
СНІД ПЕРЕСТАВ 
БУТИ ХВОРОБОЮ 
НАРКОМАНІВ

В Україні станом на початок року 
проживало 238 тисяч ВІЛ-

інфікованих. За увесь період епідемії в 
країні померло 44 тисячі осіб.

Усе життя Максима 
Соломонова – 
це випробування 

на міцність, готовність 
протистояти викликам долі, 
вміння завоювати й відстояти 

своє місце під сонцем. 
І ці життєві іспити 

командир батареї, 
старший лейтенант Максим 

Соломонов склав із честю. 
Значною мірою завдяки тому, 

що просто випромінює життєву 
силу, оптимізм та енергію. 
А ще, каже, йому завжди 
щастило на добрих людей. 

«ЗАЛІЗНА» ЧЕМПІОНКА ВІКА КАЗАКОВА:

«НЕ ЗВИКЛА,
ЩОБ МЕНЕ БИЛИ»
Лучанка Вікторія Казакова днями 

перемогла на чемпіонаті України з 
панкратіону. Здобувши золоту нагороду, 
вона ввійшла в національну збірну і тепер 
готується до виступів на міжнародній 
арені. А ще Вікторія – абсолютна 
чемпіонка відкритого чемпіонату 
Lviv Open 2017 Gі з бразильського 
джиу-джитсу.

www.volynnews.com
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
МІЖ РОСІЙСЬКОЮ 
ЦЕРКВОЮ ТА КИЇВСЬКИМ 
ПАТРІАРХАТОМ

церковні пристрасті

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 4

  читайте на стор. 7

 читайте на стор. 7

ДЕРЖДЕП США ЗАСУДИВ 
«АНТИКОРУПЦІЙНІ 
ВІЙНИ» В УКРАЇНІ

ЩО ТИ ЗА ОФІЦЕР, ЯКЩО 
НЕ ГОТОВИЙ ВОЮВАТИ?

У НОВОМУ РОЦІ – 
ЗМІНИ ДО ПДР 

З 1 січня 2018 року почнуть діяти зміни 
до Правил дорожнього руху. Це 

закріплено в постанові Кабінету 
Міністрів від 10 листопада. 

Відтепер максимально 
дозволена швидкість у 
населених пунктах буде 
50 км/год. До цього часу 
відповідні служби мають 

змінити обмежувальні знаки 
на дорогах, а водії – звикнути 

до нових лімітів.

нововведення

чума ХХІ століття

сильні та красиві

 читайте на стор. 20

 читайте на стор. 20

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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Террі біг доти, доки його 
шорти не починали багряніти 

від крові, що сочилася з ран у 
нозі. Через 143 дні щоденного 
марафону хвороба таки 
зупинила хворого на рак 
канадця. Але ця трагічна історія 
стала початком доброї справи, 
яка триває донині. 

Террі Фокс народився у Вінніпезі. Це 
захід Канади, холодна провінція Британ-
ська Колумбія. На відміну від більшості 
місцевих хлопчаків, що ганяли у хокей, 
він захоплювався баскетболом. Після 
школи подав документи в університет, 
бо збирався стати викладачем фізкуль-
тури. Але в 1977 році Террі почав періо-
дично відчувати біль у правому коліні. 
Діагностика з’ясувала, що в нього рак 
кісток.

ХВОРИЙ НА РАК 143 ДНІ 
ПОСПІЛЬ ПРОБІГАВ МАРАФОННині на багатьох підприємствах 

та у приватних помешканнях 
для освітлення приміщень 
використовують енергоощадні 
люмінесцентні лампи. Однак не 
всім відомо, що кожна така лампа 
містить у своєму балоні випари 
ртуті – від 1 до 70 міліграмів. За 
рівнем токсичності ртуть належить до 
речовин першого, найвищого класу 
небезпеки. Потрапивши до організму 
людини, ртуть залишається там на 
все життя, уражаючи центральну 
нервову систему, печінку, нирки, 
дихальні шляхи. 

КУДИ ПОДІТИ ЗІПСОВАНІ 
ТЕРМОМЕТРИ?

 читайте на стор. 6
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Легше обдурити людей, ніж переконати в тому, що їх обдурено. Марк Твен

У ПІВДЕННОМУ СУДАНІ 
ВБИЛИ ЦИВІЛЬНИХ
29 листопада щонайменше 43 людини 
вбито у штаті Джонглі. Ополченці етніч-
ної групи Мурле вбили 20 чоловіків, 22 
жінки та одну дитину. Щонайменше 19 
людей поранено.

ЯВА, ШРІ-ЛАНКА Й ІНДІЯ – 
ЖЕРТВИ СТИХІЇ
2 грудня на острові Ява повені та зсу-
ви забрали життя щонайменше 25 осіб, 
приблизно стільки ж загиблих – уна-
слідок шторму на Шрі-Ланці. Тропічний 
циклон «Окхі» пройшов на півдні Індії й 
забрав життя щонайменше 20 осіб. По-
над сто людей вважаються зниклими.

У НІГЕРІЇ ПІДІРВАЛИСЯ 
СМЕРТНИКИ
Теракт стався 2 грудня на ринку в Біу. За-
гинуло щонайменше 13 осіб, понад 50 
травмовано. Вибухи пролунали під час 
роздачі харчів людям, які постраждали від 
ісламістського угрупування Боко Харам.

У ПАКИСТАНІ – НАПАД НА 
КОЛЕДЖ
1 грудня щонайменше 10 людей загину-
ло, ще понад 36 осіб поранено внаслі-
док нападу бойовиків-талібів на коледж 
у місті Пешавар. Усіх нападників убили 
військові.

УБИТО ЕКС-ПРЕЗИДЕНТА 
ЄМЕНУ
Алі Абдаллу Салеха вбито 4 грудня під 
час спроби втекти зі Сани до Саудів-
ської Аравії. Він очолював Ємен з 1994 
до 2012 року. У 2012-му Салеха змістили 
з посади внаслідок народних завору-
шень і політичного тиску. Та все ж він 
продовжував брати участь в управлінні 
країною, сформувавши альянс із хуси-
тів, яких підтримує Іран.

БІЛЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ – 
АВАРІЯ У МОРІ
3 грудня поблизу острова Йонхіндо у 
Жовтому морі рибальське судно під 
прапором Південної Кореї зіткнулося з 
танкером. Щонайменше 13 людей заги-
нуло, ще двоє вважаються зниклими.

ГЕНЕРАЛ ПРАЛЯК УБИВ 
СЕБЕ В ЗАЛІ СУДУ
Колишній боснійський командир, хор-
ватський генерал Слободан Праляк 
29 листопада отруївся ціанідом калію. 
Він оголосив, що не винен, і випив 
отруту під час засідання Міжнародно-
го кримінального трибуналу в справах 
колишньої Югославії у Гаазі. Праляк був 
засуджений за військові злочини під 
час хорватсько-боснійського конфлікту 
1992-1994 років.

512 СМЕРТЕЙ – ЧЕРЕЗ 
ТЕРАКТ У СОМАЛІ
Після подвійного теракту в Могадішо, 
що стався 14 жовтня, загинуло щонай-
менше 512 осіб, ще 295 поранено. Бойо-
вики підірвали вантажівку з вибухівкою 
у центрі столиці.

ПОМЕР КОРОЛЬ РУМУНІЇ
96-річний Міхай I, який хворів на рак, по-
мер 5 грудня у приватній швейцарській 
резиденції в місті Обон. Міхай двічі пра-
вив країною: у 1927-1930 і 1940-1947 ро-
ках. Потім комуністи змусили його від-
ректися від престолу, король подався у 
вигнання. Повернувся в Румунію тільки 
після падіння режиму.

РОСІЯНИ – НА ВІЙСЬКОВИХ 
БАЗАХ ЄГИПТУ 
Відтепер російські військові літаки ви-
користовуватимуть єгипетські військові 
бази. Це дозволить Москві збільшити 
свій військовий вплив у Середземно-
морському регіоні.

КАТАЛОНІЄЮ КЕРУВАТИМЕ 
ІСПАНІЯ  
Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой 
оголосив про закінчення сепаратист-
ського процесу в Каталонії. Тепер іспан-
ська влада може керувати в регіоні.

світова хроніка ЛЮДИ ГИНУТЬ В АВАРІЯХсмерть на дорозі

спіймали спритника

пограбування

І ПЕСТИЦИДИ БУВАЮТЬ ФАЛЬСИФІКОВАНІ І ПЕСТИЦИДИ БУВАЮТЬ ФАЛЬСИФІКОВАНІ 

ЗЛОДІЇ СКОРИСТАЛИСЯ КЛЮЧЕМ ЗЛОДІЇ СКОРИСТАЛИСЯ КЛЮЧЕМ 
ГОСПОДАРІВ ГОСПОДАРІВ 

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?

У ІНТЕРНЕТ-КЛУБАХ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИУ ІНТЕРНЕТ-КЛУБАХ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ

загадкова смерть

ігроманія

ҐВАЛТІВНИКА 
ЗАСУДИЛИ

ПОТЯГ ПЕРЕЇХАВ 
ЧОЛОВІКОВІ 
НОГИ

злочин і кара

біда

Маневицький район

Житель села Замостя сяде за ґрати за 
зґвалтування пенсіонерки.

51-річний чоловік скористався безпорад-
ним станом потерпілої, інформує прес-служба 
обласної прокуратури. У грудні 2016 року не-
тверезий зловмисник зайшов у хату до сусідки 
поважного віку, неспроможної пересуватися 
самостійно. Застосувавши насильство, чоловік 
зґвалтував бабусю.

До слова, він уже був п’ять разів судимий, 
у тому числі і за зґвалтування. Свою вину 
вперто не визнавав. Однак її було беззапереч-
но доведено зібраними у ході розслідування 
доказами. Згідно з рішенням Ківерцівського 
районного суду, наступні сім з половиною 
років свого життя злочинець перебуватиме 
в тюрмі.

Луцьк, Луцький, Рожищенський, 
Ковельський райони

Із початком зими 
на дорогах області 
побільшало аварій з 

летальними наслідками.
Дорожньо-транспортна при-

года, в якій загинула одна людина 
і шестеро потрапили в лікарню, 
сталася 4 грудня у селі Струмів-
ка. На автодорозі Устилуг-Луцьк-
Рівне зіткнулися автомобілі БМВ 
та ВАЗ. Іномарка, за кермом якої 
перебував 25-річний лучанин, 
виїхала на зустрічну смугу. Вна-
слідок аварії загинув 43-річний 
водій ВАЗа, житель Одеси. 

З-під уламків понівечених 
авто людей діставали рятуваль-
ники, повідомляє прес-служба 
УДСНС у Волинській області.

А поблизу села Свидники пе-
рекинувся автомобіль «Сузукі». 
Аварія трапилася вранці 3 грудня 
на трасі Ковель-Луцьк. У момент 
ДТП в салоні іномарки перебува-
ло троє людей. Один із пасажирів 

отримав смертельні травми, ін-
формує прес-служба патрульної 
поліції Луцька. Іншого пасажира 
та водія доправили до лікарні. 

Трагічно загинув 39-річний 
водій Volkswagen Golf. ДТП ста-

лася на автодорозі поблизу села 
Ужова Рожищенського району. 
Іномарка на швидкості злетіла з 
дороги і врізалася в дерево. 

Ще одна аварія трапилася у 
Луцьку. Вантажівка-сміттєвоз на-
їхала на трьох людей на вулиці 
Мазепи. Внаслідок наїзду заги-
нула жінка, двох чоловіків госпі-
талізовано з різними ступенями 
ушкодження.

Водієм вантажівки виявився 
70-річний житель Луцького ра-
йону. Шофер утік з місця трагедії. 
Чоловік запевняє, що не помітив 
людей, оскільки вони перебували 
поза межами проїзної частини. 
Причіп КамАЗа, ймовірно, заче-
пив їх під час розвороту. За попе-
редньою інформацією, потерпілі 
можуть бути безхатченками.

vl.npu.gov.ua

Рожищенський район

Наприкінці листопада в селі Городині 
знайшли тіло Бориса Бекурина.

Згідно з висновками судово-медичної 
експертизи, причиною смерті стали спіналь-
ний шок, забій, удавлення спинного мозку, 
злам шийного відділу хребта на відділах 5-6 
шийних хребців. 

«Це було жорстоке вбивство. Немає люди-
ни – немає проблем», – каже рожищенський 
правозахисник, член «Асоціації правозахис-

ників Волині» Олександр Гаврук. 
Юрист допомагав загиблому відстоювати 

в судах свої права, коли той судився з діль-
ничними міліціонерами, які зробили його 
інвалідом. «Проситиму, щоби цю справу взяв 
під особистий контроль головний міліціонер 
області Петро Шпига», – наголосив тоді він.

Нагадаємо: Бориса Бекурина  у жовтні 
2011 року побили двоє правоохоронців із 
Рожищенського райвідділу міліції – Андрій 
Масалов та Віктор Рудусь. Унаслідок травм 

чоловік залишився інвалідом ІІІ групи. Чоло-
вік розповідав, що його тоді ледве не забили 
до смерті. 

У результаті судової тяганини у серп-
ні 2014-го обласний Апеляційний суд виніс 
обвинувальний вирок: Андрію Масалову – 
8 років ув’язнення, Віктору Рудусю – 7,5, обох 
позбавили права обіймати посади в органах 
внутрішніх справ на три роки. Однак обвину-
вачених досі не притягнули до відповідаль-
ності, вони перебувають у розшуку.

Нововолинськ

У шахтарському місті припинили 
діяльність двох підпільних гральних 
закладів. Вони діяли цілодобово та були 
замасковані під інтернет-клуби.

Під час обшуків працівники поліції ви-
лучили 25 одиниць комп’ютерної техніки та 
інше додаткове обладнання, за допомогою 
якого тривали азартні ігри в режимі онлайн, 

повідомляє Управління захисту економіки в 
області.

Працівники поліції проводять усі заходи 
щодо експертизи обладнання, яке було ви-
лучено, та встановлення осіб, причетних до 
організації і підтримки функціонування неле-
гальних клубів.

Правопорушникам загрожує штраф від 
170 до 680 тис. грн з конфіскацією грального 
обладнання.

ssu.gov.ua

Гральні заклади діяли цілодобово

Зима принесла збільшення 
кількості аварій

Горохівський район

Житель Горохівщини продавав селянам 
підроблені пестициди. 

Оперативники обласного управління за-
хисту економіки вилучили у зловмисника 
фальсифікату на 500 тис. грн.

За інформацією прес-служби обласної про-
куратури, чоловік зберігав у гаражному примі-
щенні близько 150 л підроблених засобів за-
хисту рослин відомих торговельних марок.

Правоохоронці встановлюють канали над-
ходження та збуту фальсифікату.

vl.npu.gov.ua

Підробки розливали в гаражі

Турійський район

Трагедія сталася 3 грудня неподалік 
села Ружин. Потяг сполученням Ковель-
Червоно град наїхав на 42-річного жителя 
Турійська.

Потерпілий – працівник Ковельської дистан-
ції колії. Чоловік отримав тілесні ушкодження 
у вигляді травматичної ампутації обох нижніх 
кінцівок. Його госпіталізували в хірургічне відді-
лення центральної райлікарні.

Маневицький район

Із квартири жительки райцентру 
невідомі викрали ювелірні вироби. 
Сума завданих збитків становить 
50 тис. грн.  

Правоохоронцям вдалося затримати 
зловмисниць, інформує прес-служба об-
ласної прокуратури. Це – жительки села 

БОРГИ ЗА ГАЗ – ШАЛЕНІкомуналка

Волинь

Виконавчу службу просять посилити 
роботу щодо стягнення коштів 
із боржників за газ. Мовляв, 
заборгованість катастрофічна – 
понад 300 млн грн. 

«Такий стан розрахунків непри-
пустимий», – переконаний голова 

Волинської ОДА Володимир Гунчик. 
Зазначимо, що опалювальний 

сезон в області розпочали в 20-х 
числах жовтня. Нині стабільно 

працюють 869 котелень, які 
забезпечують теплоносія-
ми житловий сектор і всю 

соціальну сферу краю.

лити

Волинськ
Зазна

сезон в
числа

пр

Прилуцьке Ківерцівського району та села 
Волосківці Острозького району. Крадійки, 
упевнившись у відсутності вдома госпо-
дарів, знайшли ключ. Без проблем про-
никли в помешкання й викрали звідти ви-
роби із золота. 

Поцуплені прикраси поліцейські зго-
дом повернуть власниці. Затриманим за-
грожує покарання – позбавлення волі на 
строк від трьох до шести років.
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СИЛОВИКИ «НАЇХАЛИ» 
НА СААКАШВІЛІ
Вранці 5 грудня у київській квартирі 
екс-президента Грузії Міхеіла Саакашві-
лі СБУ і Генпрокуратура влаштували об-
шуки. Лідера партії «Рух нових сил» зви-
нувачують в організації акцій протесту 
з метою захоплення державної влади 
і сприяння членам злочинного угру-
повання Віктора Януковича та Сергія 
Курченка у зупиненні їх кримінального 
переслідування.

16 МЛРД ГРН – НА АРМІЮ
У 2018 році на модернізацію війська 
витратять 16 млрд грн. Також у рамках 
програми соціального захисту військово-
службовців 1300 сімей отримають житло.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОГРАБУВАЛИ 
ІНКАСАТОРІВ
В Одесі затримали трьох слідчих поліції, 
які вкрали в інкасаторів $120 тис. На-
парники вигадали потерпілого, у якого 
інкасатори нібито вимагали гроші. Вони 
також збрехали, що інкасатори торгу-
вали зброєю. Зловмисникам світить по 
15 років тюрми з конфіскацією майна.

МЕЖИГІР’Я – ДЕРЖАВНЕ 
Вищий господарський суд повернув ре-
зиденцію Віктора Януковича державі. Бу-
дівлі на території маєтку досі належали 
компанії «Танталіт» та екс-Президенту, 
хоч і були арештовані.

ПІДІРВАВ ГРАНАТИ У СУДІ
30 листопада в Нікопольському суді під 
час слухання справи про вбивство тра-
пився вибух. Загинуло двоє людей, ще 
10 осіб поранено. Гранати підірвав бать-
ко людини, справу про вбивство якої 
розглядали в суді.

СИН НАРДЕПА – РОЗБІЙНИК
14-річного сина нардепа від Радикальної 
партії Ігоря Попова Богдана затримали 
за розбійний напад на продуктовий ма-
газин. Юнак може бути причетний ще до 
п’яти аналогічних нальотів на крамниці. 
Наразі хлопець під домашнім арештом.

ОНИЩЕНКО ОБ’ЯВИВСЯ В 
НІМЕЧЧИНІ
Нардеп Олександр Онищенко відкинув 
будь-яку можливість екстрадиції з Іс-
панії, де йому надали політичний при-
тулок, до України. Він причетний до кра-
діжки газу й наразі перебуває в розшуку. 
Нещодавно екс-регіонал влаштовував 
кінні перегони в Герцлаке. Він також 
оформив там реєстрацію та отримав до-
звіл на проживання в Німеччині.

АКТИВІСТИ 
ЗАБАРИКАДУВАЛИ КАНАЛ 
3 грудня в Києві невідомі заблокували 
в’їзд до офісу телеканалу NewsOne. Вони 
вимагали від його власника Євгена Му-
раєва вибачень за висловлювання про 
Революцію Гідності, яку він назвав дер-
жавним переворотом. Активісти пла-
нують створити блокпост і перевіряти 
документи, а також не пускати на тери-
торію телеканалу людей з георгіївськи-
ми стрічками і російських журналістів.

ПЕЧАТКИ – У МИНУЛОМУ
Обов’язкові печатки скасують у разі вида-
чі посвідчень водія, державної реєстра-
ції, зняття з обліку авто, держакредитації 
автошкіл, а також здійснення оптової та 
роздрібної торгівлі транспортними за-
собами та їх складовими частинами, що 
мають ідентифікаційні номери. 

ПРЕЗИДЕНТ АНОНСУВАВ 
РЕФЕРЕНДУМИ 
Петро Порошенко заявив, що в Україні 
найближчим часом відбудуться рефе-
рендуми щодо вступу до НАТО та член-
ства у Євросоюзі.

ВІДНОВИЛИ ПРОГРАМУ 
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО» 
Від 28 листопада всі регіональні управ-
ління почали прийом документів. 
Програма передбачає відшкодування 
третини вартості житла особам, які по-
требують покращення житлових умов, і 
половину ціни – учасникам АТО й пере-
селенцям.

українська хронікаШАХТАРІ ГОТОВІ ЙТИ НА КИЇВпроблема

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

Нововолинськ

Борг держави 
перед шахтарями 
«Бужанки» сьогодні 

становить понад 
16 млн грн. Це 60% 
невиплаченої зарплати 
працівникам промислової 
групи за серпень, 90% – 
за вересень гірникам і 
промгрупі та 100% 
боргу перед усіма 
працівниками шахти за 
жовтень.

Вимагаючи зароблене, 27 лис-
топада гірники нововолинської 

копальні «Бужанська» відмови-
лися підніматися на поверхню. 
Під землею лишилося 128 робіт-
ників. Роботу шахти відновили 

29 листопада. 
За словами голови профспіл-

ки Михайла Волинця, гірникам 
пообіцяли з 8 грудня виплатити 

зарплатню за серпень, вересень 
та жовтень. 

Голова облдержадміністра-
ції Володимир Гунчик порадив 
шахтарям не скаржитися через 
затримку зарплатні, а більше 
видобувати вугілля. На думку 
очільника області, ситуація у 
вуглевидобувній галузі Воли-
ні покращиться після реорга-
нізації ДП «Волиньвугілля» зі 
створенням єдиного шахто-
управління, якому підпоряд-
ковуватимуться всі копальні. 
Губернатор запевнив, що це пи-
тання він лобіюватиме у столиці 
ще цьогоріч.

Шахта «Бужанська» переживає не найкращі часи

прес-служ
ба Ігоря Гузя

ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ 
ОБИРАТИМУТЬ НА 
КОНКУРСАХ 

УБИВ, А ПОТІМ 
ЗАХОВАВ

новація

немислимоЛЮБИТЕЛІ «ЖИГУЛІВ» СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИ 
легка нажива

Луцьк

Поліцейські затримали 
двох зловмисників, 
які протягом кількох 
місяців викрадали 
автівки волинян. 
Правопорушники брали 
автомобілі марки «ВАЗ».

Починаючи з липня, 
чоловіки привласнили сім 
машин. Розкомплектовую-
чи їх, продавали запчасти-
ни, інформує прес-служба 
поліції області. До скоєння 
кримінальних правопору-
шень причетні 18-річний 
житель Луцького району та 
22-річний громадянин Ро-
сії. Їх затримали та помісти-
ли в ізолятор тимчасового 

Викрадені автомобілі продавали по запчастинах

vl.npu.gov.ua

тримання. Три викрадені 
автомобілі поліцейські ви-
лучили та згодом повер-
нуть власникам. 

Викрити злодіїв вда-
лося завдяки пильності 
активістів добровільного 
громадського формуван-

ня «Самооборона Волині». 
Вони помітили, що автомо-
біль «ВАЗ» порушує прави-
ла дорожнього руху, й ви-
кликали поліцейських. Як 
з’ясувалося, правопоруш-
ники їхали на викраденій 
машині. 

Луцьк

Міська рада затвердила порядок проведення 
конкурсного відбору на заміщення вакантних 
посад керівників шкіл.

Зі слів начальника управління освіти Зіновії Ле-
щенко, до конкурсної комісії входитимуть праців-
ники управління освіти, представники засновника 
навчального закладу, педагогічного колективу, 
громадського об’єднання батьків учнів, громад-
ського об’єднання керівників закладів загальної 
середньої освіти.

Луцький район

Перебуваючи за кермом у стані алкогольного 
сп’яніння, 27-річний водій іномарки наїхав на 
односельчанина. Потім сховав тіло в кюветі 
неподалік автодороги Луцьк-Дубно.

ДТП трапилася наприкінці листопада в селі Лище. 
49-річний загиблий Микола Антонюк вважавався 
безвісти зниклим. Згодом поліцейські з’ясували, що 
розшукуваний розпивав спиртне зі знайомим, жи-
телем цього ж району. Після того останній, керуючи 
чужим автомобілем, переїхав потерпілого.

Як повідомив керівник Луцької місцевої проку-
ратури Артур Томашевський, 1 грудня винуватцю 
трагедії обрано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою на 60 днів. Чоловікові загрожує до 
восьми років позбавлення волі.

СПИРТ І ЦИГАРКИ ЗБЕРІГАЛИ В ГАРАЖАХ 
контрафакт

Ковель

Співробітники СБУ і прокуратури 
вилучили у Ковелі партію 
контрафактних алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів вартістю понад 
півмільйона гривень.

Четверо місцевих жителів налагоди-
ли незаконне виробництво підробленого 
алкоголю в господарських приміщеннях 
власних домоволодінь, інформує прес-
служба відомства. 

Під час проведених за місцем прожи-
вання зловмисників обшуків правоохо-
ронці вилучили понад три тонни спирту, 
440 блоків контрафактних цигарок іно-
земного виробництва та фальсифікова-
ний алкоголь. Тривають слідчі дії.

Під час обшуків вилучили 
понад три тонни спирту

vol.gp.gov.ua
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Між Україною та Росією розгорівся церковний скандал

США закликають український уряд спільно працювати 
над викоріненням корупції із суспільного життя

  Борис ХВИЦЬ

5.ua
espreso.tv

влада як діагноз

церковні пристрасті

  Ольга СКИЧКО
tsn.ua

Державний департамент 
США занепокоєний від-

носинами між НАБУ, ГПУ і 
СБУ. Йдеться про зрив си-
ловиками спецоперації На-
ціонального антикоруп-
ційного бюро з виявлення 
корупційних схем у Держав-
ній міграційній службі, коли 
Генпрокуратура вилучила 
конфіденційні документи й 
затримала агента НАБУ. 

«Нещодавні події, включаючи 
зрив розслідування корупції на ви-
сокому рівні, арешт посадових осіб 
з НАБУ і вилучення конфіденційних 
документів НАБУ, викликають сум-
нів щодо боротьби України з коруп-
цією», – сказано у заяві Держдепу.

У США розцінили ці дії як час-
тину зусиль з «підриву незалежних 
антикорупційних інституцій, які під-
тримали США та інші країни». Вони, 
як наголошують у  Держдепі, підри-
вають довіру суспільства та створю-
ють ризик для зриву міжнародної 
підтримки України. 

У Держдепі нагадали слова 
держсекретаря США Рекса Тіллер-
сона: «Для України немає сенсу бо-
ротися за своє тіло на Донбасі, якщо 
вона втрачає свою душу в корупції. 
Інститути боротьби з корупцією ма-

Російський патріарх 
Кирило пообіцяв 
Українській 

православній церкві 
Київського патріархату 
налагодження діалогу, 
проте обернув ситуацію 
не на користь українській 
церкві.

30 листопада між Україною та Ро-
сією розгорівся церковний скандал 
через новий особливий статус Укра-
їнської православної церкви Москов-
ського патріархату. На Архієрейсько-
му соборі у Москві було ухвалено 
рішення про надання нібито більшої 
самостійності УПЦ МП від РПЦ.

На прохання предстоятеля УПЦ 
МП митрополита Онуфрія для УПЦ 
виділили окрему главу в статуті 
РПЦ. Також було визначено, що УПЦ 
МП відтепер матиме центр керуван-
ня у Києві, а не в Москві. 

САМОСТІЙНА 
ЗАЛЕЖНІСТЬ

Тези про самостійність і неза-
лежність УПЦ, які розтиражували 
російські й навіть українські ЗМІ, 
не відповідають дійсності, пояснив 
речник УПЦ КП Євстратій Зоря. Річ 
у тому, що УПЦ МП як автономія 
все одно лишається у складі РПЦ. 
«Абсурдна ситуація, коли йдеться 
про незалежність і самостійність 
Української церкви, яка прописана 
в статуті Російської православної 
церкви», – наголосив речник УПЦ 
КП, який не визнає РПЦ. 

Натомість експерт з державно-
конфесійних відносин Юрій Решет-
ніков наголошує, що УПЦ МП справді 
зберігає канонічний зв’язок з РПЦ, 
але, на його думку, це радше духов-
ний зв’язок, тому тут не йдеться 
про залежність української церкви. 
«Якщо ми говоримо про церковні 
відносини, то є незалежність в адміні-
стративному, фінансовому управлін-
ні. Але є й канонічні, духовні зв’язки. 
Наприклад, УГКЦ теж є незалежною, 
але очевидно, що вона є духовною 
складовою католицької церкви. Те 
саме і тут», – певен експерт.

ДЕРЖДЕП США ЗАСУДИВ 
«АНТИКОРУПЦІЙНІ ВІЙНИ» В УКРАЇНІ

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ МІЖ 
РОСІЙСЬКОЮ ЦЕРКВОЮ
ТА КИЇВСЬКИМ ПАТРІАРХАТОМ

ють підтримуватися, фінансуватися 
і бути захищеними». 

У заяві наголошується, що 
США закликають український уряд 
спільно працювати над викорінен-
ням корупції із суспільного життя. 
«Усунення корупції є ключем до до-
сягнення стабільності, безпеки та 
процвітання для всіх українців», – 
підсумували в Держдепі США. 

На думку політолога Андрія Зо-
лотарьова, сумнівні методи НАБУ 
підривають довіру до державного 
відомства. «НАБУ – орган зовніш-

нього управління, який було ство-
рено під тиском США і Великобри-
танії. Але агентство, вдарившись у 
політику, допустило низку помилок. 
Як показала справа Борислава Ро-
зенблата (народний депутат, фігу-
рант «бурштинової справи», – ред.), 
працівники НАБУ діяли сумнівними 
методами. А сумнівні дії не тільки 
ведуть до сумнівних результатів, а й 
підривають довіру до самої органі-
зації. У НАБУ була можливість діяти 
чистими руками, але воно нею не 
скористалося», – певен політолог. 

На думку Андрія Золотарьова, 
через недалекоглядність голови 
НАБУ Артема Ситника детектив 
агентства став об’єктом криміналь-
ного переслідування і реагування 
СБУ й Генпрокуратури в обстави-
нах, що склалися цілком адекватно. 
На думку експерта, на тлі скандалу 
фігура Генпрокурора Юрія Луценка 
має вигідніший і переконливіший 
вигляд, ніж персона глави НАБУ. На-
гадаємо, днями Луценко заявив, що 
агенти НАБУ є нелегальним угрупо-
ванням із контрабандною технікою.

Водночас видання «Релігія в 
Україні», проаналізувавши всі вне-
сені до статуту РПЦ зміни, заува-
жило, що ними самостійність УПЦ 
було радше обмежено, аніж розши-
рено. Зокрема, у новій главі, при-
свяченій УПЦ МП, з’явилася цікава 
деталь: статут УПЦ МП тепер має 
затверджувати російський патріарх 
Кирило. Крім того, згадування імені 
Кирила тепер стало обов’язковим у 
всіх храмах УПЦ. 

РПЦ також забажала офіційно 
затверджувати утворення та лікві-
дацію єпархій, які входять до УПЦ 
МП. Раніше це було радше традиці-
єю, ніж зобов’язанням. До того ж, рі-
шення московських соборів тепер 
стали обов’язковими для УПЦ МП. 

Згідно з оновленими пунктами у 
статуті РПЦ, залежність УПЦ МП від 
неї стає більш очевидною. А пункт 
про розташування центру керуван-
ня церкви у Києві вказує на спробу 
Москви убезпечити УПЦ МП від дії 
церковних законів, які планують 
ухвалити в Україні, зауважив Єв-
стратій Зоря.

ПРИМИРЕННЯ ЧИ 
ПРОТИСТОЯННЯ

Після виголошення заяви про 
особливий статус УПЦ МП в Росій-
ській церкві зробили ще одну, яка 
обернулася проти УПЦ КП. 

Як відомо, УПЦ КП в червні 
1992 року утворили віряни і час-
тина єпископату УПЦ МП на чолі з 
митрополитом Філаретом та Укра-
їнської автокефальної церкви, які 
обстоювали незалежність від Росії. 
РПЦ тоді відлучила Філарета від 
церкви й досі не визнає Київський 
патріархат.

Увечері 30 листопада на сайті 
РПЦ з’явилося повідомлення про 
адресований патріарху Кирилу лист 
від предстоятеля УПЦ КП Філарета, 
в якому той просить прощення та 
молитовної єдності, а також скасу-
вання всіх рішень стосовно нього 
та УПЦ КП.

Архієрейський собор «із за-
доволенням сприймає звернення 
як крок до подолання розколу», 
йшлося у повідомленні РПЦ. Також 
у ньому УПЦ КП називали такою, що 
«відокремилась від рятівної єднос-
ті» і «ухилилася в розкол», віталася 
можливість возз’єднання з церк-
вою, під якою, очевидно, малася на 
увазі РПЦ. Російські ЗМІ подали це 
повідомлення як покаяння Філа-
рета, що спричинило новий виток 
церковного скандалу. 

Архієпископ Євстратій Зоря за-
явив, що патріарх Філарет ніколи 
жодних листів, заяв або звернень 
такого змісту не надсилав, не над-
силає і надсилати не буде. За його 

словами, заява про лист Філа-
рета – провокаційна інформація, 
яка не відповідає дійсності. Лист 
справді був, проте у ньому не йшло-
ся про покаяння, сказав Євстратій 
Зоря і опублікував в інтернеті лист 
Філарета.

«Коли йдеться про те, що він 
має «покаятися в гріху розколу», 
то у цьому патріарх не каявся, не 
кається і не буде каятися, тому що 
він не визнає ніякого «гріха розко-
лу», не визнає того, що  винен в роз-
діленні українського православ’я. 
Тому покаяння в тому сенсі, про 
яке говорять з Москви, перед ро-
сійською церквою немає і не може 
бути», – заявив «Громадському ра-
діо» архі єпископ Чернігівський і Ні-
жинський Євстратій Зоря. 

Водночас молитовне спілкуван-
ня, про яке просив у листі патріарх 
Філарет, направду вкрай потрібне, 
бо його відсутність доводить де-
які ситуації до абсурду. «Простий 
приклад: днями було молитовне 
згадування жертв Голодомору, Ге-
ноциду, де спільно молилися гла-
ви Київського патріархату, Греко-
Католицька церква, представники 
Римо-Католицької церкви. Пред-
ставники Московського патріарха-
ту просто стояли поряд, тому що, як 
вони кажуть, разом із «розкольни-
ками» молитися не можуть», – по-

яснив Євстратій Зоря.
В УПЦ КП пояснили, чому вза-

галі Філарет надіслав листа Кирилу. 
Ініціатором відновлення діалогу та 
зближення УПЦ КП і РПЦ став саме 
патріарх Кирило, який за посеред-
ництвом митрополита УПЦ МП 
Іларіона звернувся до патріарха 
Філарета з проханням про початок 
розв’язання комплексу проблем, 
що накопичилися між церквами. 
Тож лист Філарета став відгуком на 
прохання Кирила дати йому підста-
ви звернутися до Архієрейського 
собору РПЦ з тим, щоб скасувати 
анафеми та зняття сану з кліриків, 
які перейшли під юрисдикцію УПЦ 
КП. Як пояснили в УПЦ КП, лист був 
дипломатичним жестом для того, 
щоб обидві сторони мали можли-
вість «зберегти обличчя».

Крім того, в УПЦ КП розгляда-
ють ситуацію як можливість про-
довження діалогу щодо визнання 
Російською церквою автокефалії 
помісної Української православної 
церкви, а зовсім не про приєднання 
до Російської православної церкви, 
як ішлося в заяві РПЦ.

До речі, у Київському патріарха-
ті сподівалися отримати відповідь 
на лист Філарета саме у вигляді рі-
шення Архієрейського собору про 
визнання нечинними попередніх 
рішень РПЦ про зняття сану та на-
кладання анафеми на патріарха Фі-
ларета, адже це заважає самій РПЦ 
вибудовувати діалог із Київським 
патріархатом. Проте такого рішення 
не було ухвалено. Натомість Москва 
не проминула скористатися листом 
Філарета з пропагандистською ме-
тою, опублікувавши витягнуті з кон-
тексту цитати, які викривили його 
зміст. 

Щоправда, пізніше митропо-
лит УПЦ МП Іларіон у коментарі 
Релігійно-інформаційній службі 
України висловив жаль з приводу 
того, що ЗМІ неправильно передали 
зміст листа Філарета, переклавши 
таким чином усю відповідальність 
на журналістів. 

Наразі відомо, що Архієрей-
ський собор створив для подаль-
ших перемовин з представниками 
УПЦ КП комісію, яку очолив митро-
полит Іларіон. У прес-службі УПЦ КП 
повідомили, що розглянуть бажан-
ня РПЦ вести реальний діалог вже 
на найближчому засіданні Синоду.

29 листопада стало відомо 
про затримання агента 

НАБУ співробітниками СБУ, які 
отримали відповідний дозвіл 
від ГПУ. Йдеться про передачу 
$15 тис. Діні Пімаховій, 
першій заступниці голови 
Державної міграційної служби. 
У ДМС заявили, що впродовж 
кількох місяців агент НАБУ, 
син колишнього народного 
депутата від Партії регіонів 
Юрія Боярського, виконуючи 
незаконні вказівки окремих 
керівників НАБУ, неодноразово 
намагався спровокувати Діну 
Пімахову, пропонуючи великі 
суми хабарів за ухвалення 
незаконних рішень щодо 
легалізації в Україні громадян 
В’єтнаму та Ірану, яких навіть 
не існувало.

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали 
«диверсією». Суть «диверсії» 
полягає в тому, що посадові 
особи СБУ, нібито використавши 
інформацію, яка стала їм 
відома в процесі виконання 
службових обов’язків 
(прослуховування телефонних 
номерів у рамках розслідувань 
НАБУ), «не просто розкрили 
цю інформацію одному з 
об’єктів негласних слідчих 
дій, звівши нанівець піврічну 
роботу детективів НАБУ, а й 
завербували цю особу для 
подальшого незаконного 
тиску та кримінального 
переслідування працівників 
бюро».
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«НАМАГАЮСЯ 
ВИКОНУВАТИ ТЕ, 
ЩО ОБІЦЯЮ»

13 ОТГ ПІДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ ПРО 
СПІВПРАЦЮ

Іваничівський район

У селі Павлівка 
27 листопада відбулася 
перша конференція 
лідерів об’єднаних 
територіальних громад 
Прибужжя. Вони 
обмінялися досвідом із 
польськими колегами.

За словами ініціатора за-
ходу, народного депутата Іго-
ря Гузя, після створення ОТГ 
пріоритети децентралізації 
дещо змінилися. Тепер варто 
працювати над залученням ін-
вестицій та розвитком кожної 
із них. Саме для цього запо-
чатковують регулярні конфе-
ренції спільно з профільними 
експертами та міжнародними 
партнерами.

«Підписали меморандум 
про співпрацю між усіма два-
надцятьма об’єднаними тери-

Галина Йовик – депутат 
Волинської обласної 
ради від виборчого 

округу №17. Член фракції 
«Батьківщина», працює 
у постійній комісії з 
питань освіти, науки, 
інформаційного простору, 
культури та мови, 
національного і духовного 
розвитку, сім’ї, молоді, 
спорту та туризму.

Крім цього, пані Галина про-
йшла усі педагогічні щаблі – від 
лаборанта й вихователя дитсадка 
до директора школи села Гішин у 
Ковельському районі.

– Ви – педагог, маєте чималий 
досвід, працюєте з дітками. І тут 
раптом зовсім протилежна ді-
яльність. Чому ви балотувалися 
в облраду?

– Коли чесно, то це було рішен-
ня бюро районної партійної органі-
зації ВО «Батьківщина». Для мене це 
стало новою діяльністю, я не була 
депутатом ні сільської, ні районної 
ради, а тут одразу – обласної. 

– Ви є депутатом уже два роки. 
Як минає робочий процес?

– Звісно, не все вдається з того, 
що хочеш, плануєш, із чим зверта-
ються люди. Справді, у нас багато 
законів, які суперечать один одно-
му, тому не завжди можна людям 
допомогти. Найбільше, звичайно, 
звертаються по матеріальну допо-
могу. Працювати мені цікаво, бо 
дуже багато нового спілкування, 
однак важко у тому плані, що дово-
диться і педагогічну, і депутатську 
діяльність поєднувати. 

– Чим допомогли за період 
роботи своєму округу?

 – Цього разу, коли йшли на ви-
бори, ми нічого людям не обіцяли. 
Не було програми як такої, йшли за 
партійними списками. Але на зустрі-
чах я своїм виборцям сказала, що 
підтримую і буду підтримувати осві-
ту Ковельщини, культуру і пам’ятки 
архітектури, національну спадщину, 
спорт, туризм. Конкретних питань і 
завдань переді мною не стояло, але 
коли стала депутатом, звернувся 
колишній голова Мощенської сіль-
ради з тим, що потрібно перекрити 
дах над їдальнею школи. Нам це 
вдалося завдяки співфінансуванню 
з облрадою. На внутрішні санвузли 
в цій школі дали 80 тисяч з обласно-
го бюджету. Звертаються виборці 
по допомогу з оформленням до-
кументів на землю. Атовці просять 
юридичної підтримки – теж допо-

магаємо. 
– Є люди, які доволі упере-

джено ставляться до освіти на 
селі, вважають, що сільські діти 
не отримують тих знань, які мали 
б отримати...

 – Я працюю в малокомплектній 
школі, маю більш як 20 років стажу, 
з них – 18 на посаді директора. Тому 
проблеми сільської школи мені 
доб ре відомі. Але будьмо чесними! 
Якщо дитина хоче вчитися, то вчи-
тиметься будь-де. У нашій школі всі 
предмети читають спеціалісти, май-
же усі вчителі доїжджають.

– Децентралізація в районі 
триває, є уже створені громади. 
Кажуть, що усе гаразд, держава 
дає гроші – лише розвивайтеся! 
Що ж відбувається насправді і як 
ви ставитеся до децентралізації?

 – Я не сказала б, що все так доб-
ре і прекрасно, бо, спілкуючись із 
колегами, знаю, яке ставлення ста-
ло і до освіти, і до культури. Звісно, 
не у всіх ОТГ, але є нюанси. Поки 
що ще ніхто не показав, як добре. У 
Люблинецькій ОТГ і раніше були ре-
зультати в галузі освіти, і Дубівська 
громада теж мала гарні здобутки. 
Звичайно, вони не так давно ство-

рилися, і я не можу сказати, що все 
залежить від громади. 

У фінансуванні, як я побачила, 
не надто великі зрушення. От в тій 
же Люблинецькій ОТГ перекрито 
дах у школі, вони стараються ви-
користовувати кошти раціонально, 
але щоб якесь новітнє обладнання 
купували, то такого ще нема. Проб-
лема і з дитсадками, бракує місць, 
як це й було завжди. І немає змоги 
ці садки розширити й додати ті міс-
ця. Коли покажуть на якомусь при-
кладі, що так дуже добре в тій гро-
маді, то тоді повірю, і люди будуть 
більше рухатися до об’єднання. Ще 
вважаю, що перспективний план 
загалом на Волині зроблено недоб-
ре. Суджу по своєму Ковельському 
району. На мій погляд, не дуже якіс-
но було проведено роз’яснювальну 
роботу, надто швидко стартували. 
Та й, здається, не треба стільки тих 
ОТГ в одному Ковельському районі. 
Було би три громади – і був би кра-
щий результат.

 – А односельці ваші розумі-
ють, що таке децентралізація?

– Коли відбуваються сходи се-
лян, активності, на жаль, великої 
немає. Знову ж таки мова про про-

світницьку, роз’яснювальну роботу, 
якої ніхто не проводив і не прово-
дить. Я вважаю, що депутати з того 
населеного пункту, де створюва-
тиметься громада, мають спочатку 
самі бути підкованими, а потім іти 
у свій округ – це не так багато ву-
личок, будинків – і людям розпо-
відати, як це все відбуватиметься у 
об’єднаній громаді. От коли до нас 
приїжджали з Дубівської ОТГ, один 
з претендентів на посаду голови 
відразу сказав: «Я не бачу перспек-
тиви розвитку села, школу треба 
закрити, бо у вас дуже багато гро-
шей виділяють на одного учня...». 
І люди насторожилися та сказали, 
що взагалі нікуди не підуть! Треба, 
щоб були ще й економісти, які до-
носили б інформацію з економічної 
точки зору, щоб пояснювали, що 
обов’язково мусить бути і скоро-
чення штату, і закриття якихось за-
кладів. Адже це неминуче! Але коли 
в ОТГ створюють ЦНАП і набирають 
у штат 30 одиниць, а школу, де 30 ді-
тей, закривають, бо це економічно 
невигідно... То порахуймо, скільки 
треба виплатити зарплати цим пра-
цівникам і скільки піде на 30 дітей, 
коли вчителі отримують зарплату з 
освітньої субвенції. Немає логіки. 
Порахуйте іще, у скільки обійдуть-
ся транспорт, амортизація. Водієві 
треба заплатити, вихователю, який 
буде супроводжувати дітей...

– Скажіть як педагог з величез-
ним досвідом – чи на часі зміни?

– За час, що я працюю, стільки 
разів змінювали шкільну програму, 
міняли підручники, тепер уже вза-
галі кілька авторів на один предмет 
іде. Деякі підручники розраховані 
точно не на сільського учня. Я не 
скажу, що ми в селі менше викла-
даємося як педагоги, але тут навіть 
інтернет не усім доступний, та й не 
скрізь і мобільний тягне! Електро-
нний підручник для мене взагалі 
не варіант, ніщо не може замінити 
живого спілкування, книжки. Бі-
бліотеки позакривали в населених 
пунктах – рідко де є, а якщо і є, то 
літератури немає доброї. Дітки 
змушені шукати щось додаткове в 
інтернеті, щоб краще підготуватися 
до уроку і знати більше. У місті за-

pershyj.com

Галина Йовик

прошують репетитора, але навіщо 
його наймати, якщо в школі є педа-
гог? Для чого? То, виходить, у нашій 
малокомплектній школі репети-
торство, бо у нас педагог працює 
один з дитиною. І якщо ми вже так 
кажемо, що в місті набагато краще, 
то чому їх батьки наймають, тих ре-
петиторів? Думаю, що зарано було 
писати цей новий закон про освіту і 
втілювати його в життя. Тому що ми 
то початкову ланку, то середню пе-
реводимо на нові концепції. Тепер 
знову починаємо все ламати. Немає 
послідовності.

– Нещодавно обласні депу-
тати й керівники ПТУ, коледжів 
та технікумів обговорювали пи-
тання майбутнього профтехосві-
ти. Ваша думка: чи потрібні нам 
ПТУ?

– Так, потрібні. Ну, не можуть 
усі діти вступити у вищі навчальні 
заклади, вони не розтягнуться, ті 
виші! Це по-перше. По-друге, не 
всі можуть вступити на державне 
замовлення, а за платне навчання 
космічні суми потрібно внести. А ще 
ж дитину треба вдягти, нагодувати і 
дати грошей на прожиття. До того 
ж, не секрет, що фахівців робітничих 
спеціальностей нині бракує. Якщо 
людина захоче після ПТУ здобувати 
далі освіту – хай собі вчиться.

– Знаю, що крім громадської 
роботи, вчителювання, опікуєте-
ся однією з найстаріших церков 
Волині. Розкажіть, будь ласка, 
про це.

– Нашому Гішинському Свято-
Дмитрівському храму 450 років. 
Це дерев’яна церква, побудована, 
як ковчег Ноя, без жодного гвіздка, 
на тиблях. У цій церкві попередній 
священик хотів замінити престол, 
бо він уже був давній і хитався. У ви-
щого духовенства попросив дозво-
лу на заміну, та, коли почали розби-
рати ту конструкцію, зняли кришку, 
принаймні думали, що то кришка, 
виявилося, що це ікона Одигітрія 
Гішинська. Про її силу намолену і те, 
що біля неї відбувалися дива, ши-
ряться легенди. Наш нинішній свя-
щеник гарно розповідає про людей, 
які зцілювалися. Зараз біля святині 
багато прикрас з дорогоцінного ме-
талу, які лишають на знак вдячності 
віряни.

– Повертаючись до депутат-
ства і роботи в раді, чи вірите ви 
у розвиток Волині?

– З таким головою обласної 
ради – вірю. Я за ці два роки побачи-
ла, що він відстоює інтереси людей, 
його цікавить, щоб на Волині людям 
було комфортніше жити, «Волинь-
природресурс» відстоює. Ігор Пет-
рович без крику, марних обіцянок, 
спокійно і мудро вміє знай ти вихід 
з усіх ситуацій.

торіальними громадами мого 
виборчого округу та Асоціаці-
єю місцевого самоврядування 
Прибужжя. Тринадцятою гро-
мадою, яка виявила бажання 
співпрацювати в такому фор-
маті, стала Смідинська ОТГ», – 
прокоментував обранець.

За його словами, у 2018 
році команда парламентаря 
зосередиться саме на спів-
праці з ОТГ. А присутність 
польських колег на Волині 
та візити до Польщі мають 
нівелювати ті проблеми, які 
є зараз.

прес-служ
ба Ігоря Гузя

Лідери ОТГ Прибужжя обмінялися 
досвідом з польськими колегами
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Торгуючи честю, не розбагатієш. Люк де Вовенарг

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

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

«Я студентка університету «Ост-
розька Академія», навчаюся на 
ІІ курсі на державній формі. Ра-
ніше мала стипендію, але зараз 

їх кількість скоротили, і я залишилася 
без стипендії. Але одержую пенсію по 
втраті годувальника. 

Мій тато був афганцем, учасником 
бойових дій, мав посвідчення та на-
городи. Чи маю я право на соціальну 
стипендію? Мама перебивається тим-
часовими заробітками у Польщі. Я з 
цим питанням зверталася в універси-
тет, але мені не відповіли. Читала, що 
соціальні стипендії мають право одер-
жувати діти учасників бойових дій, але 
це, мабуть, діти учасників АТО?

Моя бабця зверталася в соцзахист, 
звідти її відправили в Пенсійний фонд, 
а з Пенсійного – знову в соцзахист. 
Вреш ті сказали, що не знають нічого 
про призначення цих стипендій.

Може, мені відмовляють, бо я 
одержую пенсію по втраті годувальни-
ка? До речі, до пенсії ще доплачують за 
орден».

Право на соціальні стипендії мають 
студенти (курсанти), які не отримують 
академічних стипендій, не перебувають 
на повному державному забезпеченні 
(крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також студен-
ти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання 
у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків) і не перебувають в академічній 
відпустці, зокрема з числа осіб, визна-
них учасниками бойових дій і їхніх дітей. 
Виплату соціальних стипендій в Україні 
будуть проводити органи соціального 
захисту населення через виші на підста-
ві відповідних документів. Процедура 
отримання соціальних стипендій перед-
бачає обов’язкове звернення студентів 
із заявами на ім’я ректора про надання їм 
стипендіальних виплат. У заяві треба вка-
зати: прізвище, ім’я та по батькові; число, 
місяць, рік народження; місце реєстрації 
і фактичну адресу проживання; категорію 
особи, відповідно до якої визначено пра-
во на отримання соцстипендії.

Разом із заявою про призначення сти-
пендії треба подати копію українського 
паспорта, копію свідоцтва про народжен-
ня дитини (за наявності), копію ІПН і ко-
пію студентського квитка. Крім того, для 
призначення стипендії ви маєте подати 
додатковий перелік документів: учасники 
бойових дій та їхні діти – копію посвідчен-
ня учасника бойових дій; довідку органу 
соцзахисту про перебування на обліку в 
Єдиному державному реєстрі осіб, які ма-
ють право на пільги, із зареєстрованого 
місця проживання з посиланням на нор-
му законодавства, згідно з якою встанов-
лено статус учасника бойових дій.

Уповноважена особа ВНЗ приймає 
документи і формує на кожного студента 
особисту справу, завірену копію якої в 10-
денний термін передає в орган соціаль-
ного захисту населення за місцем розта-
шування вишу. Заяву на стипендію і пакет 
документів треба було подати до 28 люто-
го, грошові виплати в цьому випадку були 
би призначені з січня 2017 року. Студен-
там, які подали документи після зазна-
ченої дати, стипендія буде призначена з 
місяця звернення.

Зверніть увагу, що автоматичного 
продовження раніше призначених сти-
пендій не буде, тож не пропустіть терміни 
подання документів наступного року.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста нововведення

кроком руш

резонансвійна триває

результат перемовин

У СІЗО ВБИЛИ 
В’ЯЗНЯ 

ОБМІНЯЮТЬ ПОЛОНЕНИХ

З 1 січня 2018 року 
почнуть діяти 
зміни до Правил 

дорожнього руху. Це 
закріплено в постанові 
Кабінету Міністрів від 
10 листопада. Відтепер 
максимально дозволена 
швидкість у населених 
пунктах становитиме 
50 км/год. До цього часу 
відповідні служби мають 
змінити обмежувальні 
знаки на дорогах, а 
водії – звикнути до нових 
лімітів.

Однак обмеження швидкості 
руху до 50 км/год буде встанов-
лено не на всіх ділянках міст та 
селищ. У конкретно визначених 
місцях органи місцевого само-
врядування за погодженням з 

У НОВОМУ РОЦІ – ЗМІНИ ДО ПДР 
поліцією можуть встановлювати 
інші знаки, де швидкість буде 
вищою. 

Крім цього, починаючи з 
28 листопада, водійські посвід-
чення видають на два роки. 
Посвідчення видаватимуть з 
правом обміну на постійне у 
разі, якщо протягом двох років 
не було трьох і більше адмін-
правопорушень у сфері забез-
печення безпеки дорожнього 
руху. Якщо таких порушень було 
не більш як два – громадянин 
обмінює тимчасове на постійне 
посвідчення водія.

Якщо ж порушення були, во-
дій отримає постійне посвідчен-
ня лише після складання прак-
тичного й теоретичного іспитів 
у сервісному центрі МВС.

Повернення посвідчення 

водія особам, які отримали його 
вперше і були позбавлені права 
на керування транспортними 
засобами, не відбувається.

Поновлення права керуван-
ня ТЗ здійснюється після черго-
вої підготовки у відповідному 
навчальному закладі та після 
складання теоретичного й прак-
тичного іспитів у сервісному цен-
трі МВС. Таке посвідчення знову 
видають на два роки. Обмеженим 
правом керування транспортним 
засобом для водіїв-початківців є 
заборона перевищувати швид-
кість 70 км/год.

Також в Україні хочуть впро-
вадити обов’язкове носіння світ-
ловідбивних наліпок для дітей. У 
Міністерстві внутрішніх справ 
стверджують, що це знизить 
смертність на дорогах.

Луцьк  

25-річного Дмитра Листовничого 
з Володимир-Волинського району 
у Луцькому СІЗО забили до смерті. 
Молодик пробув у слідчому ізоляторі 
неповні чотири доби. Він вкрав у 
магазині пляшку віскі й через це 
19 жовтня загримів на півроку за 
ґрати, йдеться у сюжеті телеканалу 
«Аверс».

Мати загиблого каже: із СІЗО віддали по-
нівечене тіло сина з діркою в голові. Проте 
у висновку, який видали жінці, йдеться, що 
Дмитро помер природною смертю. 

«Тіло було дуже понівечене. Я навіть не 
могла собі уявити такого. Думала, що він упав і 
вбився. А виявилося все не так», – каже жінка.

Смерть констатували 22 жовтня о 17:30. 
А матір повідомили про це вранці 23 жовтня. 
Жінка каже, що материнське серце почуло 
біду ще до офіційного повідомлення зі слід-
чого ізолятора. У день смерті сина на душі 
було неспокійно. Через пережитий стрес і 
погіршення здоров’я Марія Михайлівна на-
віть не змогла поїхати до Луцька по сина. 
Тіло з моргу забирав племінник. Коли ж рідні 
оговталися, почали вимагати справедливості. 
Матір відразу поїхала у СІЗО та в прокуратуру. 
Однак виявилося, що жодної кримінальної 
складової у смерті її сина не побачили. У ви-
писці про смерть зазначають, що була хвора 
печінка. Ось тільки незрозуміло, як від хворої 
печінки може з’явитися дірка у голові та ви-
бита ключиця.  

У СІЗО кажуть, що хлопець отримав трав-
ми, коли бився у білій гарячці.

З приводу смерті в’язня наразі порушено 
кримінальні провадження за фактами на-
вмисного вбивства. Прокуратура почала пе-
ревірку смерті ув’язненого за статтями про 
умисне вбивство, недбале ставлення меди-
ків і підробку медичних документів. У справі 
уже призначено нову судово-медичну екс-
пертизу.

Між українською владою і 
бойовиками Донбасу у два 
етапи пройде обмін полоненими. 
Перший може відбутися вже перед 
новорічними святами. Йдеться і про 
військовополонених, і про цивільних 
осіб. Про це заявив учасник 
перемовин у Мінську щодо обміну 
військовими Віктор Медведчук, 
повідомляє «Дзеркало тижня».

«До новорічних та різдвяних свят маємо 
звільнити 306 осіб, – сказав він. – В окупова-
них Луганську і Донецьку вже готові вида-
ти в обмін 74 полонених. Також визначимо 
дату, час і місце обімну».

За його словами, після реалізації пер-
шого етапу обміну за принципом «усіх на 
всіх» буде проведено роботу з організації 
другого етапу, в ході якого Україна мусити-
ме звільнити решту 80 осіб, а інша сторона – 
решту 20 осіб.

До слова, у полоні бойовиків так званих 
ЛНР та ДНР перебувають і двоє волинян. 
Так, військового з Ковеля із січня минуло-
го року утримують у Луганську. Раніше він 
вважався безвісти зниклим, однак нині його 
включили до переліку тих, хто знайшовся. 
Ще один боєць з Любохин Старовижівсько-
го району перебуває в одному з СІЗО Доне-
цької області.

У Міністерстві оборони України 
розповіли, які категорії 

громадян звільнено від осіннього 
призову. Йдеться про осіб, які вже 
проходили військову службу або 
службу у військовому резерві, 
а також заброньованих на 
період мобілізації та на воєнний 
час за державними органами, 
підприємствами, визнаних 
непридатними до військової 
служби за станом здоров’я. 

Не призиватимуть людей, які мають на 
утриманні трьох і більше дітей віком до 18 ро-
ків, самостійно виховують дитину віком до 
18 років, мають на утриманні повнолітню 
дитину, яка є інвалідом I або II групи, до до-
сягнення нею 23 років, а також є усиновлюва-
чами, опікунами, піклувальниками, прийом-
ними батьками, батьками-вихователями, на 

КОГО ЗВІЛЬНЯТЬ 
ВІД ОСІННЬОГО ПРИЗОВУ

Луцьк 

Братів-айдарівців Володимира та 
Дмитра Хомяків з Луцька хочуть 
визнати померлими. Хлопці зникли 
у 2014 році. Мати, шукаючи синів, 
обійшла вже всі можливі інстанції: 
спілкувалася із полоненими та 
волонтерами, зверталася до СБУ, 
депутатів, Президента й навіть 
їздила з іншими матерями на 
зустріч до голови ради міністрів так 
званої ДНР Вадима Захарченка. 
Однак безрезультатно. 

Катерина Хомяк каже, що уже розпоча-
лися суди по безвісти зниклих. 

«Мені сказали, що на моїх дітей пода-
ватимуть в суд. Хлопці у 2014 році пішли 
добровольцями. Мені показували на упіз-
нанні п’ять тіл, а далі шукати вони не хо-
чуть. Волонтерів відсунули подалі, щоб не 
заважали, тепер ще й «спишуть» узагалі. 
Їм все одно: загинули або зникли безвісти, 

адже це не їхні діти. Так вигідно гаранту 
Конституції. Суди чекають на всіх безвісти 
зниклих. Наші діти потрібні тільки батькам. 
А владі – аби більше загребти грошей на  їх-
ній крові. І ми давно про це кричимо, але 
нас не чують», – йдеться у дописі матері в 
інтернеті.

За словами жінки, так просто здаватися 
вона не збирається.

утриманні яких перебувають діти-сироти або 
діти, позбавлені батьківського піклування, ві-
ком до 18 років.

Від призову звільнено громадян, які зай-
няті постійним доглядом за особами, що ма-
ють в ньому потребу, відповідно до законо-
давства України, в разі відсутності інших осіб, 
які можуть здійснювати такий догляд. 

На службу не призиватимуть народних 
депутатів України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, студентів і аспі-
рантів, які навчаються на денній формі.

Крім того, Міноборони змінило термін 
служби, після якого офіцери, які проходять 
службу за призовом, можуть підписати кон-
тракт. Тепер це можна буде зробити вже після 
півроку служби, а не після закінчення терміну 
всієї служби, як було до цього.

ДВОХ АЙДАРІВЦІВ ХОЧУТЬ 
ВИЗНАТИ ПОМЕРЛИМИ

telegraf.com
.ua

depo.ua

Зниклі безвісти Володимир 
та Дмитро Хомяки

Тепер контрактником можна 
стати через півроку служби

Максимально дозволена 
швидкість у населених 
пунктах – 50 км/год
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У кожній лікарні є два види пацієнтів: одні серйозно хворі, інші скаржаться на харчування. 
Американська прислів’я

  Оксана ЮРКОВА
 Луцьк

  Павло 
ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

НА ВОЛИНІ – ДВА 
СПАЛАХИ КОРУ

  Богдана МАЦЮК

В області зафіксовано 
38 випадків кору, із них 

лабораторно підтверджено 19. 
Дослідження решти триває, 
інформує Волинський обласний 
лабораторний центр.

Захворювання почали реєструвати 
наприкінці жовтня із двох завізних ви-
падків (зі Львівської та Закарпатської 
областей). Найбільша кількість хворих у 
Луцьку – 25 випадків.

В області зареєстровано два спала-
хи цього захворювання. У КЗ «Луцька 
ЗОШ №25» захворіло 15 учнів початко-
вих класів, із них 11 осіб (73%) не отри-
мали щеплення згідно із календарем. У 
сімейному вогнищі в селі Небіжка Ківер-
цівського району захворіла жінка та її 
четверо дітей, усі не щеплені.

У Ківерцівському районі захворіло 
п’ять осіб, у Луцькому – три та в Івани-
чівському – одна. 

Наразі фахівці лабораторного цен-
тру проводять протиепідемічні заходи 
для припинення поширення інфекції в 
цих осередках та недопущення розпо-
всюдження кору поза їх межами. Керів-
никам гуртків та секцій рекомендують 
звертати увагу на стан здоров’я учнів і 
не допускати до занять дітей з респіра-
торними ознаками, оскільки саме з них 
і розпочинається хвороба.

Здебільшого на кір хворіють діти – 
28 осіб (82% від усіх хворих). Серед до-
рослих зареєстровано шість осіб. Зазви-
чай хворіють ті, хто не був вакцинований 
проти кору, таких встановлено 68%. 
Аналіз випадків захворювання виявив, 
що з 34 хворих 20 осіб не отримали жод-
ного щеплення проти кору. 

Медики наголошують: єдиним шля-
хом профілактики кору та запобігання 
ускладненням після нього лишаються 
профілактичні щеплення, внаслідок чого 
і виробляється імунітет до хвороби.

Вакцинацію проти кору проводять 
дітям у 12 місяців, ревакцинацію – у 
6 років. Її мета – захист дітей, у яких з 
тієї чи тієї причини імунітет не сформу-
вався. Якісна і безпечна вакцина проти 
кору, паротиту та краснухи (виробни-
цтва «ГлаксоСмітКляйн», Бельгія) на-
явна у Волинській області в достатній 
кількості. Кожна дитина, яка підлягає 
щепленню, може отримати його в полі-
клініці за місцем проживання.

небезпека

чума ХХІ століття

В Україні станом 
на початок року 

проживало 238 тисяч 
ВІЛ-інфікованих. За 
увесь період епідемії в 
країні померло 44 тисячі 
осіб.

На Волині лідерами за рівнем 
поширення ВІЛ-інфекції є Ново-
волинськ, Луцьк, Володимир-
Волинський, Іваничівський, 
Ковельський та Ківерцівський 
райони. В останні роки підви-
щився рівень поширення ВІЛ у 
Любомльському та Шацькому 
районах.

Зі слів головного лікаря Во-
линського обласного центру 
з профілактики та боротьби зі 
СНІД ом Олени Макаренко, в 
Україні епідемія розпочалася у 
1995 році. Тоді ВІЛ-інфекцію по-
чали фіксувати серед ін’єкційних 
наркоманів. У нашій області 
вперше її зафіксували у березні 
1996 року. Нині Волинь лишаєть-
ся лідером серед восьми захід-
ноукраїнських областей за кіль-
кістю ВІЛ-позитивних осіб на 100 
тисяч населення.

Якщо на початку епідемії ВІЛ-
інфекція поширювалася здебіль-
шого у середовищі ін’єкційних 
наркоманів, то нині переважає 
статевий шлях її передання. 
Цього року в області зареєстру-
вали лише сім випадків переда-
чі ВІЛ-інфекції. Значна кількість 
інфікованих (до третини), зі слів 
медиків, не знають про свій ста-
тус. Загалом в області проживає 
679 осіб з діагнозом СНІД, серед 

СНІД ПЕРЕСТАВ БУТИ 
ХВОРОБОЮ НАРКОМАНІВ

дилема

Нині на багатьох 
підприємствах 
та у приватних 

помешканнях для 
освітлення приміщень 
використовують 
енергоощадні 
люмінесцентні лампи. 
Однак не всім відомо, 
що кожна така лампа 
містить у своєму балоні 
випари ртуті – від 1 
до 70 міліграмів. За 
рівнем токсичності 
ртуть належить 
до надзвичайно 
небезпечних речовин 
першого, найвищого 
класу небезпеки. 
Потрапивши до 
організму людини, ртуть 
залишається там на 
все життя, уражаючи 
центральну нервову 
систему, печінку, нирки, 
дихальні шляхи. 

Згідно зі статистичними дани-
ми, протягом року лише в Луцьку 
збирається понад 30 тис. шт. від-
працьованих люмінесцентних 
ламп на підприємствах різних 
форм власності. А скільки їх ви-
користовують у приватних по-
мешканнях, ніхто не рахував. 

Куди можна здати на утиліза-
цію використані люмінесцентні 
лампи та несправні ртутні термо-
метри? Із такими запитаннями до 
редакції не раз звертаються чи-
тачі. Адже і лампи, і термометри 
не можна викидати як звичайне 
побутове сміття, а спеціальних 
контейнерів для ртутовмісних 
елементів у Луцьку нема, про 

КУДИ ПОДІТИ ЗІПСОВАНІ 
ТЕРМОМЕТРИ?

райцентри та віддалені села й 
казати годі.  

Досліджуючи цю проблему, 
ми з’ясували: в обласному цен-
трі можна здати відпрацьовані 
люмінесцентні лампи та медич-
ні термометри. Їх приймають на 
утилізацію підприємства з Рівно-
го та Львова – ТзОВ «Еко-Хелп» 
та НТПП «Галекоресурс». Однак 

лише від бюджетних організацій: 
шкіл, лікарень, державних уста-
нов. Приватна особа теж може 
здати ці речі, однак доведеться... 
заплатити. За кожну лампу – 6 грн. 
Бо утилізація коштує недешево. А 
от закладам бюджетної сфери цю 
послугу оплачує міський фонд 
охорони навколишнього при-
родного середовища. 

Та схоже, цьогоріч ситуація 
в обласному центрі Волині таки 
зміниться на краще. За слова-
ми начальника відділу екології 
Луцької міської ради Анатолія 
Гламазди, ще півтора року тому 
в місті запланували поставити 
сертифіковані контейнери для 
збору ртутовмісних елементів. 
Металеві ємності намагалися ку-
пити у Польщі та Білорусі. Однак 
із цим виникло чимало проблем, 
тому замість трьох контейнерів, 
які мали придбати за кордоном, 
у Луцьку виготовлять чотири. 

– Думаю, до кінця року вони 
з’являться у різних мікрорайо-
нах обласного центру. Важливо, 
що здавати використані лампи 
зможе лише населення. Адже 
раніше людям доводилося за це 
платити. Щодо термометрів, то 
несправні можна буде здавати у 
футлярах. А пошкоджені треба 
покласти в скляну банку з водою, 
закрити кришкою і принести у 
відділ екології міської ради. У нас 
є спеціальне приміщення, де ми 
зберігаємо термометри до утилі-
зації, – пояснив чиновник.

них – 47 дітей.
Поступово вирівнюється від-

мінність між поширенням ВІЛ 
серед сільського та міського на-
селення. Серед інфікованих реє-
струють тих, хто не належить до 
груп ризику.

На антиретровірусній терапії 
в області перебуває 1201 особа, 
зокрема 43 дитини, повідоми-
ла заступник головного лікаря 
Волинського обласного центру 
з профілактики та боротьби зі 
СНІД ом Наталія Орлецька.

Вона розповіла, як роз-
пізнати цю підступну хворобу. 
ВІЛ-інфекція має чотири стадії, 
перша з яких – без симптомів. 
Людина тижнями навіть не здо-
гадується про те, що стала інфі-
кованою. Майже 50% заражених 
виявляють на третій-четвертій 
стадії, коли потрапляють у лікар-
ню з клінічними ознаками. Люди-
ну мають насторожувати  часті 
бронхіти, грибкові захворюван-

ня, стоматити, хвороби ротової 
порожнини, стравоходу.

ВІЛ-інфіковані хворіють на 
інфекції, які не розвиваються в 
здоровому організмі. Це – пнев-
монія, що протікає по-іншому 
та потребує іншого лікування. 
Часто ВІЛ-інфіковані помирають, 
оскільки їм неправильно призна-
чили лікування (антибіотики не 
діють на пневмонію).

Іншою складною хворобою 
для ВІЛ-інфікованих є туберку-
льоз. Тому потрібно звертати ува-
гу на ГРВІ, бронхіти, пневмонії, 
збільшення лімфовузлів – у таких 
випадках потрібно обстежувати-
ся на наявність ВІЛ. Серед осіб, 
які померли від СНІДу на Волині, 
майже половину становлять хво-
рі на туберкульоз (23 особи з 44 
померлих).

Попри те, що вилікувати ВІЛ-
інфекцію наразі неможливо, ан-
тиретровірусна терапія дозволяє 
жити тривалі роки повноцінним 

ПАМ’ЯТКА ВІД РЯТУВАЛЬНИКІВ
Коли розбився звичайний ртутний 

термометр, не треба боятися наслідків. 
У ньому немає критичної для людського 

організму кількості ртуті. А от коли ї ї не зібрати, 
людина вдихатиме ртутні випари. Кульки 
потрібно обережно зібрати щіточкою, але в 
жодному разі не пилосмоком, бо тоді ртуть 
ще більше ділитиметься і розсипатиметься 
підлогою. На руки треба надягнути гумові 
рукавички. Щоб ізолювати шкідливі елементи 
ртуті, треба знайти слоїк зі щільною кришкою і 
налити туди холодної води (вона не пропускає 
шкідливі випари). Як інструмент для збору 
кульок можна використовувати кілька листків 
паперу, пластилін, скотч або пластир. Місце, де 
була розлита ртуть, слід змочити 0,2% розчином 
марганцівки або мильно-содовим (30 г соди і 40 
г мила на 1 л води). Провітрити приміщення. Усе 
це (включаючи ганчірку) викидати не можна і 

теж треба утилізувати. Зібрану в ємність ртуть 
потрібно здати співробітникам ДСНС.

У деяких виняткових випадках, коли 
здати уламки градусника з елементами ртуті 
неможливо (наприклад, у віддалених від 
обласних центрів місцевостях), треба все 
зібране тимчасово законсервувати. Щільно 
закриту скляну ємність, яку для надійності 
можна додатково помістити в залізну ємність 
(наприклад, у металевий бідон з кришкою), 
потрібно закопати. Варто вибрати таке місце 
поховання, щоб можна було легко його знайти 
і самостійно дістатися до закопаного, але 
при цьому щоб випадкові люди або тварини 
зробити цього не змогли.

Особливо обережними фахівці радять 
бути сім’ям з малими дітьми: блискучі срібні 
кульки, у вигляді яких виходить ртуть з 
колби, привертають увагу малюків і можуть 
зашкодити їхньому здоров’ю у випадку 
контакту з ними.

життям. В області є людина, в 
якої виявили ВІЛ-інфекцію у 1998 
році. Антиретровірусну терапію 
чоловік став приймати з 2006 
року і нині дожив до поважного 
віку.

Один з міфів про поширен-
ня СНІДу полягає в тому, що 
ВІЛ-інфекція начебто часто пе-
редається під час процедури ма-
нікюру чи педикюру. Насправді в 
області не зафіксували жодного 
випадку передачі ВІЛ-інфекції та-
ким шляхом.

Наталія Орлецька зазначила, 
що і в Україні, і на Волині зокре-
ма фіксують поширення передачі 
ВІЛ-інфекції через гомосексу-
альні контакти. Цей процес не 
можуть контролювати медики, 
на відміну від можливої передачі 
ВІЛ-інфекції від матері до дитини 
(якщо жінка отримує антиретрові-
русну терапію, у неї народжується 
неінфікована дитина). Контролю-
вати це може лише сама людина, 
користуючись презервативами 
під час статевих стосунків.

Найчастіше інфікуються люди 
віком 25-50 років. Серед ВІЛ-
позитивних – учителі, медики, 
бізнесмени та навіть служителі 
церкви. Тобто СНІД нині перестав 
бути захворюванням асоціаль-
них прошарків населення.

Медик наголосила, що ВІЛ 
небезпечний, поки ми про нього 
не знаємо, поки він невидимий. 
Люди, які живуть з ВІЛ та отриму-
ють якісну антиретровірусну те-
рапію, мають шанс на нормальне 
довге життя.

praktiski.la.lv
new

s.tj

ВІЛ-інфекцію почали фіксувати 
серед ін’єкційних наркоманів

Блискучі срібні кульки привертають увагу малюків
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без відходів

домашній косметолог

Сік мандаринів добре очищає легені

Потріскані п'яти свідчать 
про погану роботу нирок

ЛІКУВАЛЬНІ МАНДАРИНКИ 

ЗАЛИВНЕ З РИБНОЇ 
КОНСЕРВИ
• 1 банка сардини в олії • 0,5 л води 
• 25 г желатину

З консерви злити олію, видалити 
кістки зі шматочків риби, подрібнити їх і 
викласти на тарілку. В каструлю вилити 
воду, довести до кипіння, потім додати 
олію з консерви й варити 2-3 хв. Солити 
та перчити до смаку.

Зняти з вогню й трохи охолодити. 
Потім додати желатин і розмішати до 
пов ного його розчинення. Юшку проці-
дити через марлю. Коли вихолоне, зали-
ти нею рибу й поставити в холодильник 
на 1,5-2 год.

ЗАКУСКА «СЮРПРИЗ»
• 4-5 плавлених сирків • 3-5 зубців 
часнику • 180 г майонезу • 0,5 скл. 
горіхів • 100 г крабових паличок

Плавлений сирок та часник натер-
ти на середній тертці, додати майонез, 
добре перемішати. Мокрими руками 
сформувати невеличкі кульки, в кожну 
покласти горіх. Крабові палички також 
натерти на тертці (якщо погано натира-
ються, то трохи заморозити), у них доб-
ре обкачати кульки. Страву поставити на 
деякий час у холодильник.

МОНАСТИРСЬКА КАША
Замочити на кілька годин три види 

круп: гречку, рис і перловку. Відварені 
гриби, натерту сиру моркву й цибулю 
підсмажити на олії. У товстостінну ка-
струлю чи гусятницю класти шарами 
крупу та овочі, посолити, поперчити, за-
лити грибним бульйоном чи водою на 
3 см вище від круп. Тушкувати на слабко-
му вогні 20 хв. Закутати в рушник.

смакота

розумна альтернатива

ХАРЧОВА СОДА
Нею можна вимити будь-яку поверхню і 

посуд. Вона відмінно видаляє з чашок чайний 
наліт. А склянки, келихи і вази засяють, якщо 
вимити їх содовим розчином (2 ч. ложки  на 
1 л води).

Содою добре відмивати зсередини ема-
льовані каструлі, які почали жовтіти, а також 
стільниці, холодильники і духовки.   

За допомогою суміші соди, солі й оцту 
(1:1:2) можна почистити забиту раковину. 
Цей розчин слід влити у сифон і залишити 
на 15 хв, потім промити гарячою водою. Така 
процедура також допоможе позбавитися від 
неприємного запаху з раковини.

Сода допоможе усунути сторонні запахи в 
холодильнику. Варто лишень  поставити туди 
відкриту посудину з 3 ст. ложками соди.

СТОЛОВИЙ ОЦЕТ
Відмінно відбілює, вбиває мікроби і роз-

чиняє жири. А ще – прекрасно нейтралізує 
запахи, випаровуючись. Наприклад, якщо у 
вас на кухні після приготування їжі неприєм-

Хіба можна 
уявити зиму без 
мандаринів? Із 

дитинства запах цих 
цитрусових нагадує нам 
про новорічні та різдвяні 
свята. Крім дивовижних 
смакових властивостей, 
мандарини мають ще й 
оздоровлювальні. До речі, 
використовувати можна і 
самі фрукти, і їх шкірку. У 
ній містяться ефірна олія, 
фітонциди, каротиноїди, 
вітаміни, антиоксиданти 
та інші цінні речовини, 
які допоможуть вам 
упоратися з багатьма 
хворобами.

Щоб позбутися каменів 
у нирках, слід пити по третині 
склянки мандаринового соку 6 ра-
зів на день. Аби посилити ефект, 
сік можна пити й уночі: поставити 
склянку біля себе й випити, якщо 
прокинулися.

Сік мандаринів добре очищає 
легені, тому в разі бронхіту та 
астми рекомендовано щоранку 
випивати по 1 скл. мандаринового 
соку.

Регулярне вживання соку ман-
даринів позбавляє від гельмін-

тів. Для цього потрібно тричі 
на день за 30 хв до їди пити по 
1 скл. соку мандаринів протягом 
трьох днів. При цьому ввечері 
слід приймати проносне для ви-
ведення глистів із кишківника.

Відвар свіжої шкірки ко-
рисний для хворих на діабет, 
оскільки знижує рівень цукру в 
крові. Подрібнити шкірку з трьох 
плодів, залити сировину 1 л води, 
довести до кипіння, варити на 
слабкому вогні 10 хв. Переціджу-
вати не потрібно. Приймати по 
0,5 скл. щодня. Зберігати відвар 
на нижній полиці холодильника.

Для профілактики грипу 
та застуди корисна така манда-

ринова настоянка: 2 ст. ложки 
подрібненої свіжої шкірки ман-
дарина залити 1 скл. горілки, 
настоювати протягом 10 діб у 
темному місці, періодично стру-
шуючи, потім перецідити й від-
тиснути. Приймати по 20 крапель 
за 15-20 хв до їди двічі на день.

При метеоризмі та болях 
у шлунку треба подрібнити в 
кавомолці висушену шкірку ман-
даринів і додати її в сир, кашу 
або інші страви (1 ч. ложка на 
порцію).

Щоб позбутися грибка 
нігтів на ногах, варто натирати 
нігтьові пластини шкіркою ман-
дарина двічі на день.

При стресі дрібно покрише-
ну шкірку мандарина помістити 
в мішечок з бавовняної тканини 
приблизно розміром 10x7 см, 
тримати його в поліетиленово-
му пакеті, за потреби вийняти, 
покласти перед собою і вдихати 
аромат 15 хв.

При безсонні 1 скл. свіжої 
подрібненої шкірки залити 3 л 
окропу, знову довести до ки-
піння, настоювати під кришкою 
годину, процідити і відтиснути 
сировину. Настій вилити у ванну. 
Приймати теплі ванни (37-38 0С) 
по 15 хв за годину до сну (через 
день).

Вилікувати закладений ніс 
допоможе наступна процедура. 
У каструлю з киплячою водою 
(0,5 л) вкинути жменю мандари-
нових шкірок. Зняти з вогню і вди-
хати пару протягом 10 хв, потім 
лягти й відпочити в тихому місці. 

Мандарини ефективно ліку-
ють закрепи. Адже вони на 88% 
складаються з води, тому є іде-
альним засобом для боротьби з 
закрепами і зневодненням. 

Артеріальний тиск. У цьому 
фрукті є корисні речовини та мі-
нерали, які знижують кров’яний 
тиск.

Потріскані п’яти не просто мають 
непривабливий вигляд. Цей ґандж  

загрожує серйозними проблемами 
здоров'ю. На думку медиків, це може 
свідчити про погану роботу нирок. 
Тому краще заздалегідь узятися за 
профілактику, регулярно пом’якшуючи 
шкіру. А допоможуть нам у цьому 
масло, мед, кисле молоко та інші 
загальнодоступні компоненти.  

Отож, якщо шкіра на п'ятах стала дуже 
сухою, але тріщин нема, слід робити щоденні 
ванни з крохмалем. Ноги тримати півгодини у 
теплій воді, додавши 1 ст. ложку крохмалю на 
1 л води. Після цього змастити ступні жирним 
кремом і надягнути бавовняні шкарпетки. 

Якщо ж тріщини з’явилися, реагувати тре-
ба негайно. Однак пам’ятайте: всі лікувальні 
мазі і креми на підошви наносять лише після 
водних процедур. 

Ноги корисно парити у відварі вівса, в 
який можна додати кілька крапель дитячої 
масажної олійки. Можна готувати відвари з 
дубової кори, календули, ромашки, череди, 
звіробою, шавлії. Процедура має тривати не 
менш як 15 хв. Після цього підошви змастити 
гусячим або ж борсучим жиром, надягти по-
ліетиленові торбинки, а поверх –  шкарпетки.   

Якщо маєте можливість, протягом тижня 
прикладайте до п'ят зварений у молоці чор-

П’ЯТОЧКИ – 
ЯК У МАЛЮКА!

нослив. Ефективна і сирно-медова маска: 
мед, сметану та сир змішують у рівних час-
тинах і на 20 хв наносять на розпарені п'яти, 
поперед ньо обробивши їх пемзою. 

І наостанок. Правильний раціон харчуван-
ня має більше значення для краси та здоров'я 
п'ят, ніж ми думаємо. Можна скільки завгодно 
робити маски та компреси, але, якщо шкіра 
не отримує живильні речовини зсередини, 
тріщини будуть з'являтися знову і знову. 

Слідкуйте, щоб на вашому столі завжди 
були продукти, багаті на вітаміни А і Е, зелень, 
овочі та фрукти, печінка, кисломолочні про-
дукти, бобові, сир, масло, яєчний жовток. До 
речі, жовток теж можна використовувати як 
компонент масок.

food.com
kam

elena.ru

fl ickr.com

но пахне, то треба налити в сковорідку трішки 
оцту і поставити на слабкий вогонь. Щоб осві-
жити хлібницю, треба її протерти змоченою в 
оцті губкою.

Якщо у вас щось пригоріло в каструлі, на-
лийте оцту, щоб повністю покрив дно, залиш-
те на ніч. Зранку ви без проблем усе змиєте 
губкою.

На кухні завше слід мати під рукою пуль-

веризатор з водним розчином оцту. Ним ба-
жано обприскувати фрукти, особливо влітку, 
коли є ризик ураження їх бактеріями, що 
спричиняють кишкові інфекції.

Позбавитися від накипу в чайнику мож-
на за допомогою оцту – додати його у воду і 
прокип’ятити.

Змішавши сіль з оцтом, отримаєте своє-
рідний скраб, який прекрасно очищує зовні 
брудні каструлі.

ГІРЧИЧНИЙ ПОРОШОК
Повноцінний замінник знежирювача.  

Якщо насипати порошок на жирну тарілку й 
додати теплої води, посуд прекрасно відми-
ється.

ЛИМОННА КИСЛОТА
Допоможе позбутися накипу в пралці. 

Треба засипати два пакетики в барабан, ви-
ставити найвищу температуру й увімкнути. 
Машинка має працювати без білизни. Таку 
процедуру слід проводити раз на три місяці.

НАТУРАЛЬНІ ЗАМІННИКИ 
ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

СОЛЯНКА
• 2 л води • 0,5 кг печериць 
• 2 мариновані огірки • 1 цибулина 
• 1 морквина • 2 ст. ложки томатної 
пасти • 1 ст. ложка борошна • 10 маслин 
• сіль • перець • лаврове листя

Порізати гриби, обсмажити на ско-
ворідці й викласти в каструлю. З цибулі 
та моркви зробити засмажку. Додати 
томатну пасту, борошно, долити трішки 
води і все перемішати. Тушкувати 2 хв. 
Порізати мариновані огірки кубиками, 
додати до овочів, перемішати й тушку-
вати ще 3 хв.

Викласти овочі в каструлю до грибів.
Маслини порізати кружальцями й теж 
висипати в каструлю. Залити все окро-
пом, посолити, поперчити, кинути лав-
ровий лист і варити на малому вогні 7-10 
хв. Перед подаванням на стіл солянку в 
тарілці посипати свіжою зеленню, по-
класти скибочку лимона. Якщо до смаку, 
можна додати пісний майонез.

у записник

im
g.povar.ru

heaclub.ru
otrav.ru

Содою добре відмивати 
зсередини емальовані каструлі
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06.00 Профілактика!!!
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Новини
15.15, 23.30 

Розсекречена історія
16.35, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 05.40 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 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»
02.50 Біатлон. Кубок світу. 

ІI етап. Естафета 4х7, 5 
км. Чоловіки

04.20 Біатлон. Кубок світу. 
ІI етап. Естафета 4х6 км. 
Жінки

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.50 Т/с «Слуга народу»
15.45 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз»
22.50 «Гроші»
00.10 «Голос. Діти 4»
04.30 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

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 Х/ф «Зимова 
вишня»

11.50 Х/ф «Торкнутися 
неба»

14.10 Х/ф «Бебі-бум»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.45, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Той, хто не 
спить»

00.50 Х/ф «Гувернантка»
03.20 «Скептик»
03.50 «Речдок»

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
10.15, 13.25 Секретний 

фронт. Дайджест
13.50, 16.15 Х/ф 

«Падіння Олімпу»
16.30 Х/ф «Падіння 

Лондону»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф «Священник»
02.25 Т/с «Морська 

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

06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

12.00, 19.00, 02.00 
Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 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»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

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, 04.30 «Музичний 

проспект»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Казка 

«Золотоволоска»
11.35, 04.50 «Волинська 

веселка»
12.40 Вистава «Снігова 

королева»
13.40 «Галерея 

портретів» (П. Куліш)
14.30 Т/ц «Кулінарія від 

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

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

Україну
21.10 Т/ц «Історія без 

купюр» (до 400-річчя 
Луцького братства)

21.40 Т/ф «Про себе - про 
Україну»

22.00, 04.00 
Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

волиняни»
02.10 Т/ц «Історія без 

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

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»
09.05 Х/ф «Шкільний 

вальс»
11.05 Х/ф «Медовий 

місяць»
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»
02.30 «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»
12.10 Х/ф «Танцюй 

звідси!»
14.10, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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 «Дівчина мого 

найкращого друга»

06.00 Абзац
07.00, 08.45 Х/ф 

«Медальйон»
07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.45 М/ф «Веселі ніжки»
10.50 Х/ф «Вертикальна 

межа»
13.10 Х/ф «Подорож до 

центру землі»
15.10 Х/ф «Подорож 2: 

Таємничий острів»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за 

Ревізором
23.45 Х/ф «Епідемія»
01.45 Служба розшуку 

дітей
01.50 Зона ночі

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

09.30, 02.20 Зірковий 
шлях

11.00 Х/ф «Забудь мене, 
мамо»

13.00, 15.30 Т/с «Подаруй 
мені життя»

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Х/ф «Примарний 

патруль»
03.15 Реальна містика
04.45 Агенти 

справедливості 16+

07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20 
Мистецтво виживання 
11.20 Дикі птахи Австралії 
12.20 Повернення 
додому 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Смертельний двобій 
16.00, 20.50 Скарби за 
копійки 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Прихована реальність 
18.50 Бандитський Київ 
19.50 Акули Фіджі 21.40 
Мисливці за зброєю 00.30 
Сперма: секрет життя 
02.10 Скарб.UA 04.30 
Ризиковане життя 

ПОНЕДІЛОК 11 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30 Погода
07.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.35, 23.00 Феєрія мандрів
09.00 Євромакс
09.30 По ту сторону пригод
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 Бандерштат 2017. 

O.Torvald
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Святковий 

концерт «Оранта -25»
18.00 Шляхами Волині
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
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
23.30 Завтра-сьогодні
00.35 Т/ц «Собор на 

крові»
01.30 Наш чудовий 

Всесвіт
03.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
05.30 Шляхами Волині

ВІВТОРОК 12 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, 
04.00 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.00, 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, 03.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 03.30, 04.45 
18.35, 03.45 Новини. 

Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Столика 

Японія»
20.25 Наші гроші
21.50, 04.25 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Футбол. Клубний 

Чемпіонат Світу-2017. 
Півфінал

01.20 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. 
Матч за 5-те

05.05 Д/с 
«Середземномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
07.00, 08.20 Х/ф 

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

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на 

виживання
22.00 Вар’яти

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

10.25 «Битва екстрасенсів 

13»

12.50 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.20 «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 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.10, 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 «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Примарний 

патруль»

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 
Мистецтво виживання 
11.20, 19.50 Дикі 
птахи Австралії 12.20 
Повернення додому 
14.10, 03.40 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Смертельний двобій 
16.00, 20.50 Скарби за 
копійки 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Прихована реальність 
21.40 Мисливці за 
зброєю 00.30 Путівник 
неприємностей 02.20 
Великі українці 

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 »
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.25 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф 

«Фейкові копи»
02.05 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

1+1

06.00 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, хто не спить»

12.50 «Орел і Решка. 
Навколосвітня 
подорож»

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

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Ти - мені, 
я - тобі»

03.20 «Скептик»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Васабі»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор 

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

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.45 Х/ф «Блейд»
02.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.35 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 

підказки

06.10 Байдиківка

06.35 Мультиранок

10.45 Х/ф «Рапунцель»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 03.40 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»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для 

Вас»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Варто знати»
12.55 Т/ц «Історія без 

купюр» (до 400-річчя 
Луцького братства)

13.25 Т/ф «Про себе - про 
Україну»

13.50, 02.35, 05.50 
«Волинська веселка»

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 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.25 «Книголюб» (А. 

Бондарчук)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Гартуємось!»
01.50 Т/ц «Ми - 

українські»
02.10 Т/ф «Безсмертя»
03.20 Т/ц «Народна 

скарбниця»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 «Музичний 

проспект»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про 
добро»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35, 18.30, 20.30, 
22.05 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Огляд світових подій
09.00 Глобал 3000
09.30 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Святковий 

концерт «Оранта -25»

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

польською
16.30 Рандеву
17.00 «Особлива людина 

- особливий талант» 
18.00 Шляхами Волині
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Завтра-сьогодні
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Глобал 3000
00.35 Т/ц «Собор на 

крові»
01.30 Фільм «Надія»
03.05 Х/ф «Украдене 

щастя»

Фільм «Торкнутися неба» Телесеріал «Нюхач»

11:50 21:25

starm
ediafi lm

.com

detector.m
edia

Фільм «Примарний патруль»

01:20

m
oviestape.net

НАЙДЕШЕВШИЙ 
ІНТЕРНЕТ – В УКРАЇНІ 

Україна – на ІІ місці в світовому 
рейтингу вартості інтернету. 

Середній показник цін на інтернет-
послуги на місяць становить $5,52. 
Перше місце за дешевизною посів 
Іран, де послуга коштує $5,37.

Такі дані оприлюднила британська 
компанія BDRC Continental спільно з про-
вайдером Cable.co.uk, передає «УНН».

Найдорожчі тарифи на інтернет у 
Буркіна-Фасо – там доступ до мережі кош-
тує в середньому $954,54 на місяць. До 
п’ятірки лідерів рейтингу потрапили та-
кож Росія, Молдова та Сирія.

Компанії проаналізували вартість 
понад 3 тис. пакетів послуг інтернет-
провайдерів у 196 країнах світу. Дослі-
дження проводили з 18 серпня до 12 жовт-
ня 2017 року.

рейтинг

subm
arine.od.ua
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Фільм «Алі»
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ЧЕТВЕР 14 грудня
06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.00, 23.20 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.10, 02.50 Біатлон. 

Кубок світу. ІII 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 #ВУКРАЇНІ
19.25, 00.25 Д/с «Столика 

Японія»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Культурна афіша 

здорової людини
23.30, 04.10 

Розсекречена історія
05.05 Д/с 

«Середземномор’я»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.35 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
07.00, 08.20 Х/ф 

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

домогосподарки»
16.00, 20.50 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зіркові яйця
21.50 Кохання на 

виживання
23.45 Суперінтуїція
01.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50 «Битва екстрасенсів 

13»

12.00 «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, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна 

містика
13.10, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16+

16.00 Історія одного 
злочину 16+

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20 Мисливці за 
зброєю 11.20, 19.50 Дикі 
птахи Австралії 12.20 
Дивовижна Замбія 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.00, 20.50 
Скарби за копійки 
16.50, 22.40 Загадки 
планети 17.50 Прихована 
реальність 21.40 
Мистецтво виживання 
01.20 Там, де нас нема 
03.40 Війна всередині нас 

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 «Чотири весілля »
10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю 

жінку»
15.20 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 Х/ф «В ритмі 

беззаконня»
04.30 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

06.00 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, хто не спить»

12.50 «Орел і Решка. 
Навколосвітня 
подорож»

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

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Чаша 
терпіння»

03.20 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Секретний фронт
11.05, 17.20, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Клуб 

шпигунів»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.50, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 01.50 Т/с 

«Винищувачі. Останній 
бій»

23.45 Х/ф «Блейд-3. 
Трійця»

02.45 Т/с «Морська 
поліція. Новий Орлеан»

03.20 Т/с «Слідчі»
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку 

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

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 

підказки

06.10 Байдиківка

06.35 Мультиранок

10.45 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 03.40 Віталька

16.50 Країна У

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

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 «Книголюб»
12.30 «Відкрите місто»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.45, 02.40 «Музичний 

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

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

ідей»
17.35 Т/ц «Вухаті та 

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

корупція!»
21.30 Т/ф «Чорнобиль: 

зона пам’яті і подвигу»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35, 18.30, 20.30, 
22.05 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Актуальне інтерв’ю
09.00 У фокусі Європа
09.30 Т/с «Запорожець 

за Дунаєм»
11.00 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 «Особлива людина 

- особливий талант». 
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 «Тільки регтайм, і 

не тільки...»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Серіал «Справа 

Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Глобал 3000
22.15 Док. фільм «Життя 

після смерті»
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/ц «Собор на 

крові»
03.05 Х/ф «Вікно 

навпроти»
04.30 Т/ц «Генеральна 

репетиція»

КІНО БЕЗ ПОДАТКІВ

Президент України Петро 
Порошенко підписав зміни до 

Митного та Податкового кодексів 
щодо державної підтримки 
українського кіно, інформує «УНН».

За його словами, ці зміни сприятимуть 
підтримці та розвитку виробництва якіс-
ного вітчизняного кінопродукту в майбут-
ньому.

Документами запроваджується звіль-
нення на п’ять років від оподаткування ПДВ 
та ввізним митом товарів, що використову-
ються у кінематографії. Також передбачено 
пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, 
розповсюдженні національних та інозем-
них фільмів, озвучених державною мовою.

зміни

Фільм «В ритмі беззаконня»

00:40

СЕРЕДА 13 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, 23.15 
Погода

11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.30, 02.30 
18.35, 01.45 Новини. 

Культура
19.00, 23.30 Футбол. 

Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Півфінал

21.50, 02.45 Новини. 
Спорт

22.15, 03.05 Світло
23.25 Мегалот
04.10 Розсекречена 

історія
05.05 Д/с 

«Середземномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
07.00, 08.20 Х/ф 

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

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку 

дітей

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, 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, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна 

містика
13.10, 15.30, 04.45 

Агенти справедливості 
16+

16.00 Історія одного 
злочину 16+

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 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 Мистецтво 
виживання 11.20, 19.50 
Дикі птахи Австралії 12.20 
Дивовижна Замбія 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Смертельний двобій 
16.00, 20.50 Скарби за 
копійки 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Прихована реальність 
18.50 Бандитський Київ 
01.20 Україна: забута 
історія 03.40 Таємниці 
кримінального світу 

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 Т/с «Слуга народу»
15.20 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз»
22.00, 23.35, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.45 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

06.00 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, хто не спить»

12.50 «Орел і Решка. 
Навколосвітня 
подорож»

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

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Грачі»
03.20 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.05 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05, 17.25, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.05, 13.25 Х/ф 

«Американські 
дракони»

14.50 «На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор 

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

Останній бій»
23.55 Х/ф «Блейд-2»
03.00 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.35 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.30 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»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

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 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Т/ф «Та Волинь у 

мені»
15.05 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Андрієвські 

вечорниці»
17.45 Т/ц «Як це було»
18.00 «Ваш депутат»
18.40 «Сім чудес Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

контроль»
21.20 Т/ф «Він на землі - 

Людина»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Народна 

скарбниця» 
(Маневицькі вечорниці)

23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
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»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00 «На часі»
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30 Погода
07.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.35, 23.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Х/ф «Украдене 

щастя»
11.45 Життя у цифрі
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 «Особлива людина 

- особливий талант».
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 «Особлива людина 

- особливий талант» 
18.00 Шляхами Волині
19.00, 22.15 Серіал 

«Справа Дойла»
20.00 Завтра-сьогодні
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Актуальне 

інтерв’ю
23.30 У фокусі Європа
00.35 Т/ц «Собор на 

крові»
01.30 Док. фільм «Життя 

після смерті»
03.05 Т/с «Запорожець 

за Дунаєм»
04.30 Т/ц «Фіалка 

терору»

Фільм «Американські дракони»

12:05

Фільм «Румпельштільцхен»

10:45

kinoradiom
agia.tv

toloka.to
fast-torrent.ru

У «ОРЛА І РЕШКИ» – 
НОВА ВЕДУЧА  

Українська телеведуча Регіна 
Тодоренко покинула програму 

«Орел і решка». Її місце займе учасниця 
російського Comedy Woman Катерина 
Варнава, якій СБУ заборонила 
в’їжджати в Україну протягом п’яти 
років, повідомляє «24 канал». 

До Варнави приєднаються українські 
ведучі Алан Бадоєв, Марія Івакова, Коля 
Сєрга, а також російські зірки Анфіса Чехо-

ва та Михайло Башкатов.
Тодоренко була ве-

дучою «Орла і решки» 
з 2013 року. Її хотіли 
звільнити з програми 
та призначити штраф у 

майже 1 млн грн. Екс-
ведуча сказала, що 
глядачів шоу вводять 

в оману, немає нія-
кої золотої карти, а 
бюджет дуже обме-
жений. Однак вона 
перепросила, а в 
листопаді сама 
пішла із шоу.

телешоу

Тодор
дучою «

з 2013
звільн
та при

майж
ведуч
гляда

в о
кої 
бю
ж
п

kinoafi sha.psd
fakty.ictv.ua
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ВІЙНА ТА КОХАННЯ ОЧИМА ДІТЕЙ

ВІДВОЛІКТИСЯ ВІД БУДЕННОСТІ: 
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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  

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» укотре зібрав 

поціновувачів театрального 
мистецтва у Волинському 
обласному музично-
драматичному театрі імені 
Т. Г. Шевченка. Третій рік 
поспіль до Міжнародного дня 
інвалідів Фонд надає людям з 
обмеженими можливостями 
змогу відволіктися від 
буденності та поринути у 
світ театрального мистецтва. 
Цьогоріч члени понад 
двох десятків громадських 
організацій Волині дістали 
нагоду безплатно переглянути 
виставу «Енеїда» за мотивами 
однойменного твору Івана 
Котляревського.

З перших сцен «Енеїда» зача-
рувала глядача. Улюблені актори 
виступили в нових незабутніх об-
разах. Вистава наскрізь пронизана 
національними колоритом, бар-
вистою танцювальною експресією. 
Глядачі захоплено спостерігали за 
розвитком сюжетної лінії та долею 
уже відомих героїв, яких встигли 
полюбити ще зі шкільної парти.

У театральній залі зібралися 
люди різного віку. Переважно це со-
ціально незахищені верстви населен-
ня. Для багатьох із них це чи не єдина 
можливість насолодитися театраль-
ним мистецтвом, а то і взагалі вийти 
в люди. Свідчення того – бурхливі 
оплески та теплі відгуки глядачів.

Виконувач обов’язків началь-
ника Волинського регіонального 
центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт» Віктор Галан-
Влащук розповідає, що члени орга-
нізації радо прийняли запрошення 
Фонду в театр.

– Ми тривалий час тісно спів-
працюємо з Фондом, – зауважує 

проблемами. Ці люди вміють ціну-
вати життя, знають ціну стосункам. 
Хочеться дати їм хоча б трішки 
теп ла, відчуття того, що про них не 
забули. Адже коли людина бачить, 
що комусь потрібна, вона оживає, – 
зазначає Лариса Тарасюк. – Мабуть, 
не важливо, яка вистава була б на 
сцені, їм усе одно сподобалося б. 
Люди готувалися, чепурилися. Ба-
гато кому було важко підніматися 
східцями, але в цей момент це не 
важливо. У них піднесений настрій, 
радість в очах. Це підтвердження 
того, що ми робимо правильно.

У рамках проекту «До культур-
них скарбниць» Фонд організовує 
щорічні театральні покази не лише 
для соціально незахищених верств 
населення, а й для пересічних лучан 
та волинян. Так, у 2017 році поди-
витися кращі твори української і 
світової драматургії у виконанні ар-
тистів Волинського обласного дра-
матичного театру мали можливість 
понад три тисячі волинян – жителі 
Луцького, Ковельського, Любомль-
ського, Ратнівського районів.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

пан Віктор. – Він підтримує наші 
заходи та сприяє розвитку спорту 
інвалідів. Сьогодні майже всі наші 
працівники та спортсмени при-
йшли на виставу. Побільше б таких 
проектів, що спрямовані на культу-
ру людини, можливо, тоді суспіль-
ство змінилося б у кращий бік. 

Відволіктися від буденності, 
забути про проблеми, отримати 
порцію позитиву – з такою метою 
прийшли в театр члени клубу «Не-
спокійні серця». 

– У наш час не кожен пенсіонер 
може виділити кошти на квиточок. 
Люди змушені економити на всьо-
му. Тому це дуже вагомий проект, 
адже духовний розвиток не менш 
важливий, ніж фізичний, – переко-

нана голова клубу Марія Смізюк. 
Галина Андрущенко та Валенти-

на Озимко товаришують уже понад 
три десятки років. Разом прийшли і 
на виставу. Кажуть, раніше, в молоді 
роки, часто відвідували театр. Зараз 
літа беруть своє, здоров’я вже не те. 

– Ми прийшли, щоб згадати мо-
лоді роки, – каже Валентина Озим-
ко. – Вистава хороша. Актори дуже 
гарно грають. Молодці. Дякуємо 
Ігорю Палиці, що не залишається 
осторонь, турбується про людей, 
допомагає нам.

У перших рядах сидять члени 
Волинської обласної організації 
УТОГ. Людям з порушенням слуху 
важко сприймати події зі сцени, та 
попри це, вони з цікавістю спосте-

рігають за грою акторів.
– Люди не чують, але все ро-

зуміють. Перед початком вистави 
я розповіла їм про її суть. Адже 
коли вимикають світло, важко пе-
рекладати мовою жестів, – каже 
директор будинку культури глухих 
Любов Гнідець. – Нас Фонд щороку 
запрошує в театр. Людям подоба-
ється. Вони хочуть ще і ще. 

Перший заступник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Лариса Тарасюк відмітила, 
що такі соціальні театральні покази 
спрямовані перш за все на те, щоб 
розбавити сірі будні людей, подару-
вати їм відчуття свята.

– Більшість сьогоднішніх гляда-
чів залишилися наодинці зі своїми 

У рамках завершального етапу 
Lutsk Junior Theatre-2017 в Палаці 
культури міста Луцька відбувся Форум 
громадських інституцій. Він об’єднав 
навколо важливих соціальних проблем 
не тільки громадськість Луцька, а й 
творчі колективи з Рівного та Львова. 

Упродовж листопада в Арт-галереї Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» (ЦУМ, другий 
поверх) у рамках проекту Lutsk Junior Th eatre-
2017 юні актори демонстрували глядачам свої 
навики, таланти, уміння. Ідейний натхненник 
та керівник проекту – Наталія Журавльова, 
співорганізатор – Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».  

– Наш проект спрямований на популяри-
зацію театрального мистецтва серед дітей та 
молоді, – зазначила Наталія Журавльова. – За 
допомогою мистецтва, театральних постано-
вок, у яких піднімаються соціально значимі 
теми, ми хочемо звернути увагу на необхід-
ність допомоги та підтримки тих, хто опи-
нився у складних життєвих ситуаціях. 

У виставах, що їх демонстрували гляда-
чам юні актори, піднято соціальні, морально-
етичні, гострі питання сьогодення. Теат-
ральний колектив студентів СНУ імені Лесі 
Українки «Експресія» показав фрагмент 
франкомовної вистави «Темна кімната». Гості 
з Рівного – дитяча театральна студія «Схо-
динки» та Рівненський академічний обласний 
театр ляльок – презентували філософську 
притчу про невиліковно хворого хлопчика 

«Оскар і рожева пані». Театральний колек-
тив зі Львова «Коло» на луцькій сцені підняв 
питання війни та насилля. Також у рамках 
проекту Lutsk Junior Th eatre-2017 відбула-
ся прем’єра вистави «Задзеркалля» Творчої 
студії Наталії Журавльової. У ній юні акто-
ри відобразили підліткові проблеми – перше 
кохання, складні стосунки з однолітками та 
батьками.

Ольга Чистоклетова, керівник львівсько-
го колективу «Коло», відмітила, що «Тонка 
срібляста нить» – книжка-щоденник Поліни 
Жеребцової, яка базується на дитячих спога-
дах автора про чеченську війну. Ця нить – не 

просто образ, а символ смерті. Військові на-
зивають її розтяжкою.

– Діти ще не такі зіпсовані. Вони чесніші 
перед собою. Можливо, через цю виставу їм 
вдасться достукатися до дорослих сердець. 
Цю історію ми вибудували таким чином, аби 
люди згадали про прості речі, – розповіла 
Ольга Чистоклетова. – Для багатьох артистів 
це перша вистава. Але цей матеріал об’єднує 
їх. Працюючи над постановкою, вони вчаться 
слухати одне одного, чути те, що відбуваєть-
ся навколо них.

Усі учасники форуму отримали дипломи 
за привернення уваги громадськості до соці-

ально важливих питань. Гостям з інших міст 
провели екскурсію в Замку Любарта.

Начальник відділу соціальних проектів 
управління соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді Луцької міської ради Тамара Бондарук 
зазначила: проблеми, що їх піднімають діти 
у своїх постановках, актуальні не лише для 
нашого міста, а й для країни загалом. Такий 
формат розвитку громадського простору в 
Луцьку відбувається вперше. 

Керівник програми «Культура і духов-
ність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Дмитро Зінько зауважив: Фонд підтримує 
проекти, які спрямовані на популяризацію 
культури та мистецтва рідного краю.

– Основна мета підтримки проекту Lutsk 
Junior Th eatre-2017 полягає в популяриза-
ції саме театрального мистецтва, – зазначив 
Дмитро Зінько. – Театр як вид мистецтва 
зав жди був невід’ємною частиною духовно-
го самотворення нації. Саме в театральному 
мистецтві узагальнюється досвід національ-
них надбань, втілюються моральні засади 
народу та його духовні ідеали. Адже з понят-
тям духовності співвідноситься світоглядна 
позиція, яка детермінує культурний спосіб 
життя, констатує сутність культури як сферу 
загальнолюдських цінностей і в такий спосіб 
виступає критерієм справжнього людського 
поступу.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

У театральній залі зібралися люди, які вміють цінувати життя

Прем’єра вистави «Задзеркалля» Творчої студії Наталії Журавльової

Улюблені актори виступили в нових образах
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ПІРВАНЧІВСЬКІ ШКОЛЯРІ ОТРИМАЛИ 
НОВІ КОМП’ЮТЕРИ

СИЛА ГРОМАДИ

ІНІЦІАТИВА

РАЗОМ ДО СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Корисний і доречний подарунок від 
небайдужих односельчан та Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом» отримали 
учні ЗОШ I-II ступенів села Пірванче. У 
їхній школі з’явилися чотири сучасні 
комп’ютери, ноутбук та проектор, які 
неабияк допомагають у навчальному 
процесі. 

– Ми постійно дбаємо про комфортні 
умови для успішного навчання й вихован-
ня учнів, – зазначає директор школи Люд-
мила Сидорук. – Цьогоріч частину вікон 
замінили на енергозберігальні, встановили 
захисну сітку в спортивному залі, придбали 
новий спортивний інвентар. Водночас по-
требував оновлення комп’ютерний клас. По 
підтримку ми звернулися у Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». 

Голова ініціативної групи, вчителька 
української мови і літератури Лія Боявець 
пригадує: 

– На загальношкільних батьківських 
зборах з такою ідеєю виступила директор-
ка. Людмила Дмитрівна розповіла батькам 
суть задуму. Відгукнулися дві активні мами, 
які за два дні обійшли село, поспілкувалися 
з людьми. До співфінансування долучилися 
всі жителі, з кожної хати дали певну суму. 
Підтримав голова сільради, не відмовили 
керівники фермерських господарств. А іні-
ціативний тато Павло Тишко спільно з коле-
гами самотужки придбали один комп’ютер. 

Учителі в один голос запевняють: у школі 
навчаються обдаровані діти. Учні відвідують 
різні гуртки, беруть участь у художній самоді-
яльності, виборюють призові місця в район-
них конкурсах. Щоб розвивати їхні таланти, 

потрібно користуватися інноваційними тех-
нологіями. Сучасні комп’ютери допоможуть 
краще готуватися до різних шкільних захо-
дів, уроків, олімпіад, презентацій. 

Четвертокласниця Ангеліна Кравчук 
переконує, що уроки стали набагато цікаві-
шими. За допомогою комп’ютерів учні ви-
конують цікаві завдання, особливо їм подо-
баються вправи з природознавства. 

Семикласник Станіслав Шевчук радіє, 
що у школі з’явився широкосмуговий інтер-
нет. Тепер відшукати потрібну інформацію 
для старшокласників – не проблема. Тим 

паче, потужні комп’ютери працюють опера-
тивно. 

А випускник Роман Новосад планує об-
рати професію програміста. Юнак вже знімає 
та монтує ролики. Каже, навчився на уроках 
інформатики. А на нових комп’ютерах пра-
цювати – одне задоволення. 

Підприємець Павло Тишко свого часу 
закінчив пірванчівську школу. Нині тут на-
вчається його син. Чоловік зазначає: завдя-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
ініціативним учителям вдалося здійснити 
задум педагогів та батьків. 

– Ми зробили великий крок у світ циф-
рових технологій. Діти матимуть змогу на-
вчатися на сучасному обладнанні. Я – патрі-
от свого села, хочу, щоб мої діти навчалися 
тут і отримували якісні знання, не гірші, 
ніж у школах районного центру. 

Людмила Марадевич, куратор проекту, 
представник горохівської районної партор-
ганізації УКРОПу, підкреслює:

– Сьогодні Фонд – це не лише благо-
дійність. Насамперед – тісна співпраця з 
ініціативними громадами, які прагнуть кра-
щого. І ця співпраця має результат. Зокре-
ма, в Горохівському районі за півтора року 
діяльності Фонду реалізовано 28 проектів. 
У ході їх реалізації громади об’єднуються 
навколо проблемних питань і спільно їх 
розв’язують. 

Іініціативна громада села Пірванче ви-
рішила спрямувати сили на найдорож-
че – своїх дітей. Коли ми планували про-
ект, то хотіли придбати ноутбук, проектор 
і два комп’ютери. Та коли подивилися, що в 
комп’ютерному класі там створено чотири 
робочі місця, то запропонували придбати 
чотири комп’ютери. Домовилися, що Фонд 
профінансує три, а на четвертий треба знай-
ти кошти – близько 9 тис. грн. Випускник 
школи Павло Тишко пообіцяв знайти ці 
кош ти. Він об’єднав навколо школи підпри-
ємців, молодих батьків, ще більше згуртував 
команду і вони буквально за три дні повідо-
мили, що розширили проект. У результаті 
школа отримала сучасний комп’ютерний 
клас, зручні робочі місця. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Горохівський район

САМ СОБІ ГОСПОДАР

ЛУЦЬКІ ОСББ ДБАЮТЬ 
ПРО БЕЗПЕКУ МЕШКАНЦІВ
Одним із важливих 
питань, що впливають 
на безпеку та життя 
громадян, які проживають у 
багатоквартирних будинках, 
є надійність роботи 
ліфтів. Граничний термін 
їх експлуатації – 25 років. 
Після його закінчення 
треба провести визначені 
нормативно-правовими 
актами діагностичні та 
експертно-технічні роботи, 
аби з’ясувати, чи можна далі 
ці ліфти експлуатувати. 

Проект із такою назвою успішно 
реалізували у селі П’ятикори. У 
результаті співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у приміщенні 
місцевої школи зробили капітальний 
ремонт гімнастичної зали. Відтепер і 
учні 1-9 класів, і вихованці дитсадка 
тренуються у комфортних умовах. 

За словами директора п’ятикорівської 
дев’ятирічки Наталії Васюри, приміщення 
школи здали в експлуатацію у 1991 році. 
Згідно з проектом, його планували як дит-
садок. Однак із часом тут розташувалася 
школа. Щоб облаштувати кімнату для за-
нять фізкультурою, довелося робити пере-
планування і розширюватися.   

– У нашому селі нема ні клубу, ні ФАПу. 
Тому всі масові заходи, збори громади чи ви-
бори відбуваються у школі, – розповідає Віра 
Гапонюк, одна з ініціаторів проекту, колиш-
ній директор школи. – За цей час лінолеум 
на підлозі зносився, його намагалися латати 
і прикріплювати металевими планками. 

Торік батьки та вчителі вирішили за-
стелити підлогу новим лінолеумом, оскіль-
ки старий уже не підлягав ремонту. Звер-
нулися по підтримку у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», оскільки чули багато по-
зитивних відгуків про таку співпрацю. 
Результат перевершив найсміливіші споді-
вання п’ятикорівців. 

Як зазначає голова Локачинської ра-
йонної організації УКРОПу Василь Деми-
дюк, ініціативна група мала намір лише 
замінити лінолеум у гімнастичній залі. У 

підсумку в спортивній кімнаті замінили 
чотири вікна на енергозберігальні, поста-
вили двоє нових дверей та постелили доб-
ротну дерев’яну підлогу. 

– Учителі та батьки сумнівалися, чи 
вдасться їм реалізувати задумане. Однак 
до співфінансування долучилися місцева 
влада й аграрії, які орендують у селян паї. 
Так ми розширили рамки проекту і зро-
били спортивну кімнату комфортною та 
затишною, – каже координатор проекту, 
представник районної організації УКРОПу 
Оксана Дмитрук. 

У місцевій школі навчається 66 учнів, 
дитсадок відвідують 22 малюки. Діти задо-
волені, що на уроках фізкультури відтепер 
можна бути у футболках, бо через віконні 
рами не свище вітер. А ще Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» подарував діткам нові 
м’ячі, ракетки й тенісні кульки. 

Учитель фізичного виховання Олег 
Гринюк зазначає: цей проект згуртував 
громаду села. Хоча п’ятикорівські  шко-
лярі постійно здобувають призові місця 
у районних спортивних змаганнях, тепер 
діти стали ще активніші та наполегливіші. 
Дев’ятикласники Юлія Бобицька та Во-
лодимир Гаврисюк задоволені оновленим 
спортзалом, охоче грають у міні-футбол, 
теніс, займаються легкою атлетикою. 

Повіривши у свої сили та підтрим-
ку благодійників, ініціативна група села 
П’ятикори планує подавати на розгляд 
нові проекти. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Локачинський район

Член правління ГО «Рада голів прав-
лінь ОСББ міста Луцька» Валерій Корпач 
зауважує: через брак коштів капітальний 
ремонт часто полягав у тому, щоб усунути 
невідкладні проблеми та поміняти в кабіні 
лінолеум і кнопки. Як результат, ліфти пра-
цюють зі збоями. 

За спеціальністю Валерій Кузьмович – 
інженер, тому знає, як важливо дотримува-
тися вимог нормативно-правових актів та 
вчасно проводити технічний огляд ліфтів. 
Адже вигляд кабіни не впливає на роботу 
ліфта. Головне, щоб усе працювало злаго-
джено та безпечно. Тому в будинку, що на 
вулиці Карпенка-Карого, 9, де він є головою 
правління ОСББ та очолює його вже третій 
рік поспіль, до справи капітального ремон-
ту підійшли відповідально. 

– Вартість ремонту одного ліфта – від 50 
до 180 тисяч гривень. У нас їх п’ять. Ми за 
свої кошти замінили два блоки управління, 
редуктор, проводку та на все грошей не ви-
стачало. Тому ми звернулися по допомогу у 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», – розпо-
відає голова ОСББ «Карпенка-Карого 9». 

У рамках проекту «Сприяння розвит-
ку ОСББ» Фонд виділив 20 тисяч гривень 
на капітальний ремонт ліфтів. Це другий 
спільний проект Фонду з цим об’єднанням. 
Торік на умовах співфінансування Фонду і 
мешканців придбали сміттєві контейнери.

Керівник проекту Олена Оліфірович від-

мітила, що в 2017 році, крім «Карпенка-Карого 
9», Фонд посприяв у проведенні капітальних 
ремонтів ліфтів ще для чотирьох ОСББ: «Вес-
няні лелеки», «Соборності 13Б», «Фенікс-
Луцьк», «Конякіна 10А». Ці об’єднання взя-
ли участь у Програмі капітального ремонту 
житлового фонду міста Луцька на 2015-2019 
роки, яка передбачає співфінансування меш-
канців будинку. Суми чималі, тож своїх 30% 
лучанам назбирати не так просто.  

– У нас п’ять ліфтів. Їх ремонт обійшов-
ся у 220 тисяч гривень. За умовами програ-
ми міської ради, наша частка співфінансу-
вання становила понад 60 тисяч гривень. 
Це велика сума для нас, тому дякую Фонду, 
який пішов нам назустріч та виділив 20 ти-
сяч гривень, – зазначає представник ОСББ 
«Соборності 13Б» Катерина Зюзіна. 

Варто зауважити, що два роки поспіль 
у Фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» діяв 
проект «Сприяння розвитку ОСББ». У його 
рамках в Луцьку розпочали діяльність 120 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. Фонд не лише сприяв ОСББ у ре-
єстрації, а й надав юридичні консультації та 
фінансово допомагав у розв’язанні госпо-
дарських питань. За період 2015-2017 років 
на умовах співфінансування залагоджено 
115 проблемних питань на загальну суму 
1,9 мільйона гривень.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Працювати на нових 
комп’ютерах – саме задоволення

Заняття учнів проходять у комфортних умовах

Валерій Корпач знає, як важливо 
вчасно проводити огляд ліфтів
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ЗУСТРІЧ З НАРДЕПОМ ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ВАЖЛИВО 
ПОЧУТИ ДУМКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
ПРАКТИКІВ ПРОФТЕХОСВІТИ» 

РУКА ДОПОМОГИ ЗБЕРЕГТИ ПРИРОДУ 

ВОЛОНТЕРИ ПОВЕЗЛИ В ЗОНУ АТО ЯЛИНКИ ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«ЛІСИ МАЮТЬ 
НАЛЕЖАТИ 
ГРОМАДІ» 

Майбутнє об’єднання закладів 
профтехосвіти, застарілі 

навчальні програми та відсутність 
сучасної матеріально-технічної 
бази обговорили під час зустрічі 
народного депутата від УКРОПу 
Ірини Констанкевич з колективом 
Маневицького професійного ліцею.

Цей заклад готує спеціалістів інтегрова-
них професій, тобто таких, які поєднують 
кілька суміжних спеціальностей. На сьогод-
ні тут навчається 250 учнів, також ліцей на-
дає послуги з перепідготовки незайнятого 
населення за спеціальностями стропальник 
і верстатник деревообробних верстатів.

Директор навчального закладу Олек-
сандр Піддубний зауважив, що ліцей за-
робляє деякі кошти за рахунок продажу 
столярних виробів студентів, проте цього 
не вистачає для того, аби придбати дорогу 
техніку. 

– Маневицький ліцей єдиний в області 
готує кранівників, проте у нас немає крана 
автомобільного. Зразок радянського вироб-
ництва вже не підлягає експлуатації. Новий 
коштує близько 600 тис. грн. Колектив звер-
тався в різні інстанції, але поки все марно, – 
констатував керівник закладу.

Ірина Констанкевич зазначила, що один 
із можливих варіантів придбання цієї техні-
ки – участь у закордонних програмах.

– З 2018 року розпочинає діяти нова 
програма Європейського освітнього фонду. 
На останньому засіданні вони погодили, що 
виділять €400 млн на розвиток української 
професійно-технічної освіти. Нам потрібно 
докласти максимум зусиль, аби ваш заклад 
також потрапив до переліку об’єктів фінан-
сування. За ці кошти можна буде придбати 
кран, – запропонувала нардеп.

Також Ірина Мирославівна висловила 
думку, що для отримання потрібної техніки 
варто залучати підприємців-забудовників, 
які мають бути у першу чергу зацікавлені в 
якісно підготовлених кадрах. 

Воякам, які захищають 
нашу Батьківщину, 
волонтери центру «Серце 
патріота» повезли медичні 
аптечки, дві тонни чаю, 
двигун до автівки та 
ялинки. 

Це вже 158-ма їхня по-
їздка в зону бойових дій. Що-
разу, крім ліків та запчастин, 
благодійники везуть домашні 
смаколики та листи від дітей. 
Саме ці подарунки стають 
для солдатів оберегами та 
стимулом продовжувати бо-
ротьбу. 

– Хлопці носять із собою 
листи, а коли повертаються 
на ротацію, то знаходять цих 
дітей та листуються з ними. 
От один із листів: «Дорогий 
воїне. Я не знаю твого імені, 
не знаю, хто отримає мого 
листа і кому доведеться його 

читати, але передусім хочу 
висловити щиру подяку за 
те, що є такі люди. Дякую за 
мужність, уважність і ви-
тримку», – зачитує уривок із 
листа засновник волонтер-
ського центру «Серце патріо-
та», депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу Сергій Ба-
лицький.  

– Ми їдемо у сім підроз-
ділів – у села Зайцеве, Золо-
те, в 10-ту бригаду. Веземо 
шість ялинок командиру з 
позивним Квітень – він хотів 
зробити для хлопців свято. 
Найголовніше, що ми везе-
мо, – це двигун до УАЗа, який 
відремонтували в Ковелі. Ще 
солдати просили відремон-
тувати турбіну до медичної 
машини. Це були дуже значні 
кошти, знайти які допомогли 
голова фракції «УКРОП» у 
Волиньраді Вячеслав Рубльов 

Окрім матеріального забезпечення, ко-
лектив ліцею також дуже стурбований май-
бутнім об’єднанням із Колківським ВПУ. 
Викладачі переконані, що таке злиття не 
дасть позитивного результату. З цією дум-
кою погоджується й Ірина Констанкевич. 

– Не потрібно поспішати з такими про-
цесами попереду законодавства. Є чима-
ло аргументів, які свідчать, що об’єднання 
може бути недоцільним. Зокрема, в Колках 
уже створено об’єднану територіальну гро-
маду, а це інша форма управління. Також і 
Колківське ВПУ, і Маневицький ліцей за-

безпечують досить великі сегменти насе-
лення. Це самодостатні заклади. Я надішлю 
звернення до керівника обласного управ-
ління освіти Людмили Плахотної, аби вона 
роз’яснила своє бачення та стратегію. Поки 
потреби в такому злитті я не бачу, – заува-
жила Ірина Мирославівна. 

Нардеп також зазначила, що, відповідно 
до статистики, середня наповнюваність за-
кладів профтехосвіти по Україні – 350 учнів. 
Проте не можна брати до уваги лише кіль-
кісні показники під час вирішення долі за-
кладу, вважає Ірина Констанкевич, оскільки 

є ще регіональна та професійна специфіка. 
Варто розглядати кожен окремий випадок. 

У присутніх виникли питання й щодо 
працевлаштування випускників ліцею. Ви-
кладач Василь Халик розповів, що студенти 
закінчують їхній заклад із четвертим розря-
дом, проте отримують мінімальну заробітну 
плату, як і ті, хто розряду не має. На думку 
педагога, це несправедливо та відбиває у ді-
тей бажання навчатися.

Також викладачі розповіли про недоліки 
у програмах та освітньо-кваліфікаціних ха-
рактеристиках. Наприклад, лісорубам у ха-
рактеристиці прописано, що валка лісу має 
відбуватися ручними пилами «Дружба-2». 
Проте таке обладнання вже давно не вико-
ристовують на підприємствах. 

Ірина Мирославівна запропонувала Ва-
силю Халику увійти до робочої групи, яка 
буде працювати над розробкою закону «Про 
професійно-технічну освіту», та внести усі 
зауваження, що стосуються цієї галузі. 

– Для мене дуже важливо почути думки 
та пропозиції людей, які працюють у проф-
техосвіті та напряму зіштовхуються з проб-
лематикою. Коли у Верховній Раді на освіт-
ньому комітеті говорили про законопроект 
«Про професійно-технічну освіту», то за-
значили, що змін ніби буде небагато, лише 
у синхронізації із законом «Про освіту» та 
в термінології. Але насправді ця галузь по-
требує набагато глибшого опрацювання, 
оскільки не відповідає потребам, які диктує 
нам життя сьогодні, – підсумувала народ-
ний депутат. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Маневицький район

та мій колега, депутат Луцьк-
ради Сергій Шкода, – показує 
вміст причепа до автобуса 
Сергій Балицький.  

Крім того, атовцям везуть 
шість буржуйок, які передали 
благодійники з Ківерців. 

– Ми з 2014 року пере-
даємо благодійну допомогу. 
Активну участь у зборі ван-
тажу беруть сільські ради Кі-
верцівського району, школи, 
студенти й викладачі медич-
ного коледжу, підприємці. 
Збирають від продуктів до 
запчастин для техніки, від 
дизпалива до мийних засо-
бів, – розповідає керівник 
ГО «Самооборона Ківерці» 
Сергій Гетманчук.

– Медичні аптечки, чай і 
капучино передали з Німеч-
чини  активісти благодійної 
організації «Серце для Укра-
їни», – розповів керівник ор-

ганізації Ігор Климчук.
Також зібрати вантаж 

допомогли волонтери Ко-
вельщини, зокрема, депутат 
Ковельської міськради від 
УКРОПу Ігор Пініс, Юрій Кі-
кавський, Микола Печенюк 
та Світлана Карпук,  рожи-
щенська громада, підприє-
мець Руслан Вайман, педагог 
Наталія Бугай, ПАТ «Теремно 
Хліб» та центр заміни мастил 
«Професіонал».

Перед небезпечною поїзд-
кою волонтери усміхаються 
та жартують. Вони вірять, що 
все буде гаразд, бо тут за них 
моляться рідні. Вони їдуть, 
попри всі труднощі, адже во-
яки нетерпеливо чекають на 
нову порцію підтримки та ві-
рять у те, що тут, в тилу, про 
них не забувають. 

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк 

Сфера лісового господарства на Волині має 
підпорядковуватися обласній громаді. Про 
це заявив голова Волинської облради Ігор 
Палиця під час зустрічі з профспілковими 
лідерами працівників обласного управління 
лісового та мисливського господарства.

– Ми вважаємо, що розпоряджатися лісом має 
громада області. Вона має самостійно вирішувати, 
як його зберегти і як за ним слідкувати, – зазначив 
він.

Зі свого боку, держава має опікуватися еколо-
гічними аспектами, тобто визначати обсяги виру-
бування лісів.

– Нехай держава візьме на себе право встанов-
лювати первинні ставки на аукціонах під час реалі-
зації деревини, але ефективно господарювати в лісі 
вона не може. Це доведено реальністю. Наше зав-
дання – домогтися максимальної децентралізації в 
усіх цих питаннях, – підкреслив Ігор Палиця.

Водночас він зауважив, що облрада підтримає 
вимоги лісівників та спрямує до Кабінету Міністрів 
відповідне звернення.

Зазначимо, що представників галузі на Волині 
непокоїть «Стратегія реформування лісового гос-
подарства на період до 2022 року». На їхню думку, 
її було ухвалено з порушенням процедури, а саме – 
без попереднього громадського обговорення та зго-
ди з профспілками.

Вони вимагають скасувати розпорядження уря-
ду від 15 листопада 2017 року про ухвалення цього 
документа. Натомість пропонують доопрацювати 
проект «Стратегії розвитку та інституційного ре-
формування лісового господарства України на пе-
ріод до 2022 року», який розробили представники 
лісової галузі за участю міжнародних експертів.

Борис ХВИЦЬ,
Луцьк Дитячі малюнки – найтепліший подарунок для бійців

Волонтери доправили на схід шість новорічних красунь

Ірина Констанкевич поспілкувалася з колективом 
Маневицького професійного ліцею
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВІДВІДАЛА 
ТРИ СЕЛА ЛЮБЕШІВЩИНИ 

ДЕНЬ В ОКРУЗІНАШ ДЕПУТАТ 

ІГОР ПІНІС: «МЕНЕ 
НАМАГАЛИСЯ 
І КУПУВАТИ, 
І ЗАЛЯКУВАТИ»

Відсутність роботи, маленькі 
пенсії та погані дороги – це 

основні проблеми, на які чи не в 
усіх селах нарікають люди. Щоразу, 
йдучи на зустріч до народного 
депутата, селяни вірять: їх 
почують та допоможуть розв’язати 
проблеми.  

УГРИНИЧІ: ГОЛОВНА 
ПРОБЛЕМА – ЦЕ ДОРОГА

У свій день в окрузі народний депутат 
України від УКРОПу Ірина Констанке-
вич побувала в трьох населених пунктах 
Любешівського району. У селі Угриничі 
сільська голова, а віднині староста Люд-
мила Ланевич розповідає: в їхньому селі 
чимало проблем. Переймається, що без 
народного депутата їх не здолати.

– Дорога до нашого села від траси 
Маневичі-Любешів у дуже поганому ста-
ні. Хотілося б, щоб і клуб став кращий – 
дах відремонтувати, – каже Людмила Ла-
невич. 

Ірина Констанкевич зазначила, що 
з наступного року буде змінено прави-
ла фінансування доріг. Мовляв, ремонти 
місцевих автошляхів будуть фінансувати 
з дорожнього фонду.

– На Волинь із цього фонду планують 
виділити понад 400 млн грн. Якщо мит-
ниця продовжуватиме надавати кошти з 
перевиконання своїх доходів, то гроші на 
дороги будуть. Інше питання, чи їх встиг-
нуть використати, – каже Ірина Миросла-
вівна.

Крім того, селяни переймаються ста-
ном дороги Р-14 Луцьк-Любешів. Кажуть: 
траса просто «розлізлася» і ямковий ре-
монт там уже просто не допоможе, а отже, 
їздити нею стає небезпечно. Щодо ремон-
ту цього автошляху Ірина Констанкевич 
заручилася підтримкою голови Волин-
ської обласної ради Ігоря Палиці.

– Ігор Палиця зацікавлений у тому, 
аби ця дорога була в нормальному ста-
ні. Він підключився до розв’язання цієї 
проблеми. Ми разом будемо робити все 
можливе, аби залучити кошти на ремонт 
цього автошляху, – переконує народний 
депутат.

Ще одна проблема для людей – робота 
нотаріальної контори. Кажуть: у Любешо-
ві державний нотаріус працює лише два 
дні на тиждень, бо обслуговує ще й Ма-
невицький район. Народний депутат роз-
повіла, що вже зробила два депутатські 
звернення до Міністра юстиції, це питан-
ня розглядали на сесії районної ради.

– На жаль, районна рада не може 
вплинути на управління юстиції, але де-
путати рекомендували цій структурі за-
безпечити п’ятиденний робочий тиждень 
нотаріуса. На щастя, питання зрушилося 
з місця – любешівському нотаріусу при-

значили стажера, і щойно той пройде 
стажування, буде налагоджена робота, – 
додає помічник народного депутата Сер-
гій Неймарк.

БЕРЕЗИЧІ: ДІРЯВІ ВІКНА ТА 
СТАРІ ДОШКИ

У селі Березичі зустріч із народним 
депутатом проходила в актовому залі 
місцевої ЗОШ. Директор школи, депутат 
Любешівської ОТГ від УКРОПу Василь 
Капець зазначив, що в навчальному за-
кладі велика проблема з енергозбере-
женням, бо тут досі стоять старі вікна та 
двері. 

– Частину вікон ми позамінювали на 
енергоощадні, і це відразу відчувається: 
у приміщенні набагато тепліше. А там, де 
дерев’яні, то буває дуже холодно, попри 
те, що батареї гарячі, – наголошує керів-
ник навчального закладу.

– Щоосені батьки наших дітей при-
ходять утеплювати школу. Вікна по-
розсихалися, в щілини де-не-де можна 
палець просунути. Їх затикають ватою і 
заклеюють скотчем. Проте цього недо-
статньо. Якщо взимку вітер дме у вік-
на, то буває, що на підвіконнях у класах 
лежить сніг, – показує вчитель захисту 
Віт чизни Михайло Марчик та додає: – У 
школі дуже старенькі порепані дошки, 
які вже давно треба замінювати. 

– Я буду залучати кошти із фонду 
соціально-економічного розвитку і по-
етапно замінюватимемо вікна у школі. 
Спочатку в класах, де навчаються діти, 
а потім уже в інших приміщеннях. Щодо 
шкільних дощок, то, звісно, і тут буду ду-
мати, в яку програму їх втиснути. Маю 
надію, що новостворена Любешівська 
об’єднана територіальна громада також 
буде розв’язувати важливі для освітніх 
закладів проблеми, – підкреслює народ-
ний депутат.

ВЕТЛИ: ЗАРУЧИЛИСЯ 
ПІДТРИМКОЮ НАРДЕПА, 
ЩОБ ПОЧАТИ БУДІВНИЦТВО 
САДОЧКА

У Ветлах люди запланували збудувати 
дитячий садочок. Сільська голова Любов 
Павлік каже: в їхньому селі народжува-
ність зростає, тож питання із дитсадком 
на часі.

– У нашому селі дітей віком від 3 до 6 ро-
ків більш як 250. Тому ми просимо для по-
чатку допомогти і посприяти у виготовлен-
ні проектно-кошторисної документації на 
будівництво ДНЗ, – каже сільська голова.

Народний депутат наголосила, що 
вона відстоює будівництво таких об’єктів, 
тож долучиться до створення нового на-
вчального закладу.

– Я готова допомогти співфінансу-
ванням, щоб вас включили у фонд регіо-
нального розвитку. Аби втілити цю ідею 
в життя, нам доведеться пройти нелегкий 
шлях, – каже Ірина Констанкевич.

Чи не в кожному селі люди проси-
ли, аби народний депутат допомогла із 
розв’язанням проблеми електрифікації 
сіль ських вулиць. Адже за підведення 
кіль кох метрів кабелю до будинків селя-
нам потрібно заплатити захмарну ціну 
«Волиньобленерго». 

– «Волиньобленерго» – це монополіст, 
на якого народні депутати не мають жод-
ного впливу. Ми із групою депутатів від 
УКРОПу підготували законопроект, згід-
но з яким людям, які провели електрику до 
своїх помешкань, мають повертати кош ти 
за ці роботи упродовж кількох років. На-
разі цей законопроект ще не ухвалено. Це 
проблема не тільки Волині. Це проблема 
всієї України, тому що стратегічне підпри-
ємство віддали в приватні руки, – конста-
тує народний депутат. 

Анна ВОЛОЩУК,
Любешівський район

Ще з самого дитинства для ковельчанина 
Ігоря Пініса будь-які вияви несправедливості 
та порушення прав людини були 
неприйнятними. Вже у школі він мав активну 
громадянську позицію, представляв інтереси 
однокласників на загальношкільному рівні 
як комсорг. 

З 1992 до 1997 року навчався у Львівській ака-
демії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицько-
го, яку закінчив із дипломом з відзнакою. Два роки 
працював головним лікарем ветеринарної меди-
цини колгоспу «Україна» Ковельського району. 
А потім через нестійку економічну ситуацію був 
змушений взятися за підприємницьку діяльність, 
зокрема, роздрібну торгівлю в неспеціалізованих 
магазинах. 

Згодом був активним учасником трьох Майда-
нів: Помаранчевого, Податкового та Революції Гід-
ності. 

Організовував та очолив Громадське формуван-
ня «Охорона порядку» в місті Ковелі та Ковельсько-
му районі, у якому об’єднав усі патріотичні сили, ра-
зом з міліцією вони не допустили безладу в місті. 

А після буремних подій, спостерігаючи, що в 
країні абсолютно не змінилася ситуація, незважаю-
чи навіть на людські жертви, став співзасновником 
громадської організації «Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Комітет громадського спротиву».

Ігор Пініс – координатор Ковельського між-
районного інформаційно-координаційного центру 
«Волонтери Волині» – об’єднання трьох десятків 
волонтерських груп, двох сотень людей, які реально 
надавали і надають конкретну допомогу українській 
армії, біженцям із зони неоголошеної війни, роди-
нам учасників бойових дій на сході України. Від-
значений за волонтерську діяльність громадськими 
відзнаками – медаллю «В єдності сила держави» та 
орденом «За волю і славу».

У 2015 році обраний членом виконавчого комі-
тету Ковельської міської ради. Цього ж року став де-
путатом Ковельської міської ради від партії УКРОП. 
Голова фракції «УКРОП» у Ковельраді.

Ігор Пініс та його соратники стояли біля джерел 
створення Ковельського центру допомоги 51-й бри-
гаді. Завдяки їхній підтримці у Ковелі найбільше на 
Волині виділили землі для учасників АТО.

«Мене намагалися і купувати, і залякувати. 
Якщо боятися, то треба сидіти в хаті й навіть не 
дивитися у вікно! 21 лютого 2014 року ми створи-
ли у місті «Охорону порядку», до якої увійшли і 
самооборонівці, і «Правий сектор», і автомайда-
нівці, а також інші політичні та громадські сили 
й рухи. Щиро вірю, що ковельчани, спостерігаючи 
за нашою активною громадською та політичною 
діяльністю, спрямованою на стратегічну роз-
будову міста і представлення інтересів громади, 
перестануть казати щось на кшталт: «Чого я маю 
щось робити, якщо ця країна нічого не зробила 
для мене?». А навпаки – будуть питати самі себе: 
«Що я зробив чи що можу зробити для України?» – 
каже Ігор Пініс. 

Борис ХВИЦЬ,
Ковель 

Люди переконані, що Ірина Констанкевич 
допоможе розв’язати їхні проблеми

Народний депутат спільно з командою 
УКРОПу працює над розв’язанням 
проблеми ремонту дороги в селі Угриничі

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП:  
546 ДЕПУТАТІВ У РАДАХ ВСІХ РІВНІВ
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«ЗАМОК ЛЮБАРТА» 
ОТРИМАВ КУБОК 

Луцька команда «Замок Любарта» 
отримала кубок за «Найкращий 

жарт про тренера» під час фестивалю 
«Ліга сміху. Зимовий кубок». 
Телевізійний випуск програми відбувся 
1 грудня.

Коміки пожартували над виступом сво-
го зіркового тренера Ольги Полякової. Гу-
морист Назар Пащук каже, що вона має гар-
не почуття гумору, тому на жарти хлопців не 
ображається.

«Вона не завжди все зрозуміє, але хай 
який це жарт, Оля сприймає його з усміш-
кою, – каже комік. – Почуття гумору в неї 
хороше». 

Зауважимо, у 2015-2016 роках команда 
отримала нагороду за кращий жарт року. 
Тепер коміки готуються до участі в новому 
сезоні.

СУБОТА 16 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 

Новини
09.30, 15.25 Погода
09.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.25 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.45 Лайфхак українською
11.55 Хто в домі хазяїн?
12.40, 03.05 Біатлон. 

Кубок світу. ІII етап. 
Гонка переслідування 
10 км. Жінки

14.00 Д/с «Дика планета»
15.40, 03.45 Біатлон. 

Кубок світу. ІII етап. 
Гонка переслідування 
12.5 км. Чоловіки

16.40, 23.30 Футбол. 
Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Матч за 3-тє 
місце

18.20 Роздягалка
18.55, 01.10 Футбол. 

Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Фінал

20.50, 03.00 Яскраві 
моменти чеміпіонату

21.35, 04.35 
Розсекречена історія

22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.25 Служба розшуку 
дітей

03.30 Зона ночі
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і 

його друзі»
07.00, 08.40 Х/ф 

«Медальйон»
08.40 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за 

Ревізором
14.30 Вар’яти
16.30 Зіркові яйця
18.20 Х/ф «Скарб нації»
21.00 Х/ф «Скарб нації 2: 

Книга таємниць»
23.20 Х/ф «Хто я»
01.30 Х/ф «Епідемія»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «Непоправний 

брехун, або Казка з 
хорошим кінцем»

08.00 «Караоке на 
Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Щастя за 

угодою»
14.10 «Зважені та щасливі 

- 7»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.10, 23.25 Т/с «Коли ми 

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

Підсумки голосування»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

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

Дракона»
10.50 Х/ф «Джек та 

бобове стебло»
12.45 «Ух ти show»
13.50 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
16.50 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.10 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.10 Х/ф «Король 

вечірок 2»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
08.10, 15.20 Т/с «Квіти 

дощу»
16.10, 19.40 Т/с 

«Перехрестя»
21.00 Х/ф «Будинок для 

двох»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Телеформат
09.30 Смертельний 

двобій
11.20, 21.00 НЛО: 

розсекречені матеріали
14.20 Невідомі пінгвіни
15.20 Дивовижна Замбія
18.10 Ілюзії сучасності
23.40 Путівник 

неприємностей
00.00 Бандитська Одеса
03.40 Смарт-шоу
05.20 Теорія змови

МЕГА

06.00, 23.25 «Світське 
життя»

06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.45 «Голос. Діти 4»
12.00 Т/с «Діагноз»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
19.30 «ТСН»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.25 «Модель XL»
02.15 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»

1+1

05.50 Мультфільм
06.20 «Чекай на мене»
07.55 Х/ф «Сім няньок»
09.20, 03.30 Х/ф 

«Покровські ворота»
12.10 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
14.00 Х/ф «Альпініст»
16.00 Х/ф «Гроші для 

дочки»
17.45 Концерт «Таїсія 

Повалій. Україна. Голос. 
Душа»

20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.30 «Великий бокс. 

Денис Беринчик - 
Аллан Валлеспин, Олег 
Малиновський - Девід 
Берна»

02.40 Х/ф «Наречений з 
того світу»

ІНТЕР

05.00, 04.40 Скарб нації
05.10, 04.45 Еврика!
05.20, 04.55, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.15, 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.50 Х/ф «Машина 

часу»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «На межі 

майбутнього»
22.30 Х/ф «У пастці 

часу»
00.40 Х/ф «Блейд-2»
02.40 Провокатор

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 
Monster High»

12.20 М/ф «Мураха Z»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 М/ф «Ріо»
20.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

«Волинська веселка»
08.05 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
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 «Герої не 

вмирають!» (вечір 
пам’яті Юрія Лелюкова 
у Луцьку)

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

Підсумок
19.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Б. 
Самохваленко)

20.00 «Про головне 
із Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

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

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

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі історії»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

07.00 Детонація
07.35, 20.30 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
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 Євромакс
11.00 2 Я - одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 Бандерштат -2017. 

АВЕРС VIVIENE MORT
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською
14.30 Шляхами Волині
15.00, 02.55 Серіал 

«Справа Дойла»
17.15 Х/ф «Сніговики»
19.00 Актуальне 

інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Принцеса 

Монако»
00.25 Бандерштат 2017. 

ВВ
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 15 грудня
06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.00 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми»
15.10, 02.50 Біатлон. 

Кубок світу. ІII етап. 
Спринт 10 км. Чоловіки

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 Д/ф «Присмерк»
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.15 Розсекречена 

історія
05.05 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.15 Абзац
05.10, 06.05 Х/ф 

«Медальйон»
05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.10, 21.40 Кохання на 

виживання
08.10 Пацанки. Нове 

життя
16.30, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
23.30 Х/ф «Кінозірка в 

погонах»
01.30 Х/ф «Байбаймен»

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 Х/ф «Любов і 

голуби»

09.40 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 «Щастя 

за угодою»

СТБ
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»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий 

шлях
11.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Ще один 

шанс»
23.20 Слідами
01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20, 
03.40 Правда життя 10.20 
Мисливці за зброєю 
11.20 Акули Фіджі 12.20 
Дивовижна Замбія 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 23.40 Смертельний 
двобій 16.00 Скарби за 
копійки 16.50, 22.40 
Загадкиa планети 17.50 
Прихована реальність 
18.50 Бандитський 
Київ 19.50 Дикі птахи 
Австралії 20.50 Скарби зі 
сховищ 21.40 Мистецтво 
виживання 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля »
10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю 

жінку - 10»
15.20 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

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

2017»
00.15 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»
04.25 Х/ф «В ритмі 

беззаконня»

06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 

«Ранок з Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Той, хто 

не спить»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

13.50 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»
02.25 Х/ф «Платон 

Ангел»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.50 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф 

«Машина часу»
14.50, 00.10 Скетч-шоу 

«На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф «Блейд»
03.10 Х/ф «Клуб 

шпигунів»
04.35 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 М/ф «Ріо»
23.00 Х/ф «Кохання на 

острові»
00.30 Х/ф «Хор. Живий 

концерт»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

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 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
21.30 Т/ц «Роки і долі» 

(«Між людьми і лісом»)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
01.50 «Музичний 

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

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35, 18.30, 22.05 
Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35, 23.40 Феєрія 
мандрів

09.00 Глобал 3000
09.30 Х/ф «Вікно 

навпроти»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 «Тільки регтайм, і 

не тільки...»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Бандерштат -2017. 

VIVIENE MORT
18.00 Шляхами Волині
19.00 Х/ф «Сніговики»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Рандеву
22.15 Док. фільм «Життя 

після смерті»
00.35 Т/ц «Собор на 

крові»
01.00 Док. фільм «Святий 

Миколай»
03.05 Ретроспектива 

«Коліївщина»
04.30 Шляхами Волині
05.00 Док. фільм «Життя 

після смерті»

Фільм «Скарб нації»

Фільм «Кінозірка в погонах»

Фільм «Платон Ангел»

18:20

23:30

02:25

uafi lm
.tv

Фільм «У пастці часу»

22:30

digitalspy.com

fi lm
ix.m

e

ukraine-fi lm
s.net

ВІРАСТЮК ОБІЦЯЄ 
ЗАДУШИТИ ТОГО, ХТО 
ЗБИВ ЙОГО СИНА

Старшого сина Василя Вірастюка 
Адама невідомий на авто збив на 

пішохідному переході та втік з місця 
події. Про це український богатир 
повідомив у інтернеті.

Інцидент стався 
2 грудня. Адам Вірас-
тюк переходив доро-
гу на зелене світло 
світлофора, коли ав-
томобіль його збив.

Василь Вірастюк 
звернувся з прохан-
ням до людей, які 
могли стати свідка-
ми події й надати ін-

формацію з відеореєстраторів, аби знайти 
винного у наїзді на Адама.

«Якщо хтось його бачив, надайте інфор-
мацію мені, щоб я міг потриматися за його 
горло», – сказав Вірастюк. 

За словами богатиря, із сином усе доб-
ре, внаслідок падіння у хлопця була част-
кова втрата пам’яті.

погроза

відзнака

arena.press
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Люди, які мають спільну мету, можуть багато. Люди, які мають спільного ворога, можуть неможливе. 
Фільм «Якось у казці»
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НЕДІЛЯ 17 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, 11.35, 23.20 

Погода
09.40 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
12.10 Перший на селі
12.40, 01.35 Біатлон. 

Кубок світу. ІII етап. Мас-
старт 12, 5 км. Жінки

13.35 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.25, 02.20 Біатлон. 

Кубок світу. ІII етап. Мас-
стар 15 км. Чоловіки

16.50 Т/с «Серце океану»
19.05 Х/ф «Насмішка»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак 

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

путівник»
03.15 Надвечір’я. Долі
04.05 Розсекречена 

історія
05.05 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.20 Більше ніж правда
07.00 Т/с «Слідчі»
08.30 Т/с «Відділ 44»
11.25, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
14.10 Х/ф «У пастці 

часу»
16.35 Х/ф «На межі 

майбутнього»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Примарний 

гонщик»
22.55 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух 
помсти»

00.45 Х/ф «Блейд-3. 
Трійця»

02.40 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.20 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф «Кохання на 

острові»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 14.30 «Вікно в 

Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ф «Микола Косач: 

«Де пахнув сніг»
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/ф «Габріеля 

Запольська. Не бути 
лялькою»

16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 «Оберіг -2017»
18.40 Т/ц «Роки і долі» 

(В.Змій)
19.05 «Натхнення»
19.30 «Акценти»
19.50 «Урок для батьків»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Т/ф «Не для сім’ї»
21.25 Ретроспектива ВТ: 

«Півгодини для родини»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35, 02.10 «Музичний 

проспект»
00.25 «Волинська 

веселка»
01.00 «Книголюб»
01.30 Т/ф «Пісня долі - 

Волинь»
03.50 «Піщані історії»
04.25 Фестиваль «Оберіг-

2017»
05.05 «Музика зими»
06.00 «Український клуб»

05.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на 

Майдані»
11.15 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

13.00 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 

17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 8»
00.50 «Х-Фактор - 8. 

Підсумки голосування»

05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

Дракона»
12.20 Х/ф «Джек та 

бобове стебло»
14.15 Х/ф «Траса 60»
16.45 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
18.50 «Орел і Решка. Рай 

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

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Перехрестя»
13.30 Т/с «Ще один шанс»
17.00, 21.00 Т/с «Все ще 

буде»
19.00, 03.45 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.20 Т/с «Анютине 

щастя»
03.00 Реальна містика
04.45 Історія одного 

злочину 16+

06.00, 05.40 Бандитська 
Одеса

07.40 Телеформат
09.30 Смертельний 

двобій
11.20, 21.00 НЛО: 

розсекречені матеріали
14.20 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
15.20 Дивовижна Замбія
18.10 Ілюзії сучасності
00.00 Путівник 

неприємностей
00.40 Скептик
03.40 Україна: забута 

історія

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»
13.00 Т/с «Слуга народу»
17.10 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-

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

2017»
01.25 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Зірки»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний »
13.00 Х/ф «Туз»
14.50 «Місце зустрічі»
16.20 «Час будувати»
18.20, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
23.10 Х/ф «Навіщо ти 

пішов»
01.05 Х/ф «Двоє під 

дощем»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.25 Зона ночі
06.20 Топ-модель по-

українськи
09.10, 11.00, 11.00 Х/ф 

«Медальйон»
13.00 Х/ф «Скарб нації»
15.40 Х/ф «Скарб нації 2: 

Книга таємниць»
18.00 Х/ф «Код да Вінчі»
21.00 Х/ф «Ангели і 

демони»
23.50 Х/ф «Ватиканські 

записи»
01.40 Х/ф «Хто я»

06.00 Мультсеріал 
«Хранителі історії»

06.30, 21.00, 04.35 
Феєрія мандрів

07.00 Детонація
07.35, 22.05 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.00, 09.00 «На часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30 Погода
08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових подій
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
13.00 Бандерштат 2017 
14.30 Мозаїка 

батьківства

АВЕРС 15.00 Док. фільм «Святий 
Миколай»

16.00 М/ф «Пісня моря»
17.30 М/с «Пісня ангела»
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Принцеса 
Монако»

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
22.15 Х/ф «Київські 

прохачі»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Бандерштат 2017. 

ТАРТАК
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
05.00 Док. фільм 

«Чудеса. Дотик Божої 
руки»

ФУТБОЛ 1

ПН 11 грудня ВТ 12 грудня СР 13 грудня ЧТ 14 грудня ПТ 15 грудня СБ 16 грудня НД 17 грудня
06.00 Саутгемптон - Арсенал 
07.45, 12.00, 18.50 «Моя гра» 
08.15 Олександрія - Динамо 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.30, 15.00 Топ-матч 12.40, 
13.25 «Ліга Чемпіонів» 13.00 
LIVE. Жеребкування 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.40, 
14.30 «Шлях до Ліона» 14.00 
LIVE. Жеребкування 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 14.55 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 15.10, 
19.20 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 16.55 МЮ - Ман Сіті 
19.50 Вердер - Андерлехт 
(2004/2005). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.35 Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Вільярреал - 
Барселона 00.40 Чемпіонат 
Англії 01.35 Маріуполь - Сталь 
03.55 Ньюкасл - Лестер

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Еспаньйол 
- Жирона. Чемпіонат Іспанії 
09.15 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Олександрія - Динамо 12.05 
«Великий футбол» 13.50 
Реал - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 17.20 Вест Гем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 19.10 
«Сіткорізи». Прем’єра 19.40 
Вільярреал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 20.30, 23.45 
Футбол Tables 21.30 Топ-матч 
21.40 LIVE. Бернлі - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 23.50 Журнал 
Ліги Чемпіонів 00.20 Олімпік 
- Ворскла 02.10 Валенсія - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 04.00 
Гаддерсфілд - Челсі. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Маріуполь - Сталь 
07.45 «Сіткорізи» 08.15 Бетіс 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Саутгемптон - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.10 Олімпік - Ворскла 13.55 
Вільярреал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
«Моя гра» В. Леоненко 16.30 
Ліверпуль - Евертон. Чемпіонат 
Англії 18.20 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 19.15 Реал 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
20.05, 23.45 Футбол Tables 
21.05 Журнал Ліги Чемпіонів 
21.35, 23.50, 01.50, 03.50 
Топ-матч 21.40 LIVE. Свонсі 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
00.00 Олександрія - Динамо 
02.00 Реал - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 04.00 Вест Гем 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 

06.00 Олімпік - Ворскла 
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15, 16.00 Реал - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Свонсі - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 12.10 Маріуполь - Сталь 
13.55 Гаддерсфілд - Челсі. 
Чемпіонат Англії 17.50 
Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 18.45 Вест 
Гем - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 20.35, 03.45 Топ-матч 
20.40 Олександрія - Динамо 
22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 23.45 Бернлі - 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
01.35 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 01.55 Бетіс 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Ліверпуль - Евертон. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Олександрія - Динамо 
07.50, 15.20, 22.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
08.10 Вільярреал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Моя гра» В. Леоненко 
10.50 Феєнорд - Наполі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.40 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
13.35 Валенсія - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Свонсі 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
18.20 Олімпік - Ворскла 20.10, 
03.20 Світ Прем’єр-Ліги 20.40 
Гаддерсфілд - Челсі. Чемпіонат 
Англії 23.10 Маріуполь - Сталь 
01.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.30 Вест 
Гем - Арсенал. Чемпіонат Англії 
03.50 Славія - Астана

06.00 Свонсі - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Валенсія - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 16.30, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
«Халатний футбол». Прем’єра 
10.45 Гаддерсфілд - Челсі. 
Чемпіонат Англії 12.35 Севілья 
- Леванте 14.25 LIVE. Лестер 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 15.25 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА 16.50 LIVE. Арсенал - 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
19.00, 01.30 Світ Прем’єр-Ліги 
19.25 LIVE. Ейбар - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 21.25, 
05.40 Топ-матч 21.40 LIVE. 
Атлетіко - Алавес 23.40 Ман 
Сіті - Тоттенгем 02.00 Атлетік 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
03.50 Лестер - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Ейбар - Валенсія 07.45, 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Арсенал - Ньюкасл 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Халатний футбол». 
Прем’єра 10.45 «Моя гра» 
В. Чеснаков 11.20 Атлетіко - 
Алавес 13.05 «LaLiga Docs». 
Чемпіонат Іспанії 13.55 Ман 
Сіті - Тоттенгем 16.30 «La-
Liga Files» 8 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 17.10 LIVE. Сельта 
- Вільярреал 18.00, 20.15 
Футбол Tables 19.10, 21.25, 
23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч 
19.25 LIVE. Лас-Пальмас - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Барселона - 
Депортіво 23.55 Вест Бромвіч 
- МЮ. Чемпіонат Англії 02.00 
Жирона - Хетафе. Чемпіонат 
Іспанії 04.00 Борнмут - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

ВРЯТУЙМО ЖИТТЯ 
РОМАНУ!

Шацька районна рада 
висловлює щиру подяку 

страховій компанії VUSO за 
фінансову допомогу в лікуванні 
33-річного жителя Шацька Романа 
Федчишина, якому медики 
встановили невтішний діагноз.
Роман постійно перебуває на 
лікуванні в клініці у Києві. Нині 
стан його здоров’я досить важкий. 
Лікування, яке потрібне хворому 
з таким діагнозом, в Україні не 
проводять. 
Натомість чоловікові зголосилися 
допомогти у Німеччині. Операція 
і лікування дорогі, тому сім’я 
просить допомоги в добрих 
людей.
Тих, хто виявить бажання 
допомогти Романові подолати 
страшну хворобу, прохання 
перераховувати кошти на номер 
картки ПриватБанку: 4731 2191 
0165 2984 (Федчишин Роман 
Миколайович).

не будьте байдужі

Фільм «Примарний гонщик»

20:35

variety.com

Фільм «Ватиканські записи»

23:50

rogerebert.com

скандал «СВАТІВ» БІЛЬШЕ НЕ ПОКАЗУВАТИМУТЬ 
Держкіно 29 листопада 

скасувало реєстрацію 
і визнало недійсними 
прокатні посвідчення на 
всі сезони «Сватів», пише 
«Українська правда».

На серіал українська влада звер-
нула увагу ще наприкінці 2016 року. 
Тоді Державна прикордонна служба 
на три роки заборонила в’їзд в кра-
їну акторам Людмилі Артем’євій і 
Миколі Добриніну. Прикордонники 
встановили, що ті незаконно їздили 
в окупований Крим. Утім тоді справа 
не пішла далі заборони в’їжджати в 
Україну двом акторам, задіяним у 
«Сватах». Старі сезони серіалу і далі 
успішно виходили в ефір, не при-
вертаючи особливої уваги СБУ та 
Міністерства культури.

Формально для цього була при-
чина – всі попередні сезони знято 
до 1 січня 2014 року. Фільми, що ви-
йшли після цієї дати, підпадають під 
низку обмежень, ухвалених Верхов-

ною Радою в лютому 2015 року.
Знімання останнього, сьомого 

сезону відбувалися на території 
Білорусі. Його прем’єру було за-
плановано на весну 2018 року. 
Справжні проблеми у Володимира 
Зеленського та його дітища роз-
почалися 22 листопада 2017 року. 
СБУ заявила, що в список персон 

нон ґрата потрапив Федір Добро-
нравов.

Росіянина звинуватили в тому, 
що він «неодноразово дозволяв 
собі публічні антиукраїнські заяви, 
підтримував анексію Криму і неза-
конно відвідував півострів».

Реакція Володимира Зелен-
ського була швидкою і бурхливою. 

23 листопада він розмістив в інтер-
неті відеозвернення, в якому по-
відомив, що не варто ставити знак 
рівності між Федором Добронраво-
вим і всією командою «Сватів».

Про те, що «Сватів» в Україні 
більше не буде, повідомив глава 
Держкіно Пилип Іллєнко. Хоча ще 
напередодні він говорив, що за-
борона на в’їзд в Україну артисту 
Федору Добронравову не означає, 
що українським телеканалам забо-
ронено показувати серіал.

У коментарі заступник Іллєнка 
Сергій Неретін запевнив, що рішен-
ня Держкіно – це всього лишень 
виконання рішень, які ухвалюють 
нагорі. За його словами, механізм 
заборони наступний: спочатку СБУ 
внесла Федора Добронравова у 
список осіб, яким заборонено в’їзд 
в Україну, потім Міністерство куль-
тури за поданням СБУ внесло Доб-
ронравова в список осіб, які ста-
новлять загрозу нацбезпеці.

На телеканалі «1+1», де зараз 
демонструють попередні серії «Сва-
тів» і де планували показ нового се-
зону серіалу навесні, розцінили за-
борону як «полювання на відьом».

На думку телеканалу, слід чіт-
ко розібратися, чому заборонений 
саме цей серіал, а фільми з участю 
інших акторів, які так само, як і Доб-
ронравов, висловлюються щодо 
Криму, спокійно продовжують по-
казувати. 

Сергій Неретін на питання, чи 
реально взагалі оскаржити подібне 
рішення Держкіно, відповів: «Якщо 
у Добронравова або «Кварталу-95» є 
вплив на СБУ, то нехай оскаржують».

Утім заступник міністра культу-
ри Юрій Рибачук в ефірі телекана-
лу «112 Україна» заявив, що тепер 
«м’яч на полі» творців серіалу. Мож-
ливо, його повернуть в ефір, якщо 
опального Федора Добронравова 
замінять на іншого актора.

tsn.ua
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ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827,
 МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 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 ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 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. Ре-
монт та обслуговування. Плівки тепличні 
чотирисезонні польського виробництва, 
ширина 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасо-
ві харчові на 100-200 та 5000 літрів, куби 
на 1000 літрів. 050-670-90-75.

АВТО

 Продам запчастини до Т-40, МТЗ (коле-
са передні на ЮМЗ, неведучий передок 

домоведення

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

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хо-
рошому робочому стані. Доставка в 
межах Волинської області безплатна. 
066-470-91-24, 097-127-72-34.

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

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

 Продам Volkswagen Passat B4 універ-
сал білого кольору (1996 р.): двигун 
моноінжекторний 1.8, титанові диски, 
електропакет, гідропідсилювач, сигналі-
зація, центральний замок. 066-578-01-67 
(Валерій).

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Акційна пропозиція на 2-кімн. квар-
тиру від забудовника з розстрочкою 
на рік по 9000 грн за м2, площа 74,4 м2. 
098-660-63-03, 066-660-63-03.

 Продам цегляний будинок у Луць-
ку, р-н вул. Львівської. Металопластико-
ві вікна, утеплений, всі комунікації, га-
зифікована літня кухня. Є сарай, курник, 
зем. ділянка 20 сот. У буд. 3 кімнати, кух-
ня, сумісний санвузол. Ціна 550 000 грн. 
099-315-22-72. 

 Продам земельну ділянку площею 
30 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого р-ну (9 км від міста). Є льох, кри-
ниця, тимчасівка. 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. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам приватизовану земельну ділян-
ку (0,16 га) в с. Городище-1 Луцького ра-
йону (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 земельну ділянку площею 10,2 
сотки під забудову в с. Великий Омеля-
ник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

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

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

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

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

РОБОТА

 Терміново потрібні на роботу тока-
рі, шліфувальник (круглошліфувальний 
верстат). Оплата 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, Мане-
вицький р-н, смт Колки, вул. Грушевсько-
го, 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 
термічної обробки. 067-332-14-35.

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

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

 На виробництво потрібен фаршовимі-
шувач та формувальник ковбасних виро-
бів. 067-332-14-35.

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

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу працівників робочих спеціальнос-
тей. Зарплата від 8000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське виробни-

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

 Робота в Польщі, Німеччині: будівель-
ні спеціальності; різноробочі на склади, 
фаб рики; зварювальники, слюсарі, сто-
ляри. Високі зарплати, перевірені ро-
ботодавці. Візова підтримка. Довезен-
ня до місця праці. (Ліц. МСПУ серія АВ 
№ 585198, 30.07.2012). 096-956-37-96, 
066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на поли-
ці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на робо-
ту на продуктових складах. Обов’язки: 
пересування складом на електрокарах, 
завантаження товару та доставка до 
місця вивантаження. Проходження ін-
структажу з техніки безпеки та отриман-
ня прав на водіння кара, безплатно ви-
дають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакан-
сії, можлива допомога у виготовленні до-
кументів. Усі вакансії – 100% безплатні.

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

ПОСЛУГИ

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

РІЗНЕ

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

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

 Купуємо на постійній основі пше-
ницю, ячмінь, сою. Оплата на місці. 
067-332-00-24.

 Продам саджанці малини, сорт Зюга-
на – високоурожайний, ремонтантний 
(осінній). 099-261-36-20.
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ЛІКИ З... ПРОДУКТОВИХ ВІДХОДІВ!
Щодня ми, навіть 

не підозрюючи, 
викидаємо у відро зі 
сміттям вельми дієві ліки. 
Багато звичайних відходів, 
які залишаються після 
приготування їжі, можуть 
принести користь вашому 
здоров’ю. 

ЯЄЧНА ШКАРАЛУПА
Корисна за ламкості нігтів, кро-

воточивості ясен, астми, артритів, 
остеопорозу, кісткових травм, рев-
матизму, кропивниці, закрепів, без-
соння. Потрібно додавати шкара-
лупу в їжу вагітним жінкам, а також 
дітям від одного до шести років. 
Сирі яйця треба ретельно вимити 
у теплій воді, виливши білок і жов-
ток, видалити плівку, що вистилає 
поверхню зсередини. Підсушити 
шкаралупу впродовж двох-трьох 
годин у теплому місці, наприклад, 
у притіненому кутку, духовці або на 
батареї (але не на сонці – кальцій 
на світлі розкладається). Для дітей 
шкаралупу краще просушити в ду-

ховці. Розтерти її на пудру (у ступці 
чи в кавомолці). Зберігати у банці з 
темного скла. Вживати з домашнім 
сиром, кашею, супом. Добова нор-
ма – 1,5-2 г. Одна шкаралупа важить 
3,5-5 г.

КАРТОПЛЯНІ 
ЛУШПАЙКИ 

Допоможуть за гіпертонії: свіжі 
шкірки залити окропом, щоб вода 
трохи покривала їх, варити про-
тягом 10 хв, настоювати, доки не 

охолоне. Пити відвар по 2 ст. ложки 
чотири рази на день до їди.

За бронхіту: шкірки кип’ятити 
10-15 хв, тоді злити воду, гущу роз-
терти до однорідної маси, потім за-
горнути у марлю й поставити ком-
прес на груди.

ЦИБУЛИННЯ
Позбавляє нежитю: у окріп вси-

пати 4 ст. ложки подрібненого ци-
булиння і дихати цією парою упро-
довж трьох-п’яти хвилин. Настоєм 

з цибулиння доцільно полоскати 
горло і рот за ангіни, стоматиту, па-
родонтозу і флюсів: 3 ч. ложки сухо-
го подрібненого лушпиння залити 
0,5 л гарячої води, довести до кипін-
ня, дати настоятися впродовж 4 год.

За циститу 3 ч. ложки подріб-
неного цибулиння заварити 2 скл. 
окропу і настоювати півгодини. 
Пити по 1/4 скл. двічі на день, кур-
сом три-п’ять днів.

У разі варикозу: 2 ст. ложки по-
дрібненого лушпиння залити 100 мл 
горілки, настоювати впродовж тиж-
ня, а тоді процідити і вживати по 
20 крапель двічі-тричі на день за 
30 хв до їди.

БАНАНОВА ШКІРКА
Бородавки зникнуть, якщо їх 

кілька разів на день натирати бі-
лими прожилками, розташовани-
ми між м’якоттю і шкіркою банана. 
Можна додатково на ніч приклада-
ти до бородавок шматочки банано-
вої шкірки, закріплюючи їх пласти-
рем.

ГРАНАТОВА ШКІРКА
Використовують для полоскан-

ня рота за кровоточивості ясен, 
стоматиту: 1 ст. ложку сухої подріб-
неної шкірки залити 1 скл. гарячої 
води, кип’ятити 30 хв, процідити і 
долити води до повної склянки. Пе-
ретинки з плодів граната, висушені 
й додані до чаю, допомагають по-
збутися тривоги, зняти збудження. 
Гранатові кісточки корисні за гор-
мональних порушень у клімакте-
ричний період – їх потрібно з’їдати 
разом із зернами граната.

ГОРІХОВІ ПЕРЕГОРОДКИ
Внутрішні перегородки во-

лоських горіхів корисні за зниже-
ної функції щитоподібної залози. Їх 
можна додавати в чай або приготу-
вати відвар: 1/2 скл. перегородок 
залити 2 скл. води, впродовж 10 хв 
кип’ятити на слабкому вогні, потім 
охолодити і процідити; пити по 1 ст. 
ложці тричі на день до їди протягом 
10 днів.

tsn.ua

Не поспішайте викидати 
у смітник геть усі відходи  
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Кожен з нас, залежно від обставин, може бути дикуном або святим. Хороша людина відрізняється 
від поганої вибором. Вільям Джемс
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  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцьк, 
Хмельницька область

таланти

мереживо долі ЛЕБЕДІ НАПРОТИ НОЧІ

ніколи не дозволяла собі зайвого. 
Коли якийсь парубок і відважувався 
запросити Катю на танець, то навряд 
чи вдавалося йому близько притис-
нути дівчину до грудей. А от веселий 
та розбишакуватий Павло їй і справ-
ді чимось подобався. Може, тому, що 
був повною протилежністю дівчині? 
Згодом вони почали зустрічатися. 
Уже й про заручини домовлялися 
батьки. 

Мабуть, і весілля скоро відгуля-
ли б, якби не прикрий випадок, що 
збив усіх з пантелику. Одного дня 
викликав Катю до себе в кабінет го-
лова колгоспу. Іван Іванович довго 
верещав на дівчину, мовляв, як вона 
могла допустити таку серйозну по-
милку в документах, за подібне по-
трібно до темниці кидати. Заплакана 

Катерина стояла посеред кімнати і 
не могла й слова вимовити. На той 
лемент під двері голови позбігалися 
мало не всі конторські.

– Ми Івана Івановича таким ніко-
ли не бачили, – озвалася касирка.

– Навіть коли падіж худоби 
був... – констатував ветеринар.

Хитали головами, ніяковіли, але 
ніхто не наважувався заступитися за 
дівчину.

– Це що там за збір під дверима 
в голови? – зайшов з двору колгосп-
ний бухгалтер Яків Степанович.

– Катю Іван Іванович лає. Спо-
чатку було чути, як плакала, а нині й 
звуку не подає, – прояснив ситуацію 
агроном Павло, рідний брат Якова.

– Ясно, – коротко відрізав Яків та 
відчинив двері в кабінет. 

ЗДОЛАВ ХВОРОБУ І ЗДОБУВ ЗОЛОТО «ОБЕРЕГА-2017» 

холоднючим осіннім дощем. Попла-
кало, пожурилося подружжя, що не 
пустить паросточків їхній рід, та на-
магалося жити далі, тамуючи тугу ви-
робничими й домашніми клопотами. 
Катерина, окрім звичної городини, 
сіяла квіти біля хати, а Яків викопав 
ставок, розвів бджіл і в усьому під-
тримував дружину.

І раптом захворів чоловік. Ка-
терина стукала в усі двері, рятуючи 
коханого. А він згасав, ніби вранішня 
зірка. Через рік і зовсім зліг. Умос-
тилися всі господарчі турботи на 
жіночих плечах. І пасіка теж. Як болі-
ла, ятрила її душа, коли доводилося 
самій качати мед із вуликів – наче 
серпом по серці різало, що не він, її 
любий Яків, збирає літній ужинок Бо-
жих комашок. А Яків лежав навпроти 
пасіки у клуні й підказував дружині, 
що і як робити, підібгавши під себе 
кожух. Катерина навмисне накидала 
того кожуха на вулики, щоб більше 
бджілок на вовняну поверхню осіда-
ло, бо свято вірила, що саме продук-
ти бджільництва поставлять чолові-
ка на ноги, адже очікувати не мала 
більше на що. Втім її надії виявилися 
марними.

Застигла баба Катерина погля-
дом на ставку. «І все-таки як ніжно 
він її любить-голубить», – подумала, 
дивлячись на лебедину пару, та й 
пішла до хати збиратися на цвин-
тар – провідати свого Якова. А зако-
хані птахи так і просиділи на ставку 
до ночі. Баба Катерина і світло за-
гасила в оселі з надією побачити їх 
завтра. Але наступний день село зу-
стрічало вже без неї...

  Наталія ЛЕГКА

Уночі стара Катерина 
спала, як пташечка 
на дереві. Дзьобнула 

вишнева гілка у 
віконницю – прокинулася, 
поверталася молодь із 
клубу, голосно говорила – 
довго не могла стулити 
очей, а озвалися півні 
ще далеко до досвітку – 
схопилася з напахченої 
літнім леготом постелі і 
вже не лягала. 

Помаленьку порпалася біля 
плити, довго замішувала тісто на ва-
реники з чорницями, якими любив 
смакувати її Яків, вимітала стежечку 
до ставка. А коли трохи випрямила 
зогнуту літами спину, то оторопіла: 
на воді, вигнувши довгі шиї, зами-
ловано обнімалися двоє лебедів. 
Один більший, очевидно, він, а дру-
га – менша – лебідка. Сльози самі 
тоненькими струмочками зросили 
Катеринині очі. «Як ми з Яковом», – 
спало на думку. І справді, про них у 
селі так і казали: жили, як лебеді. От 
тільки десять років минуло вже, як її 
вірний лебедик залишив самотньою 
незабудкою свою Катю. Сьогодні 
саме той день, коли провела його 
дружина за залізну огорожу смерті, 
і час ніби спинився для неї...

Сором’язливою дівчиною при-
йшла Катя на роботу в колгосп. Пра-
цювала обліковцем. До роботи ста-
вилася серйозно, та й серед молоді 

Справжнім відкриттям 
і несподіванкою для 

глядачів, учасників і 
творчих арбітрів цього 
відновленого під час 
війни в Україні фестивалю 
авторської пісні та 
співаної поезії став його 
наймолодший учасник – 
13-річний Артем Харченко 
зі Старокостянтинова на 
Хмельниччині. 

Попри досить юний вік, на його 
долю випало чимало життєвих ви-
пробувань, з якими не кожен до-
рослий може гідно впоратися. Але 
завдяки підтримці батьків, рідних і 
небайдужих людей він таки здолав 
невблаганну хворобу, аби дарувати 
свої пісні слухачам у різних куточках 
країни, зокрема й на сході, букваль-
но за 500 метрів від передової. Адже 

він не тільки юний бард, а й волон-
тер.

– Звідки ти дізнався про цей 
фестиваль у Луцьку?

– Оскільки зараз є такі техно-
логії, коли можна спілкуватися з 
людьми за багато кілометрів, мені 
написали у Facebook організатори 
за тижнів зо два до цього і запроси-
ли взяти участь. Я, звісно, погодився. 
Відчуваю, що тут – гарна атмосфера, 
добре ставляться до людей. Мені по-
добається в Луцьку. Вже давно хотів 
побачити Замок Любарта. Бо там, де 
я живу, є замок князя Костянтина-
Василя Острозького.

– Чи знав заздалегідь, що бу-
деш наймолодшим учасником 
дійства?

– Я знав, що вікова категорія кон-
курсантів – від 16 років. Мені ж 13. 
Але організатори сказали, що, по-
при це, можу таки взяти участь, тому 
мені дуже приємно. Трошки поек-
спериментували. Мені сподобалося.

– Прослухавши попередні ви-
ступи учасників, яку лінію ти для 

себе виділив: патріотичну чи лі-
ричну?

–  Я пишу різні пісні: патріотич-
ні, ліричні, про різні пори року. От 
недавно написав композицію про 
осінь, яка буде приємною для душі.

– А як давно ти займаєшся 
творчістю?

– З минулого року, коли саме 
боровся з саркомою Юінга, це – чет-
верта стадія раку. На мене тоді так 
щось найшло – почав вірші писати, а 
потім – пісні. 

Я вже виписався з лікарні, де 
лікувався рік і чотири місяці. Коли 
ж минув рік від початку лікування, 
мені зателефонували щодо відбору 
на «Україна має талант. Діти» (другий 
сезон). Я дуже про те мріяв і про-
йшов кастинг, щоправда, заочно, в 
YouTube. На «СТБ», зокрема, були 
ролики про мене з благодійною ме-
тою. Капали копійки, та головне, що 
це допомогло мені – я вилікувався. 
Жодної гривні, що їх давали люди, 
я не витратив на побутові потреби. 
Кошти ж, які залишилися, передали 

на лікування іншим хворим.
– А де ти навчився так віртуоз-

но, як на свій вік, грати на гітарі?
– Не скажу, що вже так віртуоз-

но... Мені показали ази, а вже вихо-
дячи з цього, я почав сам складати 
мелодії. Дивився трошки відео в ін-
тернеті, й так потихеньку все пішло.

Мій тато Василь – не музикант, 
але співає. А мама Наталія ні на чому 

не грає і не співає. У музичну школу 
я ніколи не ходив – тільки до нашого 
знайомого, який мене трохи навчив 
грати на гітарі. Мені було тоді 10 
років. Я хотів цього й раніше, але у 
9 років ще руки до грифа не дістава-
ли (посміхається, – авт.).

– Як тобі вдається порозумі-
тися зі старшими виконавцями, 
зокрема, під час виступів на при-
фронтовому Донбасі? Можливо, 
ти ближче познайомився з кимось 
із зіркових колег?

– Якось і не замислювався над 
цим, але мене багато хто з них пова-
жає, у мене в друзях – тільки старші 
люди. Вони до мене гарно ставлять-
ся, як і я до них, бо ми – люди, що ж 
тут сказати...

Знаю Михайла Хому (Дзідзьо), 
Сергія Притулу, Віктора Бронюка 
з гурту «ТіК», Олександра Понома-
рьова. Вони до мене дуже гарно 
ставляться, я їм пишу. Якщо ж вони 
не завжди відписують, то я розумію, 
що у них, крім мене, є ще багато при-
хильників.

Через якусь мить дівчина кулею 
вилетіла звідти, а бухгалтер довго та 
нудно щось доводив колгоспному 
очільнику. Зрештою підсумував:

– Є помилки, які годі виправити, 
а цю можна на раз-два.

Після тієї розмови дівчину зали-
шили на роботі. А через два місяці 
вона вже подавала рушники Якову. 

– Здуріла дівка, – перемовляли-
ся за плечима. – Любилася з одним 
братом, а заміж виходить за іншого.

– Павло – красень. А що Яків? Ну, 
розумний, ну, добрий. Але одна нога 
довша, а інша – коротша...

– То «подарунок» з війни. Гріх об-
мовляти хлопця. А за Яковом наша 
Катя буде, як за кам’яною стіною, – 
відрізала місцева фельдшерка Лю-
бов Василівна, яка довго прожила на 
цьому світі й багато чого бачила.

І справді, прожили Яків з Катери-
ною довго і щасливо, навіть золоте 
весілля відгуляли. Щоправда, мо-
лодій дружині довелося залишити 
колгосп, чоловік влаштував її завіду-
вати місцевим відділенням зв’язку, 
а шанобливе ставлення до нього 
людей відчиняло багато дверей у 
чиновницькі кабінети, тому і про-
хання Якова не залишалися без від-
повідей. От тільки діточок Господь 
їм не дав. До яких тільки лікарів не 
возив її Яків, про яких знахарок не 
розпитував. Далася взнаки застуда, 
яку дістала жінка після колгоспних 
польових робіт, коли ще дівчинкою 
допомагала матері збирати льон під 

Анатолій Ю
хтовський
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Артем Харченко
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ЩО ТИ ЗА ОФІЦЕР, ЯКЩО 
НЕ ГОТОВИЙ ВОЮВАТИ?

НА ВОЛИНІ АКТИВНО 
ПРАЦЕВЛАШТОВУЮТЬ ІНВАЛІДІВ

За п’ять років обласний 
центр зайнятості (ОЦЗ) 

допоміг працевлаштувати 
понад 1,5 тисячі осіб з 
інвалідністю. Директор 
ОЦЗ Роман Романюк 
запевняє, що вакансії 
для неповносправних є. 
Головне – не замикатися в 
собі, а шукати можливості 
для самореалізації.

НЕПОВНОСПРАВНІ – 
СУМЛІННІ ПРАЦІВНИКИ

Зі слів директора центру 
соціально-трудової реабілітації 
«Енергія-І» Олександра Мацана, по-
декуди особи з інвалідністю працю-
ють результативніше, ніж люди без 
проблем зі здоров’ям.

«У нас було 40 людей з інвалід-
ністю, зараз стало менше. Вони ви-
конують великі об’єми робіт. Дякую 
цим людям, які працюють у нас і не 
бояться випробувати себе. Звісно, 
будівництво – це важка праця. І є 
багато таких, які приходять із центру 
зай нятості та одразу просять напи-
сати відмову. Багато хто не хоче пра-
цювати, бо вважає себе соціально 
незахищеним. Але я закликаю інва-
лідів не боятися роботи, бо це мож-
ливість для них самореалізувати-
ся», – наголосив Олександр Мацан.

«Ми побачили позитивну тен-
денцію за останні п’ять років. У 2013-
му допомогли працевлаштуватися 
295 людям з інвалідністю, цьогоріч 
знай шли роботу для 280 осіб. Зага-
лом за п’ять років отримали робочі 
місця 1590 осіб з інвалідністю. Окрім 
основ ного робочого місця, пропону-
ємо громадські чи тимчасові роботи. 
У 2013 році до цього задіяли 82 осо-

Усе життя Максима 
Соломонова – це 
випробування на 

міцність, готовність 
протистояти викликам 
долі, вміння завоювати 
й відстояти своє місце 
під сонцем. І ці життєві 
іспити командир батареї, 
старший лейтенант 
Максим Соломонов склав 
із честю. Значною мірою 
завдяки тому, що просто 
випромінює життєву силу, 
оптимізм та енергію. А 
ще, каже, йому завжди 
щастило на добрих людей. 

ВАЖКО У НАВЧАННІ – 
ЛЕГКО В БОЮ

«Я – всиновлена дитина й не 
приховую цього, – розповідає чоло-
вік. – Усиновили мене ще в дошкіль-
ному віці, невдовзі мій прийомний 
батько помер. І я надзвичайно вдяч-
ний своїй мамі, яка виростила й ви-
ховала мене, завжди підтримувала 
і довіряла. Адже життєві рішення я 
звик з дитинства ухвалювати само-
стійно. Принагідно прошу в неї про-
бачення за нерви й сльози через 
мене». 

Після закінчення школи на Мак-
сима Соломонова чекав військовий 
ліцей, потім – навчання у Харків-
ському національному університеті 
Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. 
Відразу після його закінчення, в 
2015 році лейтенант Соломонов у 
складі 14-ї ОМБР вирушив викону-

вати завдання за призначенням у 
зону проведення АТО. Служив на 
Маріупольському напрямку, під 
Мар’їнкою та на Луганщині. 

«З величезною повагою ставлю-
ся до своїх командирів, дякую їм за 
те, чого навчили, – провадить Мак-
сим. – Завдяки вмінням і знанням, 
які від них отримав, у зону АТО по-

трапив готовим до всього. Бо що 
ти за офіцер, якщо не готовий вою-
вати, не здатен прийняти викликів 
вій ни?!» 

Максим певен: що важче під час 
навчань і тренувань, то легше під 
час реальних бойових дій. Бо той, 
хто пройшов належний вишкіл, на-
віть у найскладніших ситуаціях зна-
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би, у 2017 році – 160. Щодо профе-
сій, то це кухар, кондитер, бармен, 
оператор котельні, слюсар з ремон-
ту сільгосптехніки, кравець. Також 
за п’ять років 108 людей розпочали 
власну справу, отримавши одноразо-
ву фінансову допомогу в таких сфе-
рах: надання перукарських послуг, 
ремонт автомобілів, фотопослуги, 
торгівля, зелений туризм, надання 
юридичних послуг тощо», – розповів 
директор ОЦЗ Роман Романюк.

За словами директора департа-
менту соціального захисту ОДА Окса-
ни Гобод, нині в області майже 82 ти-
сячі осіб з інвалідністю, з яких понад 
15 тисяч – з дитинства. Знайшовши 
роботу, вони отримують соціальну 
реабілітацію, після чого їхнє життя змі-
нюється на краще.

У КРИМУ БУВ 
ВИНОГРАДАРЕМ, 
НА ВОЛИНІ СТАВ 
ОВОЧІВНИКОМ

Сервер Зейнідінов нині живе на 
Волині. До окупації Криму чоловік 
мешкав на півострові й вирощував 
виноград. Однак був змушений по-
кинути рідну домівку і шукати нове 
місце проживання. Доля розпоряди-

лася так, що його прийняла Волинь. 
«Виноградарство було для мене 

не просто заробітком. Це була улюб-
лена справа життя. Приїхавши на Во-
линь, я зрозумів: сидіти склавши руки 
не буду. Для початку пішов у центр 
зай нятості. Тут мені допомагали, вчи-
ли, як знайти роботу, як реалізувати 
себе та розпочати власну справу. 
Зваживши на те, що я люблю та вмію 
працювати на землі, вирішив вирощу-
вати овочі», – розповідає чоловік.

Переселенцю дуже згодилася 
одноразова грошова допомога із 
центру зайнятості, яка допомогла 
започаткувати власний бізнес.

«Свою справу я розпочав цього 
року. Знайшов теплиці у Княгининку 
та почав вирощувати овочі. На про-
даж – ранню редиску, цибулю, огір-
ки, помідори. А для себе – буряки 
та моркву. Це сезонні роботи, мені 
допомагають четверо-п’ятеро лю-
дей. Уже завершили зачистку та під-
готовку ґрунту», – ділиться досвідом 
успішний чоловік.

Насамкінець Сервер Зейнідінов 
наголошує: інвалідність – не вирок. І 
підтверджує це власним прикладом. 
«Усі хочуть щасливо жити та працю-
вати, тому беріть і робіть це!» – ра-
дить аграрій.

тиме, як діяти. 
Де було найважче? Непросто 

велося під Маріуполем, гаряче було 
під Мар’їнкою. Але особовий склад 
усьому давав раду завдяки трива-
лим і виснажливим тренуванням на 
полігонах. 

ПРАЦЮВАТИ З 
КАДРАМИ МАЄ 
КОМАНДИР 

«Підготовка має колосальне 
значення, тому під час реальних 
бойових дій на позиціях людям не 
треба було пояснювати, як діяти. 
З майже сотні бійців, якими я на 
той час командував, не було тих, 
хто не розумів, куди потрапив і що 
робити. Коли ж таке трапляється – 
це велика проблема для команди-
ра», – каже старший лейтенант Со-
ломонов. 

А уникнути її можна, якщо ко-
мандир розуміє, хто на що здатен. 
Приміром, є військовослужбовець, 
який чудово знається на машинах 
і техніці. Його місце – однозначно 
серед ремонтників. Місце того, хто 
все життя пропрацював кухарем, 
уміє облаштовувати побут для себе 
й для інших, – у взводі забезпечен-
ня. А є такий, із яким поспілкуєшся й 
відразу розумієш, що за ним підуть 
люди, до нього прислухатимуться – 
це командир відділення, – прова-
дить співрозмовник.

Старший лейтенант Максим Со-
ломонов – надзвичайний оптиміст. 
«Якби кожен розумів, як багато за-
лежить саме від нього, і якісно ви-

конував свою роботу, жити й слу-
жити було б набагато простіше та 
краще», – переконаний військовий. 
Максим мріє про закінчення війни, 
хоче продовжувати службу і на-
вчати молоде покоління, робити з 
його допомогою українську армію 
кращою. 

ХОБІ
Старший лейтенант Соломо-

нов – затятий мисливець і рибал-
ка, активно займається важкою 
атлетикою. Але найбільшою своєю 
пристрастю вважає мотоспорт, у 
якому він з 9 років. Звідки таке за-
хоплення, пояснити не може. Каже, 
це на підсвідомому рівні: вперше 
побачив мотоцикл – і пропав... За-
раз професійно їздить на мотоцик-
лах. Під час відпусток бере участь 
у змаганнях і зльотах з мотоспорту. 
Був у складі чотирьох мотоклубів 
України. Нині припинив членство – 
через війну та участь в АТО. Але це, 
впевнений, тимчасово. 

ТИЛ ОФІЦЕРА – МІЦНА 
РОДИНА

У 26-річного старшого лейте-
нанта Соломонова вдома надійний 
тил – любляча дружина й шестимі-
сячний син Михайлик. Максим не 
приховує: прикро, що хлопчик рос-
те, а тата нема поряд. «З дружиною 
ми знайомі дуже давно. Одружую-
чись, знали, хто є хто і як збираєть-
ся будувати життя. Тому кохана все 
розуміє і як дружина офіцера до 
всього готова», – каже Максим. 

Ще обираючи фах військового, 
він знав, на що йде. Уже офіцером, 
вирушаючи на фронт, розумів: інак-
ше бути не може. Тому вірить, що 
все буде гаразд. Перемога буде за 
нами!

Справжній офіцер Максим Соломонов

пута Гіменея

Ковель 

Поєднали долі 
маріупольчанка Ірина 
Толстяная та ковельчанин 
Володимир Ващук.

Закохані познайомилися на 
сході. Хлопець півроку тому під-
писав контракт і виршив у зону 
АТО. Там і зустрів Ірину. Вони по-
кохали одне одного з першого 
погляду, йдеться на сайті Ковель-
ської міськради. 

Хлопець разом з нареченою 
приїхав до Ковеля у відпустку. 
Пара вирішила не зволікати і по-
братися. У РАЦСі довідалися, що 
це можна зробити швидко, ско-
риставшись послугою «Шлюб за 
добу». 

Незабаром Володя з Іриною 
знову поїдуть на схід. Він поверта-
ється на службу, вона – на роботу. 

Але, як запевнили, через два роки 
по завершенню контракту неод-
мінно переїдуть у Ковель. 

«Кожна мама хоче, щоб у її ді-
тей все було добре, і я не виняток. 
Коли син ішов служити, відчува-
ла, що то не просто так, а є на це 
причина. Там він зустрів кохану. 
Бажаю, щоб Бог благословив цей 
шлюб. Хочу, щоб вони розуміли 
одне одного та підтримували у 
всьому», – каже мама хлопця. 

На Волині уже 360 пар скорис-
талися послугою «Шлюб за добу». 
Донедавна це було доступно тіль-
ки в Луцьку. Відтепер це можуть 
зробити ще й ковельчани та но-
воволинці.

Послуга платна. Її вар-
тість – 1160 гривень. Від фінансо-
вого збору звільняються учасни-
ки АТО.

ШЛЮБ ЗА ДОБУ? ЗАПРОСТО! 

Вадим
 П

анаф
ідін

kovelrada.gov.ua

Сервер Зейнідінов наголошує: інвалідність – не вирок

На Волині уже 360 пар скористалися послугою «Шлюб за добу»
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Майкл Фелпс

ЮНІ СПАРТАКІВКИ 
УСПІШНІ НА КЛУБНОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ
Біла Церква

Минулих вихідних у Білій Церкві 
відбувся чемпіонат товариства 
«Спартак» з художньої гімнастики. 
Спортсменки волинського «Спартака» 
дуже вдало виступили на цих 
змаганнях.

У групових вправах cеред 10-річних 
гімнасток волинська команда виборола 
друге місце в багатоборстві та фіналь-
них змаганнях. 11-річні грації виграли у 
багатоборстві друге місце, а в фінальних 
змаганнях – третє у вправі без предмета 
та перемогли у вправі зі скакалками.

В індивідуальній програмі Анна 
Сцьольна стала третьою у багатоборстві 
серед дівчат 2002-2004 р. н. Аня, крім 
того, виграла серед гімнасток 2004 р. н.

Ілона Ісмаілова посіла третє місце 
серед гімнасток 2002 р. н.

Крім того, нагороди в індивідуальній 
програмі завоювали Дарія Іваник, Олек-
сандра Смаглюк, Марія Балакіна, Анна 
Щурук. 

ПОПЕРЕДУ – БИТВА 
ЗА ДРУГЕ МІСЦЕ
Луцьк

Дівчата з «Волині-Університету» і далі 
утримують другу позицію в жіночій 
волейбольній Суперлізі України. 

Минулих вихідних підопічні Богу-
слава Галицького двічі насухо розбили 
київський «Фаворит» – 3:0 (25:10, 25:6, 
25:14) та 3:0 (25:9, 25:7, 25:11).

У волинянок 24 очки, вони на чотири 
пункти відстають від «Хіміка» з Южного і 
випереджають на очко тернопільську 
«Галичанку». Саме з нею 8 і 9 грудня на-
ших дівчат очікують матчі в залі облас-
ної ДЮСШ.

«ЛАДОМИР» І «ЛЕГІОН» 
НАЗДОГАНЯЮТЬ
Луцьк

Черговий тур вищої жіночої 
футзальної ліги не змінив ситуації 
для обох представників Волині у цих 
змаганнях.

Володимир-волинський «Ладомир» 
і далі на третьому місці в другій групі, 
а луцький «Легіон» після дошкульної 
поразки 6:15 удома від київського «AFC 
5G» тримає останнє п’яте місце. 

Наступний тур для наших дівчат від-
будеться 15 грудня. «Ладомир» на виїзді 
зіграє із «5G» (друге місце), а лучанки в 
«Адреналін Сіті» прийматимуть інший 
столичний колектив «AFC NRG», який на 
четвертому місці в турнірці. 

ПОДІЛИЛИ ОЧКИ, 
АЛЕ ЛІДИРУЄМО
Луцьк
У Першій лізі, третьому за статусом 
баскетбольному дивізіоні України, БК 
«Старий Луцьк» два домашні матчі 
проти «Вінницьких Зубрів» зіграв з 
перемінним успіхом. 

Перший поєдинок підопічні Воло-
димира Журжія виграли 66:58, а в дру-
гому поступилися 64:72. Це не завадило 
луцьким баскетболістам і далі очолюва-
ти четверту регіональну групу в першій 
лізі, маючи у восьми матчах шість пере-
мог і дві поразки. 

Наступний тур 9 і 10 грудня наші 
хлопці зіграють на виїзді проти наразі 
третього в групі «Коростеня». 

грація

волейбол

жіночий футбол

баскетбол

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк 
Фото автора

історія

сильні та красиві «ЗАЛІЗНА» ЧЕМПІОНКА ВІКА КАЗАКОВА:

«НЕ ЗВИКЛА, 
ЩОБ МЕНЕ БИЛИ»

Лучанка Вікторія 
Казакова днями 
перемогла на 

чемпіонаті України з 
панкратіону. Здобувши 
золоту нагороду, вона 
ввійшла в національну 
збірну і тепер готується 
до виступів на 
міжнародній арені. А ще 
Вікторія – абсолютна 
чемпіонка відкритого 
чемпіонату Lviv Open 
2017 Gі з бразильського 
джиу-джитсу.

Дівчина кілька років профе-
сійно займається панкратіоном 
та бразильським джиу-джитсу. 
Опановуючи єдиноборства, на-
працьовує ударну техніку, аби 
виступати у професійних боях із 
ММА в клітці.

– З чого розпочалося таке 
незвичне для дівчини хобі?

– Усе життя займалася музи-
кою, ходила в музичну школу, спі-
вала в церковному хорі. Загалом, 
я дуже активна, постійно відвіду-
вала різні гуртки, була в Малій 
академії наук, виступала на кон-
цертах. Коли настав підлітковий 
вік, то хотілося драйву, чогось ці-
кавого, нового. Думала тоді про 
спорт, але відмовлялася, мовляв, 
уже запізно, треба з дитинства 
себе присвячувати цьому. А потім 
якось пішла в спортзал, сподоба-
лося, тренер прищепив любов до 
пауерліфтингу. Також один інци-
дент багато змінив у моєму житті. 
Я йшла ввечері додому й місцеві 

ХВОРИЙ НА РАК 143 ДНІ 
ПОСПІЛЬ ПРОБІГАВ МАРАФОН  Іван БОГДАНОВИЧ 

Террі біг доти, доки його шорти 
не починали багряніти від крові, 

що сочилася з ран у нозі. Через 143 
дні щоденного марафону хвороба 
таки зупинила хворого на рак 
канадця. Але ця трагічна історія 
стала початком доброї справи, яка 
триває донині. 

Террі Фокс народився у Вінніпезі. Це за-
хід Канади, холодна провінція Британська 
Колумбія. На відміну від більшості місцевих 
хлопчаків, що ганяли у хокей, він захоплював-
ся баскетболом. Після школи подав докумен-
ти в університет, бо збирався стати виклада-
чем фізкультури. Але в 1977 році Террі почав 
періодично відчувати біль у правому коліні. 
Діагностика з’ясувала, що в нього рак кісток.

Медики змушені були ампутувати хлоп-
цеві праву ногу вище від коліна. Довго три-
вали хіміотерапія, опромінення. Хвороба на 
якийсь час відступила. Але Террі запам’ятав 
атмосферу клінік, коли поруч з ним були до-
рослі та діти, яким судилося померти.

Через три роки після втрати ноги двадця-
тирічний атлет вирішує пробігти від океану до 
океану, через усю Канаду. Його мета – зібрати 
пожертвування на розвиток досліджень он-
кологічних захворювань. Террі організував 
«Марафон надії», він мріяв зібрати всього по 
одному долару, але з кожного громадянина 
Канади. 

Понад рік він щодня тренувався, бо добре 
розумів, що навіть здоровій людині таку дис-

гопники мене побили. Тоді від-
бивалася і з татом, і з кавалером, 
але їх було багато. Після того я 
сказала, що більше образити 
себе не дам. Отак у 23 роки поча-
ла займатися панкратіоном.

– Що сказали батьки про 
твоє нове захоплення?

– Вони спочатку ставилися 

Террі Фокс біжить у закривавлених 
шортах через Канаду, липень 1980 р. 

танцію без попередньої підготовки не про-
бігти.

Террі Фокс почав «Марафон надії» 12 квіт-
ня 1980 року. На старті він пірнув у Атлан-
тичний океан в місті Сент-Джонс, що на Нью-
фаундленді. Мав намір удруге зануритися в 
океан через кілька місяців, але вже у Тихий, 
на іншому боці велетенської країни – у Ванку-
вері. 

Фокс пробігав у середньому 42 кілометри 
на добу. Це типова марафонська дистанція, 
але згодом хвороба таки почала перемагати 
його. Террі біг, постійно відчуваючи біль, до 

того ж, із протезом замість ноги. Тільки вели-
чезна сила волі й мета допомогти мільйонам 
людей рухали його вперед. 

Канадці належно оцінили подвиг спортс-
мена. Початок «Марафону надії» супрово-
джувався незначним поширенням у ЗМІ. Але 
поступово люди почали виходити на шлях 
Террі, аби зробити пожертвування і хоч 
якось підтримати сильного духом кучеряво-
го юнака.

Террі не зміг закінчити свій марафон. Рак 
розповсюдився на легені, хлопець був зму-
шений перервати дистанцію 1 вересня 1980 
року. Фокс зупинився на півночі провінції Он-
таріо після 143 днів безперервного марафо-
ну. Він подолав на той момент 5 373 км через 
провінції Ньюфаундленд, Нова Шотландія, 
Острів Принца Едуарда, Нью Брансвік, Квебек 
і Онтаріо. Через десять місяців 23-річний Тер-
рі помер.

До лютого 1981 року його організація зі-
брала трохи більш як $24 млн (при тодішньо-
му населенні Канади приблизно 24 мільйони 
осіб). Але найголовніше те, що він зміг при-
вернути увагу мільйонів людей до своєї від-
чайдушної акції. У Канаді та ще більш ніж 50 
країнах щорічно відбувається  благодійний 
пробіг імені Террі Фокса (Terry Fox Run), а всі 
кошти від його проведення жертвують для 
досліджень онкологічних захворювань. Фонд 
Террі Фокса має бюджет у $360 млн, відтак за 
допомогою мільйонів людей марафон Террі 
не був марним.

тьох людей, які програють уже 
до сутички. Тому важливо стави-
ти перед собою ціль, виходити 
на поєдинок і знати, що нічого, 
окрім цього, не існує. Як колиш-
ній музикант скажу, що коли ба-
гато репетируєш і починається 
концерт, то варто сконцентрува-
тися, зосередитися, показати, що 
вмієш. У спорті все за таким же 
принципом, тільки «концерти» 
інші. Якщо володієш хорошою 
технікою, фізичною підготовкою, 
а стержня не маєш, даєш слаби-
ну, то не переможеш. 

– То скільки часу ти «репе-
тируєш»?

– Щотижня маю стабільно ві-
сім тренувань. Коли готуюся до 
змагань, то їх більше: 12-13 на 
тиждень. Зазвичай удень працюю 
над ударною технікою, увечері – 
боротьба, наступного дня – кар-
діотренування чи тренажерний 
зал. Тренування триває три годи-
ни. Дотримуюся дієти, адже від 
цього залежить якість тренувань 
та швидкість відновлення. Як тре-
нер скажу, що правильне харчу-
вання – це половина спортивно-
го успіху, без якого не отримати 
бажаного результату.

– Як спорт змінив тебе?
– Спорт вчить по-іншому ста-

витися до життя. Джиу-джитсу – 
це такий вид боротьби, де потріб-
но багато думати. У сутичці треба 
блискавично займати правильні 
позиції, вибудовувати стратегію 
бою, швидко реагувати на зміни 
та відчувати ситуацію, розуміти 
її, навіть якщо немає змоги пов-
ністю бачити суперника. Буває 
так, що супротивник думає, ніби 
ти граєш за його правилами, на-
справді ж він лізе у твою пастку. 
Ми не прос то боремося, випуска-
ємо певну агресію, а вчимося дис-
ципліни, поваги одне до одного. 

– Як сприймаєш поразки?
– Для мене це боляче, бо не 

звикла програвати. Можливо, 
тому, що батьки назвали мене 
Вікторією, завжди чула: «Вікто-
рія – перемога». Я нечасто про-
гравала, однак коли такі моменти 
наставали, то опановувала себе, 
аналізувала виступ. Загалом, 
коли їду на змагання, я завжди 
розраховую на перемогу, інакше 
туди нічого їхати.

Вікторія навіть перед тренуванням робить макіяж

nogibogi.com

до моїх тренувань негативно. 
Уперше я змагалася у 2013 році, 
це був чемпіонат України з па-
уерліфтингу в Луцьку. Ледве не 
впала зі штангою! Підстрахували 
асистенти. Батьки дуже зляка-
лися, але згодом зрозуміли, що 
це серйозно. Тепер, коли їду на 
змагання, мама вранці телефо-
нує, бажає перемоги, а ввечері я 
звітую про результати.

– На змаганнях чемпіонами 
стають не всі. Що тобі допома-
гає перемагати суперників?

– Інтенсивні тренування, 
якісне харчування, психологічне 
налаштування. Я бачила бага-

Команда «Спартака» на змаганнях

facebook.com
/spartakvolyn

• На тілі Вікторії більш 
як 40 тату. Це не просто 
малюночки, а певні 
символи, пов’язані з 
подіями в ї ї житті.
• Майстер бойових 
мистецтв зимовими 
вечорами полюбляє 
вишивати картини, але 
на них не будиночки та 
квіточки, а ножі, кастети 
й еротичні дівчата.

Життєве кредо чемпіонки: «Все або нічого». У важкі моменти життя 
вона читає «Кобзар», а знакові події відображає на тілі новими тату.
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Якщо у вас все під контролем, отже, ви рухаєтеся не досить швидко. Маріо Андретті

18-й тур 
«Шахтар» – «Верес» – 2:0, 
«Динамо» – «Маріуполь» – 5:1,
«Ворскла» – «Олександрія» – 3:1,
«Чорноморець» – «Зоря» – 1:1,
«Зірка» – «Сталь» – 1:0, 
«Карпати» – «Олімпік» – матч 
перервано після першого тайму за 
рахунку 1:1.

19-й тур 
9 грудня, субота: 
«Чорноморець» – «Зірка», 14:00; 
«Верес» – «Карпати», 14:00; 
«Маріуполь» – «Сталь», 14:00; 
«Олімпік» – «Ворскла» – 17:00.
10 грудня: 
«Олександрія» – «Динамо», 14:00;
«Зоря» – «Шахтар», 19:30.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

прем’єр-ліга

футбол за «поребриком»

ЗИМОВИЙ ФУТБОЛ – 
БЕЗКОМПРОМІСНИЙ 
ТА НЕЩАДНИЙ  

НОВІ КАДРОВІ 
ЗМІНИ «ВОЛИНІ»

Після фінішу першої частини 
змагань у Першій лізі в луцькій 
«Волині» відбулися чималі кадрові 
трансформації. Передостаннє місце 
у турнірній таблиці, а головне – 
незадовільна якість гри хрестоносців 
спровокували  організаційні зміни 
в команді. Передусім ідеться про 
нового головного тренера. Ним став 
48-річний Віктор Богатир. 

Як футболіст Віктор Миколайович 
встиг пограти за добрий десяток команд 
різних ліг України. З-поміж них виділи-
мо «Чорноморець», «Ворсклу» і «Крив-
бас». Крайні три команди у тренерській 
кар’єрі Богатиря – «Інгулець», «Верес» та 
«Мир» із Горностаївки (усі – команди Дру-
гої  ліги). Найближчим часом стане відо-
мо, чи спиратиметься Богатир на чинну 
тренерську команду «Волині».

Інша вагома зміна – призначення на 
посаду спортивного директора Вален-
тина Кошельника. Один із засновників 
дитячої академії BRW-ВіК у Володимирі-
Волинському зарекомендував себе 
вправним футбольним менеджером. Від-
так це призначення має на меті «переза-
вантажити» роботу футбольного клубу. 
До речі, один із елементів реформ – це й 
майбутнє злиття футбольних шкіл «Воли-
ні» та BRW-ВіК. 

ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
ХОЧЕ МУНДІАЛЬ
Швейцарія

США, Мексика і Канада подали 
спільну заявку на проведення ЧС-
2026 з футболу. Їхнім єдиним 
конкурентом у боротьбі за право 
проведення змагань буде Марокко. 

Світовий чемпіонат у 2026 році впер-
ше відбудеться за участю 48 команд і, 
відповідно, збільшиться кількість матчів 
та стадіонів. Для підготовки турніру по-
трібно більше часу. Наступним етапом 
процесу вибору країни-господарки 
мундіалю є подання досьє кандидатури, 
заплановане на 16 березня 2018 року. 
Остаточне рішення буде ухвалено на ви-
конкомі ФІФА в Москві 13 червня 2018 
року, за день до старту ЧС-2018.

ДРУГА ЛІГА 
ВИПЕРЕДИЛА ПЕРШУ
У першій половині сезону-2017/18 
середня відвідуваність матчів 
Першої ліги вперше за всю історію 
турніру склала менш як тисячу осіб. У 
Другій лізі тенденція зворотна – вона 
наростила відвідуваність на 70%, 
завдяки чому вперше за багато років 
обігнала Першу лігу.

Перш за все, Друга ліга зробила та-
кий ривок завдяки появі в ній двох по-
пулярних новачків – «Металіста-1925» 
і «Дніпра-1» (вони, до того ж, мають хо-
роші стадіони), а також зниження в кла-
сі «Дніпра». Саме матчі цих суперників 
збирають найбільше глядачів, а зустріч 
«Металіст-1925» – «Дніпро-1» (1:1) взагалі 
зібрала рекордні 14521 вболівальника.

Падіння відвідуваності у Першій лізі 
спричинене й підвищенням у класі «Ве-
реса» та «Маріуполя», адже торік рівняни 
та азовці лідирували за кількістю гляда-
чів на домашніх поєдинках.

Загальна відвідуваність усіх матчів 
Другої і Першої ліг улітку-восени 2017 року 
становила 420 тисяч глядачів, що не наба-
гато менше, ніж показник УПЛ (428 тисяч), 
де, втім, зіграно набагато менше матчів.

Відзначимо, що в цьому сезоні у Пер-
шій лізі грають 18 команд, тоді як Друга 
ліга розділена на дві групи, де загалом 
виступають 22 команди (дві з них уже 
знялися зі змагань).

Лідером на зимову перерву в Першій 
лізі пішов київський «Арсенал», тоді як у 
Другій лізі лідирують «Агробізнес» із Во-
лочиська та «Дніпро-1».

рокіровки

кому видовищ?

хто піде на футбол?

Український чемпіонат 
доклигує слизькими полями 
до фінішу в цьому році, але 

боротьба за місце у першій шістці 
продовжує бути на диво цікавою. 
Щотуру ситуація змінюється 
й усе вирішать, найімовірніше, 
завершальні тури першого етапу, 
які відбудуться вже у березні 
наступного року. 

Минулого туру лідери чемпіонату звично 
взяли по три очки, хоча гірникам перемога 
далася важчою ціною – «Верес» опирався по-
тужінше, ніж «Маріуполь» у Києві. Для «Дина-
мо» було принципово забити якомога більше 
азовцям з огляду на скандал із їхнім поєдин-
ком першого кола. Після гри Ігор Суркіс на-
віть скаже, що 5:1 – це випадок, коли «собаку 
загнали в будку».  

Не обійшлося в турі без суддівських скан-
далів. У грі «Чорноморця» і «Зорі» арбітр спо-

Бомбардири: 
Ферейра («Шахтар») – 13 голів, 
Мбокані («Динамо») і Марлос 
(«Шахтар») – по 8.

№ КОМАНДА I В Н П М О
1 ШАХТАР 18 13 3 2 37-16 42

2 ДИНАМО 17 11 5 1 37-12 38

3 ВОРСКЛА 18 8 4 6 21-17 28

4 ВЕРЕС 18 5 10 3 20-13 25
5 ОЛІМПІК 17 6 7 4 20-18 25

6 ЗОРЯ 18 5 9 4 29-24 24
7 МАРІУПОЛЬ 17 5 5 7 19-24 20

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 18 3 9 6 18-21 18

9 ЗІРКА 18 4 5 9 10-21 17
10 ЧОРНОМОРЕЦЬ 18 3 7 8 12-26 16

11 КАРПАТИ 17 2 8 7 9-27 14

12 СТАЛЬ 18 2 6 10 11-25 12

Турнірна таблиця

Снігу на «Україні» було більше, ніж глядачів. 
«Карпати» та «Олімпік» дограють навесні.

Росія

У Москві відбулося жеребкування 
чемпіонату світу з футболу-

2018. Напередодні команди 
розділили на чотири кошики по 
вісім команд у кожному згідно з 
рейтингом ФІФА. 

Єдиним винятком стала збірна Росії, яка 
потрапила в перший кошик як команда-
господар ЧС-2018. Цікаво, що російський 
мундіаль, який, як підозрювали раніше, діс-
тався цій країні через підкуп членів ФІФА, 
розпочався зі скандалу. На процедуру же-
ребкування не пустили телевізійників одно-
го з норвезьких каналів, які, до слова, будуть 
одними з трансляторів ЧС-2018. Річ у тому, 
що цей канал раніше показував інтерв’ю із ке-
рівником секретної служби Норвегії. У ньому 
йшлося про агресивну поведінку Росії в скан-
динавському регіоні.

Чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах 
Росії з 14 червня до 15 липня наступного року. 
Склад восьми груп має такий вигляд.

Група А: Росія, Саудівська Аравія, 
Єгипет, Уругвай.

Не здивуємося, якщо колись виявиться, 
що росіяни фальшували жеребкування, як не-
щодавно робили це із допінг-пробами. Дуже 
вже легка група дісталася господарям чемпіо-
нату. Утім фаворитом тут видається Уругвай, а 
в Україні будуть щиро вболівати за аравійців 
та єгиптян.

Група В: Португалія, Іспанія, 
Марокко, Іран.

Дві європейські команди мають чудові 
шанси пройти далі з цієї групи. Шанси персів 
та африканців примарні.

МУНДІАЛЬ БЕЗ «ГРУП СМЕРТІ»

Група С: Франція, Австралія, Перу, 
Данія.

Група ймовірних сюрпризів. У Франції 
триває зміна поколінь, данці скочили на потяг 
до мундіалю останньої миті, а Перу стало від-
криттям південноамериканського відбору. 

Група D: Аргентина, Ісландія, 
Хорватія, Нігерія.

Якщо якась із груп тягне на звання «групи 
смерті», то саме ця. В Аргентині триває криза, 
і якби не Мессі, ця збірна могла й не поїхати 
до Росії. Нещодавні суперники українців – іс-
ландці та хорвати – зустрінуть опір «африкан-
ських орлів».

Група E: Бразилія, Швейцарія, 
Коста-Ріка, Сербія.

Ще одна дуже рівна група, яку бразильці 
мають пройти без видимих перешкод (якщо, 
звісно, традиційно для останніх чемпіонатів 

не зроблять  їх самі собі). А от за другу путівку 
в плей-оф триватиме запекла «рубанина».

Група F: Німеччина, Мексика, 
Швеція, Південна Корея. 

Німці та мексиканці – фаворити цієї групи, 
утім все залежатиме й від настрою шведів. 

Група G: Бельгія, Панама, Туніс, 
Англія.

Бельгійці та британці можуть підеконо-
мити сили для наступної стадії змагань, адже 
Панама і Туніс – не ті суперники, що можуть 
нав’язати їм боротьбу. 

Група H: Польща, Сенегал, 
Колумбія, Японія.

Тут зібралися представники чотирьох 
різних континентів, тож не здивуємося, що в 
надзвичайно рівній групі доведеться раху-
вати різницю голів, аби визначити власника 
путівки до 1/8 фіналу.

Жеребкування ЧС-2018 традиційно зібрало 
сузір’я знаменитостей. У центрі навколо 
«короля футболу» Пеле – Роналдо, Кафу, 
Карамбьо, Матеус, Блан, Канаварро, Клозе.

fi fa.com
Євген Кравс

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк 

чатку не побачив пенальті у ворота «Зорі», а 
потім почав роздавати червоні картки наліво 
й направо (три рази). Матч «Карпат» і «Олім-
піка» відбувся під акомпанемент відразу двох 
скандалів. Спочатку не дограли свій матч 
молодіжні склади. На 83-й хвилині поєдинку 
команд U-21 президент «Олімпіка» Владислав 
Гельзін наказав своїм футболістам припинити 
гру. Його помічники виявили, що на поразку 
донецької команди з великим рахунком по-
чалися аномально високі ставки. Але доки 
Гельзіну таки вдалося прибрати футболістів 
з поля, рахунок уже був 4:0 на користь «Кар-
пат». Олімпійці обіцяли відшукати організато-
рів договірного матчу. 

А наступного дня не дограли вже основні 
склади. На Львів обрушився снігопад, і пра-
цівники стадіону «Україна» не встигали при-
бирати сніг із поля. Перший тайм «Карпати» й 
«Олімпік» сяк-так дограли і навіть забили по 
голу, а от другу половину матчу арбітр Кате-
рина Монзуль вирішила не розпочинати. Час 
догравання мусить визначити УПЛ.

Завершальний тур, з огляду на погодні 
умови та реалії стану українських стадіонів, 
також обіцяє бути форс-мажорним. Хоча вод-

ночас і цікавим, адже принаймні два поєдин-
ки будуть безкомпромісними. У Львові грати-
муть «Верес» і «Карпати» (тримаємо на думці 
їхній матч у першому колі й розгром левів 
6:1), а в Запоріжжі – «Зоря» і «Шахтар».
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Алмази в бруді не тануть. Віктор Гюго
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З тобою час пролітає непомітно, з то-
бою мене переповнює щастя, з тобою світ 
стає яскравішим. Я люблю тебе, інтернет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Як чоловіки роблять пропозицію: «Ко-
хана, виходь за мене заміж!». Як дівчата 
роб лять пропозицію: «Я вагітна!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Комп’ютер – це зло! Але якщо його ви-
мкнути, активуються два нові зла – холо-
дильник і телевізор.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли бабця заходить у маршрутку, то в 
30% пасажирів зазвичай погіршується зір, 
у 30% стають хворими ноги, а 40% раптом 
дуже уважно починають вивчати архітек-
туру міста.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валер’янка справді чудово заспокоює, 
перевірено на собі: усього п’ять крапель 
на склянку горілки – і нерви, як канати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я – як шампанське: можу бути грайли-
вою, а можу і в голову дати...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сьогодні точно куплю дві шоколадки – 
собі й мені.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, купи мені сьомий айфон.
– А де чарівне слово?
– Таня-Таня?
– Що це означає?
– А це ім’я твоєї коханки.
– То тобі, певно, і чохол потрібен?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оголошення в поліклініці: «Усіх, хто 
збагнув, у чому сенс життя, психіатр при-
ймає позачергово».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Забігаючи зранку в маршрутку, розумі-
єш, навіщо в дитячому садку була гра «За-
йми стільчик».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Для поліпшення травлення я п’ю 
пиво, за відсутності апетиту – біле вино, 
коли низький тиск – червоне, коли висо-
кий – коньяк, коли ангіна – горілку.

– А воду?
– Такої хвороби у мене ще не було.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка приходить з роботи та до чоло-
віка:

– Ти козу доїв?
Чоловік:
– Доїдаю!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка чоловікові:
– Дорогенький, подивися, я припарку-

вала машину не надто далеко від узбіччя?
– Від правого чи лівого?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тільки не посміхайся.
– Чому?
– Боюся.
– Закохатися?
– Ні, коней.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ну й лікарня! Коли я сюди прийшов, 
один лікар сказав, що у мене апендицит, 
другий – що камені в нирках, третій – що 
вада серця. 

– І чим усе це закінчилося? 
– Вони вирізали мені гланди.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я дуже хвилююся за чоловіка, – каже 
жінка сусідці. – Пішов на річку кота топи-
ти...

– І що?
– Кіт уже годину тому додому повер-

нувся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть двоє чоловіків вулицею і бачать 
дуже вродливу жінку: вбрання вишукане, 
фігура і обличчя як у моделі, вираз облич-
чя приємний. Один і каже:

– Глянь яка! А комусь же вона в печін-
ках сидить! 

Жартівливий гороскоп на 7 – 13 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Заведете годинник по-
новому. Наполеонівські 
плани спокушатимуть вас 
змастити механізм, бо стрілки 

історії крутяться в інший бік. Зорі вважають, 
що цього тижня варто пригадати давні 
традиції та добряче полінуватися. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Насуваються ваші улюблені 
деньки, коли примочки 
й гірчичники оселяться у 

рожевих снах аптекарів та чорних спогадах 
ваших колег. Якщо зима буде холодною, то 
ваша літня подорож – закордонною.

Близнята (22.05 – 21.06)
Богдан Лозинський 
4 червня 1960 р.
Начальник 
ГУ Держпродспоживслужби 
у Волинській області
Колишні звички нагадуватимуть 
про себе, тому захочеться зайти 

до хліва й перевірити здоров’я підопічних. 
Зорі радять записатися на лінгвістичні та 
логопедичні курси, аби навчитися вимовляти 
назву вашої нинішньої роботи.  

Рак (22.06 – 23.07)
Сергій Шишкін
26 червня 1956 р.
Композитор, бард
Ваша ексцентричність 
допоможе створити 
незабутнє враження. Ваше 
завдання – надихати інших 

на подвиги. Будьте впевнені у собі та 
мотивовані на кращий результат. Потіште 
себе, адже успіх залежить від гарного 
настрою.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету
Скандал! І ще скандал! Так 
мало їх чомусь у такому 
велемовному відомстві, яке 

очолює справжній Лев фізкультурних наук! 
Доведеться взятися за перевиховання, бо 
у вашому домі почало все перевертатися 
догори дриґом.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Максимально корисний 
тиждень, проведіть його 
активно. Ви звикли брати 
на себе занадто багато. 

Розслабтеся, хоч ви й сповнені ентузіазму та 
фонтануєте новими ідеями. Вам нагадають 
про давні обіцянки. Час їх виконувати.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Схема «Роттердам+» – це 
жалюгідний римейк схем 
ваших «папєрєдніків». 
Доведеться розгрібати купи 

вугілля і хмари газу, якими хотіли «нагріти» 
громаду. Зорі вважають, що вам варто 
частіше бувати на публіці.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Усамітнення допоможе 
уникнути дурниць і нікого 
не образити. Вашої енергії та 

ентузіазму вистачить на серйозну справу. 
Важливо бути абсолютно впевненим у 
собі. Матимете романтичний настрій, 
скористайтеся нагодою пофліртувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Голядинець 
18 грудня 1983 р.
Голова Шацької 
райдержадміністрації 
Ідеологічні розбіжності 
з начальством потрохи 
згладжуються, у Стрільців 

настає час імітації бурхливої діяльності. 
Водночас це дозволить довгий час бути на 
видноті й задовольняти власні потреби в 
увазі та самореалізації. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Володимир Журжій 
2 січня 1977 р.
Головний тренер 
БК «Старий Луцьк»
Імовірна поїздка до Індії 
на уроки реінкарнації. 
Стара команда по-новому 

виграватиме, але дуже скоро можливий 
розбір польотів. Тренуватиметеся на малих, 
але досяжних цілях.

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Звертайте увагу на дрібниці, 
дотримуйтеся конкретного 
плану. Намагайтеся 
відпочити, вам потрібне 

перезавантаження. Побудьте серед людей – 
знайдуться однодумці, які підтримають ваші 
ідеї.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Нині не час робити помилки. 
Будьте особливо уважними. 
Наведіть лад в оселі, на 
робочому місці. Важливо 

впорядкувати простір – свій і громадський. 
Дуже скоро доведеться рахувати кожну 
копійку.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ НАЗВА «ВОЛИНЬ»колесо історії

  Галина ТЕРНОВА

Назва «Волинь» як 
означення території 

вперше з’явилася 
у стародавньому 
літописі 1077 року. 
Деякі історики 
вважають, що вона 
походить від міста 
Велинь або Волинь, про 
яке згадують давні 
літописи. 

Це місто розташовува-
лося більш як за 20 кіломет-
рів на захід від нинішнього 
Володимира-Волинського, по-
близу гирла річки Гучви, яка 
впадає у Західний Буг. Від його 
назви походить і назва краю та 
племені, що його населяло.

Схожа думка була і в найві-

домішого польського історика 
Яна Длугоша, у текстах якого 
йдеться, що назва регіону Во-
линь походить від назви фор-
теці, яка була розташована на 
місці, де річка Гучва впадала 
у Західний Буг, а точніше – у 
селі Грудек (теперішня назва 
Грудек-над-Бугом, біля поль-
ського Грубешува).

Деякі етимологи вважа-
ють, що назва споріднена з на-
звою чеського містечка Волині 
чи назви острова Волін у По-
меранії (захоплене німцями у 
західних слов’ян).

Більшість лінгвістів та іс-
ториків кажуть, що слово по-
хідне від праслов’янського ко-
реня «вол/вел/въл» – «мокрий, 
вологий», дослівно – «заболо-
чений край».

w
ikipedia.org
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погляд у минуле

7 грудня – Катерина, 
Порфирій
8 грудня – Клим, Клавдія, 
Петро
9 грудня – Інокентій, Юрій, 
Яків
10 грудня – Всеволод, 
Гаврило, Роман
11 грудня – 
Василь, 
Григорій, 
Федір, 
Степан, Іван
12 грудня – 
Ольга, Неоніла, 
Парамон, 
Василь
13 грудня – 
Андрій, Аркадій

7 грудня – Катерина, 

іменинники тижня
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 13 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір форм для печива.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

 Всеволод,
ман
–

–
іла,

–
адій

* 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.

П’ЄСУ АГАТИ КРІСТІ БЕЗПЕРЕРВНО 
СТАВЛЯТЬ УПРОДОВЖ 65 РОКІВ

судоку
   Ігрове поле складається з квадрата розмі-

ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

Д
и

тя
ч

е 
су

д
о

к
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У 1952 році вперше на театральній 
сцені поставили детективну 

п’єсу «Мишоловка» англійської 
письменниці Агати Крісті, яка згодом 
встановила рекорд як найбільш 
тривала вистава. Вона жодного 
разу не вийшла з репертуару з часу 
першої постановки. Таке досягнення 
спектакль отримав ще у 1958 році, 
через п’ять років після прем’єри.

Упродовж двох дій п’єси розгортається 
детективна історія, присвячена пошуку вбив-
ці молодої жінки у Лондоні. Злочинець пе-
ребуває серед гостей пансіону «Монксуелл-
менор». Ніхто не може покинути готель через 
хуртовину. Історія має несподівану розв’язку. 
Склалася традиція, що після вистави глядачів 
завжди просять тримати кінцівку в таємниці.

У 2012 році, в день 60-річного ювілею 
п’єси, «Мишоловку» поставили двадцяти-
п’ятитисячний раз. Зібралися представники 
всіх труп, які коли-небудь грали у виставі.

П’єсу перекладено 23 мовами. Постанов-
ки відбувалися в театрах 40 країн.

Єдину екранізацію «Мишоловки» створи-
ла студія «Мосфільм» у 1990 році. Ролі зіграли 
Борис Хімічев, Володимир Сошальський та 
Микита Висоцький. Права на кіноадаптацію 
у 1956 році викупила компанія Romulus Films. 

Однією з умов контракту була заборона на 
екранізацію п’єси раніше, ніж за шість міся-
ців після останнього спектаклю в Лондоні. 
Оскільки «Мишоловку» ставлять донині, то 
стрічку так і не показали.

П’єсу перекладено 23 мовами

teatrpushkin.ru

Розфарбуйте 
Русалоньку 
у відповідні 
кольори.

Відгадайте, яка 
курочка знесла 

яєчка.
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світ вражає

рейтинг з архівів

КАРТИНУ ЛЕОНАРДО 
ДА ВІНЧІ ПРОДАЛИ ЗА 
$450 МЛН

Анонімний по-
купець заплатив 
за картину італій-
ського художника 
Леонардо да Вінчі 
«Спаситель світу» 
понад $450 млн. 
Торги відбувалися 
в аукціонному домі 
Christie’s у Нью-
Йорку, повідом ляє 
«Associated press».

Картину було 
оцінено у $100 млн, однак на продаж її 
виставили за $75 млн. 

Ця картина стала найдорожчим мис-
тецьким товаром, проданим будь-коли 
на аукціоні. На продаж її виставив росій-
ський мільярдер Дмитро Риболовлєв.

Усього в світі є щонайменше 20 кар-
тин авторства да Вінчі й лише кілька з них 
перебувають у приватних колекціях.

ЗНАЙШЛИ НАЙДАВНІШУ 
ФОРМУ ЖИТТЯ 

У басейні річки Гіблін, що на острові 
Тасманія, група австралійських учених 
виявила живих строматолітів. Це най-
давніша форма життя, пише Scientifi c 
Reports. Дослідники вважають, що вони 
могли з’явитися в цьому місці з ґрунто-
вих і скельних біоплівок. 

Відкриття зробили, коли обстежували 
торф’яні водно-болотяні угіддя. Строма-
толіти поширені по всьому світу, живуть 
у теплому мілководді. Нинішній їх ареал 
обмежений лише тими місцями, де мало 
тварин, що живляться ними, наприклад, 
водних равликів.

Строматоліти з’явилися 3,7 млрд ро-
ків тому. Це група мікроорганізмів, здат-
них створювати мінеральну плівку, вико-
ристовуючи елементи, розчинені у воді, в 
якій вони живуть. 

УКРАЇНЦІВ МЕНШАЄ
До 2050 року населення України змен-

шиться на 5,5 млн. Про це заявили в Інсти-
туті демографії та соцдосліджень НАНУ. 
Чисельність людей трудоактивного віку 
(20-59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді 
як кількість людей у віці 60 років і старших 
збільшиться на 2,6 млн, а їх частка в насе-
ленні (рівень старіння) зросте до 33%.

з молотка

відкриття

статистика

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 матеріалів

•Металочерепиця 
•Металопрофіль

Гуртом та вроздріб
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+6 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 9 ГРУДНЯ

+5 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 10 ГРУДНЯ

0 0C–2 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 11 ГРУДНЯ

0 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 13 ГРУДНЯ

+9 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 12 ГРУДНЯ

+6 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

СУРОГАТНА МАТИ ЗАВАГІТНІЛА 

ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ У США жінка стала сурогатною 
матір’ю для безплідної пари з 
Китаю і одночасно завагітніла 

від свого чоловіка, повідомляє 
Science Alert.

Аллен народила двох здорових дітей, 
тому вирішила стати сурогатною матір’ю. 
Жінка хотіла допомогти іншим парам, які не 
можуть народити. Окрім цього, у сім’ї були 
фінансові труднощі, а за виношування дитини 
пропонували $30 тисяч.

Жінка зв’язалася з сурогатним агентством 
і згодом її познайомили з китайською па-
рою. У квітні 2016 року один з їхніх ембріонів 
успішно імплантували в її матку. Однак через 
шість тижнів лікар під час ультразвукового 
дослідження виявив двох дітей.

У той час всі припускали, що двоє дітей 
були ідентичними близнюками (в результаті 
розщеплення ембріонів китайської пари) ні-
хто не врахував набагато менш вірогідне по-
яснення, зване суперфетацією.

Суперфетація – це запліднення другої 
яйцеклітини через деякий час після початку 
вагітності, в результаті чого у матці жінки роз-
виваються два плоди, вік яких різний.

Подібне явище у людей дуже рідкісне. 
Усього в медичній літературі реєструвалося 

близько 10 таких випадків. Частіше це трап-
ляється в тваринному світі і спостерігається в 
гризунів, кроликів, коней, овець і кенгуру.

У випадку Аллен і її партнера, незважаючи 
на використання презервативів під час суро-
гатної вагітності, їм мимоволі вдалося зачати 
другу дитину.

Після народження дітей стало очевидно, 
що вони не були близнюками, окрім того,  
різнилися за віком. «Я помітила, що одна ди-
тина була набагато легшою за іншу», – сказа-

ла Аллен.
За кілька тижнів тест на ДНК підтвердив, 

що одна дитина генетично збігалася з китай-
ською парою, але в іншої були гени Аллен і 
Джаспера.

Після юридичних битв з агентством, яке 
організувало сурогатне материнство і вима-
гало, щоб Аллен та Джаспер відмовилися від 
своєї біологічної дитини на користь китай-
ської пари, малюка на ім’я Малачі повернули 
батькам-американцям.

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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Розсекречені документи з 
архівів ЦРУ підтверджують, 
що нацистський лідер 
Адольф Гітлер не покінчив 
життя самогубством у 1945 
році, а втік до Латинської 
Америки, повідомляє УНІАН.

Один з інформаторів аме-
риканської розвідки в 1955 
році повідомляв, що колишній 
есесівець Філіп Сітроен нібито 
зустрічався після закінчення 
Другої світової війни з Гітле-
ром, який ховався в Колумбії 
під прізвищем Шріттельмайєр. 
У доповіді агент стверджує, що 
Сітроен контактував з фюре-
ром приблизно раз на місяць. 
Це відбувалося під час відря-
джень з Венесуели в Колумбію. 
Як доказ до документів була 
прикріп лена фотографія Сі-
троена з людиною, схожою на 
Адольфа Гітлера, зроблена в 
1954 році у місті Тунха (Колум-

Roshen ($274 млн). Далі роз-
ташувалися Nemiroff  ($255 

млн), «Нова Пошта» 
($218 млн), 
« П р и в а т -
Банк» ($211), 

« Х о р т и -
ця» ($203), 

Rozetka ($179 
млн), «Київстар» 

($168 млн) і «Обо-
лонь» ($162 млн).

Вартість кож-
ного бренда розра-

ховувала компанія MPP 
Consulting. Методологія оцінки 

заснована на фінансових резуль-
татах компаній-власників тор-
гових марок, а також факторах, 
які можуть впливати на вартість 
бренда: географічне покриття 
продажів, технологічний склад-
ник, продукція, що випускається, 
а також інвестиційна привабли-
вість галузі.

«МОРШИНСЬКА» – 
НАЙБАГАТШИЙ БРЕНД УКРАЇНИ

ГІТЛЕР ВТІК ДО 
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

бія). Через деякий час, за сло-
вами інформатора ЦРУ, Гітлер 
перебрався в Аргентину.

За офіційною версією, 
Адольф Гітлер разом з дружи-
ною Євою Браун покінчили з 
собою 30 квітня 1945 року в 
Берліні під час штурму німець-
кої столиці радянськими вій-
ськами. 
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Вартість
ного бренд

ТОП-100 
найдорожчих 
національних 
торгових марок 
склав журнал 
«Новое Время» 
спільно з MPP Consulting. 
Сумарна вартість цієї сотні 
лише трохи не дотягує до 
$5,5 млрд.

На першому місці розташова-
ний бренд «Моршинська», вар-
тість якого оцінили в $507 млн. 
Друге місце посіла компанія 
Sandora, її вартість оцінюють у 
$312 млн. Замикає трійку найба-
гатших торгових марок в Україні 

biz.nv.ua

buro247.ua
sciencealert.com

christies.com

Суперфетація – рідкісне явище у людей

Гітлер не застрелився
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