «Трубач»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

перших уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.15 Т/ц «Історія без 

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

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

господар»
13.45, 14.50, 04.30 

«Волинська веселка»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 Т/ц «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 Т/ц «Роки і долі»
21.30 «Агросвіт»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без купюр»
01.50 «Музичний 

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

подорож»
06.25 Т/ц «Живописна 

Сіверія»

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, 20.00 Євромакс
08.35 Глобал 3000
09.00 Т/с «Будинок 

батька твого»
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»

АВЕРС 13.00 Brevis Rock DJ Party
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 В.Козловський 

«Сяйво»
18.00 Шляхами Волині
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Будинок 

батька твого»
03.05 Т/с «Гори димлять»

Фільм «БайБайМен»

Фільм «Добігти до себе»

Фільм «Нянь»

00:00

20:00

23:00

klubkrik.ru

Фільм «Священик»

00:05

kpbs.org

ua-cinem
a.com

hd720kino.ru

ВОЛИНЯНКА – У 
«КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ»

На телеканалі «СТБ» вийшла 
програма «Караоке на Майдані», 

в якій узяла участь жителька селища 
Ратне Оксана Андросюк. У другому 
турі дівчина співала «Кружит» Дмитра 
Монатика. Волинянка сподобалася 
глядачам і пройшла у фінал.

Учасники співали пісні та збирали гро-
ші в капелюхи. Оксана виконала компози-
цію «Як у нас на Україні» і зібрала майже 
600 гривень. Однак переможцем став су-
перник ратнівчанки, який зібрав 1 200 гри-
вень. За правилами, учасники обмінялися 
капелюхами. 

Дівчина розповіла, що це не перша її 
спроба взяти участь у народному телешоу, 
але удача усміхнулася їй лише цього разу. 

телешоу

з музикантів – у політики?

stb.ua

vesti-ukr.com



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

ТЕЛЕПРОГРАМА16 www.volynnews.com

Те, що один планує, інший уже напевно десь робить. Серіал «Шерлок»

№ 47 (95)  30 листопада 2017 року

НЕДІЛЯ 10 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30, 23.20 Погода
09.45 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
10.40 Перший на селі
11.10 Фольк-music. Діти
12.25 Біатлон. Кубок світу. 

ІI етап. Естафета 4х7, 5 
км. Чоловіки

14.05 Фольк-music
15.05 Біатлон. Кубок світу. 

ІI етап. Естафета 4х6 км. 
Жінки

16.55 Т/с «Серце океану»
21.35 Гумористичне шоу 

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»
01.35 Д/с «Столика 

Японія»

05.15 Більше ніж правда
07.00 Т/с «Слідчі»
08.30 Мене вбили
09.25 Т/с «Відділ 44»
11.20, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
14.45 Х/ф 

«Перевізник-3»
16.45 Х/ф «Механік-2. 

Воскресіння»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Падіння 

Лондону»
22.45 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
00.55 Х/ф «Синевир»
02.25 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50, 05.30 Корисні 

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

накрийся»
12.20 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

14.00 Казки У
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Нянь»
00.00 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, 19.55 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50, 23.35, 02.10 

«Музичний проспект»
12.30 «Офлайн»
13.10 Т/ц «Вухаті та 

хвостаті»
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
15.05 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
15.35 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 Концерт чоловічого 

вокального квартету 
«Акорд». 1 ч.

18.35 Концерт чоловічого 
вокального квартету 
«Акорд». 2 ч.

19.20 Т/ц «Воїни миру»
19.50 «Піщані історії»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Натхнення»
21.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (О.Каліщук)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
00.25 «Волинська 

веселка»
01.00 Т/ф «Повернення 

після життя»
01.30 «Портрет сучасної 

волинянки»
03.50 «Піщані історії»
04.25 Д/ф «Ігор Білозір. 

На зламі епох»
05.05 «Музика зими»
06.00 «Український клуб»

06.20 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.15 «Караоке на 

Майдані»

12.10 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.20 «Ух ти show»
10.25 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
12.10 М/ф «Кунг-фу 

Кролик»
14.00 Х/ф «Танцюй 

звідси!»
16.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
18.50 «Орел і Решка. Рай 

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

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
11.00 Т/с «Рідні серця»
15.15 Х/ф «Забудь мене, 

мамо»
17.15, 21.00 Т/с «Подаруй 

мені життя»
19.00, 03.45 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Т/с «Спадкоємиця»
02.45 Історія одного 

злочину 16+
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Прокляття 

скіфських курганів
08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний
10.40 Смертельний 

двобій
12.30, 21.00 Мисливці на 

динозаврів
14.20 Сила тварин
15.20 Повернення 

додому
18.10 Там, де нас нема
22.40 Путівник 

неприємностей
00.30 Підроблена історія
03.40 Прихована 

реальність

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»
12.55 Т/с «Слуга народу»
17.05 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-

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

2017»
01.05 «Аргумент кiно»
01.45 «Світське життя»
04.35 Мульфільми

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.05 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
13.00, 04.30 Х/ф 

«Людина-оркестр»
14.50 «Місце зустрічі»
16.20 «Час будувати»
18.20, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
20.00, 02.45 «Подробиці»
23.05 Х/ф «Гувернантка»
01.05 Х/ф «Навіщо ти 

пішов»
03.15 Х/ф «Тридцять 

три»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Т/с «Татусеві дочки»
06.50 Топ-модель по-

українськи
09.29, 11.19 Kids Time
09.30 М/ф «Веселі ніжки»
11.20 Х/ф «Кінозірка в 

погонах»
13.20 Х/ф «Нова 

людина-павук»
16.10 Х/ф «Нова 

людина-павук 2: 
Висока напруга»

19.00 Х/ф «Подорож до 
центру землі»

21.00 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острів»

22.50 Х/ф 
«Вертикальний рубіж»

02.00 Профілактика

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі історії»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Детонація
07.30 Огляд світових 

подій
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 Духовність
10.30 Мультсеріал 

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

АВЕРС 13.00 Бандерштат 2017. 
Антитіла

14.30 Мозаїка 
батьківства

15.00, 03.05 Серіал 
«Справа Дойла»

17.00 Джем
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Барака»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Х/ф «Пазл»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Бандерштат 2017. 

O.Torvald
02.00 Огляд світових 

подій
04.35 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

ФУТБОЛ 1

ПН 4 грудня ВТ 5 грудня СР 6 грудня ЧТ 7 грудня ПТ 8 грудня СБ 9 грудня НД 10 грудня
06.00 Челсі - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» М. Павлов (2 частина) 
08.15 Шахтар - Верес 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.00 
Барселона - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Ворскла - 
Олександрія 16.00 Журнал 
Ліги Європи. Прем’єра 16.55 
Арсенал - МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.40, 
05.30 Топ-матч 19.50 Баварія 
- ПСЖ (2000/2001). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 21.35 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 22.50 Зірка 
- Сталь 00.35 Журнал Ліги 
Європи 01.30 Профілактика 
05.00 Журнал Ліги Чемпіонів 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Жирона 
- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
09.05, 04.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20, 
03.05 Шахтар - Верес 12.05 
«Великий футбол» 13.50 Ман 
Сіті - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 17.20 Баварія - ПСЖ 
(2000/2001). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 19.05, 23.40 
Топ-матч 19.10 Атлетік - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 21.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 21.30 
LIVE. Баварія - ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 23.50 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.15 Барселона - 
Спортінг. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55, 01.15 Челсі - 
Атлетіко. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40, 14.55 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.25 Барселона - Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.15 
«Моя гра» М. Павлов (2 
частина) 12.45, 23.40, 05.25 
Топ-матч 12.55 LIVE. Шахтар 
- Ман Сіті. Юнацька Ліга 
УЄФА 16.05 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 19.10 Баварія - ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.00, 
03.05 «Сіткорізи» 21.30 
LIVE. Реал - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 23.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 03.35 Ворскла - 
Олександрія 

06.00 Журнал Ліги Європи 
06.55 Феєнорд - Наполі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 20.45, 
22.50 Футбол NEWS 10.25 
Баварія - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10 Челсі - Атлетіко. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55, 
01.50 Реал - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.05 Шахтар 
- Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
17.50 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
18.40 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.00 «Шлях до Ліона» 19.50 
LIVE. Динамо - Партизан. Ліга 
Європи УЄФА 21.55 LIVE. 
Црвена - Звезда - Кельн. Ліга 
Європи УЄФА 00.00 Славія 
- Астана. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 03.40 Зірка - Сталь 
05.30 «LaLiga Chronicles»

06.00 Барселона - Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45, 
05.20 «Сіткорізи» 08.15 
Црвена - Звезда - Кельн. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
«Ліга Європи. ONLINE» 12.10 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.00 Славія - Астана. 
Ліга Європи УЄФА 14.45 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 16.05, 20.35 
«Шлях до Ліона» 16.55, 03.30 
Динамо - Партизан17.45, 19.35 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 18.45 
Зоря - Атлетік. Ліга Європи 
УЄФА 21.35 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 22.50 Феєнорд 
- Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.40 Чемпіонат Іспанії 01.10 
Футбольні зірки України 2017. 
Церемонія нагородження 
03.00 Світ Прем’єр-Ліги 

06.00 Алавес - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 16.40 
Чемпіонат Іспанії08.15 Славія 
- Астана. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 22.30 Футбол NEWS 
10.25 «Халатний футбол» 
11.15, 03.15 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 12.10 Шахтар 
- Ман Сіті. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Вест Гем - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.25 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА 16.30, 19.10, 21.25 
Топ-матч 17.10 LIVE. Реал - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
18.00 Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Депортіво - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Валенсія 
- Сельта. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Маріуполь - Сталь 01.25 
Ньюкасл - Лестер. Чемпіонат 
Англії 04.05 Олімпік - Ворскла 

06.00 Вест Гем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Зоря - 
Атлетік. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра». 
Прем’єра 11.45 Реал - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 13.30, 
15.55 «Тур ONLINE» 13.55 
LIVE. Олександрія - Динамо 
14.45, 18.00 Футбол Tables 
16.40 Журнал Ліги Чемпіонів 
17.10 LIVE. Бетіс - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 19.10 
Топ-матч 19.25 LIVE. Леванте 
- Атлетік. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 
23.00 Ліверпуль - Евертон. 
Чемпіонат Англії 00.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
02.15 МЮ - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 04.05 Валенсія - Сельта

УКРАЇНКА – ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСУ 

27-річна українка Наталія 
Варченко стала переможницею 

конкурсу Miss Europe Continental-2017, 
який відбувся в Неаполі, передає «24 
канал».

Цього року представниця України впер-
ше взяла участь у конкурсі й одразу ж отри-
мала перемогу. Журі оцінювало дефіле, ін-
дивідуальність, амбіції та красу. 

Як відомо, два роки тому Наталя Варчен-
ко стала фіналісткою «Міс Україна Всесвіт-
2015». Дівчина родом з міста Стаханова 
Луганської області. У своїй біографії вона 
повідомляє, що була солісткою групи «Тіра-
місу», захоплюється кінним спортом та схід-
ними танцями.

знай наших!

Фільм «Синевир»

00:55

novy.tv

Фільм «Вертикальний рубіж»

22:50

vokrug.tv

у світі кіно «СВАТИ» ЩЕ НЕ ЗАБОРОНИЛИ, 
АЛЕ МОЖУТЬ: ЧОМУ І ЗА ЩО?СБУ заборонила в’їзд до 

нашої країни російському 
актору Федору 
Добронравову, який зіграв 
одну з головних ролей 
в українському серіалі 
«Свати». Росіянин не 
зможе відвідувати Україну 
протягом трьох років, 
повідомила речниця СБУ 
Олена Гітлянська.

Cпівробітники спецслужби за-
документували, що Добронравов 
неодноразово дозволяв собі анти-
українські публічні заяви, в яких, 
зокрема, підтримував анексію Кри-
му Росією. Також він багато разів 
відвідував окупований півострів із 
порушенням українського законо-
давства. 

Думки українців розділилися: 
одні обурюються, що серіал «Сва-
ти» можуть заборонити, інші – що 
цього не зробили раніше, інформує 
Радіо Свобода.

Свідки розповідають, як у 
червні 2014 року в Таллінні Добро-
нравов разом із колегами по май-
данчику напав на двох українців. 
Ті розлютили актора запитанням, 
чому він підписав листа на підтрим-
ку дій президента Росії Володимира 
Путіна у Криму та в Україні. Жінці, 
яка тоді спробувала заступитися за 

чоловіка, російський актор зламав 
пальця.

Добронравов заявляє, що не 
відвідував Крим, що це фейк. «Я уже 
п’ять років туди не їжджу. Все за-
тихне – будемо їздити так само, як 
і їздили», – розповів він російським 
медіа.

Бурхливіше відреагував лідер 

студії «Квартал 95» Володимир Зе-
ленський – саме його команда і 
створює «Сватів». Він переконаний: 
якщо Добронравов порушив за-
кон – йому не можна в’їжджати до 
України. Проте від цього не мають 
страждати люди, які працювали над 
проектом, що має 800 мільйонів пе-
реглядів лише на YоuTube.

«Ви боретеся з тим, що людей 
об’єднує. Це український серіал, 
який придумав я з колегами. Яко-
го біса, хлопці, ви там узагалі щось 
пропонуєте?» – сказав Зеленський у 
відеозверненні.

Підтримку серіалу висловила й 
одіозна Наталія Поклонська, яку за-
раз вважають «депутатом Держду-
ми Росії». За її словами, заборонами 
СБУ намагається «зруйнувати не-
змінний зв’язок між народами Росії 
та України».

Проте серіал «Свати» ще ніхто не 

заборонив. Добронравов не може 
в’їхати в Україну, але це не означає, 
що у «Сватів» заберуть прокатне 
посвідчення. За словами заступ-
ника голови Державної агенції з 
питань кіно Сергія Неретіна, серіал 
заборонять у тому випадку, якщо 
Міністерство культури включить 
Добронравова до переліку осіб, які 
загрожують нацбезпеці держави. 

Блогер Катерина Золотарьова 
вважає, що українців у «Сватах» зоб-
ражують «хуторянами з пиятиками». 
І хоч автори публічно підкреслюють, 
що продукт український, проте у ка-
дрі – Росія, російські номери на ав-
томобілях, російські рублі.

Сам Зеленський звинувачення в 
пропаганді відкидає. За його слова-
ми, політики у «Сватах» немає – це 
серіал «про сім’ю, любов і дітей».

Поки розмови про те, заборо-
нять «Сватів» чи ні, є суто теоретич-
ними. У Міністерстві культури відпо-
віли, що на ухвалення рішення про 
те, що включать Федора Добронра-
вова до умовного «чорного списку», 
може знадобитися певний час.

espreso.tv
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МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

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

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

 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.

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

 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.

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 

практична психологія 

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 цегляний будинок у м. Луцьку, 
р-н вул. Львівської. Металопластикові вік-
на, утеплений, всі комунікації, газифікова-
на літня кухня. Є сарай, курник, зем. ділян-
ка 20 сот. У буд. 3 кімнати, кухня, сумісний 
санвузол. Ціна 550 000 грн. 099-315-22-72. 

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького р-ну 
(9 км від міста). Є льох, криниця, тимчасів-
ка. Підведено електрику. Ціна договірна. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам приміщення магазину (50 м2) 
у с. Гута-Боровенська К.-Каширського 
р-ну. Капітальна споруда, приватна влас-
ність, ціна договірна. 097-644-60-43, 
095-144-43-19.

 Продам дерев’яний будинок у м. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., 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 земельну ділянку площею 
10,2 сотки під забудову в с. Великий Оме-
ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Продам 2-кімн. квартиру в м. 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

 Терміново потрібні на роботу токарі, шліфу-
вальник (круглошліфувальний верстат). Опла-
та висока. 0332-25-01-11, 066-137-85-04.

 На виробництво потрібні: електрик, слюсар, 
завгосп, оператор котельні. 067-332-14-35.

 Запрошуємо на роботу цукерників, ван-
тажників, механіків. CHOCOBOOM, Маневиць-
кий р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 9. 
098-65-68-646, 098-014-64-77.

 На виробництво потрібні прибиральни-
ки виробничих приміщень та різноробочі. 
067-332-14-35.

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

 На виробництво потрібен апаратник тер-
мічної обробки. 067-332-14-35.

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

 На виробництво потрібні укладальники-
пакувальники. 067-332-14-35.

 На виробництво потрібен фаршовимішу-
вач та формувальник ковбасних виробів. 
067-332-14-35.

Потрібні працівники (бригада) на пилора-
му в с. Звірів. Є можливість безплатного 
проживання. Заробітна плата 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; зварювальники, слюсарі, столяри. Ви-
сокі зарплати, перевірені роботодавці. Ві-
зова підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 

Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 
та доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження інструктажу з техніки безпеки та 
отримання прав на водіння кара, безплат-
но видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, 
можлива допомога у виготовленні доку-
ментів. Усі вакансії – 100% безплатні.

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

ПОСЛУГИ

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

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

РІЗНЕ

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

 Куплю вовну, шкіри нутрії, бобра та інші. 
097-645-15-54, 095-506-01-64.

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

 Продам саджанці малини, сорт Зюгана – 
високоурожайний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.
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10 ПОМИЛОК НЕЩАСНИХ ЛЮДЕЙ
Часто ми перебуваємо 

в полоні власних ідей, 
виборів та ідеалів, постійно 
скаржимося на життя. 
Психологи наводять десять 
найпоширеніших помилок, 
яких варто уникати на 
шляху до щастя.

1. Не вважайте, що вже втра-
тили свій шанс. У житті кожного 
бувають злети й падіння. Кожна 
прожита ситуація підводила вас 
саме до того моменту, в якому ви 
перебуваєте зараз. І кожної миті ва-
шого життя, включаючи теперішню, 
ви починаєте все заново. 

2. Не використовуйте невдалі 
особисті стосунки як відмовки. 
Життя не завжди знайомить нас із 
людьми, з якими хочеться зустрі-
тися. Та іноді воно дає нам людей, з 
якими нам потрібно зустрітися. Лю-
дей, які мають допомогти нам, по-
ранити нас, кинути нас. Людей, які 

мають зробити нас такими, якими 
нам судилося стати.

3. Не змінюйтеся, догоджаю-
чи іншим. Хай якими авторитетни-
ми є думки інших людей, не давайте 
їм обирати, ким вам бути. Не витра-
чайте свій час, переймаючись тим, 
що вони про вас думають. Якщо ви 
нікому не шкодите своїми діями, ви 
все робите правильно. Продовжуй-
те йти вперед. Ви не зобов’язані до-
годжати всім навколо.

4. Не терпіть негативних лю-
дей і негативне мислення. Від-

ставте убік всі непотрібні сварки й 
негатив разом із тими, хто їх прово-
кує. Оточуйте себе тими, хто змушує 
вас усміхатися. Любіть тих, хто ста-
виться до вас добре, і моліться за 
тих, хто цього не робить. Забудьте 
про негатив і налаштуйтеся на по-
зитив. Життя занадто коротке, щоб 
бути нещасними. 

5. Не витайте подумки в ін-
ших часах і місцях. Цей день біль-
ше ніколи не повториться. Насоло-
джуйтеся ним. Цінуйте кожну його 
секунду. Цінуйте те, що у вас є, поки 

вам не довелося згадувати про те, 
що у вас було.

6. Менше думайте про те, 
чого у вас немає, і більше – про 
те, що у вас є. Більшість людей об-
манюють і себе, й інших, приділяю-
чи більше уваги тому, чого їм нібито 
бракує, ніж тому, що у них є. Замість 
того, щоб думати, чого вам бракує, 
подумайте про те, чого не вистачає 
іншим.

7. Не живіть тим, що вам не 
до снаги змінити. Якби ви ніколи 
не падали, то не змогли б навчитися 
ставати на ноги. Якби вам не дово-
дилося відпускати когось і йти далі, 
ви ніколи не зрозуміли б, що у вас 
достатньо сили, щоб вистояти на-
одинці. Якби ви не втрачали надії, 
не знайшли б віри. Ви можете або 
йти вперед, або й далі згадувати 
про те, що вам не до снаги змінити. 
Але пам’ятайте: життя все одно три-
ває – з вами або без нас. 

bible-facts.ru

8. Не жертвуйте своїм щас-
тям заради щастя інших. Не до-
зволяйте згаснути власному щас-
тю, коли ви намагаєтеся освітлити 
чуже життя. Сенс вашого життя – 
не в тому, щоб робити інших щас-
ливими, а в тому, щоб бути щас-
ливими й ділитися своїм щастям з 
іншими.

9. Не випускайте з поля зору 
власні цілі та ідеали. Суспільство 
чинить на нас такий тиск, що ми 
іноді втрачаємо себе на життєвому 
шляху. Намагайтеся завжди і всюди 
бути собою – неймовірними, приго-
ломшливими, чудовими. 

10. Не брешіть. Якщо ви гово-
рите, що збираєтеся щось зроби-
ти, – зробіть це! Якщо говорите, що 
збираєтеся десь бути, – будьте там! 
Якщо кажете, що маєте певні почут-
тя, вони мусять бути справжніми! 
А якщо це не так – хоч не брешіть. 
Живіть так, щоб нікому навіть на 
думку не спало засумніватися у ва-
шій чесності.

У кожного в житті бувають злети й падіння

вантажопідйомністю
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Життя складається з ридань, зітхань і посмішок, причому зітхання переважають. О. Генрі
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ВОДІЙ ВИКИНУВ З 
МАРШРУТКИ СИНА 
ЗАГИБЛОГО АТОВЦЯ 
Ковель 

Ганебна ситуація трапилася 24 листопа-
да. 15-річного Дмитра Гулюка, сина лучани-
на Сергія Гулюка, який загинув у АТО в 2014 
році, водій висадив з маршрутки. Хлопець 
узяв у касі пільговий квиток, аби доїхати з 
Ковеля до Луцька. Однак водій відмовився 
везти пасажира безплатно. 

«Син сідав у Ковелі в маршрутку «Шацьк-
Луцьк», – каже мама хлопця Юля. – Водій 
змусив дитину вийти, тягнув за руку, вирвав 
рюкзак та кинув на протилежне сидіння. Діма 
змушений був вийти. Водій свій вчинок моти-
вував тим, що у нього таких багато й він не 
може всіх возити. І це при тому, що у Діми був 
нульовий квиток (безплатний квиток з опла-
ченим касовим збором). Ніхто з пасажирів за 
нього не заступився». 

Після цього атовці та волонтери пішли 
до водія, аби провести з ним роз’яснювальну 
роботу. Виявляється, згідно з законом, піль-
ги є, але держава не повертає перевізникам 
гроші, тому часто водії відмовляються пере-
возити таких людей. 

Відтак понад півсотні учасників АТО при-
йшли до голови облдержадміністрації Воло-
димира Гунчика з вимогою навести лад щодо 
дотримання пільг на перевезення учасників 
АТО та сімей загиблих героїв. Однак на зу-
стріч до них голова ОДА не прийшов, владу 
представляв директор департаменту інфра-
структури та туризму ОДА Іван Мирка.

«Згідно з законом, каса на автостанції про-
дає квиток за пільговою ціною. Два роки тому 
Верховна Рада не ухвалила компенсацію для 
відшкодування перевізникам. Проте вони 
погодилися безплатно возити першу і другу 
категорії інвалідів та членів сімей загиблих 
і воїнів АТО. Така собі джентльменська до-
мовленість. Конфлікт виник тому, що хлопець 
купив пільговий квиток, бо він з багатодітної 
сім’ї. А я не можу притягнути до відповідаль-
ності перевізника за те, що не возить за піль-
гами, яких немає», – наголосив посадовець.

скандал

  Олександр 
ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

волонтерство НА ПОМІЧ ФРОНТУ – 
ПОКЛИК «СЕРЦЯ ПАТРІОТА»

Понад 150 поїздок у 
зону АТО здійснив 
волонтерський 

центр «Серце патріота» 
за три з половиною роки 
діяльності. Засновник 
центру – депутат Луцької 
міської ради від УКРОПу 
Сергій Балицький. Днями 
він зустрівся із луцькою 
молоддю й розповів про 
волонтерство. 

Загалом у волонтерському 
центрі «Серце патріота» працює 
50 людей. З 2013 року вони допо-
магають військовим у госпіталях, 
їздять на передову та шукають 
кошти, аби закупити техніку для 
солдатів. За цей час Сергій Ба-
лицький побував у зоні бойових 
дій понад 70 разів.

Як розповів очільник центру, 
раніше в зону АТО їздило дуже 
багато волонтерів, нині їх стало 
значно менше. На початку діяль-
ності центру волонтери їздили до 
Краматорська, де допомагали ре-
монтувати техніку, якій по 20-30 
років, мали налагоджені зв’язки 
з помічниками з Харкова, Дніпра, 
які допомагали у ремонті.

«За весь час діяльності ми до-
правили у зону АТО 16 автомобі-
лів, які придбали за власні кошти 
та за зібрані під час заходів, що їх 
організовували. Також допомага-
ли бізнесмени, меценати», – роз-
повідає укропівець.

З останньої поїздки на пере-
дову волонтери «Серця патріота» 
повернулися кілька тижнів тому. 
«Зараз солдати живуть у землян-

  Алла САДЕЦЬКА

За останні 25 років з 
карти України зникло 

понад десять тисяч малих 
річок. Упродовж цього 
відрізка часу фактично не 
відбуваються меліоративні 
роботи з розчищення 
замулених витоків річок, 
у результаті вони міліють, 
пересихають. Проблему 
посилює те, що останнім 
часом спостерігається 
сильне маловоддя – 
річки наповнюються 
тільки на 70% від норми. 
Про це розповів голова 
Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков.

Урозріз із чинним законодав-
ством люди інтенсивно й хаотично 
забудовують береги водойм. Там, де 
раніше були заплавні луки, природ-
ні нерестовища риби, мальовничі 
протоки, сьогодні – приватні домо-
володіння. Заганяючи береги річок 
в бетон, їх позбавляють можливості 
самоочистити води. Та й право гро-
мадян на безперешкодний підхід 
до водойми порушується будівни-
цтвом різних загорож, зазначають в 
Асоціації рибалок.

В Україні налічується 73 тисячі 
річок, 40 тисяч озер, 1100 водо-
сховищ, 400 тисяч ставків – загалом 
1100000 га прісних водойм. Утім 
з-поміж країн Європи ми вважаємо-
ся маловодною країною, оскільки 
більшість наших водних ресурсів 
через забрудненість непридатні до 
забору питної води.

«Усі роки незалежності до на-
ших водойм ставляться суто по-

Ратне

Екологічний проект 
«Ландшафтний сад – 
від ідеї до втілення» 
нещодавно реалізували на 
території ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 смт Ратне ім. М. Заліпи. 
Його розробила учениця 9-В 
класу Марія Головій. Дівчина 
просто втілила на папері 
свої дизайнерські ідеї і в 
підсумку виборола І місце 
у конкурсі дендропарків 
та скверів, за що отримала 
премію – 1000 грн, інформує 
прес-служба Волинського 
ОУЛМГ.

Як і передбачалося умовами 
конкурсу, що охопив усю Волинь, 
переможці мали не лише чималі 
грошові винагороди. У подарунок 
дітям дісталася реалізація проек-
ту коштом та силами волинських 
лісівників.

Саджанці працівники держав-
ного підприємства «Ратнівське 
лісомисливське господарство» 
придбали у ДП «Волинський лі-
совий селекційно-насінневий 
центр». Загалом було висаджено 
25 порід декоративних дерев та 
кущів. Серед них – туя, ялівець, 
самшит, форзиція, керія японська, 
магонія падуболиста, тис ягідний, 
ялина пірамідальна та інші.

Озеленювали пришкільну те-
риторію гуртом: працювали над 
втіленням проекту учні шкільно-
го лісництва під керівництвом ди-
ректора школи Ігоря Рудчика. Не 
стояли осторонь хорошої справи 
і лісівники – директор ДП «Рат-
нівське ЛМГ» Микола Мельник, 
головний лісничий підприємства 
В’ячеслав Дейнека, інженер із лі-
сових культур Володимир Миха-
левич, лісничий Поступельського 
лісництва Петро Матвіюк.

В УКРАЇНІ МЕНШАЄ РІЧОКБІЛЯ ШКОЛИ – 
ДЕНДРОПАРК

споживацьки, а часом і злочинно. 
Багато річок перегородили дамба-
ми, в результаті чого вони втратили 
природну течію і не в змозі «змити» 
весь бруд, що потрапляє до них. 
На їхніх берегах стоять мегаполі-
си, хімічні та металургійні гіганти 
зі своїми зливами і стоками. Вода 
у водосховищах нагадує коктейль 
з усієї таблиці Менделєєва. Вона 
така забруднена, що має четвертий 
клас. Очисні споруди – радянсько-
го зразка, вони були розраховані 
на забір максимум другого класу 
води, тому й не можуть впоратися. 
Це ми відчуваємо на собі. Вода, яка 
потрап ляє до нас у будинок з заір-
жавлених труб 50-річної давнини, 
не придатна для пиття без фільтра-
ції та кип’ятіння», – розповів Олек-
сандр Чистяков.

Торік у вітчизняні водойми було 
скинуто понад два мільярди кубо-
метрів стоків. За офіційними дани-

ми, тільки дві третини з них про-
йшли через очисні споруди.

«Зауважте, це без урахування 
того бруду, що потрапляє в річки 
з ринв, минаючи очисні спору-
ди, – наголошує Олександр Чистя-
ков. – Практично всі мийки машин 
скидають нечистоти в ринви, щоб 
не платити за очищення відходів 
виробництва. Тисячі тонн солі піс-
ля зими благополучно з весняними 
струмками потрапляють зливови-
ми стоками просто в ріки. Хімікати 
з полів змиваються дощами та дре-
нажними каналами стікають у водо-
йми, що призводить до масового 
мору риби. Через таку злочинну 
безгосподарність, зокрема, в Дніп-
ровських водосховищах солоність 
води помітно збільшилася, і сьогод-
ні на Каховському, Кременчуцько-
му водосховищах можна побачити 
рибу-голку й навіть медуз. Усе це 
веде до зміни водної екосистеми».

ках, накритих колодами. Хлопці 
не можуть вийти на вулицю по-
курити, бо буде видно дим – та-
ким чином вони можуть здати 
свою позицію. Така ж проблема 
і з буржуйками. З 15-ї дня до 7-ї 
ранку постійно відбуваються 
обстріли українських позицій, 
тож волонтери центру завез-
ли на передову 30 манекенів, 
аби відволікати ними ворожих 
снайперів. Також воїни потребу-
ють 200-літрових бочок, у яких 
вони тримають свої документи 
та форму, аби вберегти їх від 
бруду та щурів. Окрім того, наші 
волонтери привозять однора-
зовий посуд, вологі серветки, 
адже солдати не можуть навіть 
прийняти душ», – розповів за-

сновник «Серця патріота».
Наступну поїздку, каже Сергій 

Балицький, планують на 2 груд-
ня, адже від хлопців з передової 
є дуже багато замовлень. Атовці 
потребують усього, що допома-
гає їм у побуті. А ще воїни дуже 
цінують листи від дітей.

«Головне – не сама поїздка, а 
збір потрібних речей тут, на міс-
ці, адже це дуже кропітка праця. 
Раніше бус з причепом ми могли 
зібрати за добу, зараз для цього 
потрібен місяць. Аби поїхати на 
схід та повернутися, треба ви-
тратити 400 літрів солярки», – 
зауважив волонтер.

Раніше воїни просили взуття 
й шкарпетки, а тепер – україн-
ські прапори та книги. За весь 

час діяльності волонтери цен-
тру привезли на передову по-
над п’ять тисяч прапорів.

Сергій Балицький звернув 
увагу і на проблему адапта-
ції солдатів, які повернулися 
з АТО. Як зауважив волонтер, 
воїни не можуть адаптувати-
ся до звичайного життя після 
служби в АТО, тому підписують 
кон тракт і знову йдуть туди. На 
його думку, аби цього не було, 
потрібно, щоб із солдатами 
працювали психологи.

Підлітки сплели для воїнів 
символічні браслети з блакит-
них та жовтих стрічок і передали 
їх Сергію Балицькому. Він пообі-
цяв, що вже наступної поїздки 
вручить їх захисникам.

lis.volyn.ua
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Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

  Вадим ПАНАФІДІН 
Луцький район

 ПРОТИ КАШЛЮ: до 1 ч. 
ложки меду додати 2 краплі 
олії лаванди, настій вживати 
тричі на день. Цей засіб 
знижує запалення бронхів.

 ПРОТИ БЛЕФАРИТУ: 1 ст. 
ложку 32-відсоткового спирту 
змішати з 60 г свіжих квітів 
лаванди, настояти впродовж 
місяця, процідити. Наносити 
на запалені повіки протягом 
24 днів 1-2 рази на день.

 ПРИ СУХІЙ ЕКЗЕМІ: у 
півлітра оливкової олії 
додати 25 г квітів лаванди 
й залишити на кілька годин 
на водяній бані, дати суміші 
постояти упродовж ночі, 
процідити. Використовувати 
як мазь протягом 4-6 тижнів.

 ПРИ ОТИТІ: в 1 ч. ложку 
меду додати 2 краплі 
лавандової олії і таким 
розчином закапувати вуха.

 ПРОТИ ХРОНІЧНОЇ 
ВТОМИ: приготувати ванну 
з розрахунку 50 г суцвіть 
лаванди на 20 л води. Така 
ванна допоможе також 
відновити сили після втоми. 

ЛІКУВАЛЬНІ 
РЕЦЕПТИ З 

ЛАВАНДОЮ

hom
ester.com

.ua

справа до душі

згуртоване село

ЛАВАНДОВЕ ДИВО ЛЮБОВІ СЛИВКИ

РЕКОРДНІ СИРНИКИ
Рекорд України із 

приготування сирників 
зафіксували в селі Сирники 
Луцького району. Готували 
їх 20 листопада цілою 
об’єднаною громадою, 
допомогли й луцькі 
ресторатори.

Голова Княгининівської ОТГ 
Олена Твердохліб розповідає, що 
встановити рекорд України виріши-
ли односельчани на зборах селян.

– Жителі об’єднаної громади 
вирішили зробити найбільшу кіль-
кість сирників. Ми дали такий клич 
по селах, і більшість господинь до-
лучилася до ідеї – готували їх цілий 
вечір. Хто смажив і цілу ніч, а хтось 
і на світанку. Односельчани радо 
відгукнулися на ініціативу. Ми ство-
рили групу в інтернеті, до неї при-
єдналися 240 осіб. Утім ми зіткну-
лися з такою проблемою, що сиру в 
достатній кількості ніде було взяти, 
адже люди не так багато корів три-
мають. У Луцьку, мабуть, весь сир 
у супермаркетах розкупили. Сама 
я не готувала сирників, бо не маю 
до цього таланту, але моя мама по-
над півсотні напекла, – розповіла 
голова сільради. Та додала, що такі 
заходи гуртують громаду, роблять 
людей дружними.

Найбільше сирників насмажи-
ла жителька села Сирники Олена 
Омельченко. Жінка готувала їх ра-
зом із сином.

– Рецепт простий: яйця, сир, 
ванілін, цукор і трошки манки. Для 
того аби встановити рекорд, ми 
із сином насмажили 262 сирники. 

Що таке сільська робота, 
Любов Сливка знає з 
раннього дитинства. Сім’я, 
в якій вона зростала, була 
багатодітною, батько 
працював на заводі, мама – 
в колгоспі, тож малечі не 
раз доводилося підміняти 
їх по господарству. А коли 
дівчинка пішла в четвертий 
клас, важко захворіла. 

Вирок лікарів був надто суво-
рим для дитячого усвідомлення, а 
надія на те, що одужає від захворю-
вання Бехтерєва, не жевріла на жит-
тєвій стежині навіть малесеньким 
світлячком. Та й нині кожен новий 
день – це боротьба за можливість 
не лише стояти на ногах, а ще й да-
вати раду домашнім проблемам. 

На допомогу приходить... лю-
бов до квітів. Тому в обійсті Сливок 
з ранньої весни до пізньої осені 
розцвітають підсніжники, крокуси, 
півонії, гіацинти, примули, гвозди-
ки, братики, троянди, юка, муска-
рики, вербена, остеоспурмум, мі-
муліс, сальвія, арабіс, лілії, армерія, 
пасіфлора, спірея, сантолімо, гаца-
нія – всіх і не злічити. Як їм дає раду 
Любов Андріївна, якій через стан 
здоров’я навіть навприсядки біля 
грядки поратися важко, доводиться 
лише дивуватися. 

Та особлива увага господині – до 
квітки кохання, що її оспівала Софія 
Ротару, – лаванди. Аж світ довкола 
заповнюється блакиттю, коли довго 
дивитися на плантацію з тендітни-
ми стебельцями та квітами кольору 
небес.

– Понад двадцять років тому в 
нашому селі Дубечному розпочав 
роботу благодійний дитячий табір 
«Віфанія», – згадує Любов Сливка. 

– Тоді-то моя сестра Ніна й посади-
ла на території табору біля фонта-
ну перші чотири кущики лаванди. 
Через деякий час я зібрала з них 
трохи насіння і, позаяк люблю екс-
периментувати, навесні виростила 
вже власну розсаду. Попікірувала 
та згодом висадила її на грядку. 
Раділа, як дитина, коли лаванда за-
цвіла. А вже у серпні понесла на ба-
зар. Односельці довго розглядали 
лавандові букетики, розпитували 
про цілющі властивості рослини, 
здивовано знизували плечима, але 
тільки дехто наважився придбати. Я 
ж не йняла віри, що така гарна квіт-
ка мало кому припала до душі. 

Як давно це було! Нині ж у ба-
гатьох обійстях дубечненців росте 
лаванда, придбана саме з грядки 
Любові Андріївни, а вона неймо-
вірно задоволена, коли бачить її на 

багатьох сільських вулицях.
За час, відколи Любов Сливка 

розводить ці ніжні квіти кохання, ді-
зналася про них практично все: як 
сіяти, коли висаджувати, яким чи-
ном формувати кущики.

– Лаванда любить сонце, – роз-
повідає пані Люба. – Росте до трид-
цяти років. Її потрібно підстригати, 
коли відцвіте, тобто восени, тоді 
набирає силу. Навесні можна під-
коригувати форму кущиків. Попри 
красивий вигляд, лаванда цінна й 
лікарськими властивостями, про 
які варто пам’ятати.

Любов Андріївна розповідає, як 
до неї звернулася односельчанка, 
що потерпала від чоловікової зра-
ди. Він залишив сім’ю, дітей та пішов 
до іншої. Тому жінка дуже нервува-
ла. На допомогу прийшла лаван-
да, яку заварювали як чай. Через 

Любов Сливка на плантації лаванди

Н
аталія Легка

Над ними працювали години чо-
тири, сир дали сусіди, бо в мене 
корови немає. Було неважко, адже 
я в захваті від того, що в нас у селі 
таке дійство проводять. І загалом, 
я пишаюся своїм селом, люблю 
його, у Луцьку чи іншому місті ні-
коли не жила б, – наголошує пані 

Олена.
Долучився до встановлення 

рекорду й ресторатор Андрій Ко-
тищук, який з Луцька привіз чима-
ленький ящик із сирниками.

Офіційний представник Книги 
рекордів України в західному регіо-
ні, заслужений діяч мистецтв Украї-

деякий час до знервованої жінки 
повернулися спокій, сон та апетит, 
життя потекло звичним руслом.

– З лаванди, якої в світі налічу-
ється 47 видів, можна створювати 
букети, плести «коси», робити по-
душечки із сушених квітів, – каже 
моя співрозмовниця. – Вона діє не 
лише заспокійливо, а є чудовим ан-
тисептиком, яким при ангіні поло-
щуть горло. У Стародавньому Римі 
лаванду через антибактеріальну 
дію додавали у воду, якою омива-
ли руки. Відомі не лише седативна, 
а й протисудомна та сечогінна дія 
лаванди. Це засіб проти головно-
го болю, зокрема мігрені, невра-
стенії. Лікарська рослина стимулює 
серцево-судинну систему, поліпшує 
мікроциркуляцію крові, помічна 
при захворюваннях суглобів, трав-
мах та ударах. Її добре використо-
вувати хворим, що перенесли ін-
сульт. Настій з лаванди «відчиняє» 
закупорені печінку й селезінку. У 
давнину нею лікували навіть каш-
люк та туберкульоз. Лавандову 
ефірну олію використовують для 
масажу тіла. 

А ще лаванда – хороший по-
дарунок господиням, бо є засобом 
проти молі, тому її варто класти в 
шафи для одягу. 

– Вишукані ресторани пропо-
нують своїм відвідувачам коктейлі з 
лаванди, додають її до риби та м’яса, 
соусів і салатів. Цю рослину вико-
ристовують у парфумерній промис-
ловості, – додає квітникарка.

Відомі й лавандові весілля, на 
яких цими квітами прикрашають 
зал. Під час їх проведення сукня на-
реченої має колір цієї квітки, навіть 
шкарпетки нареченому підбирають 
за таким же принципом, не кажучи 
вже про те, що вона присутня на-
віть у запрошеннях на свято.

тисяч штук, однак офіційно це не 
підраховували і як рекорд не фік-
сували. Сподіваюся, що рекорд тут 
буде, адже бачу велику активність 
місцевих жителів, – розповів він. 

А рекорд таки вдалося встано-
вити – сирників нарахували 3917 
штук.

Це дійство селяни перетворили 
на ціле свято, під час якого співали 
народні пісні, водили хороводи. Всі 
ці наїдки жителі вирішили віддати у 
дитячі будинки, госпіталь для учас-
ників АТО, в будинки для людей 
поважного віку та для багатодітних 
сімей.

Також на святі у Сирниках пре-
зентували «Смачну» 3D-зупинку у 
вигляді сільської кухні. Автором 
проекту є депутатка Княгининів-
ської ОТГ, активістка села Сирники 
Галина Гарбарук. Улітку проходив 
конкурс соціальних проектів для 
Княгининівської ОТГ, в якому вона 
взяла участь і перемогла. Це був 
спільний проект Княгининівської 
ОТГ та партнера програми «Ак-
тивні громадяни» від Британської 
ради в Україні, ГО «Молодіжна 
платформа».

– На стінах бачите, як чарівна 
паняночка готує золотисті сирнич-
ки, а чоловік спостерігає за цим. 
Дитина також уже в передчутті й 
хоче покуштувати ці смаколики. 
На зупинці є і справжні елементи 
декору: це стілець, горня, свічка, – 
зазначила авторка проекту Галина 
Гарбарук.

Втілити задум допоміг художник 
Василь Михайлович, який зумів точ-
но передати ідею пані Галини.

Присутніх також потішив міс-
цевий колектив «Барви», який за-
співав пісню про сирничан. Опісля 
місцеві господині нагодували всіх 
смачними сирничками.
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ни Віталій Іваницький зауважив, що 
українці полюбляють встановлюва-
ти рекорди із сирниками.

– Це не перший рекорд в Украї-
ні. Наприклад, встановлено рекорд 
із виготовлення найважчого сирни-
ка – 200 кг. Щодо рекорду з кількос-
ті сирників, то на одному з підпри-
ємств їх насмажили близько двох 

«Смачна» 3D-зупинка

Нарахували аж 3917 сирників

Смакота!

Готували смаколики 
всією громадою
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ЛУЦЬКІ ДІВЧАТА 
ТРІУМФУЮТЬ У ТБІЛІСІ
Грузія

Троє вихованок луцького волей-
болу під орудою керманича «Волині-
Університету» Богуслава Галицького 
стали переможцями чемпіонату EEVZA-
2017. У змаганнях Східноєвропейської 
волейбольної зональної асоціації у Тбі-
лісі наші дівчата змагалися зі збірними 
Грузії, Литви, Латвії, Естонії та Вірменії. 
Луцьк у збірній представляли чотири 
волейболістки «Волині-Університету» 
(Вікторія Даньчак, Яна Шевеля, Анна Ар-
тишук та Наталія Ксендзук) і її головний 
керманич Богуслав Галицький.

Стартову партію чемпіонату проти 
Естонії українки несподівано програли – 
20:25, але потім не залишили сумнівів у 
перемозі, вигравши всі матчі, причому 
деякі з непристойним розривом. Наша 
збірна програла в Тбілісі всього дві пар-
тії, а перелік матчів такий:

Україна – Естонія – 3:1 
(20:25, 25:11, 25:14, 25:17);

Україна – Латвія – 3:1 
(25:22, 25:20, 19:25, 25:15);

Україна – Грузія – 3:0
(25:18, 25:13, 25:20);

Україна – Литва – 3:0
(25:12, 25:11, 25:17);

Україна – Вірменія – 3:0
(25:11, 25:14, 25:13).

Волинянку Вікторію Даньчак ви-
знали найкращим гравцем чемпіонату. 
Цей турнір був репетицією відбору до 
фінальної частини чемпіонату Європи 
(U-18), який у січні 2018-го прийматиме 
Україна. А вже наступних вихідних троє 
волинських дівчат під керівництвом сво-
го тренера гратимуть чергові поєдинки 
жіночої Суперліги проти київського 
«Фаворита». Ігри відбудуться 1-2 грудня 
у залі Волинської ОДЮСШ.

«СТАРИЙ ЛУЦЬК» 
ЛІДИРУЄ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Луцьк

Після фактичного припинення іс-
нування клубу «Волиньбаскет» луць-
кий баскетбол реінкарнувався в іншій 
команді – «Старий Луцьк». Коріння 
«Старого Луцька» йде від ветерансько-
го баскетболу, а паростки – це молоді 
представники волинської баскетболь-
ної школи. Тренує команду один із ко-
лишніх коучів «Волиньбаскета» Володи-
мир Журжій. 

Новий клуб заявився у Першу лігу 
чемпіонату України й може потішити 
вболівальників грою відомих виконав-
ців – Едуарда Федчука та Дмитра Шваг-
ринського.

Новачок Першої ліги наразі лідирує 
у четвертій групі наймасовішого дивізіо-
ну українського баскетболу. У цій лізі 27 
команд розподілені на чотири групи за 
територіальним принципом. Лучанам 
треба вибороти перше-друге місце у 
своїй групі, щоб розігрувати медалі чем-
піонату. На другому етапі гратимуть за 
системою плей-оф – до двох перемог.  

У групі 4 «Старий Луцьк» поки ви-
переджає київську команду «КСЛІ-Київ-
Баскет», «Вінницьких Зубрів», «Жито-
мир», «Коростень», «Маяк» (Сарни) і 
«Чернігів». Команда Олексія Мельника 
п’ять матчів виграла, а один програла. 

Найближчі два поєдинки луцького 
клубу відбудуться на домашньому для 
нього майданчику спорткомплексу СНУ – 
2 і 3 грудня. Суперник – «Вінницькі Зубри», 
які наразі п’яті з семи команд групи.

волейбол

баскетбол

  Іван БОГДАНОВИЧ
Норвегія 

перемоги із пробірки

легенда ОЛЕ ЕЙНАР БЬОРНДАЛЕН: 
НОРВЕЗЬКИЙ УНІКУМ, 
ЯКИЙ ХОДИТЬ ПО 
РОЗПЕЧЕНОМУ ВУГІЛЛЮ

Легендарний 
норвезький 
біатлоніст Оле 

Ейнар Бьорндален знову 
очолить збірну країни 
в поході на чергові 
Олімпійські ігри. Для 
самого Оле Ейнара це 
будуть сьомі (!) Ігри в 
кар’єрі. 

Неймовірний показник, у 
який годі повірити. До цього 
відповідального сезону Бьорн-
дален, як завжди, готувався за 
індивідуальною програмою, яка 
має дозволити йому вийти на пік 
якраз у середині лютого. Оле Ей-
нар прекрасно розуміє, що з кож-
ним наступним циклом він не мо-
лодшає, але в Пхенчхані вкотре 
планує довести, що його рано 
списувати. Навіть у 43 роки.

ВИГРАТИ ВСЕ!
Оле Ейнар Бьорндален у бі-

атлоні з десяти років, а вже з ві-
сімнадцяти він виступає за збірну 
Норвегії. Перша участь у Кубку 
світу норвежцю випала на сезон 
1992/1993, тоді ж він був заяв-
лений на Олімпійські ігри-1994. 
Сьогодні у збірній Норвегії біль-
шість спортсменів народилися 
саме в ті роки... 

У 1994-му біатлоніст підко-
рив перший особистий подіум і 
почав стрімко поліпшувати свої 
результати. 

У 1997 році спортсмен виграв 
перші медалі на чемпіонаті світу, 
а в 1998-му здобув у Нагано пер-
ше олімпійське золото і перший 
Кубок світу.

Наступні Олімпійські ігри 
стали урожайними для біатло-
ніста – чотири золоті медалі, що 
дозволило йому стати абсолют-
ним олімпійським чемпіоном 
Солт-Лейк-Сіті.

Нагороди Бьорндалена по-
трапляли в його руки одна за 
одною від сезону до сезону. Так, 
з 1998 року в арсеналі спортс-
мена – 19 золотих медалей у всіх 
дисциплінах чемпіонатів світу, 
більш як 240 нагород етапів Куб-
ка світу, а Великий кришталевий 
глобус за абсолютне чемпіонство 
в Кубку світу підкорився йому 
шість разів!

Напередодні Олімпіади-2014 
у Сочі Бьорндалену виповнило-
ся 40 років, до його майбутніх 
успіхів багато хто ставився скеп-
тично. На той час у світі з’явилися 
молоді й дуже сильні конкуренти 
норвежця. Але Оле Ейнар затяв-

СОРАТНИК ПУТІНА ВИМАГАВ 
ЗІПСУВАТИ СЕЧУ УКРАЇНСЬКОГО 
СПОРТСМЕНА

Швейцарія

Стали відомі нові факти про 
участь віце-прем’єра РФ Віталія 

Мутка в допінговій схемі. Про це 
розповів Джим Уолден, адвокат 
колишнього глави Московської 
антидопінгової лабораторії та 
інформатора WADA Григорія 
Родченкова. Виявилося, що Мутко 
вимагав від Родченкова проколоти 
пробірку з сечею українця, аби 
забезпечити перемогу російському 
спортсменові. 

Про це йдеться у свідченнях колишнього 
керівника російського антидопінгового агент-
ства Родченкова комісії Шміда. «Мушу сказа-
ти, що це основна тема свідчень Родченкова, 
які він надав комісії Шміда на 50 сторінках. Є 
сотні доказів, що стосуються Мутка і Нагор-
них. Але одна річ обурила мене найбільше, 
це сталося під час розмови, що відбулася в 

ся здолати набагато молодших 
спортсменів і взяв два золота 
Олімпіади!

Після Сочі Бьорндален, під-
рахувавши свої медалі, вирішив 
заспокоїтися й піти зі спорту. 
Але згодом повернувся. У сезо-
ні 2014/2015 спортсмен невдало 

Афера з аналізами не вдалася

2013 році. Передбачалося, що Родченков мав 
проколоти пробірку з сечею українського 
спортсмена, щоб вона була брудною, а росій-
ський спортсмен переміг. Мій клієнт знайшов 
причину цього не робити. Коли вийде звіт ко-
місії Шміда, ви дізнаєтеся подробиці», – ска-
зав Уолден.

Тим часом міжнародні спортивні інститу-
ції обклали Росію з усіх боків. Мало того, що 
днями вирішиться, чи допустять цю країну до 
зимової Олімпіади в Кореї, то ще й міжнарод-
на асоціація легкоатлетичних федерацій про-
довжила дискваліфікацію Росії через допінг. 
Росіяни не можуть змагатися на міжнародній 
арені ще з 2015 року. ІААФ знову продовжила 
дискваліфікацію Росії, заявивши, що ця країна 
не доклала достатньо зусиль для боротьби з 
допінгом. Асоціація вирішила, що Російська 

легкоатлетична федерація не виконала всіх 
умов IAAF. 

У 2015 році росіян було звинувачено в 
тому, що допомагали приховати вживання 
допінгу. На чемпіонаті світу 2017 року в Лон-
доні 19 російських спортсменів виступали під 
нейтральним прапором.

атлоніста і на тренуваннях, і в 
побуті. А ще – професіоналізм і 
воля до перемог. Більшу частину 
тренувальних зборів норвежець 
проводить у будинку на коле-
сах. Трейлер Оле Ейнар придбав 
після перших гучних перемог і, 
відповідно, отриманих преміаль-
них. Це зручна хатинка, де є все, 
що потрібно в дорозі й на тре-
нувальному зборі – ліжко, кухня, 
душ, посудомийна машина, пли-
та, холодильник, набір продуктів. 
Бьорндален мешкає у ній, пере-
їжджаючи з одного стрільбища 
на інше. Улітку він вже багато 
років поспіль живе й тренуєть-
ся в Альпах на кордоні Італії та 
Швейцарії. 

Його фішка – чистота і турбо-
та про здоров’я. Тому Бьорнда-
лен скептично оцінює готелі, а 
коли мусить жити в них під час 
змагань, прихоплює з собою пи-
лосмок і щодня власноруч при-
бирає в номері. Напередодні 
особливо важливих стартів нор-
везька збірна з біатлону взагалі 
застеляє підлогу в номерах, аби 
уникнути контакту з вірусами й 
бактеріями, які ховаються у до-
ріжках та паркеті. Захворіти в цей 
момент особливо прикро, адже 
на кону – медалі, підготовка до 
завоювання яких є дуже виснаж-
ливою. 

До власної програми підго-
товки Бьорндален давно вклю-
чив такий трюк, як ходіння по 
розпеченому вугіллю. Оле Ейнар 
з гвинтівкою робить три кроки по 
ньому, охолоджує ноги у воді й 
біжить на вогневий рубіж. Пояс-
нює, що така вправа тренує силу 
волі – на вугіллі не можна зупи-
нитися ані на секунду. Вагаєшся, 
зупиняєшся – отримуєш опіки. 
Так само й під час гонки – до пе-
ремоги треба летіти чимдуж і без 
вагань. 

Десятки своїх медалей Оле 
Ейнар зберігає... у банківському 
сейфі. «Я не хочу дивитися на них 
щодня, гратися, переглядати... Це 
вибиває з колії, заспокоює і не 
мотивує», – пояснює Бьорндален. 
Тільки зрідка, в період невдач ко-
роль біатлону приїздить до банку 
і згадує, якою працею давалася 
йому кожна з нагород. Потім хо-
ває їх у сейф і їде на біатлонні тра-
си по нові медалі. 

Восьмиразовий олімпійський чемпіон, володар 44 медалей 
чемпіонатів світу, переможець 95 етапів Кубка світу

xsport.com

thenew
daily.com

.au

Збірна України після закінчення змагань

facebook.com
/volleyballua

виступив у Кубку світу, але зумів 
узяти срібну медаль чемпіонату 
світу. Тепер же головна мета Оле 
Ейнара – Олімпіада в Пхенчхані. 
Король біатлону мріє поверну-
тися з Кореї чемпіоном. Сьогод-
ні його наступником називають 
француза Мартена Фуркада. Але 
остаточно затьмарити норвезь-
ку зірку йому поки не вдається. 

НЕСТАНДАРТНА 
ЗІРКА

Оле Ейнар Бьорндален на-
родився в норвезькому містечку 
Драммен. Родина була незамож-
ною і багатодітною. Оле Ейнар 
має двох братів і двох сестер. 
Старший брат Даг першим у сім’ї 
почав займатися біатлоном, але 
згодом кинув спорт, побачивши, 
що талант брата набагато пере-
вищує його. Бьорндалени мали 
корівник і жили з тваринництва. 
Батькові у роботі допомагали й 
сини, тому до важкої праці Оле 
Ейнар звик змалку. Батько, до 
слова, долучився до успіху свого 
зіркового сина, бо повірив у його 
талант і возив на біатлонні зма-
гання всією Норвегією. Коли його 
не стане у 2012 році, в Бьорнда-
лена буде навіть спад у виступах, 
так сильно переживатиме син 
смерть батька.

Нестандартність – напевне, 
це слово ключове в успіху Оле 
Ейнара. Вона супроводжує бі-

Останнім часом 
норвежець потрапляв на 
сторінки таблоїдів через 
розлучення з бельгійською 
біатлоністкою італійського 
походження Наталі 
Сантер та новий роман з 
білоруською біатлоністкою 
Дар’єю Домрачевою. Торік 
вони одружилися, а в жовтні 
Оле Ейнар став батьком 
доньки Ксенії.

ski.com
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Скажи мені, у якому виді спорту ти виступаєш, і я скажу тобі, хто тебе колонізував. Фідель Кастро

17-й тур: 
«Маріуполь» – «Ворскла» – 0:1,
«Олімпік» – «Шахтар» – 2:4, 
«Верес» – «Чорноморець» – 3:1, 
«Олександрія» – «Карпати» – 3:0, 
«Зоря» – «Зірка» – 1:0, 
«Сталь» – «Динамо» – 0:2.

18-й тур:  2 грудня, субота: 
«Чорноморець» – «Зоря», 14:00; 
«Шахтар» – «Верес», 17:00.
3 грудня, неділя: 
«Зірка» – «Сталь», 14:00; 
«Карпати» – «Олімпік», 14:00; 
«Ворскла» – «Олександрія», 17:00; 
«Динамо» – «Маріуполь», 19:30.

  Іван БОГДАНОВИЧ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

з іншої планети МЕССІ: «БАТЬКІВСТВО – НАЙКРАЩЕ, 
ЩО ЗІ МНОЮ КОЛИ-НЕБУДЬ ТРАПЛЯЛОСЯ»

прем’єр-ліга

дикість

«ВЕРЕС» – ТРЕТІЙ, 
«КАРПАТИ» ЗНОВУ У ВОГНІ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
5-й тур: «Наполі» – «Шахтар» – 3:0, 

«Манчестер Сіті» – «Фейєноорд» – 1:0.
6-й тур, 6 грудня: «Шахтар» – «Ман-

честер Сіті», «Фейєноорд» – «Наполі». 
№ Команда І В Н П М О
1 Манчестер Сіті 5 5 0 0 13-3 15
2 Шахтар 5 3 0 2 7-8 9
3 Наполі 5 2 0 3 10-9 6
4 Фейєноорд 5 0 0 5 3-13 0

Група B

5-й тур: «Скендербеу» – «Динамо» – 
3:2, «Партизан» – «Янг Бойз» – 2:1.

6-й тур, 7 грудня: «Янг Бойз» – «Скен-
дербеу», «Динамо» – «Партизан» (20:00).
№ КОМАНДА І В Н П М О
1 Динамо 5 3 1 1 11-8 10
2 Партизан 5 2 2 1 7-5 8
3 Скендербеу 5 1 2 2 5-8 5
4 Янг Бойз 5 0 3 2 5-7 3

Группа J

6-й тур: «Атлетик» – «Герта» – 3:2, 
«Естерсунд» – «Зоря» – 2:0.

7-й тур, 7 грудня: «Герта» – «Естер-
сунд», «Зоря» – «Атлетик» (22:00).
№ КОМАНДА І В Н П М О
1 Естерсунд 5 3 1 1 7-3 10
2 Атлетик 5 2 2 1 6-5 8
3 Зоря 5 2 0 3 3-7 6
4 Герта 5 1 1 3 5-6 4

ДЕДА ЗАБИВ УТРЕТЄ В 
ТРЬОХ МАТЧАХ
Азербайджан

18-річний українець Ярослав Деда 
відзначився черговим голом у розігра-
ші юнацької Ліги чемпіонів. Цього разу 
правий півзахисник азербайджанського 
«Карабаха» забив у матчі проти лондон-
ського «Челсі» (1:3).

Це вже третій гол колишнього ата-
кувального хавбека «Волині», який на-
робив галасу в юнацьких і молодіжних 
чемпіонатах, викликався у юнацькі збір-
ні, але якоїсь миті зник з поля зору фут-
больних фахівців в Україні.

Перші два голи Ярослава припали 
на поєдинки проти титулованого «Ат-
летика» з Мадрида. У домашньому матчі 
його гол погоди не зробив (1:5), а от на 
виїзді був єдиним у матчі – 1:0. 

Зауважимо: окрім Деди, у складі 
юнацької команди «Карабаха» нікому з 
гравців відзначитися не вдається. 

єврокубки

ліга Європи

знай наших

  Іван БОГДАНОВИЧ

Лідер «Барселони» Ліонель 
Мессі розповів про сім’ю, 
батьківство та плани. 

За його словами, після наро-
дження синів Тіаго і Матео його 
життя змінилося остаточно й безпо-
воротно. «Змінилося практично все. 
Я переоцінив багато речей і можу 
чесно визнати, що батьківство – 
найкраще, що зі мною коли-небудь 
траплялося. Бути батьком двох си-
нів і чекати третього – це просто 
фантастичне відчуття. Щоразу при 
народженні сина я почуваюся на 
сьомому небі від щастя. І третього 
разу, звичайно, буде так само», – ци-
тує аргентинця газета Marca.

«Моє повсяденне життя майже 
цілком присвячене їм. Вранці відво-
жу Тіаго в школу, а після тренуван-

ня його забираю. Велику частину 
вечора стараємося провести всі 
разом – я, Антонелла, Тіаго і Матео. 

Уже після того, як діти заснули, за-
лишаємося з дружиною удвох. Усе 
як у всіх».

Наші гранди у черговому турі 
здобули неважкі перемоги, 
а от позаду «Шахтаря» й 

«Динамо» розгорнулася спекотна 
гонитва за право бути в першій 
шістці команд. 

Передусім тих, хто за спиною лідерів, очо-
лив рівненський «Верес». Після встановлення 
абсолютного рекорду України з нічийних мат-
чів (7 поспіль) рівняни познущалися з міцного 
нині «Чорноморця», причому один з голів за-
бив екс-волинянин Роман Карасюк. 

Ще один колишній футболіст «Волині» 
В’ячеслав Шарпар довів, що він – лідер «Вор-
скли», і перервав серію поразок полтавчан, 
забивши на виїзді «Маріуполю» (причому гос-

Ліонель Мессі з дружиною

Reuters
ті на той момент уже грали в меншості).  

Продовжують «тішити» стабільністю «Кар-
пати». Вони вигнали тренерський штаб, який 
поставили на початку вересня, й тепер коман-
ду тренуватиме особисто ініціатор цих змін 
іспанець Даріо Друді. Він упевнено з’їздив 
до Олександрії, де леви «проковтнули» три 
голи. Залишилося додати, що новий-старий 
менеджмент «Карпат» після чергових пер-
турбацій наказав футболістам та персоналу 
не спілкуватися із пресою. Залишилося тільки 
заборонити вболівальникам приходити на 
домашні матчі.

Бомбардири: 
Бомбардири: Феррейра («Шахтар») – 
12 голів, Мбокані («Динамо») – 8.

№ КОМАНДА I В Н П М О
1 ШАХТАР 17 12 3 2 35-16 39

2 ДИНАМО 16 10 5 1 32-11 35

3 ВЕРЕС 17 5 10 2 20-11 25

4 ОЛІМПІК 17 6 7 4 20-18 25

5 ВОРСКЛА 17 7 4 6 18-16 25

6 ЗОРЯ 17 5 8 4 28-23 23

7 МАРІУПОЛЬ 16 5 5 6 18-19 20

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 17 3 9 5 17-18 18

9 ЧОРНОМОРЕЦЬ 17 3 6 8 11-25 15

10 ЗІРКА 17 3 5 9 9-21 14

11 КАРПАТИ 17 2 8 7 9-27 14

12 СТАЛЬ 17 2 6 9 11-24 12

Турнірна таблиця

Тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку вилучили з лави 
запасних за надмір емоцій. За мить до цього арбітр не 
призначив стовідсоткове пенальті для його команди.

«Шахтар» у матчі з «Олімпіком» в 
Києві влаштував дикий сепарський 
перфоманс, відмовившись 
виводити на виїзний матч дітей у 
футболках із написом «Мій тато – 
Герой!». Дітей тих, хто воює на 
Донбасі за свободу й незалежність 
України. Ба більше, з’явилася 
інформація, що гірники взагалі 
відмовилися виходити на матч, 
якщо хтось вдягне ці футболки.

У Федерації футболу учасників АТО після 
цього розповіли, що вранці перед грою «Шах-
тар» і словом не обмовився щодо благодійної 
акції «Мій тато – Герой!». Ніхто не заперечував 
проти участі обох команд в акції, тим більше, 
що це був не перший такий матч. Спеціаль-
ними футболками гравці обох команд були 
забезпечені завчасно, як і 25 дітей, які мали 
виводити футболістів на матч. 

Проте вже за кілька годин до початку гри 
«Шахтар» відмовився підтримувати благодій-
ну акцію і виступив проти того, щоб команда 
«Олімпік» та дітки учасників АТО виходили 
у футболках «Мій тато – Герой!». Дослівно з 
вуст представників «Шахтаря» це звучало так: 

Мессі каже, що вдома про фут-
бол практично не говорить, але пе-
ріодично грає з синами. «Про фут-
бол вдома говоримо нечасто. Треба, 
щоб сталося щось надзвичайне, 
аби ми з дружиною почали це об-
говорювати. Діти ж поки розуміють 
мало. Матео взагалі не усвідомлює, 
хто його тато. Тіаго розуміє також не 
все. Він часто відвідує стадіон, коли 
я граю, але поки не може повною мі-
рою зв’язати мене і того Лео Мессі, 
про якого чує з телевізора».

«Нечасто, але іноді ми з ними 
ганяємо м’яча у дворі. Навіть з Ма-
тео, хоча він ще зовсім малюк. Тіаго 
вже почав відвідувати заняття, але 
вдома до мене з цим не чіпляєть-
ся. Цікаво, що обидва сини грають 

більше правою ногою – вони у мене 
правші. Не так, як тато».

Щодо планів, то Мессі тільки 
каже, що поки не думає про кар’єру 
тренера.

«Не вирішив, що буду робити. 
Ми з Антонеллою не раз про це 
думали, але єдиного рішення не-
має. Я вже багато разів казав, що не 
хочу бути тренером – не відчуваю 
бажання до цієї роботи. Можливо, 
передумаю. Моє майбутнє стане 
більш конкретним, коли дізнаюся 
дату завершального матчу. Але це 
буде ще нескоро».

Минулого тижня Лео отримав 
четверту «Золоту бутсу» як кра-
щий бомбардир європейських ліг у 
сезоні-2016/17.

Деда заграв за кордоном

Q
arabakh.com

«ШАХТАР» БОЙКОТУВАВ 
ДІТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ

«Якщо хтось вийде в таких футболках, то ко-
манда «Шахтар» не вийде на гру!».

Можливо, час перестати панькатися з цим 
«українським» клубом? Хай їде собі на рідну 
«Донбас-Арену», за якою він так скучив. І грає 
в одному з найсильніших чемпіонатів Ново-
росії. Там, до речі, місцева «Побєда» вже два 
титули виграла – а в «Шахтаря» ще жодного 
немає. Час  наздоганяти!

Цікаво, що подібна ситуація виникла і з ФК 

«Маріуполь». На домашній матч проти «Вор-
скли» патріотичну футболку вдягнув тільки 
їхній капітан і воротар Рустам Худжамов, який 
раніше не раз заявляв у пресі про свої пози-
ції стосовно сепаратистів та керівництва Росії. 
Після гри відсутність футболок із написом «Мій 
тато – Герой!» головний тренер азовців пояснив 
тим, що, мовляв, одному з гравців не вистачило 
футболки, тому вирішили, що її вдягне тільки 
капітан команди... Повіримо у цю маячню?

Захисник Ярослав Ракицький нарешті зреагував на гімн України 
перед матчем «Олімпік» – «Шахтар». Але його рука по-зрадницьки 
не дотягла до серця й зупинилася в ділянці cелезінки...

football.ukrazom
.org

footballua.tv
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– Не шкодуєш, що вийшла заміж?
– Що я, не людина? Шкода його, звісно.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка – це розгорнута книга. Щоправ-
да, з квантової механіки мовою суахілі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П’яний чоловік повертається пізно 
додому. Відчиняє двері, перед ним стоїть 
дружина, у руці сковорідка...

– Іди лягай спати, я не голодний!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сусідка питає сусідку: 
– Ви не бачили, хто це мою курку 

вбив? 
– Не чула й не бачила, але нехай не гре-

беться на моєму городі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмовляють дві жінки:
– Чого це, Семенівно, тебе твій зять 

відь мою називає?
– Бо я місце, де він старанно працює, за 

звуком його хропіння знаходжу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прийшов дід до священика на сповідь. 
– Панотче, грішний я! 
– І в чому твій гріх, сину мій? 
– Під час Другої світової війни я ховав у 

себе в підвалі єврея.
– Hy, це не гріх, а навпаки – свята спра-

ва! – заспокоїв його священик.
– Але я змушував його платити мені за 

постій, – додав дід. 
– Так, це, звичайно, недобре, але ж і ти 

ризикував собою! 
– Дякую вам, панотче, але в мене ще 

одне запитання.
– Яке? 
– Чи мушу я сказати йому, що війна вже 

закінчилася?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Донька вчиться на кухаря. Мати:
– А вам дозволяють їсти те, що ви при-

готували?
Донька (крізь сльози):
– Нас змушують...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сидять на концерті камерної музики 
бабуся з онукою. Грає віолончеліст. Внучка 
запитує:

– Бабусю, а коли дядько розпиляє свою 
коробку, ми підемо додому?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Фімо, я була такою дурепою замоло-
ду...

– Не переймайся... Ти й тепер маєш мо-
лодий вигляд!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Не слухай нікого, Берточко. Ти най-
гарніша. У своїй ваговій категорії.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Сонечко, таки ми з тобою 15 років у 
шлюбі. Скажи чесно, ти мене хоч раз по-
думки зраджувала?

– Борюсику, честно...  Подумки – жод-
ного разу...

Жартівливий гороскоп на 30 листопада – 6 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Роман Гук 
4 квітня 1976 р.
Голова Володимир-Волинської 
райради
Чекайте на приємні новини, 
які позбавлять деяких 
переживань. Не шукайте 

самотності на роботі, обговорюйте справи, 
співпрацюйте. Зверніть увагу на прохання 
партнерів, улаштуйте їм неочікуваний 
сюрприз.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцька
Озираєтеся – стоять рівними 
рядочками бурячки, мов 
воїни, що вишикувалися 

на парад. А переможений ворог лежить. 
Він уже не страшний. Доблесні справи 
зупинить тільки зима. Переключіться на 
гаражі.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Жуматій 
24 травня 1972 р.
Кандидат на посаду голови 
Федерації футболу Волині
Триголовий дракон почне 
нагадувати гідру – ви 
обрубуватимете їй одну 

голову, а на заміну виростатиме аж дві. 
Натхнення не полишить вас у справах 
ратних, але зорі радять об’єднати зусилля.

Рак (22.06 – 23.07)
Дмитро Глазунов 
11 липня 1974 р.
Голова правління ВОГО «Волинська 
обласна лікарняна каса», голова 
благодійного фонду «Рідна Волинь»
Зверніть увагу на новини – 
залагодиться важливе питання. 

Виявляйте активність, запросіть родину на 
нараду. Можливі важливі зміни в колективі, 
які підуть на користь. Не лінуйтеся! Гарний час 
для великої справи, творчості.

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержаміністрації
Слухайте свою інтуїцію, 
підлаштуйтеся під обставини. 
Вдалими стануть походи в 

інстанції, наради, консультації. Відчуєте 
потяг до пригод, вам відкриються нові 
можливості. Візьміть відгул – це тиждень для 
примирення, обміну симпатіями.

Діва (24.08 – 23.09)
Лариса Карп’як 
25 серпня 1972 р.
Директор луцького ЦНАПу
Варто подивитися 
колишні фільми, особливо 
документалку – черги там 
були рівнішими, публіка – 

привітнішою. Матюкалися й билися тільки 
ті, хто вистоював за горілкою. Тому наведіть 
лад у ваших чергах.

Терези (24.09 – 23.10)
Альберт Шахов 
5 жовтня 1975 р.
В. о. головного тренера 
ФК «Волинь»
У теплі краї їхати не 
доведеться, бо будете 
підвішеними за гак недовіри. 

Варто простежити за підопічними, аби 
вони поразки не сприймали за перемоги. 
Підвищена увага – соціальним мережам та 
висловлюванням у них. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Анна Степанюк 
31 жовтня 1992 р.
Волейболістка
Уважно вдивлятиметеся у 
темне майбутнє улюбленої 
справи і задумаєтеся над 
інвестицією у неї. Чому б і ні? 

М’яч круглий, а паркет усюди дерев’яний. 
Будете першою скрізь: і на подачі, і на 
прийомі. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк 
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької 
райдержадміністрації
Втілюйте ідеї, плануйте 
складну роботу, терпцю 
вистачить тільки тоді, коли 

поводитиметеся однаково з усіма колегами. 
Шукатимете усамітнення. Сконцентруйтеся 
на плануванні. Пошукаєте запаси енергії на 
своїй території. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Вальдемар Пясецький 
5 січня 1934 р.
Історик, краєзнавець
Шкода, що доведеться 
полишати рідні краї, але таке 
вже се ля ві. Зорі обіцяють 
увагу до здоров’я і шкодують, 

що у вашій галактиці увага до вас була не 
такою, на яку заслуговували.  Натхнення 
супроводжуватиме у довгій дорозі.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Керівник патрульної 
поліції Луцька
Годі гратися у козаки-
розбійники, час починати 
ловити справжніх 

бусурманів. Розпочинається сезон нахаб, 
які підкрадаються у темряві. Зорі радять 
«присвітити» їм шлях до буцегарні.

Риби (20.02 – 20.03)
Юрій Цейко 
8 березня 1965 р.
Депутат Волиньради
Зацікавлення дорогами буде 
виправданим, особливо тими, 
якими вимощені благі наміри 
опонентів. Але зорі радять 

зосередитися не на прославлянні власних 
ідей, а на користі для громади.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

ВОЛИНСЬКИЙ БРЕНД: 
ПОРЦЕЛЯНА ТА 
ФАЯНС ІЗ КОРЦЯ

колесо історії

  Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Корець

На Волині у XVIII столітті було 
засновано порцелянову 
фабрику. Її якісні, гарні, 

модні, популярні вироби цінували 
у всій Речі Посполитій. І виникла 
вона саме тоді, коли в Європі 
ширилася мода на рококову 
майсенську порцеляну.

Засновником порцелянового заводу в 
Корці був один із представників родини Чар-
торийських – Юзеф Клемент, господар вели-
чезних володінь на Волині. Виробництво по-
суду в Корці почалося у 1783 році. Фабрика 
була першим подібним заводом на теренах 
цілої Речі Посполитої.

Посаду директора обійняв відомий фран-

цузький кераміст Франтішек 
Мезер. Йому допомагав брат Михаїл, який від-
повідав за розробку унікального рецепта ви-
готовлення порцеляни із глини, яку добували 
на Волині. Потужне підприємство складалося 
з багатьох приміщень: адміністративних кабі-
нетів, лабораторій, складу продукції, робочих 
галерей, заднього двору з величезною кіль-
кістю фабричних будівель.

У 1793-1794 роках в Корці працювало 
близько 300 осіб, із них 73 художники. І це 
якщо врахувати, що у ті часи фабрика пере-
живала скрутне фінансове становище. Адже 
в 1793 році під час переділу Польщі частина 
земель Волині відійшла до Російської імперії, 

саме тому експорт продукції з Корця значно 
ускладнився.

У 1824-1832 роках відбувся занепад фаб-
рики. Ймовірно, причиною занепаду була і 
смерть фаната цієї справи Юзефа Чарторий-
ського в 1810 році, усі повноваження успадку-
вала його сестра Клементина з чоловіком Єв-
стахієм Сангушком, адже інша сестра Юзефа, 
якій він заповів усе майно, не захотіла пере-
їжджати до Корця. Товар виробляли нижчого 
ґатунку, зменшувалися оберти продукції. На 
виставці 1829 року в Петербурзі продукцію з 
Корця назвали поганою та дорогою. У 1846-
1847 роках власники повністю розпродали 
Корецьку мануфактуру.

Сьогодні корецька порцеляна знову в 
полі зору дослідників. Їй присвячують окремі 
дослідження, пишуть монографії. 

цузьк
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Волинська порцеляна з Корця



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

РОЗВАГИwww.volynnews.com 23

Життя подібне до гри в карти, у яку ти граєш, не знаючи правил. Петро Капіца

№ 47 (95)  30 листопада 2017 року

погляд у минуле

30 листопада – Григорій, 
Никон, Лазар, Михайло
1 грудня – Платон, Роман
2 грудня – Іларіон, Варлам, 
Йосип
3 грудня – Анатолій, Іван, 
Савелій, Григорій, Йосип
4 грудня – Прокіп, 
Ярополк
5 грудня – 
Валер’ян, 
Максим, 
Архип, 
Михайло, Петро
6 грудня – 
Григорій, 
Олександр, 
Митрофан, 
Макар, Федір

30 листопада – Григорій, 

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: 25415.

  призовий сканворд

Ц И Б У Л И Н А
Виграшне слово минулого номера

В
ід

п
о

в
ід

і н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 

в
ід

 2
3

 л
и

ст
о

п
а

д
а 

2
0

1
7

 р
о

к
у

ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 6 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір керамічних банок.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________
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* 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.

НАЙДОВШИЙ МОНАРХІЧНИЙ ШЛЮБ В ІСТОРІЇ 

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – сірий, 2 – червоний, 3 – оранжевий, 

4 – жовтий, 5 – коричневий.

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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Британська королева Єлизавета 
ІІ та ї ї чоловік принц Філіп 

відзначили 70 років з дня весілля. 
Пара одружилася в лондонському 
Вестмінстерському абатстві 
20 листопада 1947 року, через 
два роки після завершення Другої 
світової війни. Тоді у пишній 
церемонії взяли участь державні 
діячі й королівські сім’ї з усього світу.

В одному з інтерв’ю Єлизавета розпові-
ла, що у високого білявого моряка, кадета 
Королівського військово-морського коле-
джу, годі було не закохатися. Юну принце-
су навіть не спантеличило те, що він був 
незаможним. Ні про кого, крім нього, вона 
навіть чути не хотіла. І батьки, які спочат-
ку противилися їхнім стосункам, усе-таки 
дали згоду на шлюб.

З 1952 року, коли Єлизавета зійшла на 
престол, Філіп супроводжував дружину на 
всіх заходах і в закордонних поїздках. Крім 
цього, принц завжди активно займався 
благодійністю. У різні роки він очолював 
Всесвітній фонд захисту природи і Міжна-

родну федерацію кінного спорту.
У 1997 році, після трагічної загибелі 

принцеси Діани, колишньої дружини прин-
ца Чарльза, рейтинг британської коро-
лівської сім’ї впав до критичної позначки. 
Люди засуджували королеву за мовчання. 
Пристрасті вщухли лише після того, як 
Єлизавета прибула на траурну церемонію.

На сімдесятиріччя шлюбу не було за-
плановано жодних публічних заходів, а 
91-річна королева Єлизавета і її 96-річний 
чоловік відсвяткували ювілейну дату при-
ватною вечіркою у Віндзорському замку.

Це відрізняється від святкування сріб-
ної, золотої і діамантової річниць королів-
ського подружжя, коли вони відвідували 
служби в абатстві. 

На честь 70-річчя спільного життя по-
дружжя зробило новий спільний портрет. 
Його автор – Матт Холіок. На ньому вони 
стоять поруч одне з одним у білій віталь-
ні Віндзорського замку. Поряд із ними по 
обидва боки на стінах висять картини з 
зоб раженнями короля Георга ІІІ і королеви 
Шарлотти. 

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: 
принц Чарльз (1948), принцеса 
Анна (1950), принц Ендрю, герцог 
Йоркський (1960), і принц Едуард, 
граф Уессекський (1964)

npr.org

Відшукайте, де чий подарунок.



Істинне покликання кожного полягає тільки в одному – прийти до самого себе, знайти власну, 
а не улюблену долю і віддатися їй внутрішньо, безроздільно і непохитно. Герман Гессеwww.volynnews.com
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а ви знали?

у світі тварин

світ вражає

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

І СЕРЕД БДЖІЛ Є ПРАВШІ 
ТА ЛІВШІ 
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СУБОТА 2 ГРУДНЯ

–1 0C–3 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 3 ГРУДНЯ

+2 0C–1 0C
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СЕРЕДА 6 ГРУДНЯ
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ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 5 ГРУДНЯ

+1 0C0 0C
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15 ДИКИХ ТВАРИН УКРАЇНИ, 
ЯКИМ ПОТРІБЕН ЗАХИСТ

СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – 
ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!*

Газета «Волинські Новини» запрошує взяти участь у 
передплатній акції. Передплатіть нас на рік, надішліть нам 

свій абонемент або квитанцію про оплату (можна копію) 
й отримайте шанс виграти цінний приз. 

У листі обов’язково 
вказуйте вичерпні 
контактні дані: 
ПІБ, адресу, номер 
телефону. Редакція 
приймає листи до 
кінця січня.
Не зволікайте!

р цмайте шанс виграти р й приз.приз. 
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Диким звірам і птахам 
потрібна наша допомога, 
інакше настане день, коли ми 

будемо їх бачити лише на картинках 
чи в неволі, пише «24 канал».

Їжак вухатий. Експерти припускають, що 
на території України їх лише кілька десятків осо-
бин. За останні 20 років вухатих їжачків зустрі-
чали тільки раз у дикій природі – в околицях 
Луганська. Цей вид стрімко зникає через дегра-
дацію степових екосистем, у яких водиться.

Кіт лісовий водиться у лісах Карпат, Ві-
нницької, Кіровоградської та Одеської об-
ластей.  Популяція котів зменшується щороку 
(зараз в Україні їх 400-500 особин) внаслідок 
масового вирубування листяних лісів, зокре-
ма дібров. 

Зубр. Цих унікальних тварин можна по-
бачити лише у спеціальних господарствах. 
Зуб ри зникли з дикої природи, зокрема, через 
полювання. І навіть зараз зубр є популярним 
об’єктом полювання серед багатіїв. За останні 
20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох 
місцях, де раніше її популяцію було відновлено.

Жук-олень. Його роги – це аж ніяк 
не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. 
Жукам-оленям загрожує вимирання, адже 
зменшується кількість старих дерев, а молоді 
посадки не придатні для харчування та роз-
множення цього рідкісного жука.

Вухань австрійський. Це вид кажанів із 

великими вушками. В Україні ці рідкісні тва-
рини під охороною в заповідниках Карпат-
ського регіону, Розточчя, Поділля і Криму.

Гриф чорний. В Україні чорні грифи трап-
ляються лише в Криму. Останнє видання Чер-
воної книги України (2009 року) вказує, що 
популяція на нашій території цих птахів – не 
більш як 50 особин.

Ведмідь бурий. В Україні бурий ведмідь 
водиться в Карпатах, хоч може забрести і в 
ліси на півночі Чернігівської та Сумської об-
ластей. Загалом в Україні не більш як 300 осо-
бин, на тварин досі полюють браконьєри. 

Глушець (глухар). Цей красень – один із 
найбільших птахів Українських Карпат. Глуха-

рі занесені до Червоної Книги України, але це 
не заважає браконьєрам полювати на них. 
Також на зниження популяції впливають ви-
рубування лісів, випасання великої рогатої 
худоби і навіть туризм у місцях, де самки ви-
сиджують пташенят.

Горностай. Це маленька пухнаста та 
прудка тваринка з красивим хутром, яке вліт-
ку стає коричнево-жовтувато-сірим, а взим-
ку – білим. Горностаї стали жертвами модної 
індустрії – з їхнього щільного і м’якого хутра 
досі виготовляють шуби. В Україні ці милі тва-
ринки під охороною держави, їх занесено до 
Червоної книги, полювання на них забороне-
не навіть з метою дослідження.

Лелека чорний. Чорного лелеку не так 
просто зустріти у природі, бо він, попри те, 
що рідкісний, веде потайний спосіб життя і 
намагається уникати людей. Загалом в Україні 
цих птахів близько 400-450 пар. Чорні лелеки 
гніздяться переважно на Поліссі та в Карпат-
ському регіоні.

Саламандра вогняна. Мандруючи Кар-
патами, уважно дивіться під ноги, бо стежкою 
може прошмигнути вогняна саламандра. Її 
легко впізнати за неординарним забарвлен-
ням – чорне тіло з жовтими плямами.

Жолудниця європейська. Маленький 
гризун з велетенськими очима. Жолудниця 
водиться у лісах (хвойних, листяних та міша-
них), хоча іноді зустрічається в садах і горо-
дах.

Сипуха. Рідкісний птах гніздиться в захід-
них і центральних областях України, а також 
на півночі Одещини. Сипух у світі стає все 
менше: у цілій Європі їх 110-220 тисяч пар, а в 
Україні – близько 30.

Рись також стала жертвою модної інду-
стрії. На цих граційних тварин тривалий час 
полювали заради хутра. Зараз ці хижі коти 
рідкісні в Україні: у Карпатах – близько 350–
400 особин, а на території Полісся – до 80–90.

Полоз леопардовий. До кінця 40-х років 
ХХ століття полоз леопардовий був ще зви-
чайним видом, а з 70-х змію бачили раз на 
кілька років. Зараз на цю надзвичайно кра-
сиву і таку ж рідкісну неотруйну рептилію ак-
тивно полюють любителі змій для особистих 
колекції та для продажу.

Учені заявили, що у бджіл 
є індивідуальна схильність 
до лівого або правого боку, 
яка впливає на ухвалення 
рішень і навігацію в 
просторі, повідомляє ZN.ua. 

«Виявилося, що співвід-
ношення «правшів» і «лівшів» 
серед бджіл приблизно одна-
кове. А значна частина попу-
ляції – амбідекстри: для них 
однаково, що правий, що  лі-
вий бік. 

Зазначається, що в ході до-
слідження учені спостерігали 
за 100 польовими бджолами, 
на яких розмістили кольорові 
позначки. Потім комах помісти-
ли до 120-сантиметрового ту-
нелю з приманкою-годівницею 
в кінці і розвилкою посередині. 
Щоб подолати розвилку, бджо-
ла мала вибрати один з двох 

отворів – правий або лівий. На 
різних етапах експерименту 
учені міняли діаметр отворів.

Коли один отвір був удвічі 
більший за інший, 80% бджіл 
пролітати через більший. Але 
коли отвори були однаковими, 
комахи виявляли індивідуаль-
ні особливості; 55% обирало 
шлях випадковим чином, решта 
45% поділилися на «правшів» і 
«лівшів».

Відібравши бджіл із цих 
45%, вчені продовжили експе-
римент з отворами різного діа-
метру. Виявилося, що бджолі-
лівші потрібно більше часу на 
ухвалення рішення, якщо отвір, 
розташований ліворуч, менший 
за сусідній, і навпаки. Коли ж 
отвір більший (а отже, безпеч-
ніший і зручніший) за той, що 
розташований із незручного 
боку, бджола ухвалює рішення 
практично миттєво.
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DAEWOO LANOS – 
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ 
ВЖИВАНЕ АВТО

За 10 місяців 2017 року українці 
перепродали одне одному близько 365 
тис. легкових авто. Окрім цього, з рук 
у руки перейшло 74 тис. комерційних 
машин, повідомляє Auto-Consulting. 

За цей же період українці купили 64 нові 
легкові авто, а 46 тис. – ввезли з-за кордону 
вживаними.  Найпопулярнішим легковим ав-
томобілем у перепродажу вже багато років по-
спіль є Daewoo (ЗАЗ) Lanos. Його двійник ЗАЗ 
Sens з меншим за об’ємом двигуном 1,3 л – на 
п’ятому місці. Ці авто випускають з 1998 року, на 
ринку їх дуже багато. Слідом за лідером – попу-
лярна Skoda Octavia (виробляється в Україні), 
далі йдуть Volkswagen Passat та Chevrolet Aveo 
(назва української версії – ЗАЗ Vida).

Якщо говорити про рейтинг марок, то тут 
досі першість тримає російська Lada. Річ у тім, 
що цих моделей дуже багато. Загалом, ринок 
перепродажів уживаного транспорту на 29% 
складається з авто, які виробляють в Україні, 
Росії та інших країнах колишнього СРСР.
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иває до 25 січняя трия

У дикій природі ці звірі трапляються все рідше

24tv.ua

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
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