
ІДУТЬ У ЗАСВІТИ 
ТИТАНИ...

7 грудня на 72-му 
році життя відійшов 

у вічність український 
письменник, журналіст, 
почесний громадянин 
Луцька і Каменя-
Каширського, депутат 
облради кількох 
скликань, бізнесмен 
Іван Корсак.  

Екс-президенту Грузії 
49-річному Міхеілу 
Саакашвілі, якого 

8 грудня затримали і 
помістили до ізолятора 
тимчасового тримання 
СБУ, обрали запобіжний 

захід. Печерський районний 
суд Києва 11 грудня 
відпустив політика з-під 
варти на поруки народних 
депутатів, хоча прокурори 
клопотали про обрання 
запобіжного заходу у 

вигляді цілодобового 
домашнього арешту на 
два місяці. Генпрокуратура 
оскаржуватиме рішення 
суду. 

ПОТРЕБА У ЗМІНАХ 
ЗГУРТУВАЛА ЖИТЕЛІВ 
ПРИВАТНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мешканці, які створили вуличний 
чи квартальний комітет, можуть  

впливати на поліпшення умов 
проживання, брати участь в обговоренні 
проектів рішень спільно з депутатами 
міської ради, контролювати якість 
надання комунальних послуг, брати 
участь у конкурсах місцевих ініціатив від 
громади.
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ТРАМП ВИЗНАВ 
ЄРУСАЛИМ ЗА 
ІЗРАЇЛЕМ. ЧЕКАТИ 
ВІЙНИ? 

міжнародний конфлікт

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 6

 читайте на стор. 4

на часі

  читайте на стор. 7

ЯК ЗРОБИТИ 
БІОМЕТРИЧНИЙ 
ПАСПОРТ

СААКАШВІЛІ: «ПОРОШЕНКО 
ЗМОВИВСЯ З ПУТІНИМ»

У РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ: 
ЧЕРЕЗ БЮРОКРАТІЮ 
В ШКОЛІ НЕ МОЖУТЬ 
ЗАМІНИТИ ВІКНА

У загальноосвітній школі села Шельвів 
уже який рік не можуть завершити 

програму енергозбереження. Три роки 
тому тут встановили понад 115 сучасних 
вікон. Лишилося ще 42 та 8 дверей. 
На останній сесії Волинської обласної 
ради на придбання вікон для цієї 
школи виділили 200 тис. грн. Проте в 
навчальному закладі сумніваються, що 
їхню школу нарешті засклять. 

на межі

гірка втрата

підсумки

 читайте на стор. 20

 читайте на стор. 11

 читайте на стор. 13

 читайте на стор. 19

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«МОЛОДИЙ ФАХІВЕЦЬ 
МАЄ ОТРИМУВАТИ ТРИ 
МІНІМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ»

ціна брехнідилема

Міжнародний 
олімпійський 

комітет нарешті ухвалив 
вердикт – держави 
Росії на зимових 
Олімпійських іграх 2018 
року не буде, місцевий 
Олімпійський комітет 
дискваліфіковано. 
Будуть «Олімпійські 
атлети з Росії» (ОАР), але 
виступатимуть вони під 
нейтральним прапором, 
а у випадку перемоги на 
церемонії нагородження 
вмикатимуть гімн МОК.

ГАНЬБА ІСТОРИЧНОГО МАСШТАБУ

Як захистити себе і свою родину від 
надмірної тривоги? Як віднайти 

душевний спокій і рівновагу?

НА ДУШІ НЕСПОКІЙНО? 
ПІДЛІКУЙТЕ НЕРВИ РОСІЯ ОПИНИЛАСЯ ПОЗА ЗИМОВИМИ ОЛІМПІЙСЬКИМИ ІГРАМИ: 

УПЕРШЕ КРАЇНУ ДИСКВАЛІФІКОВАНО ЧЕРЕЗ ДОПІНГОВУ КОРУПЦІЮ

 читайте на стор. 146
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$1 ТРЛН – НА ХАБАРІ 
Щорічний обсяг хабарів у світі ООН оці-
нила в $1 трлн. Ще $2,6 трлн світова еко-
номіка втрачає через корупцію. Росія, 
Україна і Казахстан за індексом корупції 
посідають 131-ше місце в світі.

У СОМАЛІ ПІДІРВАЛИ 
ЖУРНАЛІСТА
30-річний тележурналіст Мохамед Ібра-
гім Гаабоу загинув від вибуху бомби не-
подалік свого будинку в Могадішо. Ви-
бухівку підклали у його авто.

У КАЛІФОРНІЇ – ПОЖЕЖІ
Понад тиждень через сильні вітри ряту-
вальники не можуть приборкати масш-
табну пожежу на півдні штату. Вогонь 
знищив понад 800 будівель. Під загро-
зою – ще 18 тисяч будівель. Евакуйова-
но 200 тисяч людей. Завдано збитків на 
$27 млрд.

КОНТРРОЗВІДКА ПОЛЬЩІ 
СПІВПРАЦЮВАЛА З ФСБ 
Колишній голова Служби військової 
контррозвідки РП Петро Пителя співпра-
цював з ФСБ РФ. Йому світить три роки 
тюрми. Контакти з ФСБ Варшава інкримі-
нує і попереднику Пителі Янушу Носеку. 

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ – 
ЗАМАХ НА ПРЕМ’ЄРА  
Спецслужби затримали двох чоловіків, 
які планували замах на прем’єр-міністра 
Терезу Мей. Терористи хотіли підірвати 
замасковану під сумку бомбу біля рези-
денції прем’єра. 

ІРАК БІЛЬШЕ НЕ ВОЮЄ З ІДІЛ
9 грудня Ірак заявив про закінчення 
вій ни з терористичним угрупованням 
«Ісламська держава» на своїй території. 
Прем’єр Іраку Хайдер Аль-Абаді прого-
лосив 10 грудня національним святом.

МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ ЛІТАК 
ЗБИЛИ РОСІЯНИ
Ключовим фігурантом справи про 
збитий над Донбасом малайзійський 
«Боїнг-777» виявився російський ге-
нерал-полковник Микола Ткачов. Літак, 
що прямував із Амстердама в Куала-
Лумпур, проросійські бойовики збили 
17 липня 2014 року. Загинуло 298 осіб.

ПОЛЬЩА ВІДГОРОДИТЬСЯ 
СТІНОЮ
Уряд Польщі ухвалив рішення побудувати 
стіну на кордоні з Білоруссю та Україною, 
аби убезпечитися від африканської чуми 
свиней. Вартість утримання та функціону-
вання стіни в перший рік сягне $54 млн.

ПУТІН ІДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ
65-річний Володимир Путін офіційно за-
явив, що вчетверте балотуватиметься на 
пост президента. Вибори заплановано на 
березень 2018 року. До слова, днями Путін 
наказав вивести з Сирії частину військ РФ.

У ГРУЗІЇ ДОЗВОЛИЛИ 
МАРИХУАНУ
Конституційний суд Грузії скасував кри-
мінальне покарання за вживання мари-
хуани. Суд зазначив: людина може само-
стійно вибирати форму відпочинку.

ЄС ВИВІВ З-ПІД САНКЦІЙ 
РОСІЙСЬКЕ ПАЛИВО
Євросоюз виключив зі списку санк-
цій проти РФ операції із закупівлі або 
продажу ракетного палива гідразину, 
потрібного для спільного російсько-
європейського проекту ExoMars.

У ЄГИПЕТ – ЕЛЕКТРОННІ ВІЗИ 
Українці вже з грудня можуть подава-
ти заявки на оформлення електронних 
віз для мандрівок у Єгипет. Заявник має 
мати закордонний паспорт, електронну 
копію паспорта, документи про мету і 
строки поїздки, зворотні квитки та пла-
тіжну банківську картку.

ПАПА ХОЧЕ ЗМІНИТИ «ОТЧЕ 
НАШ» 
В українській версії «Отче наш» звучить: 
«І не введи нас у спокусу...». На думку 
папи, це слід змінити, бо можна подума-
ти, що Бог вибирає, чи ввести нас у спо-
кусу, чи ні. У Франції вже змінили текст 
молитви. Тепер цей рядок звучить так: «І 
не дозволь нам піддатися спокусі».

світова хроніка

громадам – розвиток

злочин і кара

ПРИБУЖЖЮ – ЩЕ ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВПРИБУЖЖЮ – ЩЕ ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ

ЗА П’ЯНЕ ДТП – ЗА П’ЯНЕ ДТП – 
В’ЯЗНИЦЯВ’ЯЗНИЦЯ

ВОЛИНЯНИ – ПРОТИ ВОЛИНЯНИ – ПРОТИ 
ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ 

мітинг

З ПОСАДИ – 
ЧЕРЕЗ АВАРІЮ

ВЕТЕРАНИ МВС 
СТРАЙКУЮТЬ 

В АВАРІЇ ЗАГИНУЛО 
ДВОЄ ПІШОХОДІВ  

справедливо

достукатися до влади

нещастя

ПОСАДОВЕЦЬ «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІСУ» – 
ХАБАРНИК

на гарячому

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МАТИМЕ НОВІ ТРОЛЕЙБУСИ
громадський транспорт

Луцьк

Міська влада має 
намір закупити 
30 нових 

низькопідлогових 
тролейбусів. Для цього 
до бюджету міста 
планують залучити 
кошти Європейського 
інвестиційного банку. 

Громадський електротранспорт 
Луцька потребує суттєвого онов-
лення, середній вік тролейбусів ста-

новить 23,5 року за норми 10 років. 
Зі слів директора департаменту 

економічної політики Олександра 
Озіновича, близько €4 млн плану-
ють скерувати на придбання тро-
лейбусів, інші кошти спрямують 
на розбудову та модернізацію інф-
раструктури електротранспорту 
міста.

Загалом у рамках фінансової 
угоди між урядом України та Євро-
пейським інвестиційним банком 
Луцька міська рада планує залучити 
до бюджету €5 млн 797 тис. 

Електротранспорт 
суттєво оновиться

Нововолинськ, Володимир-
Волинський, Любомльський, 
Іваничівський райони

На розвиток Прибужжя за 
пропозицією нардепа Ігоря Гузя 
надійде ще один транш державних 
коштів – 6 млн грн субвенції. 

Гроші спрямують на закупівлю меб-
лів, побутової техніки у школи та дитсад-
ки, ФАПи, клуби й інші заклади, музичне 
обладнання, спортінвентар. У школи ре-

гіону придбають 16 комп’ютерних класів 
та 3 мультимедійні комплекси. 

На розвиток Нововолинська на-
дійде 1,2 млн грн, Володимира-
Волинського – майже 800 тис. грн, 
Володимир-Волинського району – май-
же 1,2 млн грн, Іваничівського – 1,4 млн 
грн, Любомльського – 1,4 млн грн.

Загалом у 2017 році на нагальні проб-
леми громад Прибужжя із соцеконому 
буде спрямовано майже 26 млн грн.

Луцьк 

7 грудня під стінами 
Волинської ОДА і 
облради відбувся 
мітинг на підтримку 
продовження мораторію 
на продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення. 

На думку мітингувальни-
ків, нині сільськогосподарська 
земля не може бути товаром в 
Україні. У Конституції вказано, 
що земля є національним ба-
гатством України та власністю 
народу. Попри це, чинна влада 
потирає руки, аби запровадити 
ринок продажу сільськогоспо-
дарської землі. 

Цього, на думку мітингуваль-
ників, не можна допустити через 
низку фактів. По-перше, в Україні 
зареєстровано приблизно 30 тис. 

перепродадуть іноземцям, а 
українці стануть рабами на своїй 
землі.

Учасники акції підтримали 
звернення, адресоване голові 
ОДА та голові Волиньради. Вони 
прагнуть, аби аналогічне звер-
нення затвердили під час сесії 
облради, а голова облдержад-
міністрації нарешті почув влас-
ний народ і доніс цю позицію до 
Прем’єр-міністра та Президента.

У зверненні йдеться про те, 
що потрібно продовжити мора-
торій на продаж земель сільсько-
господарського призначення, 
що діє до 2018 року, та провес-
ти референдум. Уже цього року 
центральні органи влади взяли 
на себе зобов’язання перед МВФ 
на ухвалення відповідних зако-
нів щодо запровадження ринку 
землі сільськогосподарського 
призначення. Тому в парламенті 
буде ініційовано ухвалення від-
повідного закону. 

фермерських селянських госпо-
дарств. У сусідній Польщі їх налі-
чується 2,5 млн, хоча земель там 
менше. Польща давно запрова-
дила безвідсоткове кредитуван-

ня цього бізнесу. В Україні 80% 
громадян перебувають за межею 
бідності, тому впровадження 
ринку призведе до того, що землі 
скуплять двоє-троє осіб, згодом 
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Ратнівський район

На хабарі попався начальник відділу 
сервісних послуг у Волинській 
області управління логістики та 
митного забезпечення державного 
підприємства «Укрінтеравтосервіс».

Він вимагав у приватного підприєм-

Луцьк

Засудили 59-річного бізнесмена 
Володимира Мігаса, який 8 грудня 
2016 року збив 16-річного юнака 
на вулиці Дубнівській у Луцьку. 
Чоловікові дали 4 роки і 6 місяців 
тюрми.

Влад Андрушків разом із другом пе-
реходив дорогу на пішохідному перехо-
ді, коли його збило авто. Водій не надав 
постраждалому допомоги, покинув міс-
це пригоди, зіткнувся зі ще двома авто й 
змушений був спинитися через пошко-
дження свого транспортного засобу. 

Хлопець отримав тяжкі тілесні ушко-

Ковельський район

5 грудня волинські правоохоронці-пенсіонери 
перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава. 
Близько 50 людей з Ковеля, Любешова, 
Маневичів, Каменя-Каширського зібралися на 
акцію протесту поблизу Люблинця. 

Майже у всіх ветеранів МВС пенсії від 1500 грн. 
Тому вони вимагають, аби їх підвищили. 

Мітингувальники передали звернення до Пре-
зидента з вимогою перерахувати їм пенсію, адже це 
передбачено у законодавчих змінах. Якщо людей не 
почують, вони обіцяють радикальні акції протесту.

дження і тривалий час перебував у реані-
мації у важкому стані. Батьки юнака кажуть, 
що він і досі не опритомнів. Зараз Влад пе-
ребуває вдома і потребує реабілітації.

Свідок ДТП Владислав Радчук каже, 
що Мігас легко відбувся, та навіть якщо 
чоловік надовго потрапить до в’язниці, 
Владу це ніяк не допоможе. Адже горе-
водій скалічив життя юнаку.

ця $1 тис. за розв’язання питання щодо 
одержання в оренду пересувного рухо-
мого комплексу, розміщеного в селі До-
манове Ратнівського району на терито-
рії, яка належить підприємству.

Хабарника затримали 22 листопада, 
коли він одержав $700 неправомірної 
вигоди. Ще $300 посадовець отримав у 
липні. 

Володимир Мігас

volyn24.com

Маневичі, Луцький район 

4 грудня 26-річний житель Прилісного на 
автомобілі Audі збив 52-річного чоловіка. 
Автопригода трапилася ввечері на вулиці 
Луцькій. Пішохід переходив дорогу на 
проїжджій частині. 

А 6 грудня у селі Зміїнець в аварії загинула 76-річна 
пенсіонерка. 24-річний житель Львівщини на автомо-
білі «Сітроен Берлінго» наїхав на жінку. Вона померла 
на місці від отриманих травм. Правоохоронці кажуть, 
що водій був тверезим. Причиною аварії стали погодні 
умови, а також те, що жінка переходила дорогу в не-
встановленому місці. Триває досудове розслідування. 

Нововолинськ 

У Нововолинському відділі поліції – кадрові 
зміни. Віктора Пикалюка призначили тимчасо-
вим виконувачем обов’язків начальника поліції. 

Попереднього керівника Сергія Галащука звіль-
нили після того, як 24 листопада його BMW виїхало 
на зустрічну смугу і протаранило ВАЗ, 67-річний водій 
якого загинув на місці, інформує «Буг». Поліцейському 
оголосили про підозру. Йому світить від 3 до 8 років 
тюрми. СБУ просить свідків ДТП надати будь-які досто-
вірні відомості, записи з відеореєстраторів та інші дані, 
аби об’єктивно закінчити досудове розслідування.

Нині сільськогосподарська земля 
не може бути товаром в Україні
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РАДА УХВАЛИЛА 
ДЕРЖБЮДЖЕТ 
Депутати передбачили доходи в розмірі 
913,613 млрд грн, витрати – 988,6 млрд 
грн. Прожитковий мінімум з 1 січня 
складе 1700 грн, мінімальна зарплата 
зросте до 3723 грн. На оборону виділять 
165,3 млрд грн, на освіту – 217,5 млрд грн, 
на охорону здоров’я – 112,5 млрд грн.

МІЛЬЙОНИ – В ОФШОРИ
Близько $19 млн вивели в офшори з 
«Південкомбанку», близького до «Сім’ї» 
екс-президента Віктора Януковича. А 
його власник Руслан Циплаков допома-
гав організовувати поставки зброї для 
розгону Євромайдану.

ВИЛУЧИЛИ ПІВТОРИ ТОННИ 
БУРШТИНУ
На Рівненщині ліквідували два цехи з об-
робки сонячного каменю. Одна партія 
бурштину важила понад 1000 кг і варту-
вала близько 10 млн грн, інша – 600 кг 
на 6 млн грн.  

ПРЕЗИДЕНТ «КАРПАТ» 
ВІДКУПИВСЯ
Мати дівчини, яку 18 серпня на смерть 
збило авто президента ФК «Карпати» 
Петра Димінського, заявила, що бізнес-
мен відшкодував їй усі збитки, а вона 
більше не має до нього претензій.

СТВОРИЛИ «НАЦІОНАЛЬНУ 
ВУГІЛЬНУ КОМПАНІЮ»
Кабмін створив держпідприємство, яке 
об’єднало 19 підприємств, що мають 33 
державні шахти. Туди увійшло і ДП «Во-
линьвугілля».

З-ЗА КОРДОНУ – ТРИ 
ПОСИЛКИ НА МІСЯЦЬ
Українці можуть провозити товари вар-
тістю до €500 і вагою до 50 кг за умови, 
що були відсутні в країні більш як 24 год 
і в’їжджають в Україну не частіше, ніж 
один раз на 72 год. Якщо ці тимчасові 
проміжки не дотримано, ввезти товарів 
можна на суму до €50. Також можна вво-
зити три посилки (до €150 кожна) про-
тягом одного місяця. Четверту посилку 
обкладають податком, митом і акцизом.

УКРАЇНА ВИГРАЛА МОВНУ 
СУПЕРЕЧКУ 
Венеціанська комісія не підтримала пре-
тензії Угорщини щодо того, що мовна 
стаття українського освітнього закону 
обмежує права нацменшин. 28 вересня 
в Україні набув чинності закон «Про осві-
ту», відповідно до якого у середній школі 
для нацменшин плавно запроваджуєть-
ся українська як мова викладання.

LANOS БІЛЬШЕ НЕ 
ВИПУСКАТИМУТЬ  
Запорізький автомобілебудівний завод 
зупинив виробництво авто моделі Lanos 
і планує сконцентруватися на випуску 
комерційної техніки.

НАЙБІЛЬШЕ «ЄВРОБЛЯХ» – 
ІЗ ПОЛЬЩІ 
72,8 тис. авто на іноземних номерах було 
ввезено в Україну з Польщі. На другому 
місці Литва – 43,6 тис. У першу п’ятірку 
також увійшли: Болгарія – 10,8 тис., Че-
хія – 8,8 тис., Угорщина – 7,2 тис.

УКРОП – УЖЕ В КРИМУ
Створення Республіканської організації 
партії в Криму затвердив УКРОП. Голо-
вою осередку став кримський татарин 
Ерфан Кудусов. Активісти партії пра-
цюватимуть над тим, щоб не допустити 
забуття кримського питання всередині 
держави та на міжнародному рівні.

ЦИГАРКИ ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
Верховна Рада ухвалила закон про збіль-
шення тютюнового акцизу в 4,5 раза до 
2025 року. Законопроект передбачає 
підвищення акцизного збору на тютю-
нові вироби на 29,7% у 2018 році, а в 
наступні роки – на 20% до €90 за тисячу 
сигарет до 2025 року. 

РІЗДВО У ГРУДНІ – 
ЗА ЗГОДИ ЛЮДЕЙ
УПЦ КП погодиться перейти на свят-
кування Різдва 25 грудня за Григоріан-
ським календарем, якщо цього захоче 
народ, заявив митрополит Філарет.

українська хронікаНА КОРДОНІ – ЧЕРГИколапс

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

ШАХТАРІ 
ВИСТРАЙКУВАЛИ 
ЗАРПЛАТУ

доведені до відчаю

ЗЛОДІЙКИ СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИ
розплата

Любомльський район

На міжнародному 
автомобільному 
пункті пропуску 

«Ягодин» 8 грудня 
вишикувалася 20-
кілометрова черга з 
вантажних автомобілів. 
Вона розтягнулася 
від села Машів аж до 
Ягодинської митниці.

Водії не приховували обу-
рення, адже фури рухалися дуже 
повільно. Простоювати у черзі 
доводилося по кілька діб.

Як пояснила речниця Во-
линської митниці ДФС Валенти-
на Черниш, 1 грудня Державна 
служба з питань безпеки тран-

спорту відновила видачу до-
зволів на поїздки транспорту до 
Польщі. Саме це і спричинило 
черги на пунктах пропуску.

«Якщо 9 і 10 грудня було 1100-
1200 вантажівок, то вже 11 груд-

ня – близько 850. Тобто скоро 
масовий наплив транспорту при-
пиниться, оскільки всі дозволи, які 
було видано в Україні, а їх загалом 
п’ять тисяч, перевізники вже отри-
мали», – пояснили на митниці.

Аби днями не чекати в зато-
рі, водії деяких вантажівок на-
магалися рухатися сільськими 
дорогами. Спочатку транспорт 
курсував повз Столинські Смо-
ляри, але там за ніч так розбили 
дорогу, що одна із вантажівок 
навіть загрузла. Далекобійни-
ки проривалися і через нещо-
давно відремонтовану дорогу 
в селі Забужжя. Одначе місцеві 
перекрили трасу, яка не при-
значена для руху багатотонних 
машин.

Як повідомив 11 грудня пер-
ший заступник голови Волин-
ської ОДА Олександр Степанцов, 
черга на міжнародному пункті 
пропуску «Ягодин» утворилася 
через відсутність бланків на пе-
ревезення вантажу. Не менш як 
10 днів знадобиться, аби ситуація 
стабілізувалася.

Пропускна здатність – 200 вантажівок за зміну

Нововолинськ

Волинські шахтарі отримали 
25 млн грн на зарплату і 5,3 млн 
грн на саморятівники. Про це 
повідомив голова Волинської 
ОДА Володимир Гунчик.

Нагадаємо, волинські шахтарі не 
отримували зарплати з вересня, а в 
листопаді їхній терпець урвався. Доки 
гірники не почали влаштовувати акції 
протесту, усіх усе влаштовувало. Гу-
бернатор навіть закликав шахтарів не 
скаржитися через затримку зарплатні, а 
видобувати більше вугілля.

27 листопада гірники нововолин-
ської копальні «Бужанська» розпочали 
акцію протесту: відмовилися підніма-
тися на поверхню. Працівники з другої 
та третьої змін після відпрацювання не 
виїхали з шахти та залишилися під зем-
лею. Згодом до них долучилися колеги з 
інших змін. Зрештою під землею лиши-
лося 128 робітників. 

Зі слів шахтаря Анатолія Мухоме-
джанова, для повного погашення за-
боргованості із зарплат (включаючи 
грудень) потрібно приблизно 37 млн 
грн.

Луцький район

У серпні 32-річна жителька міста Суми 
пограбувала будинок у селі Рованці.

Зловмисниця викрала гроші, ювелірні 
вироби та цінності. Сума завданої майнової 
шкоди – майже 2,2 млн грн, повідомляє прес-
служба прокуратури області. 

Злодійку оперативно затримали. У ході до-
судового розслідування стало відомо, що жінка 

вже була судима і на Волині не вперше. 
Улітку 2016 року разом із судимою за кра-

діжки подругою вона пограбувала два будинки 
в Підгайцях. З першої оселі жінки прихопили 
гроші та цінності на понад 86 тис. грн. З іншої 
викрали ювелірних виробів, побутової техніки, 
одягу, взуття та хатнього дріб’язку на понад 
133 тис. грн. Подальшу долю обвинувачених 
вирішить суд.

ДІТЕЙ 
ЛІКУВАТИМУТЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ 
СОБАК

грантові кошти

Луцьк

Луцьке комунальне підприємство «Ласка» 
отримає від ЄС грант на €90 тис. на 
проведення занять з дітьми-інвалідами. 

За словами керівника КП Богдани Новар-
чук, проект передбачатиме лікування за допо-
могою собак. При цьому на умовах співфінан-
сування Луцька міськрада надасть 10% коштів 
з бюджету. 

За грантові кошти в притулку зведуть літ-
ній майданчик для занять. Європейські фахів-

ці також навчатимуть луцьких спеціалістів. 
Заняття в притулку мають розпочати вже на-
весні.

Також у Луцьку планують збудувати ще 
один притулок для бездомних тварин. Його бу-
дівництво обійдеться у 4 млн 400 тис. грн.

volynnew
s.com

Для безпритульних тварин 
хочуть ще один притулок

volynnew
s.com
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Амброз Бірс
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  Дарина ГОГОДЗА

  Алла САДЕЦЬКА

Статус Єрусалима є одним із 
найгостріших моментів у палестино-
ізраїльському конфлікті. Кожна зі 
сторін вважає місто своєю столицею, 
що пов’язано з його релігійним та 
ідеологічним значенням для кожної 
з них. Саме тут розташовані головні 
святині трьох світових релігій. Ізраїль 
проголосив Єрусалим своєю столицею 
ще у 1949 році та переніс туди всі 
органи державної влади. Натомість 
палестинська сторона претендує на 
Східний Єрусалим як столицю своєї 
майбутньої держави.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 
від 1947 року, що передбачає умови 
розділення британської Палестини на 

дві незалежні держави – єврейську 
та арабську – визначає Єрусалим як 
окрему адміністративну одиницю з 
міжнародним статусом.

Після першої арабсько-ізраїльської 
війни західна частина міста опинилася 
під контролем Ізраїлю, а східна стала 
частиною Трансйорданії. Сучасна 
ситуація склалася за результатами 
Шестиденної війни 1967 року, коли 
Ізраїль зайняв усю територію міста.

Міжнародна спільнота не визнала 
цей факт, що знайшло відображення 
в резолюції Ради Безпеки ООН, яка 
вимагала від Ізраїлю звільнити всі 
окуповані території, зокрема Східний 
Єрусалим.

театр абсурдупороблено-задавнено

міжнародний конфлікт

  Борис ХВИЦЬ

СААКАШВІЛІ: «ПОРОШЕНКО 
ЗМОВИВСЯ З ПУТІНИМ»

ЯЗИК ДО ПОЛІГРАФА ДОВЕДЕ

ТРАМП ВИЗНАВ ЄРУСАЛИМ 
ЗА ІЗРАЇЛЕМ. ЧЕКАТИ ВІЙНИ? 

Екс-президенту Грузії 49-річному Міхеілу 
Саакашвілі, якого 8 грудня затримали і 

помістили до ізолятора тимчасового тримання 
СБУ, обрали запобіжний захід. Печерський 
районний суд Києва 11 грудня відпустив 
політика з-під варти на поруки народних 
депутатів, хоча прокурори клопотали про 
обрання запобіжного заходу у вигляді 
цілодобового домашнього арешту на два 
місяці. Генпрокуратура оскаржуватиме 
рішення суду.

Як відомо, вранці 5 грудня у київській квартирі 
екс-губернатора Одещини на вулиці Костьольній 
силовики провели обшуки. Після візиту СБУ та ГПУ 
Саакашвілі видерся на дах багатоповерхівки й по-
грожував зістрибнути, якщо до нього бодай торк-
нуться. Тим часом під будинком зібралися прихиль-
ники опозиціонера, згодом відбулися сутички з 
правоохоронцями. Зрештою силовики таки вивели 
Саакашвілі й посадили в мікроавтобус, однак акти-
вісти заблокували авто і не дали вивезти політика. 
Уже надвечір під Верховною Радою відбувся мітинг 
на підтримку лідера партії «Рух нових сил», де й ви-
ступив Саакашвілі.

Наступного дня Печерський райсуд заарешту-

Американський президент 
Дональд Трамп офіційно 
визнав Єрусалим столицею 

Ізраїлю. Він кардинально змінив 
політику США в короткому 
виступі 6 грудня, під час якого 
охарактеризував своє рішення як 
спробу сприяти прагненню до миру 
в регіоні. Президент також заявив, 
що посольство США в Ізраїлі 
переїде з Тель-Авіва до Єрусалима.

Як зазначив Трамп, відкладаючи роз-
в’язання питання про статус Єрусалима з 
1995 року, Америка нічого не досягла на 
шляху мирного врегулювання конфлікту між 
ізраїльтянами й палестинцями. Проте додав, 
що в Ізраїлю є право визначати свою столи-
цю самостійно.

Заява Трампа означає, що США визнають 
юрисдикцію Ізраїлю над усім Єрусалимом, 
тоді як більшість арабських країн вважають, 
що східна частина міста має стати столицею 
незалежної палестинської держави. Після 
Шестиденної війни Ізраїль узяв під контроль 
увесь Єрусалим. Більшість арабських країн 
не визнають цього і вважають, що Східний 

МАЙЖЕ 70 
УКРАЇНЦІВ – 
У «РАЙСЬКИХ 
ДОКУМЕНТАХ»
68 українців фігурують у 
міжнародному розслідуванні 
щодо офшорів «Райські 
документи». В Україні офшорами 
послуговуються і великі групи 
компаній, і маленькі стартапи, 
інформує Deutsche Welle.

З 57 офшорів, власниками яких є укра-
їнці, 27 зареєстровано на Британських 
Віргінських островах, 11 – на Бермудських 
островах, 7 – на Мальті, 4 – на острові Мен, 
3 – на Кайманових островах, 3 – на Сей-
шельських островах, 1 – у Великобританії 
й 1 – на острові Джерсі. 

Дві третини українців-засновників оф-
шорів «Райських документів» є керівника-
ми або власниками українських компаній, 
що працюють в аграрному, фінансово-
інвестиційному, фармакологічному, тран-
спортному, енергетичному й ІТ секторах.

За словами аналітиків YouControl, оф-
шорами користуються і групи компаній, 
зайняті у важкій промисловості й масштаб-
ному виробництві, і невеликі стартапи, які 
розробляють комп’ютерні програми.

Для деяких видів бізнесу, зокрема у 
сфері IT, використання офшорних ком-
паній взагалі є життєво важливим, адже 

нині вихід на велику кількість міжна-
родних платформ для 

поширення сво-
єї IT-продукції 

м о ж л и в и й 
саме через 
іноземні ком-
панії. Таким 

чином вони 
отримують до-

ходи на рахунки в 
іноземних банках.

офшори

Єрусалим має стати столицею Палестинської 
держави.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нета-
ньяху назвав 6 грудня історичним днем. Од-
нак у Палестині й арабських державах цей 
крок сприйняли негативно. Заява Трампа, як 
пригрозив рух Хамас, «відкрила ворота до 
пекла». У Секторі Гази тисячі людей вийшли 

Між екс-депутатом від 
«Свободи» Іриною Фаріон 

і журналістом Дмитром 
Гордоном 16 листопада 
в ефірі «112.ua» трапився 
конфлікт.

Перепалка виникла через озву-
чену Гордоном думку, мовляв, усі 
громадяни України мають володіти 
українською, але не можна заборо-
няти розмовляти іншими мовами й 
силою примушувати вчити україн-
ську. Фаріон же відповіла, що кате-
горично не сприймає такої позиції. 
«Мова – це не зі сфери вподобань. 
Це категорія влади: чия мова – того 
і влада», – зауважила вона й запро-
понувала не давати таким людям ні 
освіти, ні роботи. На що Гордон від-
реагував теж жорстко: «Ви – або ро-
сійський агент, або психічно хвора 
людина». Зрештою запропонував їй 
разом у присутності телекамер про-
йти детектор брехні. 

Ірина Фаріон погодилася, однак 
після ефіру припинила відповіда-
ти на дзвінки журналістів, а пізніше 
повідомила, що пройшла поліграф 
сама. До того ж, озвучила три вимоги 
до Дмитра Гордона.

«Я вимагаю від цього недоство-

на вулиці й палили американські прапори. 
Акції протестів почалися по всьому Близько-
му Сходу. Понад 30 палестинців поранено із-
раїльською армією, одного вбито.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на-
передодні заявив, що в разі, якщо США визна-
ють Єрусалим столицею Ізраїлю, Анкара розі-
рве дипломатичні відносини з єврейською 
державою. У керівництві Палестинської 
Автономії дали зрозуміти: якщо Єрусалим 
буде визнано столицею Ізраїлю, це призве-
де до загострення арабсько-ізраїльського 
конфлікту. Посол Палестинської автономії у 
Великобританії Манул Хасасіан заявив, що 
рішення Трампа – це оголошення війни про-
ти 1,5 мільярда мусульман і сотень мільйонів 
християн, яких не влаштовує, що під ізраїль-
ською гегемонією опиняться релігійні свя-
тині. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза 
Мей і канцлер Німеччини Ангела Меркель 
засудили рішення Трампа.

Наразі Ліга арабських держав вимагає у 
США відмовитися від скандального рішення, 
аргументуючи це тим, що такий крок Вашинг-
тона призведе до зростання насильства в 
усьому близькосхідному регіоні. 

Рішення Трампа щодо Єрусалима може 
стати іскрою, що розпалить ще одну 
криваву пожежу на Близькому Сході

нині вихід на велику кіл
родних пл

поши
єї 

м

ч
от

ходи н
інозем

ІРИНА ФАРІОН І ДМИТРО ГОРДОН ВВАЖАЮТЬ ОДНЕ 
ОДНОГО АГЕНТАМИ ВОРОЖИХ СПЕЦСЛУЖБ

ріння приїхати до Старого Угринова 
(це на Франківщині, нехай собі кар-
ту купить, щоб знав, де то є), упасти 
там на землю, яка першою відчула 
ноги маленького Степанка Бандери, 
і попросити пробачення у Степана 
Бандери і всіх бандерівців за те, що 
воно сказало, що Степан Бандера – 
нацистський прихвостень. Воно ж 
хворе! Нехай поїде і висповідається у 
присутності місцевих ксьондзів і пре-
си», – заявила одіозна свободівка. 

Крім того, пані Фаріон закликала 
свого опонента попросити вибачен-
ня. «Він має публічно на «112 каналі» 
попросити пробачення у доктора 
філологічних наук, професора Ірини 
Фаріон. Це я, чуєш мене, Гордоне? Ба-
жано на колінах», – наголосила екс-
нардеп. 

Третя вимога Фаріон – пройти по-
ліграф і відповісти на запитання про 
причетність до ФСБ.

Як розповів виданню «Вголос» 
експерт-поліграфолог Олег Ясін-
ський, який тестував Фаріон, свобо-
дівка не співпрацювала зі спецслуж-
бами іноземних держав з імовірністю 
90,35%. 

Проте Гордон не повірив у ре-
зультати тестування і знову запросив 
Фаріон пройти детектор брехні ра-
зом: «Якщо ви не погодитеся, я буду 
вважати вас агентом ФСБ Росії або 
КДБ СРСР». Більше того, за словами 
Дмитра Гордона, від виконавчого 
директора Всеукраїнської асоціації 
поліграфологів Володимира Ведмедя 
він отримав інформацію про спеціа-
ліста, який тестував Фаріон. За дани-
ми Ведмедя, у Ясінського російська 
ліцензія, її він здобув цьогоріч у трав-
ні спеціально для роботи в Україні.

ostro.org

вав на два місяці без права внесення застави Се-
веріона Дангадзе, керівника київського обласного 
осередку «Руху нових сил», якого затримали в Луб-
нах на Полтавщині під час спроби залишити тери-
торію країни. Йому інкримінують посягання на те-
риторіальну цілісність і недоторканність України, 
стаття передбачає обмеження волі на строк від 
трьох до п’яти років або позбавлення волі на той 
самий термін. У Дангадзе вилучили сумку з дока-
зами отримання коштів від українського олігарха-
втікача Сергія Курченка. Правоохоронці також 
знайшли паспорт громадянина України Міхеіла 
Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі 
Дангадзе.

Генеральна прокуратура підозрює, що політичну 
діяльність лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашві-
лі спонсорував олігарх Сергій Курченко, який разом 
з іншим оточенням екс-Президента Віктора Януко-
вича втік з України. Гроші використовували на орга-
нізацію акцій непокори для усунення чинної влади. 
Саакашвілі ж заявив, що не знає, хто такий Курчен-
ко, і стверджує, що оприлюднений запис його з ним 
розмови підроблений.

«Режими Порошенка з Путіним мають на меті 
затримати мене і передати олігархам у в’язницю в 
Україні чи Грузії. Це наказ Путіна», – заявив Саакашві-
лі, звинувативши українську владу у змові з Росією.

10 грудня, поки Саакашвілі перебував в ІТТ, у сто-
лиці відбулася акція протесту, учасники якої озву-
чили чотири вимоги до парламенту: перша – закон 
про імпічмент, друга – закон про антикорупційний 
суд, третя – ухвалення в другому читанні закону про 
вибори, четверта – відставка Генпрокурора Юрія Лу-
ценка.

Тим часом Президент Петро Порошенко заявив, 
що ситуація з Міхеілом Саакашвілі не варта міжна-
родної уваги: «Закон порушувати не можна. Неза-
конно перетинати кордон ніхто не має права. Якщо 
когось фінансує держава-агресор або її спецслужби 
чи олігархи для того, щоб підірвати соціальний спо-
кій або стабільність у державі, за це також передба-
чена кримінальна відповідальність».

Ув’язнити грузина наразі не вдалося

Valentyn O
girenko/Reuters
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ДЕПУТАТИ НЕ СТАЛИ 
«ФІЛІЄЮ» АДМІНІСТРАЦІЇ

Ігор Лех – один з небагатьох 
депутатів Волиньради, які 
не змінювали політичних 

уподобань протягом останніх 
десяти років. Затятий 
«батьківщинівець», незважаючи 
на те, що його позбавили 
партійного квитка, і далі працює у 
складі фракції ВО «Батьківщина».

– Ви депутат обласної ради уже другу 
каденцію, маєте з чим порівнювати. Коли 
працювалося краще і комфортніше?

– І за цієї, і за попередньої каденції були 
плюси та мінуси. Нинішня обласна рада є 
більш впливовою і незалежною. Так історично 
складалося не лише в області, а й в Україні, що 
обласні ради були залежними від адміністра-
цій. Перед сільськими, районними, обласни-
ми радами стоїть завдання – «скрутити», «пе-
регнути» місцевих депутатів на свою користь. 
Головна відмінність нинішньої обласної ради 
Волині у тому, що ми не піддаємося на впли-
ви, а інколи й репресії з боку облдержадміні-
страції. Усе завдяки не лише складу депутатів, 
а й потужному голові облради Ігорю Палиці. 
Ще два роки тому, коли рада запрацювала у 
новому складі, я не міг подумати, що методи 
роботи в ОДА лишаться такими ж, якими були 
до цього. Я щиро вірив, що Україна, почина-
ючи з 2014 року, змінилася. На жаль, зараз 
можу впевнено сказати, що нічого не зміни-
лося, нав паки, усе продовжується в кращих 
традиціях системи, яка руйнує Україну.

– А що поганого в тому, що обласна 
рада і адміністрація працювали б злаго-
джено? Вам як депутату не заважає в ро-
боті відсутність діалогу між Гунчиком та 
Палицею?

– Мене не дуже цікавить їхній діалог. Мене 
більше хвилює те, що нічого не відбувається 
в країні, бо змін ми заслужили кров’ю деся-
тьох тисяч Героїв, які загинули на війні. І ніяке 
це не АТО, це справжня війна! Ми втратили 
Крим, частину територій Донецької та Луган-
ської областей, це не дає нам права думати і 
жити, як раніше. А що стало причиною цього 
всього? Непрозорість влади, закулісні домов-
леності... Розумію, що є питання національної 
безпеки та оборони, які не можна виносити 
на загал, але у нас дійшло до того, що під гри-
фом «цілком таємно» просто залагоджують 
приватні справи.

– Ви не є членом партії «Батьківщина», 
але досі залишаєтеся у складі фракції цієї 
політичної сили. Чому?

– Про це багато говорили в перший рік 
мого депутатства цієї каденції. Моя особис-
та думка така: на жаль, у «Батьківщині», як і в 
багатьох інших партіях, усе роблять в кому-
ністичних традиціях: закрита інформація, ви-
ключення неугодних, призначення тих, хто 
вигідний... Єдина помилка партійного керів-
ництва під час виключення з партії мене та 
моїх колег – неправильно вибрана причина. 
Нагадаю, що нас виключили з лав «Батьків-

щини» через те, що голосували за створення 
комунального підприємства «Волиньприрод-
ресурс», яке мало б навести лад у видобутку 
корисних копалин, у тому числі – бурштину. 
Роботу цього підприємства досі гальмує ОДА. 
Отакий виходить маразм. Я і мої колеги, яких 
теж виключили з партії, спочатку були на-
лаштовані доводити свою правоту, адже ми, 
може, й порушили правила партійної поведін-
ки, але зробили це на користь Волині. Відкрию 
вам секрет: після виключення з боку партійно-
го керівництва були неодноразові спроби по-
вернути окремих депутатів у партію. Але наша 
відповідь така: оскільки виключили нас всіх, 
то і повертати треба усіх разом. І ще цікаво 
було б почути, у чому ж ми були неправі?!

– То ще коли обласну організацію 
ВО «Батьківщина» очолював Олег Кіндер, 
вас намагалися повернути?

– Не хотів би озвучувати імена, але, якщо 
хтось скаже, що не було спроб нас повернути, 
то я готовий їх назвати. До Олега Кіндера як 
до людини не маю жодних претензій, а от як 
керівник обласного осередку... У мене з ним 
зараз ні хороші, ні погані стосунки.

– А у вас ще є бажання повернутися в 
«Батьківщину»?

– Я з цією політичною силою вже більш як 
десять років. Вважаю, що не може партія чи-
нити так з членами, які мають іншу думку, що 
корисна для громади, яка їх обирала. Поки я 
не маю бажання повертатися.

– Ви гарно відгукуєтеся про голову об-
ласної ради Ігоря Палицю. Зважаючи на 
те, що ви зараз безпартійний, не думали 
перейти в УКРОП?

– Ніколи не думав... Мені імпонує Ігор Па-
лиця через те, що має чітку позицію. До речі, 
на перше засідання сесії Волиньради з Киє-
ва приїхав перший заступник голови партії 
«Батьківщина», який зібрав усіх членів фрак-
ції, у тому числі тих, кого потім виключили, і 
передав нам слова Юлії Володимирівни, щоб 
ми підтримували ініціативи УКРОПу та щоб 
проголосували за кандидатуру Палиці під час 
обрання голови обласної ради. Тому співпра-
ця з УКРОПом почалася з першої сесії на про-
хання вищого керівництва, що виправдало 
наші сподівання, ми не стали «філією» адміні-
страції, маємо свою точку зору. Особливо це 
стосується розподілу бюджетних коштів: ні-
хто вже не скаже, що тривають кулуарні ігри... 
Голова обласної ради відмовився від права 
призначати керівників комунальних установ 
у міжсесійний період. Обирає керівників тіль-
ки сесія. Це вперше!

І ще одне щодо моєї партійності. Пропо-
зиції від різних політичних сил були і будуть, 
але я зайшов в обласну раду від «Батьківщи-
ни» і до кінця каденції не вступлю в жодну 
іншу партію. Як складеться життя далі – буде 
видно. А от чи буду я балотуватися ще раз у 
депутати обласної ради – 50 на 50. Бо, з одно-
го боку, хочу й надалі провадити депутатську 
діяльність, а з іншого розумію: мало що вирі-
шують на місцях. Усе йде з Києва, а ми пожи-
наємо лише наслідки. 

– Ви тривалий час у бізнесі, почали 
власну справу ще задовго до депутатства. 
Нащо пішли в політику?

– Якщо правильно організувати бізнес, то 
завжди залишиться трохи вільного часу, який 
можна використати не лише для себе, а зок-
рема для громади. Ставши депутатом, я зро-
зумів, у чому причини повільного розвитку 
країни, області. Виявляється, є купа бар’єрів... 
Повірте, не потрібно стільки депутатів ні у 
Верховній Раді, ні в обласних, ні в районних, 
не потрібні адміністрації, армія чиновників. 
Якби їх було наполовину менше, реформи 
йшли б швидше та були б ефективнішими. 
Київ усе зав’язав на собі і ми, як і 15 чи 20 ро-
ків тому, їздили і їздимо випрошувати повно-
важень чи грошей.

– Пробачте за прямоту, але ви не є над-
то активним депутатом. Не любите афішу-
вати свою роботу чи маєте на це якісь інші 
причини?

– Ніколи не вважав себе публічною лю-
диною. Часом навіть дискомфорт відчуваю, 
коли до мене прикута увага багатьох. Бізнес 
не вимагає публічності, а от у політиці до-
водиться більше виступати у ЗМІ. Але скажу 
вам, що моя публічність чи непублічність 
не заважає мені займатися депутатськими 
обов’язками – дорогами, освітленням, освіт-
німи закладами, екологічними програма-
ми...

За увесь час депутатства я побачив, як 
вдало окремі чиновники підхоплюють тему, 
до якої взагалі не мають жодного стосунку, і 
починають піаритися на ній у всіх можливих 
газетах, на телебаченні. На жаль, багато людей 
цьому вірять. Тому бути їм подібним я не хочу. 
Згадаю той-таки 2014-й... Волонтери розгор-
нули активну допомогу нашим військовим, а 
біля них притесався якийсь чиновник, який 
фотографується і розповідає людям, як він 
уболіває за народ. У цьому вся наша політика 
і цинізм нашого будення. 

– Недолюблюєте чиновників?
– Мені не подобається результат, який 

є сьогодні. Я не говорю зараз про рядового 
посадовця, який за копійки виконує робо-
ту, маю на увазі вище керівництво держави. 
Вони забувають про ті 10 тисяч людей, які 
загинули... І поведінка таких управлінців ви-
кликає агресію.

– Ви вже згадували про комунальне 
підприємство «Волиньприродресурс». 
Його створили ще торік, але повноцінно 
працювати воно не почало. Чому?

– Комунальне підприємство «Волинь-
природресурс» не дають розвивати. І в той 
же час губернатор виступає із заявами, що 
на Волині більше запасів бурштину, ніж на 
Рівненщині та Житомирщині разом взятих, і 
лежить він на глибині всього два метри. Моя 
думка щодо цього така: влада не знає, як ти-
хенько забрати бурштин, ще думає, тому ро-
боту «Волиньприродресурсу» гальмують. Ін-
шої причини я не бачу. Це нонсенс – створити 
обласне комунальне підприємство і ставити 
перепони у його роботі. У мене є інформація, 
що в Рівненську область автобусами їздять 
наші волиняни на родовища бурштину, де 
досі є білети і все інше. Нічого не змінилося. 
Навпаки, люди взагалі перестали боятися і до 
цього ще й підключилися ті, хто пройшов вій-
ну. На жаль.

Ром
ан Дом

бровський

Ігор Лех

– Що найбільше турбує жителів вашого 
округу, а це, як відомо, 26 сіл Ківерцівсько-
го району?

– Проблеми у них такі ж, як і у всій краї-
ні – брак коштів. На все. Безробіття, яке зни-
щує села і яке змушує спеціалістів виїжджати 
за кордон. На території округу я буваю через 
день, бо там розташовані виробничі примі-
щення мого підприємства – у селі Пальче, па-
ралельно спілкуюся з жителями.

– Що думаєте про децентралізацію?
– Децентралізаційні процеси вважаю пра-

вильними, це для мене радше оптимізація, бо 
не треба стільки сільських рад, нехай їх буде 
дві-три і менше голів та депутатів.

– Нещодавно створили Цуманську 
ОТГ, і тепер лісове господарство, яке було 
основним наповнювачем бюджету Ківер-
цівського району, сплачуватиме податки 
лише до об’єднаної громади. Що буде з Кі-
верцівським районом?

– Усе в них буде гаразд. Нехай влада уза-
конить усі пилорами, які є на території Ківер-
цівського району, і їм краще житиметься, ніж 
маневиччанам з бурштином. Навести лад з 
лісом – і все буде класно. Джерела фінансу-
вання є де шукати, було б бажання.

– Як ставитеся до медичної реформи? 
Кажуть, що середньостатистичний украї-
нець не зможе оплатити більшості медич-
них послуг.

– Я цікавився цієї темою, але ж погодьтеся, 
що і до реформи медицина не була безплат-
ною. Вважаю, що уже так усе зруйновано, що 
гірше не буде. Невже люди з далеких сіл зараз 
отримують кращі медичні послуги, аніж це 
буде після реформи? Зараз швидку чекають 
годинами, куди вже гірше?! До всього, вва-
жаю, що три госпітальні округи мало на тери-
торії області, треба хоча б п’ять.

– Вас і на початку цього року, і торік 
нагороджували орденами та подяками 
за допомогу бійцям у зоні АТО. Ви актив-
но долучаєтеся до волонтерської справи 
досі?

– Це болюче для мене питання. Але я 
маю власну позицію у цій справі. На початку 
війни, у перший рік, коли були справжні во-
лонтери, я допомагав і зробив чимало. Після 
того як побачив, на що перетворилася війна, 
я поставив крапку. Держава має ставити за-
безпечення військовослужбовців на перше 
місце, у неї було достатньо часу, щоб адап-
туватися й почати посилено допомагати. А 
з військових роблять жебраків – в обласну 
раду чи на бюджетну комісію вони приходять 
з простягнутою рукою, просячи грошей, тоді 
як на центральних каналах розказують, що 
бюджет армії – 100 мільярдів. Щось у нашій 
країні відбувається не те. Волонтерство пере-
творилося на заробітчанство, тому в останній 
рік я допомагаю лише близьким мені людям, 
які служать на сході.



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

СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 49 (97)  14 грудня 2017 року

Найважливіше – це навести лад в душі. Дотримуймося трьох «ні»: не скаржмося, не звинувачуймо, 
не виправдовуймося. Джордж Бернард Шоу

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

децентралізація 

за кордон

Друга половина осені 
позначилася на 
Старовижівщині 

двома довгоочікуваними 
знаковими подіями: 
відбулися перші 
вибори в об’єднаних 
територіальних громадах: 
у Дубечненській, 
Смідинській та 
Сереховичівській, дев’ять 
інших сільських рад 
розпочали діалог щодо 
ймовірного об’єднання. 

На теренах району після гаря-
чих дискусій, схоже, народжуєть-
ся найпотужніша ОТГ, до складу 
якої мають намір увійти населені 
пункти Старовижівської селищної, 
Нововижвівської, Галиновільської, 
Журавлинської, Секунської, Мизів-
ської, Поліської, Седлищенської та 
Старогутівської сільських рад. Цей 
процес клопіткий та тривалий, по-
требує громадського обговорення 
й ухвалення самоврядними органа-
ми відповідних рішень. 

Крига в перемовинах скресла 
14 листопада, коли депутати Старо-
вижівської селищної ради сказали 
такому об’єднанню своє вагоме 
«так». За попереднім рішенням 
представницького органу, ця імо-
вірна ОТГ планувала у своєму складі 
лише половину названих сільських 
громад. Підтримали таке об’єднання 
й старовижівчани, що взяли участь 
у громадських слуханнях, щоправ-
да, вдруге у порожній залі. Чому 
люди такі байдужі до майбутнього 
громади, сказати важко. Очевидно, 
однією з причин є розчарування 
неефективними обіцяними владою 
реформами, які проводять дуже по-
вільно, адже після Революції Гіднос-
ті вони очікували на більше. 

Натомість присутні на громад-
ських слуханнях гаряче обговорю-
вали процес формування громади. 

ДОВГО СПЕРЕЧАЛИСЬ, 
АЛЕ НЕДАРМА

сільських рад. Воно зареєстрова-
не в селі Шкроби Соколищенської 
сільської ради, тому податки від 
його діяльності будуть надходити 
до місцевого бюджету. Покладів 
добрива, за попередніми оцінками, 
тут має вистачити на десятки років. 
Видобуток сапропелю підприєм-
ство планує розпочати після отри-
мання всіх дозвільних документів. 
Для цього вже завезли та змонтува-
ли нове німецьке обладнання, три-
ває його випробування. Здійснено 
капітальний ремонт старих цехів 
та ангарів, збудовано приміщення 
офісного будинку. У планах інвесто-
ра – будівництво житлового комп-
лексу та господарських приміщень 
для майбутніх працівників, яких 
для виробничого процесу треба 
більш як 50.

ГОТУЮЧИСЬ 
ДО РЕФОРМИ, 
МОДЕРНІЗУВАЛИ ФАП

Першим іспитом на активну 
громадську позицію солов’ївської 
сільської громади, що увійшла до 
складу Сереховичівської ОТГ, стала 
участь у модернізації ФАПу в Ницях. 
Створена тут громадська організа-
ція, яку очолила Катерина Римар, 
здобула перемогу в спільному про-
екті ЄС та Програми розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду». Завдяки отримано-
му гранту на п’ять тисяч доларів, 
кош там із сільського, районного та 
обласного бюджетів, співфінансу-
ванню самих жителів села, спонсор-
ській допомозі одного з народних 
депутатів солов’ївська громада уві-
йшла до нової ОТГ практично з но-
вим ФАПом, який має перспективи 
порівняно з іншими, розташовани-
ми на території об’єднаної громади, 
і на реконструкцію якого витрачено 
майже півмільйона гривень. Завдя-
ки модернізації медпункту вдалося 
активізувати громаду задля того, 
аби жителі невеликого населеного 
пункту навчилися самостійно роби-
ти своє життя кращим і продемон-
стрували іншим, на що здатна гро-
мада, в якої є мета.

Біометричні паспорти 
можуть бути двох видів: 

для виїзду за кордон та 
внутрішній. Для безвізових 
мандрівок потрібні 
закордонні біометричні. 
Відмінність такого 
документа від старої його 
версії – він має вбудований 
в обкладинку електронний 
чип та відповідну 
позначку на обкладинці. 
На електронному носії – 
інформація про власника 
паспорта, а також 
оцифроване фото, підпис 
та відбитки вказівних 
пальців рук. Усе це для 
того, щоб спростити процес 
ідентифікації громадянина 
на кордоні, пише «24 
канал».

ДОКУМЕНТИ
Список документів для осіб, 

що досягли 16-річного віку: заява-
анкета (подається особисто або за-
конним представником); паспорт 
громадянина України (для осіб, що 
досягли 14-річного віку); свідоцтво 
про народження (у разі оформлен-
ня паспорта для виїзду за кордон 
уперше особі, що не досягла 14-
річного віку); відповідні документи 
з відміткою банку про здійснення 
встановлених законодавством пла-
тежів (консульського збору) або 
оригінал і копію документа про 
звільнення від таких платежів (кон-
сульського збору); документ про 
реєстрацію у Державному реєстрі 

ЯК ЗРОБИТИ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ

фізичних осіб – платників податків у 
разі його наявності (для громадян, 
що досягли 18-річчя).

Сфотографуватися можна на 
місці. Якщо оформляєте документ 
дитині до 12 років або людині, що за 
станом здоров’я не може пересува-
тися (потрібна відповідна довідка), 
то фото можна принести готові: два 
кольорові 3,5х4,5 та одне 10х15.

Якщо оформляють паспорт для 
виїзду за кордон дитині до 16 років, 
що проживає з одним із батьків, до-
датково подають оригінал або за-
свідчену в установленому порядку 
копію одного з таких документів: 
свідоцтва про смерть другого з 
батьків; рішення суду про позбав-
лення батьківських прав другого з 
батьків; рішення суду про визнання 

другого з батьків безвісти відсутнім; 
рішення суду про визнання друго-
го з батьків недієздатним; довідки 
про реєстрацію місця проживан-
ня дитини разом з одним із бать-
ків, який подає заяву-анкету, або 
у разі оформлення паспорта в за-
кордонній дипломатичній установі 
України – іншого документа, що під-
тверджує таку реєстрацію; оригінал 
витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про на-
родження із зазначенням відомос-
тей про батька.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
У разі оформлення протягом 20 

робочих днів сума адміністратив-
ного збору складає 557 грн 32 коп. 
(з них вартість адміністративної по-
слуги – 253 грн та вартість бланка 
паспорта – 304 грн 32 коп.). Термі-
нове оформлення (протягом 7 ро-
бочих днів) коштуватиме 810 грн 
32 коп. Ще терміновіше – протягом 
трьох робочих днів у випадках, ви-
значених законодавством, – також 

Так, депутати районної ради Ана-
толій Лавринюк та Іван Омельчук, 
попри те, що вже є сформовані нові 
ОТГ, нагадали про переваги ство-
рення єдиної громади та території 
району, аргументуючи власну точку 
зору економічною доцільністю. Таке 
об’єднання передбачав і перспек-
тивний план розвитку громад із са-
мого початку. Однак люди обрали 
інший формат адміністративної 
реформи, тож бачення виборців – 
пріо ритет для представників орга-
нів самоврядування. Тому обидва 
депутати підтримали схвалене се-
сією селищної ради утворення Ста-
ровижівської ОТГ і висловили свої 
думки з приводу його ефективності. 

КУДИ ПІДУТЬ 
ЖУРАВЛИНСЬКА ТА 
СТАРОГУТІВСЬКА 
ГРОМАДИ?

Чимала дискусія зав’язалася 
дов кола приєднання до майбутньої 
Старовижівської ОТГ населених 
пунктів Журавлинської та Старогу-
тівської сільських рад. Помічник на-
родного депутата Ігоря Гузя, депу-
тат районної ради Василь Романюк 

також підтримав об’єднання дев’яти 
сільських громад, але, за його ін-
формацією, журавлинці, схоже, ба-
чать свою перспективу у складі Смі-
динської ОТГ, мовляв, активісти зі 
Смідина вивчали громадську думку 
сусідів, здійснивши в Журавлиному 
подвірний обхід, і переконалися в 
цьому. Як стверджує Василь Петро-
вич, більшість із них зголошуються 
долучитися швидше до Смідин-
ської, аніж до Старовижівської ОТГ. 
Натомість виходець із Журавлино-
го, депутат районної ради Анатолій 
Лавринюк відкидає таке припущен-
ня та впевнений, що його земляки 
вибрали Старовижівську громаду, 
про що свідчать і опитування сіль-
чан, і рішення Журавлинської сіль-
ської ради, а дії смідинців щодо по-
двірного обходу в його рідному селі 
вважає некоректними.

Помічник народного депутата 
Василь Романюк висловив також 
думку, що жителі Старої Гути готові 
активно долучитися до об’єднавчих 
процесів після того, як на території 
сільради відбудеться повне роз-
паювання земель, хоч це два різні 
питання.

Для оформлення паспорта для виїзду 
за кордон, в тому числі біометричного, 
громадяни України мають звернутися 
до будь-якого підрозділу міграційної 
служби. У ДМС наголошують: у 
будь-який підрозділ, незалежно 
від місця проживання громадянина. 
Відповідні підрозділи, що мають 
технічну можливість для оформлення 
біометричних документів, є у кожному 
обласному центрі.
Є така ймовірність, що у відповідь на 

чималий попит деякі підприємливі 
особи можуть організувати такий собі 
бізнес із надання послуг з оформлення 
закордонних паспортів. Приміром, за 
якусь певну суму зголосяться за вас 
занести документи та стояти в черзі. 
Але зауважте: заяву на отримання 
біометричного закордонного паспорта 
людина має подати особисто. Або це 
може зробити законний представник 
громадянина у випадках, передбачених 
законодавством. Але не стороння людина.

обійдеться у 810 грн 32 коп. Якщо 
оформлюватимете закордонний 
паспорт через консульську службу, 
то заплатите додатково ще за кон-
сульський збір.

У жовтні в ДМС повідомили про 
запровадження онлайн-оплати ад-
міністративних послуг на сайті мі-
граційної служби і пообіцяли, що з 
листопада сервіс буде доступний 
для всіх підрозділів, які підключено 
до електронної черги. Відсутність 
платіжної картки не буде пере-
шкодою для отримання послуг чи 
для запису до електронної черги – 
більшість місць у ній і надалі будуть 
доступними через термінали у під-
розділах міграційної служби із мож-
ливістю оплати готівкою або в будь-
якій банківській установі.

Заяви про оформлення паспор-
та розглядають протягом не більш 
як 20 робочих днів із дня подання 
документів. Виняток: у разі терміно-
вого оформлення (за заявою осо-
би) зі сплатою подвійного розміру 
держмита та вартості послуги – до 
7 робочих днів.

Якщо поїздка пов’язана з тер-
міновим лікуванням людини, 
від’їздом особи, яка супроводжує 
тяжкохворого, чи смертю родича, 
який проживав за кордоном, – про-
тягом трьох робочих днів. 

Паспорт видають не довічно. 
Для громадян віком до 16 років – на 
чотири роки, для громадян, яким 
більш як 16 років, – на 10 років з 
дати видачі.

– Це не зовсім так, можливо, 
Василь Петрович неправильно зро-
зумів земляків, – прокоментував 
ситуацію старогутівський сільський 
голова Василь Вавринюк. – Люди 
такої умови не висувають, вони 
просять врешті-решт пришвидши-
ти розпаювання, що триває багато 
років та вже всім набило оскомину, 
і більшість з них зголошуються до 
об’єднання у Cтаровижівській гро-
маді, а не у Cмідинській, як дехто 
вважає. 

ЧИ СПРИЯТИМЕ 
РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ ЗАВОД 
ІЗ ВИРОБНИЦТВА 
САПРОПЕЛЮ?

Та чи не найнепрогнозованіша 
ситуація склалася в Соколищен-
ській сільській раді. Усі інші най-
ближчі до неї сільради ввійшли до 
складу Сереховичівської ОТГ. Соко-
лищенці ж із вибором ще не визна-
чилися.

– Раніше ми ухвалювали рішен-
ня увійти до складу Старовижівської 
ОТГ, – каже соколищенська сільська 
голова Марія Тищук. – Згодом отри-
мали запрошення до Сереховичів-
ської. Кличуть нас до себе й сусіди 
з Ратнівського району, з Велимчен-
ської ОТГ. Чимало сільчан хочуть 
зберегти нинішню сільську раду. 
Втім якогось конкретного рішення, 
попри обговорення та громадські 
слухання, і досі не ухвалено. 

У селах, що входять до складу 
Соколищенської сільської ради, 
великі надії щодо розбудови й 
підтримки громади покладають 
на завод із видобутку та перероб-
ки сапропелю, що належить ТзОВ 
«Волиньсапрофос». Товариство 
отримало згоду депутатів Старо-
вижівської районої ради на корис-
тування надрами для розробки 
родовища сапропелю на територі-
ях Соколищенської та Синівської 

znaj.ua

google.com
.ua/m

aps

Паспорт видають не довічно

Дев’ять сільрад бачать майбутнє у Cтаровижівській ОТГ
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Цінність двох речей можна збагнути, лише втративши їх, – молодості і здоров’я. Арабське прислів’я

  Марта ЮЛАНТОВА
У ГОЛОБАХ БУДЕ 
ІНТЕРНАТ ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ
Ковельський район

Із наступного року почне роботу 
Голобський психоневрологічний 
інтернат для чоловіків зі 
стійкими інтелектуальними (або 
психічними) порушеннями.

За відповідне рішення проголосу-
вали більшість депутатів Волинської об-
ласної ради. 

Новий медзаклад утворять на 
базі Голобського дитячого будинку-
інтернату. Психоневрологічний інтер-
нат буде стаціонарним інтернатним за-
кладом для тимчасового або постійного 
перебування. Також він розрахований 
на соціальний захист чоловіків зі стійки-
ми інтелектуальними (або психічними) 
порушеннями, які за станом здоров’я 
потребують стороннього догляду, 
соціально-побутового обслуговування.

У закладі фахівці надаватимуть й 
медичну допомогу, соціальні послуги та 
комплекс реабілітаційних заходів.

НА ВОЛИНЬ СУНЕ ГРИП
В Україні фіксують збільшення 
кількості хворих на ГРВІ та грип. 
На Волині вже занедужали понад 
40 тис. людей. 

За словами головного державно-
го санітарного лікаря області Наталії 
Янко, найбільше хворіють у Камінь-
Каширському, Маневицькому районах 
та у Луцьку і Нововолинську. 

«На жаль, епідемії не вдасться уник-
нути, цьогоріч можуть захворіти до семи 
мільйонів українців. Загалом є три шта-
ми грипу: «Гонконг», «Брісбен» і «Мічи-
ган». Зараз спостерігається підвищення 
захворюваності. Уже перехворіло понад 
4% населення області, госпіталізовано 
понад 1200 осіб, з яких 75% – діти», – ін-
формувала Янко.  

Цьогоріч більше людей зробили 
щеп лення – 2500 осіб. Торік вакцинува-
лися близько 1700 людей.

для людей

пильнуйте

треба знати

Надміру в’язка 
кров небезпечна 

для здоров’я, адже 
сповільнений кровоплин 
призводить до кисневого 
голодування внутрішніх 
органів і утворення 
тромбів. 

Багато людей п’ють аспірин, 
однак мало кому відомо, що він 
завдає шкоди. Закріплюючись на 
стінках шлунка, часточки аспірину 
в’їдаються й утворюють виразки. 
Тому фітотерапевти і народна меди-
цина радять як джерело аспірину 
чай із листя смородини та малини.  

Варто пам’ятати, що деякі про-
дукти сприяють згортанню крові. 
Ягоди чорноплідної горобини, лис-
тя шпинату й салату містять віта-
мін К і роблять кров густішою. А от 
риб’ячий жир не лише розріджує її, 
а й сприяє розсмоктуванню тромбів 
та склеротичних бляшок. Медики 
радять їсти рибу не менше, ніж три-
чотири рази на тиждень, віддаючи 
перевагу жирним сортам. 

ГУСТУ КРОВ РОЗРІДЯТЬ СПЕЦІЇ  

компетентно

Як захистити себе і свою 
родину від надмірної 
тривоги? Як віднайти 

душевний спокій і рівновагу? 

НІНА НИКИТЮК, НЕВРОЛОГ 
(НЕВРОПАТОЛОГ) ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ:

– Я не радитиму жодних препаратів. Чому? 
Бо за маскою неспокою часто ховаються сер-
йозні захворювання. Людина може місяцями 
пити заспокійливі, але за рік-два все одно 
виявиться першопричина. Тому моя порада 
така: звернутися до фахівця, який зробить об-
стеження. У моїй практиці не раз траплялося, 
що люди на керівних посадах вихлюпували 
своє роздратування на підлеглих. Потерпали 
обидві сторони, доки у керівника не «вилази-
ла» серйозна хвороба.

Звісно, можна попити «Гліцисед» чи «Се-
далгін», які продають в аптеках без рецепта. 
Але без комплексного лікування вони не 
дадуть відчутного ефекту. Як і заспокійливі 
трав’яні чаї.

НІНА БОРОВСЬКА, 
ТРАВНИЦЯ (смт РАТНЕ):

– Раджу щодня з’їдати хоча б по 100-200 г 
ожини. Ця ягода дуже ефективно заспокоює, 
її призначають навіть при неврастеніях.

Корисний седативний чай готують із ви-
сушеного листя ожини: 2 ст. ложки запарю-
ють 0,5 л окропу. Настоюють 30-40 хв і п’ють 
протягом дня по 50-100 г. Для підсилення дії 
можна підсолодити медом.

Ще один простий і доступний збір: чай з 
меліси і м’яти. Висушене листя узяти порівну і 
запарювати 1 ст. ложку на 1 скл. окропу. Про-
цідити і пити, як чай.

Для тих, у кого аритмія, пропоную наступ-
ний рецепт. Узяти в однаковій кількості плоди 
глоду, листя собачої кропиви і корінь валеріа-
ни. Запарювати 1 ст. ложку збору 300 г окропу. 

НА ДУШІ НЕСПОКІЙНО? 
ПІДЛІКУЙТЕ НЕРВИ

Настоювати 30-40 хв, заживати по 1 ст. ложці 
двічі-тричі на день. Можна приготувати спир-
тову настоянку цих трав, придбавши в аптеці. 
Хто не любить різкого запаху валеріани, може 
змішати настоянки глоду і собачої кропиви, а 
валеріану пити в таблетках.

І найпростіший рецепт проти безсоння 
та нервового збудження: пити на ніч за 2 год 
перед сном 1 скл. теплої води з 1 ч. ложкою 
меду.

ОЛЕНА ЗВЄРЄВА, 
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ:

– Найкраще знімають напругу фізичні на-
вантаження та заняття спортом. А ще – волон-
терська діяльність. Я особисто є волонтером, 
спілкуюся з нашими хлопцями, що лікуються 
у військовому госпіталі. Усе ж для широкого 
загалу можу порадити лише трав’яний кок-
тейль з настоянок півонії, родіоли рожевої та 
собачої кропиви. Змішати їх в однакових кіль-
костях і пити по 1 ч. ложці перед сном.

АНДРІЙ РОТЧЕНКОВ, 
СВЯЩЕНИК:

– Справжній мир душі може дати тільки 
Бог. «...мир Мій даю вам; не так, як світ дає, Я 
даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і 
не страхається» (Ів.14:27). Щоб отримати спо-
кій від Господа, потрібно наблизитись до Ньо-
го, тобто жити духовним життям. Це означає 
молитися вранці і ввечері, щонеділі і в свята 
відвідувати храм, читати духовні книги, щомі-
сяця сповідатися і причащатися. Це мінімаль-
ні вимоги церковності православного. Якщо 
християнин так живе – він з Богом і віра його 
міцна. Бо «...віра від слухання, а слухання від 
слова Божого» (Рим. 10:17). Якщо ж людина 
відходить від літургійного життя, якщо лише 

за назвою є православною, тоді вона віддаля-
ється від Бога, втрачає віру, не може надіяти-
ся на Бога, тобто бути впевненою в Його опіці, 
а тому позбавляється душевного спокою.

Того, як нам ставитися до небезпек, на-
вчає євангельська оповідь про ходіння Спа-
сителя по морю. Одного разу Христос повелів 
учням пливти човном, а Сам залишився на бе-
резі. Апостоли потрапили в сильний шторм. 
Спаситель тим часом молився, зійшовши на 
гору. Майже під ранок Він пішов до учнів по 
морю. Коли вони побачили Господа – закри-
чали, сприйнявши Його за привид. Апостоли 
подумати не могли, що Христос може бути в 
самій бурі. Так і нам може здаватися, що Бог 
залишив нас із нашими бідами наодинці. Але 
Господь промовив: «...Заспокойтесь! Це Я, не 
бійтеся». Ці слова адресовані не лише апосто-
лам, але і нам. Тоді апостол Петро попросив 
Христа, щоб і він міг ходити по воді. Господь 
дозволив. Поки Петро дивився на Спасите-
ля – він упевнено йшов по воді. Коли ж почав 
дивитися на вітер і хвилі – злякався, втратив 
віру і почав тонути. Так і ми маємо дивити-
ся очима віри на Бога, який могутніший за 
всіляких агресорів, а не на те, чим нас лякає 
диявол. Роблячи все, що в наших силах, щоб 
позбутися небезпеки, ми також маємо покла-
дати надії на Бога.

Ще одним могутнім засобом, який допо-
магає християнам мати душевний спокій, є 
віра в загробне життя. Ми приходимо на зем-
лю на короткий час. Тут минає дитинство на-
шого буття. Про це засвідчив нам Спаситель, 
Який воскрес із мертвих і дарував нам життя 
вічне. Коли ми нагадуємо собі про це через 
читання Божого Слова, через молитовні текс-
ти – набагато легше сприймати трагічність 
життя.

Пильнуйте, щоб у продуктах 
харчування містився йод. Саме 
тому слід регулярно їсти морську 
капусту. Суху ламінарію (її можна 
купити в аптеці) слід змолоти у ка-
вомолці й раз на день вживати по 
1 ч. ложці замість солі з їжею. Йод 
зменшує в’язкість крові та підвищує 
тонус судин. 

Розріджують кров продукти, 
що містять таурин, який нормалізує 

кров’яний тиск. Додайте в раціон 
волоські горіхи та мигдаль (по 1 ст. 
ложці на день), часник, грейпфру-
ти, болгарський перець і помідо-
ри. Рекомендовано пити щодня по 
келиху червоного вина, не більш 
як 120 мл апельсинового соку (він 
протипоказаний при виразковій 
хворобі шлунка та гастриті з підви-
щеною кислотністю).  

Сприяють розрідженню крові 

листя гінкго білоба, перець чилі в 
помірних кількостях. Гострий пер-
чик містить вітаміни А і Е, калій та 
фолієву кислоту, які запобігають 
серцево-судинним захворюванням. 

РЕЦЕПТИ ДЛЯ 
РОЗРІДЖЕННЯ КРОВІ

• 250 г часнику змолоти й до-
дати 300 г меду. Настояти три тижні 
та приймати по 1 ст. ложці тричі на 

telegraf.com
.ua

день за 40 хв до їди.
• Залити 0,5 л горілки 100 г меле-

ного мускатного горіха, настоювати 
21 день. Щодня слід струшувати, по-
тім профільтрувати. Пити по 20-30 
крапель на чверть склянки гарячої 
води (тричі на день за півгодини до 
їди). Між порціями настоянки слід 
робити перерви на 10 днів. Щоб до-
сягти бажаного результату, треба 
пропити щонайменше п’ять курсів. 

• Пожувати 0,5 ч. ложки сухих 
квітів полину гіркого й запити склян-
кою кефіру. Так робити тиждень 
(щовечора о 21:00). Потім зробити 
перерву на 7-10 днів. Засіб чистить 
печінку й відновлює імунітет.

• Ефективно розріджують кров 
кориця та імбир. Знадобиться сві-
жий корінь імбиру (приблизно 4 см), 
дрібка кориці (на кінчику ножа), 1 ч. 
ложка зеленого чаю. Імбир поріза-
ти тоненькими скибочками або на-
терти. Залити всі компоненти 0, 5 л 
окропу, настояти і процідити. Дода-
ти півлимона й мед до смаку. Випи-
ти протягом дня. 

innovacionagricola.com

jvlife.ru

pics.ru

Сповільнений кровоплин призводить до кисневого 
голодування внутрішніх органів і утворення тромбів

Ожина помічна при неврастеніях

Уникнути епідемії не вдасться

За маскою неспокою часто ховаються серйозні захворювання
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їжа – ліки

легке прибирання гаманець

ПРОРОЩЕНА ПШЕНИЦЯ – 
ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ

ІКРА З КВАСОЛІ ТА ГОРІХІВ
1 скл. вареної квасолі, 1 скл. горіхів 

(перемолоти). 1-2 цибулини обсмажити 
в 4-5 ст. ложках олії, додати 1 ст. ложку 
лимонного соку, сіль, зелень. Вимішати і 
зберігати в холодильнику. 

Бутерброди з такою ікрою дуже сма-
кують, якщо зверху покласти шар морк-
ви по-корейськи. 

САЛАТ З КВАСОЛЕЮ 
ТА ГРИБАМИ

Відварити 1 скл. квасолі, 2 середні 
морквини зварити, обібрати шкірку і на-
різати кубиками. Сиру велику цибулину 
і відварені гриби (1 скл.) обсмажити в 
олії. Обсмажити також 1 скл. нарізаного 
кубиками житнього хліба. Вичавити 1-2 
зубці часнику, посолити, поперчити. Все 
вимішати й поставити на годину, щоб 
просочився.

ПЕЧИВО НА ОГІРКОВОМУ 
РОЗСОЛІ

Змішати по 1 скл. (250 г) розсолу з 
квашених огірків, олії і цукру, всипати 
борошна, щоб замісити тісто, як на ва-
реники, додати ванільний цукор. Роз-
качувати корж і формочками вирізати 
печиво. Спечене посипати цукровою 
пудрою. 

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПО-
ДОМАШНЬОМУ

Рибу розморозити та вимочити в хо-
лодній воді. Коли вода «витягне» кров, 
рибу обсушити й натерти кожну суміш-
шю: 1 ст. ложка солі, 1 ст. ложка цукру, 
0,5 ч. ложки перцю. Загорнути у фольгу і 
покласти в холодильник на 24 години.

КАПУСТА, ЗАПЕЧЕНА 
З ФІЛЕ РИБИ 

Головку капусти на кілька хвилин 
опустити в киплячу воду, вийняти й охо-
лодити. Розібрати листя, зрізати потов-
щення. Пошарово перекласти грибним 
фаршем або тонкими пластами риби, 
формуючи головку. Загорнути у фольгу 
та запікати в духовці півтори години.  

ЦИБУЛЯ, ЯК КАБАЧКИ
Очищену цибулю нарізати кружаль-

цями завтовшки півсантиметра, посо-
лити, обкачати з обох боків у борошні і 
обсмажити на олії.

Страва нагадує смак кабачка. Добра 
до каш, картопляного пюре.

ОВОЧЕВЕ РАГУ

Півкапустини, 2 картоплини, морква, 
цибуля, горошок, по жмені рису й суше-
них грибів. Сушені гриби залити водою 
і приварити, додати всі інші подрібнені 
компоненти. Заправити олією, посолити 
й тушкувати 20 хв у духовці. 

смакота

у записник

Готові тарталетки з різноманітними 
начинками – ідеальний варіант 
холодної закуски. Адже покласти 
в такий кошичок можна все, що 
завгодно! 

СИР ІЗ ЗЕЛЕННЮ
100 г домашнього сиру, зубець часнику, 

1/2 скл. посіченої зелені. Сир і часник змоло-
ти, додати зелень і ретельно вимішати. Якщо 
сир сухуватий, можна додати майонез. Готові 
тарталетки прикрасити смужками болгар-
ського перцю. 

Цілющі властивості 
пророслої пшениці 
були відомі ще за 

три тисячі років до нашої 
ери. Їх називали еліксиром 
життя й застосовували як 
омолоджувальний засіб.

Сьогодні дієтологи рекомен-
дують старшим людям уживати 
парос тки не тільки пшениці, а й 
гороху, бобів, кукурудзи, проса, 
соняшнику.  Приготувати корисну 
їжу просто. Промийте холодною 
водою 50-100 г зерна (це добова 
норма для однієї людини, про-
те починати можна й із меншої 
кількості). Те, яке спливе, потріб-
но викинути – воно не проросте. 
Насипте зерно в плаский скляний 
чи порцеляновий посуд шаром не 
більш як 2 см для забезпечення 
рівномірного проростання. Можна 
насипати або на марлю, або безпо-
середньо на дно посудини. Зверху 
накрийте марлею, залийте водою 
кімнатної температури до верхньо-
го рівня зерна. Поставте в тепле за-
темнене місце. Стежте, щоб у зерні 
зберігалася волога, й хоча б один 
раз перемішайте його для рівно-
мірного змочування й ефективного 
проростання. Проростання зерен 
до рекомендованих 1-3 мм відбу-

вається приблизно за добу-дві, 
залежно від температури навко-
лишнього середовища та якос-
ті зерна. Можна їсти зерна, які 
ледь проклюнулися або навіть 
просто набряклі. Проростання 
відбувається не одночасно, і ті, 
які ще не проклюнулися, але вже 
набрякли, не менш повноцінний 
продукт.

Термін зберігання паро-
стків – не більш як доба. Якщо їх 
не з'їсти відразу, то вони почнуть 
рости далі, а зелені паростки ста-
ють отруйними. Воду, в якій збе-
рігалася пророщена пшениця, 
теж можна пити – вона корисна. 

Споживаючи пророслу пше-
ницю, треба скоротити в раціоні 
кількість хліба і борошняних ви-
робів. Готувати варто невеликі 
порції. Пророслу пшеницю мож-
на зберігати в холодильнику не 
більш як два-три дні. 

Пророщені паростки пше-
ниці краще їсти в першій поло-
вині дня. Вони довго перетрав-
люються, тому відчуття ситості 
зберігається набагато довше. Не 
піддавайте зерна термічній об-
робці – найкраще вживати їх у 
сирому вигляді. Можна посипа-
ти ними салат або подрібнити в 
блендері і випити з молоком. 

Паростки гречки мають лег-
кий горіховий смак, підвищують 
рівень гемоглобіну, зміцнюють 
капіляри та стінки кровоносних 
судин. Особливо корисні вони 
при цукровому діабеті, анемії, 
хворобах серця й гіпертонії, хро-
нічних стресах та застудах.

У паростках пшениці й жита 
багато мінеральних речовин. 
Вони допомагають легше пере-
носити наслідки стресів, поліп-
шують стан шкіри й волосся, до-
помагають  у разі захворювань 
травного тракту. І найголов-
ніше – уповільнюють процес 
старіння.

Паростки вівса дуже корисні 
в разі захворювань легень і орга-
нів травлення.

Паростки соняшнику норма-
лізують кислотно-лужний баланс 
в організмі.

У паростках бобових білка не 
менше, ніж у м’ясі. Їхня цінність – 
у швидкому приготуванні. Це дає 
змогу зберегти від руйнування 
вітаміни та інші корисні речо-
вини. Досить протягом 3-7 хв 
прокип’ятити їх або просто до-
дати в суп і залишити млоїтися.

Навести блиск в оселі 
допоможуть продукти, які 
є в домі кожної господині.

Гель для миття посуду можна 
приготувати власноруч. Подріб-
нити на тертці з великими вічка-
ми світле господарське мило. 3 ст. 
ложки мильної стружки розчинити 
в 1 скл. гарячої води. Додати 3 ст. 
ложки гліцерину, сік половини ли-
мона й 1 ч. ложку горілки. Пере-
лити в пляшку з-під використаного 
мийного засобу. Дешево і безпеч-
но для здоров’я.

Цьогоріч приготування 
майже трьох 
кілограмів салату 
«Олів’є» коштуватиме 
127,5 грн, що на 26% 
більше, ніж у 2016 
році. 

Такі дані оприлюднив го-
лова Української асоціації по-
стачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко.

Підраховуючи вартість по-
трібних продуктів, експерти 
взяли найдоступніший рецепт 
французького салату: варена 
картопля – 600 г, варена морк-
ва – 250 г, цибуля – 200 г, варе-
на ковбаса – 600 г, яйця – 5 шт., 
солоні огірки – 500 г, банка 
консервованого зеленого го-
рошку –  420 г, упаковка майо-
незу – 270 г, сіль.

Дорошенко зазначив: за 
даними Держстату, в 2016 
році приготування май-
же трьох кілограмів салату 
«Олів’є» обходилося у 101 грн. 
І вже за рік ця сума зросла на 
26,5 грн.

ЗАКІНЧИЛАСЯ ПОБУТОВА 
ХІМІЯ? НЕ БІДА!

ДОРОГИЙ НАШ «ОЛІВ’Є»

Щоб вивести плями на холо-
дильнику, приготуйте такий засіб. 
З’єднати 1/3  скл. оцту і стільки ж 
води, додати мильний розчин (1 ст. 
ложка мильної стружки на 1/2 скл. 
окропу), 1 ч. ложку крохмалю й сік 
половини лимона. Перемішати й 
перелити у пластикову пляшку з 
розпилювачем. Засіб ефективний 
проти плям на емальованих по-
верхнях.

Дерев’яну поверхню відполі-
рує така суміш: з’єднайте оливкову 
олію та лимонний сік у пропорції 
2:1, нанесіть на поверхню та відпо-
ліруйте м’якою ганчіркою.

Відмити скляний прозорий 
посуд можна сумішшю оцту і води 
(на 1 л води – 1/2 скл. оцту).

З’єднайте соду й рідке мило 
у пропорції 2:1. Такою сумішшю 
можна відмити кахлі та пластикові 
поверхні.

Щоб усунути іржу, з’єднайте 
частину соди, частину нашатирно-
го спирту і дві частини води.

dalboka.eu

ЯЄЧНИЙ ПАШТЕТ
5 жовтків, 2 ст. ложки посіченої зелені, 

1 ст. ложка домашнього сиру, 1 ст. ложка ма-
йонезу, 1 ч. ложка гірчиці. Жовтки розім’яти 
виделкою, вимішати з рештою складників. 
Сіль і перець додати до смаку.

КОПЧЕНА РИБА З ОГІРКОМ
200 г копченої скумбрії, 1 свіжий огірок, 

1 ст. ложка майонезу, 1 ч. ложка гірчиці. З 

риби зняти шкірку, поскубати на волокна, огі-
рок порізати кубиками. Все вимішати. 

АНАНАСИ З ТВЕРДИМ 
СИРОМ

100 г твердого сиру, 1 зубець часнику, 
4 кружальця консервованих ананасів, 1 ст. 
ложка майонезу. Ананас і сир порізати куби-
ками, додати подрібнений часник і майонез, 
вимішати. 

КУРКА З ПЕРЦЕМ
300 г відвареної курятини, 1 болгарський 

перець, 1 свіжий огірок, 2 ст. ложки майонезу. 
Філе, огірок і перець порізати кубиками, при-
правити майонезом. 

ГРИБИ З ОВОЧАМИ
200 г шампіньйонів, морквина, цибулина, 

100 г консервованої кукурудзи, зелень кропу. 
Гриби посікти й обсмажити в олії з морквою 
та цибулею. Охолодити і додати посічену зе-
лень та кукурудзу. Часник пропустити через 
прес. Усе вимішати і заправити майонезом. 

ЗАКУСКИ НАШВИДКУРУЧ 

Також він назвав середні 
ціни на інгредієнти салату в 
Україні у листопаді 2017-го.

Картопля – 5,8 грн/кг, 
морква – 6,4 грн/кг, цибу-
ля – 5 грн/кг, варена ковбаса – 
74,8 грн/кг, яйця – 23,8 грн/де-
сяток, солоно-мариновані 
огірки – 24,3 грн за баночку 
500 г, консервований зелений 
горошок – 23,6 грн за бляшан-
ку 420 г, майонез – 16,7 грн за 
упаковку 270 г.
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Ідеальний варіант холодної закуски

Тарталетки смачні з будь-якою начинкою

Можна обійтися й без хімії

«Олів'є» здорожчав на 26% 

Пророщені паростки пшениці 
краще їсти в першій половині дня
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06.00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.05, 21.00, 
01.55 Новини

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

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»
12.00 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 23.30, 02.50 

Розсекречена історія
16.30, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 03.45 Вікно в 

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

Культура
19.00 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. 

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

путівник»
04.05 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Т/с «Роксолана»

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, 10.45 «Чотири 
весілля»

11.50, 12.20, 13.35 
«Міняю жінку»

14.45 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»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. 

Діти 4»
02.30 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»

10.10 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

12.25 Х/ф «Альпініст»
14.20 Х/ф «Гроші для 

дочки»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 

«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.10 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не 

спить»
00.50 Х/ф «Вибір моєї 

матусі»
03.15 «Скептик»
03.45 «Речдок»

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.20, 13.30 Секретний 

фронт. Дайджест
13.55, 16.15 Х/ф 

«Примарний гонщик»
16.50 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух помсти»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач»
22.55 Свобода слова
00.45 Х/ф «Теорія 

змови»
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.15 Т/с «Слідчі»
04.10 Скарб націй

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 
Понеділок 18 грудняster 
High»

12.00, 19.00, 02.00 
Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 

Країна У
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

07.00 профілактика 
технічних засобів

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.30 «Струни життя» (О. 
Богачук)

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
16.55 «Дзвони Волині»
17.40 «Актуальне»
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
21.15 Т/ф «Самітник із 

роду Косачів»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 Час-Тіme
23.00 «Спорт для всіх»
01.25 Т/ц «Музеї Волині»
01.45 Т/ц «Видатні 

волиняни»
02.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Музичний 

проспект»
04.50 «Волинська 

веселка»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.50, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.50 Х/ф «Любов і 
голуби»

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»

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

Хілс, 90210»
12.00 Х/ф «Траса 60»
14.15, 20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
15.15, 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 «Король 

вечірок 2»
01.10 «КВН»
03.20 «Нічне життя»

03.25, 02.55 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59, 09.19 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.20 М/ф «Веселі ніжки»
09.20 Х/ф «Медальйон»
11.20 Х/ф «Код да Вінчі»
14.10 Х/ф «Янголи та 

демони»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за 

Ревізором
01.00 Х/ф «Сексі бойз, 

або Французький 
пиріг»

02.50 Служба розшуку 
дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30, 02.50 Зірковий 
шлях

11.00 Х/ф «Будинок для 
двох»

13.00, 15.30 Т/с «Все ще 
буде»

18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук»

19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Х/ф «В пошуках 

бурштинової кімнати»
04.00 Реальна містика
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Жертви 
краси 09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20 
Невідомі пінгвіни 12.20 
Дивовижна Замбія 13.20 
Правила життя 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, 03.40 Прихована 
реальність 18.50 
Бандитський Київ 19.50 
Левиний рейнджер 01.20 
Підроблена історія 

ПОНЕДІЛОК 18 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.30 Суперкнига
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35, 18.40, 20.30, 
22.05 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35, 23.00 Феєрія 
мандрів

09.00, 02.00 Євромакс
09.30 По ту сторону 

пригод
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30 Х/ф «Київські 

прохачі»
12.00 Пряма трансляція 

сесії Волинської 
обласної ради

13.00 Бандерштат 2017. 

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

польською
16.30 Рандеву
17.00 Концерт «MORJ»
18.00 Шляхами Волині
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Док. фільм «Святий 

Миколай»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.10 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 Завтра-сьогодні
00.35 Т/ц «Слід кривавий 

стелиться...»
03.05 Х/ф «Жменяки»

ВІВТОРОК 19 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30, 23.20 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 02.55 

Розсекречена історія
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00, 08.40 М/с 

«Том і Джеррі шоу»
06.59, 09.50 Kids Time
08.00 Kids Time Special
10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на 

виживання
21.50 Варьяти

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 15.25 «Все буде 

добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

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»
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, 03.30 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 «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «В пошуках 

бурштинової кімнати»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20 
Органи на експорт 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20 Крилаті 
мавпи Шангрі-Ла 12.20 
Дивовижна Замбія 
13.20, 02.40 Правила 
життя 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 
19.50 Левиний рейнджер 
01.20 Ілюзії сучасності 
03.40 Гордість України 

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, 10.40 «Чотири 
весілля»

11.50, 12.20, 13.35 
«Міняю жінку»

14.45 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»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф 

«Маргарет»
02.30 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

1+1

05.50 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Марафон. Диво 
починається»

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

12.00, 17.40 Новини
13.00 Х/ф «Суєта суєт»
14.50, 15.45, 16.45, 03.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «А життя 
триває»

03.20 «Скептик»

ІНТЕР

05.30, 20.20 Цивільна 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Більше, ніж правда
11.00, 17.15, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.00, 13.30 Х/ф «Теорія 

змови»
14.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.50, 16.30 Т/с «Майор 

і магія»
16.35 Т/с «Третього не 

дано»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 02.50 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
23.40 Х/ф «Ворог біля 

воріт»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.55 Скарб націй
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 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Мураха Z»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 

Країна У

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 03.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 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, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 Ретроспектива ВТ: 

«Символ віри» (Святий 
Миколай)

09.00 «Ранок «Нової 
Волині»

10.15 «Актуальне»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 «Такти і факти»
14.00, 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 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

17.20 «Дитячий світ»
17.40 «Актуальне»
18.50 «Піщані історії»
19.00, 00.00 Новини. 

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

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Ретроспектива ВТ: 

«Хранителька ікони»
21.35 Т/ф «Не забуде 

повік Україна»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

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

вектор»
01.25 Т/ц «Гартуємось!»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 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, 03.00 
Погода

07.35, 18.30, 20.30, 
22.05 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Глобал 3000
09.00 Х/ф «Жменяки»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «MORJ»
14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 1 ч.

18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа 

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

кишені»
21.00 Завтра-сьогодні
22.10 Т/с «Справа 

Дойла»
23.00 Феєрія мандрів
23.30 Глобал 3000
00.35 Т/ц «Апельсинова 

долька»
02.00 У фокусі подій
03.05 Х/ф «Тигролови»

Фільм «Траса 60» Фільм «Теорія змови»

12:00 00:45

m
.im

db.com

kinopoisk.ru

Фільм «Кавказька полонянка»

11:20

cutinsight.com
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ЧЕТВЕР 21 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30, 16.30, 23.20 
Погода

09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 02.55 

Розсекречена історія
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

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

Джеррі шоу»
06.59, 09.40 Kids Time
09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.50 Кохання на 

виживання
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

12.05 «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»
00.30 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00, 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 «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.20 Левиний рейнджер 
12.20 Дивовижна Замбія 
13.20 Ризиковане життя 
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 19.50 
Королева Півночі 02.20 
Прокляття скіфських 
курганів 03.00 Таємниці 
пірамід 03.40 Україна: 
забута історія 

МЕГА

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

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

09.30, 10.40 «Чотири 
весілля»

11.45, 12.20, 13.30 
«Міняю жінку»

14.45 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»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф 

«Нестримні»
01.25 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»

10.10, 12.25 «Той, хто не 
спить» 16+

13.00 Х/ф «Вийти заміж 
за капітана»

14.50, 15.45, 16.45, 03.40 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.35, 05.10 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Той, хто не 
спить»

00.50 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю»

03.15 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.25 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Секретний фронт
11.00, 17.20, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.30 Х/ф 

«Людина листопада»
14.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.00, 16.15 Т/с 

«Третього не дано»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 02.20 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
00.35 Х/ф «Колонія»
03.00 Т/с «Слідчі»
03.50 Скарб націй
04.00 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 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «П’ятеро 

друзів 2»

12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 

Країна У

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 03.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 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 «Балетна вечірка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ц «Полігон»
11.05 Т/ц «Жіночий клуб»
11.30 Тема дня
12.00, 14.45, 18.00, 02.40 

«Музичний проспект»
12.30 «Євровибір»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
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»
18.40 «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 «Повернення 

після життя»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 Концерт духовної 

музики
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, 03.00 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 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
11.20 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 2 ч.

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 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 3 ч.

18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа 

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

кишені»
21.00 Глобал 3000
22.10 Т/с «Справа 

Дойла»
23.00 Феєрія мандрів
23.30 У фокусі Європа
00.35 Т/ц «Звичайний 

Чорнобиль»
02.00 Глобал 3000
03.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»

ПОМЕР ЛЕОНІД БРОНЄВОЙ

9 грудня в Москві помер 88-
річний актор Леонід Бронєвой, 

виконавець багатьох ролей у 
радянських фільмах, повідомляє 
«Радіо Свобода».

Леонід Бронєвой – зірка серіалу «Сім-
надцять миттєвостей весни». Він зіграв у 
стрічці шефа гестапо Генріха Мюллера. 
Актор також відзначився у фільмах «По-
кровські ворота», «Той самий Мюнхгаузен», 
«Формула любові» та інших.

Навесні 2014 року Леонід Бронєвой ви-
ступив у ЗМІ із заявою про підтримку полі-
тики президента Росії Володимира Путіна. 
Це сталося незабаром після анексії україн-
ського півострова Крим.

memento mori

Фільм «Нестримні»

23:15

СЕРЕДА 20 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30, 23.15 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
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, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00, 23.30 Культурна 

афіша здорової людини
19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00, 02.55 

Розсекречена історія
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 07.00, 08.40 М/с 

«Том і Джеррі шоу»
06.59, 09.50 Kids Time
08.00 Kids Time Special
10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Варьяти
22.00 Зоряні яйця
01.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 15.25 «Все буде 

добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

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»
00.05 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

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

Хілс, 90210»
12.00, 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»

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 «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Дзеркало історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20, 19.50 
Левиний рейнджер 12.20 
Дивовижна Замбія 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 18.50 
Бандитський Київ 00.30 
Путівник неприємностей 
01.20 Місця сили 02.20 
Дракула та інші 

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, 10.45 «Чотири 
весілля»

11.50, 12.20, 13.35 
«Міняю жінку»

14.45 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»
22.00, 23.35, 00.10 

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

Феріхи»

05.50 «Мультфільм»
06.20, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

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

13.00 Х/ф «Ти - мені, 
я - тобі»

14.50, 15.45, 16.45, 03.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Такі гарні 
люди»

03.20 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.30 Х/ф «Ворог 

біля воріт»
15.00, 16.15 Т/с 

«Третього не дано»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35, 02.40 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
23.45 Х/ф «Людина 

листопада»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.25 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб націй
04.10 Еврика!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «П’ятеро 

друзів»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 

Країна У
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 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 Т/ф «Україна 

маминих рук»
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 Т/ф «Заповіт 

Княжому місту»
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.30, 04.30 «Музичний 

проспект»
15.05 Т/ц «Остання 

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

ідей»
17.55 Вистава «Снігова 

королева»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

контроль»
21.20 Т/ф «Безсмертя»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «Лесина тінь. 

Петро Косач…»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
03.00 Т/ц «Воїни миру»
03.30 Т/ц «Роки і долі»
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, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35, 18.40, 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 «Тигролови»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 1 ч.

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 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 2 ч.

18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа 

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

кишені»
21.00 Актуальне 

інтерв’ю
22.10 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.35 Т/ц «Хлібна 

гільйотина»
02.00 Завтра-сьогодні
03.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
05.00 Шляхами Волині

Фільм «Ворог біля воріт»

12:10

Фільм «П’ятеро друзів»

10:45

toloka.to

m
oviestape.net

pluggedin.ca

ДЖАМАЛА ПРИ НАДІЇ 

Співачка Джамала повідомила, 
що вони з чоловіком Бекіром 

Сулеймановим чекають на первістка. 

Зірка народить навесні й до появи ма-
ляти планує переїхати у нову трикімнатну 
квартиру, яку їй подарувала мерія Києва 
після перемоги на «Євробаченні». Джама-
ла розповіла, що дитина бажана, заплано-
вана, перша, але точно не остання. 

«Мені дивно, коли люди кажуть, що жи-
вуть для себе і не хочуть дітей. Я хочу дуже 
велику родину. Звичайно, мені хотілося б 

тримати це в секреті і по-
ділитися новиною тільки 
з найближчими, але до-
велося розповісти, бо 
багато хто вже і так здо-
гадався. Я щаслива, це 
найбільше диво на сві-
ті», – каже артистка. 

Джамала уже піді-
брала ім’я для маляти 

й навіть написала 
колискову. Жінка 
каже, що заспіває 

її, коли дитина наро-
диться. 

вісті від лелеки

dpchas.com
.ua

трима
діли
з на
вел
баг
гад
най
ті», 

б

dpchas.com
.ua

IsraLove.org
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

Органи самоорганізації 
населення (ОСН) – це 

представницькі органи, що 
їх створюють жителі, які на 
законних підставах проживають 
на території села, селища, 
міста або їх частин. Основні 
повноваження ОСН визначені в 
ЗУ «Про органи самоорганізації 
населення» та мають широкий 
спектр можливостей. Мешканці, 
які створили вуличний чи 
квартальний комітет, можуть  
впливати на поліпшення умов 
проживання, брати участь в 
обговоренні проектів рішень 
спільно з депутатами міської 
ради, контролювати якість 
надання комунальних послуг, 
брати участь у конкурсах 
місцевих ініціатив від громади.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» завжди підтримує небайду-
жих лучан, які прагнуть змін. Чис-
ленні звернення щодо покращення 
благоустрою території, переважно 
приватного сектору, зумовили за-
початкування проекту «Сприян-
ня розвитку ОСН». Створення та 
функціонування ОСН має низку 
особливостей. Підготовка до ре-
єстрації – це копітка робота, яка 
може тривати кілька місяців. Пер-
шим кроком є проведення загаль-
них зборів жителів та формування 
списків, у яких не менш як поло-
вина мешканців відповідної тери-
торії, що бажають створити орган 
самоорганізації населення. Дру-
гий крок – отримання дозволу на 
створення ОСН шляхом ухвалення 
рішення на сесії міської ради. Тре-
тій – легалізація ОСН через прове-
дення загальних зборів для обран-
ня керівного складу ОСН. Оскільки 
його обирають шляхом таємного 
голосування, то потрібно подбати 
про бюлетені, скриньки та примі-
щення для голосування. Виконан-
ню всіх процедур сприяв Фонд, 
надавши приміщення, юридичну та 
інформаційну підтримку. 

У рамках проекту Фонду 
«Сприяння розвитку ОСН» було 
зареєстровано чотири органи 
самоорганізації населення: «Ву-
личний комітет «Качалова 2015», 
«Квартальний комітет «Віра в кра-
ще», «Вуличний комітет «Гущан-
ський», «Вуличний комітет «Верес-
неве». Ці ОСН та депутати Луцької 
міської ради від фракції «УКРОП» 
ініціювали розробку «Програми 
підтримки ОСН м. Луцька на 2017-
2020 роки». Вона надає додаткові 
можливості для розв’язання госпо-
дарських питань, залучаючи кошти 
з міського бюджету.

ЗАПОРУКА УСПІХУ 
МІСТА – НЕБАЙДУЖІСТЬ 
ЙОГО МЕШКАНЦІВ

«Вуличний комітет «Качалова 
2015» об’єднав лучан, які прожи-
вають на вулицях Ковельській, Ка-
чалова, Лєскова та провулку Кача-
лова. Десятки років люди оббивали 
пороги міської ради з проханням 
відремонтувати розбиту дорогу та 
провести освітлення. Одноосібні 
та навіть колективні звернення за-
кінчувалися відписками. Тож, щоб 
відстоювати свої інтереси, за спри-

яння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» лучани створили вуличний 
комітет. Освітлення вулиць – перше 
проблемне питання, за яке взялася 
новостворена юридична особа. 

Окрім того, «Вуличний комітет 
«Качалова 2015» взяв участь у «Про-
грамі підтримки ОСН м. Луцька на 
2017-2020 роки», у рамках якої було 
здійснено реконструкцію мереж 
зов нішнього освітлення на вулицях 
Лєскова, Качалова та провулку Ка-
чалова. Загальна вартість проекту 
становить 100,8 тис. грн. Частку 
громади, що її передбачає програ-
ма, профінансував Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». 

– Дуже добре, що в Луцьку є 
програма підтримки вуличних ко-
мітетів. Місто про ці вулиці має 
не забувати і залагоджувати ко-
мунальні питання належним чи-
ном, – зазначає Марія Татарчук, 
голова ОСН «Вуличний комітет 
«Качалова 2015». – 27 років домага-
лися, щоб нам зробили освітлення. 
Але тільки зараз завдяки підтримці 
Фонду змогли розв’язати цю проб-
лему. Наступне життєво важливе 
для нас питання – дорожнє покрит-
тя. Ми вже подали звернення до 
міської ради і сподіваємося на по-
зитивне рішення.

ПРОБЛЕМУ, ЩО ДОПІКАЛА 
РОКАМИ, РОЗВ’ЯЗАЛИ 
РАЗОМ

Замість дороги – суцільні ка-
люжі. Таку картину можна спо-
стерігати на віддалених від центру 
вулицях обласного центру Волині. 
Та якщо одні жителі втомилися від 
постійних відписок міської ради і 
змирилися з цими незручностями, 
то мешканці шести вулиць мікро-

району Дубнівська (Ставки, Гре-
кова, Паторжинського, Говорова, 
Вишнева, Садовського) вирішили 
об’єднатися і створити ОСН «Квар-
тальний комітет «Віра в краще». Це 
найчисельніший квартальний ко-
мітет у Луцьку за кількістю вулиць. 
Спільними зусиллями людям вда-
лося розв’язати проблему, що до-
пікала роками. 

Завдяки участі комітету в «Про-
грамі підтримки ОСН м. Луцька на 
2017-2020 роки» вдалося здійсни-
ти ремонт дорожнього покриття 
вулиці Ставки. Загальна вартість 
робіт – 424 тис. грн, з яких 400 тис. 
профінансовано міським бюдже-
том. 24 тис. грн – обов’язковий вне-
сок мешканців, 15 тис. із цієї суми 
оплатив Фонд.  

Олександр Кравченко, депутат 
міської ради від УКРОПу, долучився 
до створення об’єднання мешкан-
ців цих вулиць. Разом обговорюва-
ли, як поліпшити життя у невелич-
кому кварталі. Депутат пригадує: 
раніше сюди автомобілем проїхати 
було годі. Результат, що його проде-
монстрував «Квартальний комітет 
«Віра в краще», – яскравий при-
клад того, що об’єднання зусиль 
ініціативних людей призводить до 
якісних змін на території, де вони 
проживають.

ПІСЛЯ СОРОКАРІЧНОЇ 
ТЕМРЯВИ ЗАСЯЯЛО 
СВІТЛО

Мешканці вулиці Гущанської 
бідкалися, що відтоді, як село Гуща 
приєдналося до Луцька, нікому до 
них немає діла. Дорога в жахливо-
му стані, практично бездоріжжя, 
немає будь-якого транспортного 
сполучення та інфраструктури, а 

донедавна ще й була суцільна тем-
рява. Щоб відстоювати свої інте-
реси, рік тому люди об’єдналися у 
«Вуличний комітет «Гущанський». 

Голова ОСН Володимир Маць 
каже: після створення вуличного 
комітету стало легше відстоювати 
інтереси своєї вулиці. Якщо раніше 
його не впускали на сесію міської 
ради, то тепер запрошують на засі-
дання депутатських комісій. 

Завдяки активності громади 
та за сприяння депутатів Луцької 
міської ради від УКРОПу Сергія 
Балицького і Юрія Безпятка вдало-
ся розв’язати одну з найбільш зло-
боденних проблем цього масиву: 
після сорокарічної темряви вули-
цю Гущанську повністю освітлено. 
Кош ти на освітлення було виділено 
з міського бюджету. Тепер гущанці 
шукають усі можливі шляхи, щоб 
розв’язати чергову проблему – від-
ремонтувати дорогу. 

САМООРГАНІЗАЦІЯ 
НАСЕЛЕННЯ ДАЄ 
БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Вуличний комітет «Вересневе» 
згуртував мешканців трьох вулиць 
цього мікрорайону: Веселої, Кру-
шельницької, Далекої. Люди зазна-
чають: таке об’єднання їм було вкрай 
потрібне. Бездоріжжя, відсутність 
водопроводу й каналізації – лучани 
стали заручниками ситуації, з якої 
самотужки вийти було годі. 

Тісна співпраця вуличного ко-
мітету з депутатом від УКРОПу 
Борисом Смалем дала місцевим 
жителям надію, що в їхньому мік-
рорайоні комунальні проблеми 
буде залагоджено. Минуло небага-
то часу, а вже є перший результат. 
За рахунок коштів міського бюдже-

ту було здійснено каналізування 
вулиці Веселої. Заступник голови 
ОСН «Вуличний комітет «Верес-
неве» Іван Лисюченко каже: людям 
надзвичайно важливо  покращити 
благоустрій мікрорайону, тому на-
віть умову співфінансування було 
сприйнято позитивно. 

Своєю чергою, Борис Смаль за-
значає: працювати з ОСН значно 
легше. Адже люди, які ухвалили рі-
шення про створення такої струк-
тури, беруть на себе відповідаль-
ність за територію, на якій вони 
проживають. Юридична особа має 
право сама представляти себе в усіх 
органах влади і переговорах різних 
організацій, які виконують ті чи ті 
роботи. 

Позитивний досвід реалізації 
проекту «Сприяння розвитку ОСН» 
презентувала Олена Оліфірович (ке-
рівник проекту)  на зустрічі з деле-
гацією із Чернівецької області. Гості 
приїздили переймати досвід розвит-
ку органів самоорганізації населен-
ня на Волині. Представник Фонду 
розповіла про роботу вуличних і 
квартальних комітетів та проекти, 
що їх реалізували луцькі ОСН. 

Створення органів самоорга-
нізації населення – один із важли-
вих кроків для розвитку Луцька. 
Перспективним є створення ОСН 
не лише в приватному секторі, а й 
у мікрорайонах з багатоквартир-
ними будинками. Адже ОСН – це 
важливий інструмент, завдяки яко-
му можна активно відстоювати ін-
тереси лучан щодо благоустрою не 
лише прибудинкових територій, а й 
прилеглих вулиць, мікрорайонів та 
міста загалом. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Співпраця «Вуличного комітету «Гущанський» 
з депутатами дала бажаний результат

Члени «Вуличного комітету «Вересневе»  обговорюють 
з Борисом Смалем благоустрій мікрорайону

«Вуличному  комітету «Качалова 2015» вдалося 
розв’язати проблему, що допікала роками

Ремонт дорожнього покриття вулиці Ставки – 
результат дії «Програми підтримки ОСН»
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
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ЯКЩО ЛЮДИ ПРАГНУТЬ ЗМІН – 
НЕМОЖЛИВОГО НЕМА

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

СИЛА ГРОМАДИ 

КИСИЛИНЦІ ДБАЮТЬ
ПРО СВОЄ СЕЛО

Село Скобелка за чисельністю 
населення – найбільше в 

Горохівському районі. Тут гарно 
розвинена інфраструктура, 
сучасний будинок культури, 
нова школа. А все завдяки 
згуртованості та небайдужості 
громади, яка не чекає, поки 
хтось прийде і зробить, а 
своїми силами, наполегливістю 
та завзятістю намагається 
покращити життя у селі. 

– Я завжди кажу: одному дуже 
важко щось робити. Коли ми пра-
цюємо разом, маємо й відповідний 
результат, – констатує сільський 
голова Михайло Цуцман. – Торік 
ми спільно з обласною радою реа-
лізовували проект із перекриття та 
ремонту будинку культури. Цього 
року наша громада взяла участь у 
проекті Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» і успішно його втілила.

ЗОШ І-ІІ ступенів села Ско-
белка було здано в експлуатацію 
11 років тому. У сучасній дво-
поверховій будівлі з просторими 
коридорами, відремонтованими 
класами на повну вирує життя. 
Освіту тут здобувають майже 200 
учнів. Вони гідно представляють 
школу на олімпіадах, конкурсах, 
змаганнях.  

Директор закладу Анна Мель-
ничук зазначає, що реформи в 
системі освіти вимагають ново-
го підходу до навчання школярів. 
Тож до реалізації стратегії освіти 

Щоб дістатися до 
мальовничого 
села Кисилин, що 
в Локачинському 
районі, потрібно 
подолати вісім 
кілометрів 
бездоріжжя. 
Сюди 
відмовляються 
їздити 
перевізники. 

навчальний заклад почав готува-
тися заздалегідь.

– Згідно з концепцією «Нової 
української школи», усі початко-
ві класи мають бути забезпечені 
комп’ютерною технікою. Завдяки 
участі у проекті Фонду ми придба-
ли чотири ноутбуки та телевізори, 
які вже використовують на уро-
ках, – зазначила Анна Мельничук. 

Загальна вартість проекту – 
близько 80 тис. грн. Сума чимала, 
тож до його реалізації долучилися 
всі небайдужі – батьки, педагоги, 
місцеві підприємці, сільська рада. 

– Ми проводили збори в сіль-
ській раді, спілкувалися напряму 

з людьми, пояснювали потребу в 
реалізації такого проекту. Дуже 
раді, що нам усе вдалося, і дяку-
ємо всім, хто долучився. Це дуже 
важливе надбання для нашої шко-
ли, – каже заступник директора 
Наталія Климюк. 

Згуртованість жителів Ско-
белки відмітив і представник Во-
линської обласної регіональної 
парторганізації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олександр Мельничук, який при-
вітав присутніх із реалізацією 
проекту: 

– Ваша громада є прикладом 
того, як потрібно досягати мети. Це 
не просто нова комп’ютерна техні-
ка, нові можливості для навчання. 
Це насамперед зміцнення віри ді-
ток у те, що ми спільно можемо 
змінювати життя нашої країни. 

Куратор проекту, представник 
районної парторганізації УКРОПу 
Людмила Марадевич зазначила, 
що діяльність Фонду – це не лише 
благодійність, а й продуктивна 
співпраця між ініціативними гро-
мадами. Результат цієї співпраці у 
Горохівському районі – 28 реалізо-
ваних проектів.

– Мета проектів – об’єднати 
лю дей навколо спільної ідеї. Ме ні 
приємно, що ваша громада об’єд-
налася навколо найдорожчого – на-
ших дітей. Цей проект – вартісний. 
Але якщо всі прагнуть позитивних 
змін, то неможливого нема, – дода-
ла Людмила Марадевич.

Ірина ЮЗВА,
Горохівський район

Автобус із села до районного центру 
курсує лише раз на тиждень. Відсутність 
дороги та транспортного сполучення пе-
решкоджає розвитку туризму. Хоча Киси-
лин – неабияка принада для туристів. Тут 
стоять дві пам’ятки архітектури – церква 
XVII століття й монастирський комплекс 
ордену кармелітів XVIII століття. 

Проте завзятість та небайдужість 
кисилинців не дає занепасти селу. У 2008 
році люди створили громадську органі-
зацію. Відтоді на умовах співфінансуван-
ня з різними організаціями реалізували 
півтора десятка проектів. «Активній гро-
маді – сучасну оргтехніку» – четвертий 
проект, що його кисилинці втілювали 
у життя спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

– Це найактивніша громада на Лока-
чинщині, – стверджує куратор проекту, 
представник районної парторганізації 
УКРОПу Оксана Дмитрук. – За результа-
тами попередніх проектів людям вдалося 
розв’язати певні проблеми. На умовах 
співфінансування з Фондом встановили 
огорожу біля сільського храму, який є 
пам’яткою національного значення, за-
мінили шкільні вікна і двері на енерго-
зберігальні, разом святкували День села. 
Наразі громада придбала техніку, яка 
вкрай потрібна для проведення всіх ма-
сових заходів у селі: проектор, проекцій-
ний екран, ноутбук. 

Масові заходи в Кисилині проводять 
часто. Традиційно відмічають Новий рік, 

влаштовують різдвяний вертеп, органі-
зовують  концерти до різних свят, прово-
дять пам’ятні вечори. Кисилинці одними 
з перших у районі почали відмічати день 
села, на який з’їжджаються не лише корін-
ні кисилинці, а й люди з усього району. 

Директор місцевого будинку куль-
тури Павло Ляшук  розповідає, що такі 
масові заходи популярні, адже люди хо-
чуть  трішки розбавити буденність, по-
спілкуватися. 

Сільська голова Галина Віннік радіє, 
адже тепер техніку не доведеться пози-
чати.

– Коли ми брали участь у перших 
проектах, люди боялися бути обманути-
ми. Зараз жителі активно долучаються до 
співфінансування. Такі проекти відкри-
вають нові можливості для села. Тепер 
нам треба придбати колонки та мікрофо-
ни. Тому знову будемо писати проект.

І далі працювати в такому ж руслі по-
бажав активним кисилинцям голова Ло-
качинської районної організації УКРОПу 
Василь Демидюк. Він відмітив, що загаль-
на сума проектів, що їх жителі району ре-
алізовували спільно з Фондом,  – півтора 
мільйона гривень. 

– Вірю, що це не останній ваш проект.  
Не зупиняйтеся на досягнутому. Тільки 
разом ми зможемо щось змінити у нас 
на Локачинщині, – звернувся до громади 
Василь Демидюк.

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

ІНІЦІАТИВА

РОЗВИВАЛЬНІ МЕБЛІ 
ДЛЯ БОБЛІВСЬКИХ 
ДОШКІЛЬНЯТ

Дошкільнята, які відвідують 
боблівський дитсадок, 
змалку визначаються з 
майбутньою професією. А 
зробити правильний вибір 
їм допомагає Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Саме за його фінансової 
підтримки в сільський 
дошкільний заклад 
придбали розвивальні 
меблі та новенькі ліжечка. 
Тепер під час ігрових 
занять хлопчики та 
дівчатка опановують ази 
професій медика, перукаря 
та кухаря. Діти вправно 
роблять зачіски, готують 
їсти і лікують хворих. 

Зауважимо, що в Боблах 
уже мають досвід результа-
тивної співпраці з Фондом. 
Минулоріч у місцевій школі 
реалізували проект, що пе-
редбачав придбання мульти-
медійного комплексу. Актив-
на громада давно зрозуміла, 
що під лежачий камінь вода 
не тече. Тому ще в 2012 році 
у селі створили громадську 
організацію «Моноліт», яка 
активно провадить проект-
ну діяльність. Результати ро-
боти «Моноліту» говорять 
самі за себе: у місцевій ЗОШ 
I-III ступенів відремонтували 
спортзал, санвузли й душові 
кабіни. А ще перекрили дах і 
встановили 14 сонячних ба-
тарей. Згодом активісти ви-
рішили оновити матеріальну 
базу дитсадка.  

– У квітні в турійське 
представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» заві-
тали боблівський сільський 
голова Сергій Кисель та за-
відувачка ДНЗ Олена Пащук. 
Вони запропонували на роз-
гляд проект, що передбачав 
придбання у дитсадок нових 
ліжечок та розвивальних 

меб лів, – розповідає Олена 
Мазурак, представник ра-
йонної організації УКРОПу.    

Заручившись підтримкою 
Фонду, який оплатив 53% 
вартості проекту, ініціативна 
група залучила до співфінан-
сування сільську раду та міс-
цевих підприємців. 

За словами сільського го-
лови Сергія Киселя, місцеві 
активісти мають задум реа-
лізувати з Фондом наступний 
проект у 2018 році. 

– Люди зрозуміли, що 
співпрацювати з фондами 
вигідно. Певну суму дають 
благодійники, долучають-
ся підприємці і жителі села. 
Спільно ми робимо корисні 
справи для громади, – каже 
Сергій Кисель.  

Боблівський дитсадок 
розташувався в одному при-
міщенні зі школою. Нині 
його відвідують 25 малюків, 
хоча на території сільської 
ради налічується 48 дітлахів 
дошкільного віку. У селі є 
просторе двоповерхове при-
міщення дитсадка, розра-
ховане на три групи. Однак 
воно 14 років не опалюється, 
відповідно, потребує капі-

тального ремонту. А це – не-
підйомні кошти для громади. 

– Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» наші 
малюки сплять на новеньких 
ліжечках. Старі вже були в 
такому стані, що ми бояли-
ся, аби вони не розсипалися. 
Дуже дякуємо за стіночки 
для сюжетно-рольових ігор, 
де діти можуть знайомитися 
з різними професіями та вчи-
тися, як поводитися в гро-
мадських місцях. Наші вихо-
ванці щодня з задоволенням 
граються, їхні очі сяють від 
щастя. А це для дорослих – 
найголовніша подяка, – наго-
лошує Олена Пащук, завіду-
вачка ДНЗ села Бобли.

Координатор проекту, 
представник районної орга-
нізації партії УКРОП Олена 
Мазурак зазначає: спільно з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у дитсадках Турійщи-
ни вже реалізовано сім про-
ектів. Зокрема, у Боблах оно-
вити матеріальну базу ДНЗ 
вдалося завдяки співпраці 
Фонду, сільської ради та міс-
цевого агропідприємства.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Турійський район

Велика родина скобелківської школи

Нову техніку вже використовують на уроках

Дошкільнята вже визначаються 
з майбутньою професією

На презентацію проекту прийшло все село
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НА МЕЖІ

У РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ: ЧЕРЕЗ БЮРОКРАТІЮ 
В ШКОЛІ НЕ МОЖУТЬ ЗАМІНИТИ ВІКНА 

НА ЧАСІ ЗМІНИТИ КРАЇНУ 

ВІД УКРОПУ НА ВИБОРАХ ОТГ 24 ГРУДНЯ – 
27 КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

НАЗАР НЕДБАЙЛО: «ХОЧУ 
ЗГУРТУВАТИ МОЛОДИХ ПАТРІОТІВ»

У загальноосвітній школі села 
Шельвів уже який рік не 

можуть завершити програму 
енергозбереження. Три роки 
тому тут встановили понад 
115 сучасних вікон. Лишилося 
ще 42 та 8 дверей. На останній 
сесії Волинської обласної ради 
на придбання вікон для цієї 
школи виділили 200 тис. грн. 
Проте в навчальному закладі 
сумніваються, що їхню школу 
нарешті засклять. 

МРІЯ ПРО ТЕПЛУ ШКОЛУ
Приміщення ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів села Шельвів видно здалеку. 
Школа – цегляна, двоповерхова й 
дуже велика. Тут навчається 121 
учень, попри те, що заклад розра-
хований на 300 школярів. За слова-
ми директора освітньої установи 
Миколи Дацюка, це найнижчий по-
казник з часів будівництва школи. 
Він зустрічає нас на подвір’ї. Пока-
зує: частину вікон із центрального 
входу замінено на металопласти-
кові, частина – ще дерев’яні. 

– Через ці вікна дуже втрача-
ється тепло. Звісно, у школі не хо-
лодно, температура для навчання 
нормальна, проте хотілося б, щоб 
було краще, – каже директор. 

Ми заходимо в приміщення 
школи під час дзвінка на перерву. 
За мить коридорами вже гасають 
діти. Заглядаємо в класи – затишно 
і дуже світло. В одній із навчальних 
кімнат щойно закінчився урок. 
Школярі поспіхом записують зав-
дання в щоденники, скидають з 
плечей верхній одяг та гамірливою 
зграйкою вибігають у коридор. У 
їхньому класі – дерев’яні рами і 
відчутна прохолода. 

– У більшості класів є пласти-
кові вікна, там тепло. Але ж нам до-
водиться переходити в інші примі-
щення для навчання, – розповідає 
нам учениця 10 класу Ірина Баран, 
яку ми зустріли тут-таки в коридо-
рі. – Років чотири тому ми у нашо-
му кабінеті історії латали шибки, 
щоб із вікон не дуло. Зараз краще, 
але де енергозберігальні вікна, а де 
старі – відчувається одразу.

Із приміщення навчального за-
кладу виходимо на вулицю. Стеж-

кою навколо школи директор веде 
нас до котельні. Ми ж дорогою по-
мічаємо старі дерев’яні двері, за-
мальовані синім кольором. Таких 
по периметру школи восьмеро. 
Їх теж планують замінити, проте 
поки ці плани зависли в повітрі. 

Микола Дацюк директором 
школи в Шельвові працює ще із 
1985 року. Тоді, каже, школярі 
вчилися у будинку, який лишився 
тут ще з польських часів. Коли ж у 
1989 році відкрили нову школу, то 
перейшов директором сюди. Каже: 
за 30 років із дерев’яними вікнами 
намучилися усі, адже втрати тепла 
були колосальні. 

– Тоді котельня була колгоспна, 
а не шкільна, і тепло до нас «ман-
друвало» ще 400 метрів. Щоб збе-
регти температуру в класах, наші 
вчителі щоосені збирали батьків 
та дітей і разом утеплювали вікна. 
І досі в окремих приміщеннях, де 
не встановлено склопакети, так 
робимо, – каже директор.

У 2014 році в сільській школі 
модернізували котельню, а до цьо-
го у них працювало чотири газові 
котли. Тепер школу обігрівають 
два новенькі італійські котли.

– Згідно з технічними харак-
теристиками, вони мають 109% 
ККД. Крім того, на старих котлах 
ми спалювали 50 тис. кубометрів 
газу, а з новими й 30 тис. не спалю-
ємо. Разом з тим, температурний 
режим лишився той самий, – роз-
повідає заступник директора шко-
ли Сергій Подаш. 

Того ж року, коли замінювали 
котли, за державні кошти встано-
вили 92 вікна, які поставили зі схід-
ного, північного та західного боків. 
Пізніше замінили ще 23 вікна. 

– Дуже відчувається різниця в 
температурі там, де дерев’яні вік-
на з дірками, і там, де пластикові. 
Цим вікнам стільки ж, як і шко-
лі – 30 років. Ще я пам’ятаю, як 
ми їх клеїли, фарбували, затикали 
ватою дірки, скло замінювали. Три 
роки тому ми замінили 115 вікон, 
лишилося ще 42. Сподіваємося, 
що невдовзі в навчальному за-
кладі стоятимуть усі вікна. Тоді, 
можливо, економія газу буде ще 
більша, – каже Сергій Подаш. 

– Нам залишилося замінити 
вікна з південного боку й вісім 
дверей, – підтримує розмову ди-
ректор школи. – А загалом, у нас є 
проект, є експертизи на заміну ві-
кон, дверей, даху, утеплення шко-
ли, складено кошторис. Проте цей 
документ за два останні роки вже 
застарів, потрібно знову все пере-
раховувати. На всі роботи 300-400 
тис. грн, думаю, вистачить. Мені 
дуже хочеться, аби ми були шко-
лою, яка відповідає сучасним ви-
могам. 

Та додає: мріє замінити підло-
гу в спортивному та актовому за-
лах, придбати нові дошки. Каже: 
так сталося, що їхній навчальний 
заклад – центр культури села, а в 
класи соромно зайти – там до ді-
рок затерті дошки висять. 

– Звісно, коли ми будемо в 

об’єднаній громаді, більшість із 
тих проблем, про які зараз гово-
римо, ляжуть на плечі бюджету 
ОТГ. Але дуже хотілося б встигну-
ти зробити зараз усе, щоб за гроші 
громади можна було фінансувати 
ремонт доріг, провести освітлення 
та залагодити інші важливі для 
усіх нас питання, – каже Микола 
Дацюк.

ГРОШІ ДАЛИ, 
А ВІКОН НЕМА

На останній сесії Волинської 
обласної ради, яка відбулася 
23 листопада за сприяння голови 
фракції УКРОП Вячеслава Рубльо-
ва, на заміну вікон у шельвівській 
школі обласні депутати погодили 
виділення 200 тис. грн. 

– Ми зверталися по ці кошти, 
адже проект з енергозбереження 
у цій школі не завершений. Така 
ж ситуація у селі Зубильному. 
Там улітку реалізували проект за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» – відремонтували 
спортзал, замінили систему опа-
лення на сучасну, а вікна лиши-
лися старі. Тому просили кошти 
на заміну вікон в обох навчальних 
закладах, – розповідає керівник 
Локачинської районної парторга-
нізації УКРОПу Василь Демидюк. 
– Звісно, що гроші виділили пер-
шочергово.

Проте у шельвівській школі 
надходження коштів не відчули.

– Ми не є розпорядниками 
грошей. Вони надійдуть на рахун-

ки локачинського відділу освіти. 
Якщо він освоїть ці кошти до кін-
ця року, то в нас будуть вікна. Не-
має проблем із підрядниками, го-
ловне, аби зробили роботу, – каже 
директор школи.

– Сесія Волиньради, на якій 
мали виділити гроші на вікна у 
школі Шельвова, мала відбутися 
ще 9 листопада. Але через те, що 
голова Волинської облдержадміні-
страції не вніс подання про зміни 
до обласного бюджету, щоб депу-
тати змогли розподілити гроші 
з перевиконання бюджету, сесія 
відбулася із затримкою у два тиж-
ні, – констатує Василь Демидюк. 
– Я впевнений, що можна зробити 
все, аби було бажання. Не треба 
шукати корупцію на рівні школи, 
клубу чи сільської ради. Бо ті ко-
пійки, які надходять у такі райони, 
як наш, Локачинський, викорис-
товують за призначенням. І при-
ховати щось не можна. Головне – 
це діти, це їхнє здоров’я. Та, схоже, 
про них у чиновницьких кабінетах 
не думають.

Що вище – бюрократія чи лю-
дяність? Це стане зрозуміло до 
кінця року. Та колектив школи й 
діти сподіваються, що проект із 
енергозбереження, який тут поча-
ли ще у 2014 році, нарешті завер-
шиться, і в їхньому навчальному 
закладі нарешті встановлять вік-
на. Й усі без винятку класи таки 
будуть теплими. 

Анна ВОЛОЩУК, 
Локачинський район 

 У Локачинському районі формується 
нова ОТГ – Затурцівська. Вибори 
голови та депутатів ї ї ради відбудуться 
вже 24 грудня. Ще кількох депутатів 
обиратимуть на довиборах у 
Голобській та Зимнівській ОТГ. До них, 
відповідно, приєднуються Радошинська 
(Ковельський район) та Хмелівківська 
(Володимир-Волинський район) сільради. 
У цих ОТГ від УКРОПу балотується по три 
кандидати в депутати. 

До складу Затурцівської ОТГ входять За-
турцівська сільська рада (села Затурці, Великий 
Окорськ, Вілька-Садівська, Квасовиця, Малий 
Окорськ, Юнівка), Зубильненська (села Зубиль-
не, Семеринське, Сірнички), Шельвівська (села 
Шельвів, Войнин, Гранатів, Садівські Дубини) 
сільради. 

– Від партії УКРОП до ради Затурцівської 
ОТГ балотується 21 кандидат, у нас 22 виборчі 
округи, – каже голова локачинського районного 

УКРОПу Василь Демидюк. – Одним із голов них 
критеріїв під час відбору кандидатів у депутати 
була їхня авторитетність серед жителів майбут-
ньої об’єднаної територіальної громади. Крім 
того, ми звертали увагу на те, чи людина зна-
ється на бюджетних процесах, чи цікавиться 
політикою, які в неї прагнення й цілі. Маю на-
дію, що люди оберуть достойних депутатів, які 
будуть захищати їхні інтереси. 

За інформацією Василя Демидюка, на 22 де-
путатські крісла – 115 претендентів. Найбіль-
ше – це 9 кандидатів від округу, найменше – 3.

Додамо, що нині на Волині у радах різних 
рівнів працює 546 депутатів від УКРОПу. На 
виборах ОТГ, які відбулися 29 жовтня цього 
року, УКРОП отримав найкращі результати: 
125 депутатів та 11 голів ОТГ. 

Нині на Волині вже 39 об’єднаних громад. 
Загалом 24 грудня в Україні вибори відбу-

дуться у 51 ОТГ. 
Соломія ДОБРОЛЮБОВА,

Локачинський район 

У Києві відбувся перший з’їзд 
«Всеукраїнського молодіжного 
об’єднання «Молоді патріоти». 

Організація налічує понад сто гро-
мадських діячів, волонтерів, учителів, 
студентів та молодих політиків з усіх 
областей України. Зазначимо, що голо-
вою «Молодих патріотів» раніше було 
обрано представника УКРОПу Івана 
Лазорка. 

– Нас об’єднує спільна ідея – ми 
тут, тому що любимо Україну. Ми хо-
чемо довести, що здатні робити сер-
йозні глобальні зміни у країні, – зазна-
чив голова молодіжки. 

За його словами, в короткостроко-
вій перспективі організація має пере-
конати молодих людей у тому, що вони 
можуть впливати на політичні та еко-
номічні процеси в Україні. 

У майбутньому найактивніші 
представники організації з усіх регіо-

нів зможуть стати депутатами в пар-
ламенті та місцевих радах.  Крім того, 
«Молоді патріоти» планують відстою-
вати інтереси активних студентів, до-
помагати їм із працевлаштуванням та 
надавати юридичну підтримку молоді 
в разі потреби.

До складу політради ВМО «Мо-
лоді патріоти» увійшов керівник його 
волинського осередку, голова фракції 
«УКРОП» у Павлівській об’єднаній 
громаді Назар Недбайло. 

– Головне завдання для нас – це змі-
нити на краще нашу країну. Хочу згур-
тувати  молодих патріотів, тих, кому не 
байдуже майбутнє нашої держави, хто 
готовий працювати та вкладати свої 
сили і знання в розбудову України. 
Наразі ми плануємо організувати з’їзд 
«Молодих патріотів» у Луцьку, – каже 
Назар Недбайло. 

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Шельвівські школярі мріють і про нові дошки Шельвівська школа
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Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

УКРОПІВЦІ ОТРИМАЛИ ПОДЯКИ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО
З ДОБРОМ У СЕРЦІ 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МОЛОДИЙ 
ФАХІВЕЦЬ МАЄ ОТРИМУВАТИ ТРИ 
МІНІМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ»

НА ЧАСІ

ДИТЯЧІЙ ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ 
ПЕРЕДАЛИ МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ

ПІДТРИМКАНАШ ДЕПУТАТ 

СЕРГІЙ РАДКЕВИЧ: 
«НЕ МОЖУ СТОЯТИ 
ОСТОРОНЬ СВОЄЇ 
ГРОМАДИ»

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП:  
546 ДЕПУТАТІВ У РАДАХ ВСІХ РІВНІВ

Ще з юнацьких літ Сергій Радкевич 
завжди активно провадив громадську 
діяльність. У школі брав участь у роботі 
органу шкільного самоврядування. 
Вступивши у Чернігівський юридичний 
технікум, очолив студентську раду, 
згодом таку ж посаду обійняв уже в 
Тернопільській академії народного 
господарства. Здобувши освіту, проходив 
стажування у відділі соціального 
забезпечення Володимир-Волинської 
міської ради.

Трудову діяльність продовжив у час, коли 
формувалася незалежна Україна. Саме тоді 
створювалися нові структури, зокрема Волин-
ська митниця, де Сергій Радкевич пройшов 
шлях від юриста до начальника відділу. Пізніше, 
коли створювалися податкові органи, очолив 
юридичний підрозділ Любомльської податкової 
інспекції. Далі була багаторічна праця на керів-
них посадах у Володимир-Волинській, Новово-
линській та Любомльській державних податко-
вих ін спекціях. 

Адміністративна робота, нехай і на керівних 
посадах, не давала можливості для самореаліза-
ції і розвитку. Прагнення до виробничої прак-
тичної роботи спонукало взятися за підприєм-
ницьку діяльність у сфері будівництва. 

Нині Сергій Радкевич – директор приватно-
го підприємства «Грандбуд-Волинь», яке забез-
печує робочими місцями та сумлінно сплачує 
податки до бюджету.

Через специфіку своєї роботи на попередній 
посаді – начальника податкової інспекції – Сер-
гію Радкевичу доводилося бути присутнім на се-
сіях міської ради. Тому мав можливість спосте-
рігати за ухваленням інколи недалекоглядних 
та поспішних рішень. Проекти рішень депутати 
зазвичай голосували без обговорення. 

 У серпні 2015 року разом з однодумцями за-
реєстрував міську організацію політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» та 
взяв участь у виборах: вирішив власним прикла-
дом показати іншу якість, інший рівень роботи 
місцевого самоврядування. Наразі Сергій Радке-
вич очолює Володимир-Волинську міську орга-
нізацію УКРОПу та депутатську фракцію партії 
у міській раді.

 – У мене за плечима – чималий життєвий 
та управлінський досвід. Пройдено, передумано, 
проаналізовано чимало – і в особистому житті, 
і в житті нашої країни... Як громадянин, як фа-
хівець не можу стояти осторонь тих процесів, 
які відбуваються, хочу бути корисним громаді 
рідного Володимира, Волині, Україні, – запевняє 
Сергій Радкевич.

Борис ХВИЦЬ,
Володимир-Волинський 

Комітет Верховної Ради з 
питань науки і освіти на 
своєму засіданні схвалив 
напрацьований УКРОПом 
проект закону №7153 про 
усунення розбіжностей 
у законодавстві щодо 
розміру посадового окладу 
педагогічних працівників 
найнижчої кваліфікаційної 
категорії. Про це під час 
брифінгу у Верховній Раді 
повідомила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Документ має відновити спра-
ведливість при нарахуванні заро-
бітної плати фахівцям найнижчої 
категорії та усунути помилку, до-
пущену в перехідних положеннях 
до базового закону «Про освіту».

Річ у тім, що згідно із основною 
частиною закону, молоді педагоги 
мають отримувати щонайменше три 
мінімальні зарплати, або 9600 грн. 
Однак перехідні положення до за-

Високий відсоток захворювань 
характерний для осінньо-зимового 
періоду. Особливо це стосується 
дітей. За словами генерального 
директора Волинського обласного 
дитячого територіального медичного 
об’єднання Сергія Ляшенка, на сьогодні 
при 350 ліжкомісцях у медзакладі 
завантаженість – 360-370 ліжок. 

– На кінець року дуже велике наванта-
ження на лікарню. Оскільки в Луцьку відсут-
ній профільний медичний заклад, то функцію 
лікування маленьких лучан також покладено 
на нас, – розповів Сергій Ляшенко. 

Аби підтримати медзаклад та, зокрема, 
його пацієнтів, за сприяння голови Волин-
ської облради Ігоря Палиці та депутатського 
корпусу підприємство «Волиньфарм постач» 
безплатно надало потрібні препарати. 
Перелік, до якого увійшли антибіотики, 
перев’язочні матеріали, інфузійні розчини, 
окремі гормональні препарати, сформували 
самі працівники лікарні. 

Благодійний вантаж для дитячої облас-
ної лікарні передали радник голови облради, 
голова фракції «УКРОП» Вячеслав Рубльов, 
перший заступник міського голови Луцька, 
депутат Ківерцівської райради від УКРОПу 
Григорій Недопад та депутат Луцької міськ-
ради від УКРОПу Сергій Шкода. 

Вячеслав Рубльов наголосив, що є ве-
лика проблема із забезпеченням ліками у 

конодавства передбачають 
оклад для таких працівників 
на рівні чотирьох прожитко-
вих мінімумів, а це – 7048 грн.

– Сталося своєрідне ошу-
канство нашого суспільства, і 

тому ми підготували законо-
проект, який відновлює спра-
ведливість. Ми повертаємося 
до тієї норми, яка вже міс-
титься в тілі закону: молодий 
фахівець має отримувати три 

мінімальні зарплати, – зазначила 
Ірина Констанкевич.

Також профільний комітет 
рекомендував парламенту ухва-
лити за основу і в цілому запро-
понований УКРОПом законопро-
ект №7174 «Про внесення змін 
до статті 85 Бюджетного кодексу 
України щодо видатків на утри-
мання закладів освіти». Документ 
передбачає запровадження багато-
канального фінансування закладів 
професійно-технічної освіти не 
лише з місцевих бюджетів, а й за 
рахунок державного.

Законодавчою ініціативою 
УКРОПу також запропоновано до-
зволити місцевим бюджетам фінан-
сувати підготовку не тільки робіт-
ничих кадрів, а й молодих фахівців.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

медзакладах області. 
– У обласну дитячу лікарню звертають-

ся жителі всієї Волині. На жаль, не всі бать-
ки мають змогу придбати ліки, які сьогодні 
вартують чимало. Тому ми систематично 
надаємо безплатні препарати. Це стосуєть-
ся не тільки дитячої лікарні, але й госпіта-
лів, геріатричного центру. Обласна рада на 
чолі з Ігорем Палицею активно підтримує 
медичні заклади області, адже якісні ме-
дичні послуги мають надавати у достойних 
умовах, – підкреслив Вячеслав Рубльов. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Луцьк

У Міжнародний день волонтера депутата 
Луцької міської ради, засновника й 
керівника ГО «Волонтерський центр «Серце 
патріота» Сергія Балицького відзначено 
подякою від голови політради УКРОПу 
Тараса Батенка. Її та книгу Василя Шкляра 
«Троща» з автографом автора вручив голова 
волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов. 

– Волонтери  центру «Серце патріота» 
здійснили понад 150 поїздок в зону АТО. 
Сергій Балицький особисто доставляв 
вантажі хлопцям, – зазначив Вячеслав 
Рубльов.

У День Збройних сил медаль «За Гід-
ність та Патріотизм» отримала помічник 
народного депутата Ірини Констанкевич 
у Камінь-Каширському районі Світлана 
Сидорук. 

«Ця висока нагорода – для всіх, із 
ким з 2014 року разом допомагаємо 
хлопцям на фронті, а це і депутат обл-
ради Костянтин Зінкевич, який радив, 
де купувати каски, бронежилети, і ке-
рівник центру визволення полонених 
Володимир Рубан та співачка Руслана, 
які допомогли повернути додому з по-
лону Колю Яренчука, помічники нарде-
па Олександра Бригінця, які передавали 
в АТО бронежилет та інше для рідного 
чоловіка (вони опікувалися 12-ю БТРО 

м. Києва), волонтерська група «Добро-
та», Ірина Сущ (с. Карасин, с. Карпилів-
ка). Тепер з Олегом Бараном, Сергієм 
Шуміком, членами УКРОПу, директора-
ми шкіл, сільськими головами, добрими 
і щирими людьми, дітьми допомагаємо 
бійцям. Щиро дякую від усіх», – написа-
ла на своїй сторінці у Facebook Світлана 
Сидорук.

Подяку від особового складу танко-
вого батальйону 14-ї ОМБ отримав голо-
ва громадської організації «Разом – Укра-
їна», депутат Луцькради від УКРОПу 
Юрій Безпятко.

ГО входить до складу Спілки воїнів 
АТО Волині. Тут допомагають адаптува-
тися після повернення додому бійцям, 
членам їхніх сімей, збирають благодійну 
допомогу на схід. 

Анна ВОЛОЩУК, 
Соломія ДОБРОЛЮБОВА, 

Луцьк

З ініціативи укропівців обласній дитячій лікарні 
систематично допомагають медикаментами

Ірина Констанкевич пропонує фінансувати ПТУ 
не лише з місцевих, але й із держбюджету

Сергій Балицький – гордість 
волинського УКРОПу

Перелік препаратів замовили лікарі
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ФІЛЬМ «КІБОРГИ» – 
РЕКОРДСМЕН

Нещодавно в Україні відбулася 
прем’єра фільму про російсько-

українську війну «Кіборги». Режисер – 
Ахтем Сеїтаблаєв. 

«Стрічка про оборону Донецького аеро-
порту встановила новий рекорд для націо-
нальних фільмів у вітчизняному прокаті за 
касовими зборами в перший вікенд», – по-
відомив голова Державного агентства Укра-
їни з питань кіно Пилип Іллєнко.  

За його даними, касові збори становлять 
8 186 701 грн. «Кіборги» обігнали «Дюнкерк» 
(7 919 845 грн) та «Лють» (5 387 648 грн). 
Фільм побачило 106 350 глядачів.

У Луцьку прем’єрний показ фільму «Кі-
борги» відбувся 7 грудня спеціально для 
Героїв, які захищали Донецький аеропорт. 
Вони прийшли на перегляд стрічки разом із 
дружинами.

СУБОТА 23 грудня
06.00, 09.45 М/с «Легенда 

про Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30, 23.30 Погода
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак 

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «Золото»
15.10 Д/фс «Смак 

Дзяннаня»
15.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена 

історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф «Вони 

боролись до загину»
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.00 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.59, 07.09 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.30 Страсті за 

Ревізором
14.50 Варьяти
16.45 Зоряні яйця
18.40 Х/ф «Викрасти за 

60 секунд»
21.00 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»
23.20 Х/ф «Токарев»
01.10 Х/ф «Черепи»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»
07.40 «Караоке на 

Майдані»
08.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Снайперша»
13.20 «Зважені та щасливі 

- 7»
16.10 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.50, 23.50 Т/с «Коли ми 

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

Підсумки голосування»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.00 М/ф «Жирафа»
10.45 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»
12.10 «Ух ти show»
13.15 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
16.25 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.10 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.10 Х/ф «12 Різдвяних 

бажань»
02.00 «Нічне життя»

К1
06.00 Зірковий шлях

06.40, 07.15, 15.20 Т/с 

«Чорна кров»

07.00, 15.00, 19.00, 03.20 

Сьогодні

16.10, 19.40 Т/с «Свій 

чужий син»

20.50 Х/ф «Зведені 
сестри»

23.00 Т/с «Герократія»

01.30 Реальна містика

04.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 18.10 Історія 

криміналістики
10.30 Смертельний 

двобій
12.20 Дослідження часу
14.20 Земля приматів
15.20 Дика Канада
17.20 Дивовижна Замбія
21.00 Код неандертальця
23.00 Мандрівка у себе
00.00 Путівник 

неприємностей
00.40 Містична Україна
03.40 Прокляття відьом
04.30 Єврорабині
05.20 Жертви краси

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.05 Х/ф «З новим 

роком, мами!»
09.50, 23.15 «Світське 

життя»
10.50 «Голос. Діти 4»
14.05 «Вечірній Київ 

2017»
16.05, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.15 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.25 Мульфільми

1+1

06.50 «Мультфільм»

07.25 «Чекай мене»

09.00 Х/ф «31 червня»
11.50 Х/ф «Старий 

Новий Рік»
14.30 Х/ф «Екіпаж»
17.20 Концерт Олега 

Вінника «Моя душа...»

20.00, 05.15 «Подробиці»

20.30 «Час будувати»

22.40 Т/с «Дружина 

генерала»

02.35 Подробиці

03.05 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен»

ІНТЕР

05.15, 04.30, 12.45 Факти
05.35 Більше, ніж правда
07.10 Я зняв!
09.10, 14.10 Дизель-шоу
10.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.50 Х/ф «Таємниця 

ордена»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»
22.00 Х/ф «13-й район»
23.45 Х/ф «Колонія»
01.35 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
02.25 Провокатор
04.15 Скарб націй

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Енчантімалс. 

Рідний дім»
12.15 М/ф «Принц 

Єгипту»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 

2»
19.45 Х/ф «Лікар Дуліттл 

3»
21.30 Танька і Володька
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»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 20.00, 23.25 

«Музичний проспект»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» (І. 
Чернецький)

14.00 Ретроспектива: 
«Василеве 
задзеркалля”(В.
Слапчук)

14.30 Т/ф «Ізидора Косач: 
«Побачиш Україну - 
привітай!»

15.15 «Народна 
скарбниця» («Дивись у 
корінь»)

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

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

Підсумок
19.30 «Євровибір» 

(«Волинь: міжнародні 
проекти»)

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

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

волиняни»
04.30 «Євровибір» 

(«Волинь: міжнародні 
проекти»)

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 Феєрія мандрів
07.00, 14.30 Мозаїка 

батьківства
07.30, 18.40, 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 Сесія Волинської 

обласної ради
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 «Країна мрій»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською

АВЕРС 15.00 Х/ф «Ангел в 
сім’ї»

16.30 М/с «Велика 
книга»

18.00 Євромакс
19.00 Актуальне 

інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Репортаж з 

Волинської обласної 
ради

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Зустрічі та 

проводжання»
00.25 Концерт Василя 

Попадюка
02.55 Фільм «Надія»
04.10 Волинський 

портрет
04.30 Фільм «Дорога в 

Еммаус»
05.15 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 22 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30, 16.30, 00.45 
Погода

09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми»
15.15 Світло
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
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 «Українські 

шерифи»
02.55 Розсекречена 

історія
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.10 Абзац
04.59, 05.59 Kids Time
05.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.00, 21.40 Кохання на 

виживання
08.00 Пацанки. Нове 

життя
16.30, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
23.40 Х/ф «Черепи»
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

10.10 Х/ф «Дівчата»
12.15 Х/ф «Любов і 

голуби»
14.15 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.35 Х/ф 

«Снайперша»

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»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.15 Зірковий 

шлях
11.00, 01.50, 04.25 

Реальна містика
13.10, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Зовсім 

інше життя»
23.20 Слідами

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.20 Левиний рейнджер 
12.20 Морські парки 
13.20 Ризиковане 
життя 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, 01.20 Бандитський 
Київ 19.50 Хижа Арктика 
03.40 Скарб.UA 

МЕГА

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

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

09.30, 10.45 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.55 «Міняю 
жінку»

15.40 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 «З новим 

роком, мами!»
02.00 Х/ф «Любовні 

рани»
05.30 Мульфільми

05.50 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 

«Ранок з Інтером»
10.00, 12.25 «Той, хто не 

спить» 16+
12.50 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.50 «Подробиці 
тижня»

22.00 Т/с «Бюро легенд 2»
01.20 Х/ф «Усього один 

поворот»
04.30 Х/ф «Звичайне 

диво»

1+1 ІНТЕР

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.25 Т/с «Нюхач»
12.05, 13.30 Х/ф 

«Таємниця ордена»
14.30, 00.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Третього не дано»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.50 Х/ф «Хулігани 

Зеленої вулиці»
03.00 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
03.40 Т/с «Слідчі»
04.55 Скарб націй

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Пастушка»
12.00, 19.00, 02.00 

Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50 Країна У
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 М/ф «Ріо 2»
23.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
00.30 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, 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»
13.55 «Ти не згасла, зоре 

ясна!»
14.25 Т/ц «Народна 

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

(сурдопереклад)
18.00 Т/ц «Роки і долі»
18.30 Т/ц «Мандруймо 

вдома»
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Т/ц «Історія без 

купюр» (Г. Гулевичівна)
21.35 «Дорога до Тараса» 
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, 03.00 Погода

07.35, 18.40, 20.30, 
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 «Сад 

Гефсиманський»
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
13.00 Концерт «...осадіть 

молоду яворину». 3 ч.

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

польською
16.30 Рандеву
17.00 Концерт «Країна 

мрій»
19.00 Т/с «Справа 

Дойла»
20.00, 02.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Рандеву
22.10 Х/ф «Ангел в 

сім’ї»
00.35 Т/ц «Пастка»
03.05 Х/ф «За кордоном 

болю»
04.30 Шляхами Волині
05.00 Життя в цифрі
05.15 Музична скринька

Фільм «Екіпаж»

Фільм «Черепи»

Фільм «Лікар Дуліттл»

14:30

23:40

23:00

uafi lm
.tv

Фільм «Колонія»

23:45

realnew
s.su

m
oviestape.net

tv.pgtrk.ru

У ПЕРЕМОЖЦЯ 
«ЄВРОБАЧЕННЯ» – 
НОВЕ СЕРЦЕ

Португалець 
Сальвадор 

Собрал, який 
здобув перемогу 
на минулорічному 
«Євробаченні», 
успішно переніс 
операцію з 
пересадки серця, 
повідомляє The 
Telegraph.

27-річний співак 
перебуває у госпіталі в Ліссабоні. Лікарі ка-
жуть, що Собрал добре почувається.

«Cподіваємося, що він буде жити нор-
мальним життям», – сказав лікар Мігель 
Абекас після чотиригодинної операції. При 
цьому він наголосив, що процес відновлен-
ня співака буде тривалим.

Сальвадор Собрал востаннє виступав 
на сцені у вересні цього року. Він провів у 
лікарні три місяці, чекаючи на трансплан-
тацію. Тоді його стан оцінювали як важкий.

здоров’я 

кіно

tsn.ua

gosc.pl
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Ти – мій особистий сорт героїну. Фільм «Сутінки»
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НЕДІЛЯ 24 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, 00.35 Новини
09.30 Т/с «Супер 

відчуття»
10.00 Х/ф «Золото»
12.10 Перший на селі
12.40 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.55 Д/ф «Кардинал 

Мар-ян Яворський»
16.55 Х/ф «Святий 

Августин»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Лайфхак 

українською
22.25 Нічна Різдвяна 

Літургія під проводом 
Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

01.10 Світло
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.00 Т/с «Роксолана»

05.00 Більше, ніж правда
06.35 Т/с «Слідчі»
08.30 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
15.05 Х/ф «13-й район»
16.50 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Джон Вік»
22.50 Х/ф «Макс Пейн»
00.50 Х/ф «Хулігани 

Зеленої вулиці»
02.40 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Пригоди 

монстро - подружок. 
День усіх монстрів»

11.50 Х/ф «Пастушка»
13.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 М/ф «Ріо 2»
20.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 

4»
21.45 Х/ф «Лікар Дуліттл 

5»
23.30 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, 00.25 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.55 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50, 20.20, 23.35, 02.10 

«Музичний проспект»
12.15 «Народна 

скарбниця» («Дивись у 
корінь»)

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/ф «І належить 

прибути Вам…»
15.35 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Євровибір» 

(«Волинь: міжнародні 
проекти»)

17.25 Ювілейний концерт 
П. Дворського

19.10 Т/ц «Історія без 
купюр» (Луцький герб)

19.20 Т/ц «Воїни миру»
19.50 «Піщані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Солодкий вікенд»
21.35 «Натхнення»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
01.30 Т/ф «Пісня долі - 

Волинь»
03.50 «Піщані історії»
04.25 «Оберіг-2017»
05.05 «Музика зими»
06.00 «Український клуб»

07.00 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

10.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.15 «Караоке на 

Майдані»

12.10 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.15 «Ух ти show»
10.20 М/ф «Жирафа»
12.00 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»
13.25 Х/ф «Людина-

Ельф»
15.10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
18.20 «Орел і Решка. Рай 

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

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Свій чужий 

син»
13.10 Т/с «Зовсім інше 

життя»
17.00, 21.00 Т/с «Коли 

повертається минуле»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Зозуля»
02.30 Реальна містика
04.15 Історія одного 

злочину 16+

06.00 Бандитська Одеса
08.00, 18.10 Історія 

криміналістики
10.30 Смертельний 

двобій
12.20 Небезпечна 

планета
14.20 Земля приматів
15.20 Таємниці 

Гвадалківіру
16.20 Морські парки
21.00 Дослідження часу
23.00 Таємниці 

Стоунхенджа
00.00 Путівник 

неприємностей
00.40 Теорія змови
03.10 Скептик

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00, 10.00 «Розсміши 

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

ведмідь»
11.00 «Світ навиворіт - 9»
12.15, 13.20, 14.40, 15.45 

«Світ навиворіт - 6»
17.05 «Ліга сміху 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Дівчина з 

персиками»
00.40 «Аргумент кiно»
01.25 «Світське життя»
04.25 Мульфільми

05.45 «Мультфільм»
06.20 Х/ф «Вусатий 

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

Зірки»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Укол 

парасолькою»
14.00 «Пісня року»
15.20 «Час будувати»
17.30, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
20.00, 02.40 «Подробиці»
22.20 Концерт балету 

«Freedom»
01.05 Х/ф «Сині як море 

очі»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.10, 02.45 Зона ночі
06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Топ-модель по-

українськи
10.39, 12.09 Kids Time
10.40 М/ф «Лісова братія»
12.10 Х/ф «16 кварталів»
14.10 Х/ф «Викрасти за 

60 секунд»
16.45 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Таємний 

агент»
23.00 Х/ф «Еверлі»
01.00 Х/ф «Сексі бойз або 

Французький пиріг»

06.30, 21.00, 23.30 
Феєрія мандрів

07.00, 14.30 Мозаїка 
батьківства

07.30, 22.05 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30 Погода
08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Репортаж з 

Волинської 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 Концерт Василя 

АВЕРС Попадюка
15.00 М/с «Велика 

книга»
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Зустрічі та 
проводжання»

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
22.10 Х/ф «Пощастить в 

коханні»
00.35 Театр тіней 

«Firefl ies»
01.30 Волинський 

портрет
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Х/ф «Гори 

димлять»
05.30 Док. фільм 

«Свідоцтво про Ісуса: 
факт чи вигадка»

ФУТБОЛ 1

ПН 18 грудня ВТ 19 грудня СР 20 грудня ЧТ 21 грудня ПТ 22 грудня СБ 23 грудня НД 24 грудня
06.00, 08.05, 18.40, 19.30, 
21.40, 05.25 Топ-матч 
06.15 Сельта - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 08.15 
Шахтар - Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.15 Атлетік - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Вест 
Бромвіч - МЮ. Чемпіонат 
Англії 13.55 Барселона - 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.50 Борнмут 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
19.00 Світ Прем’єр-Ліги 19.50 
Реал - Баєр (2004/2005). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 21.55 LIVE. Малага 
- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.50 Лестер - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 02.40 
Чемпіонат Англії

06.00, 15.55 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 
Евертон - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 10.45 
Сельта - Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 12.30, 22.45 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 13.25 
Арсенал - Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 15.10 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 19.10 «Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії 
20.05 Барселона - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 21.55, 
01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч 
22.00 Світ Прем’єр-Ліги 
23.40 Борнмут - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 01.45 Малага 
- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 03.45 
Ман Сіті - Тоттенгем

06.00, 08.05, 22.25, 03.50 Топ-
матч 06.15 Леванте - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 08.15 
Зірка - Верес 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Вест Бромвіч - МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.05 Лас-Пальмас - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Лестер - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 15.55 «Шлях 
до Ель Класіко». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 16.45 Атлетік 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
18.35 Ман Сіті - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 20.25 
LIVE. Хетафе - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 22.45 «Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії 
23.40 Евертон - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 01.30 
«Сіткорізи» 02.00 Сельта - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Арсенал - Ньюкасл

06.00 Сосьєдад - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 03.30 
«Сіткорізи» 08.15 Шахтар 
- Зоря 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 Борнмут 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
12.05 Атлетіко - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Ман Сіті 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
15.55 Барселона - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 17.45, 
22.45 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії 18.25 
Арсенал - Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 20.15, 22.25, 01.25 
Топ-матч 20.25 LIVE. Ейбар 
- Жирона. Чемпіонат Іспанії 
23.35 Вест Бромвіч - МЮ. 
Чемпіонат Англії 01.40 Хетафе 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 04.00 Евертон - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 15.55, 18.55, 
23.45, 01.45, 03.45 Топ-
матч 06.15 Алавес - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 08.15 
Олександрія - Сталь 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Барселона - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Лестер 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 13.55 Ейбар - Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 16.10 Вест 
Бромвіч - МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.00 «Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії 19.10 
Сосьєдад - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 21.00 Світ Прем’єр-
Ліги 21.30 LIVE. Арсенал 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
23.55 Леванте - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 01.55 Ман 
Сіті - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 03.55 Бетіс - Атлетік

06.00, 08.05, 16.45, 19.00, 
21.25, 23.45, 01.45, 03.45 
Топ-матч 06.15 Еспаньйол - 
Атлетіко 08.15 Зірка - Шахтар 
10.00, 15.55, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 «Ель Класіко» 
11.10 Арсенал - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 13.00 «Шлях 
до Ель Класіко». Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Передмова до 
матчу «Реал-Барселона». 
Чемпіонат Іспанії 13.55 LIVE. 
Реал - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 14.45 Футбол Tables 
16.15 Світ Прем’єр-Ліги 16.50 
LIVE. Ман Сіті - Борнмут 19.25 
LIVE. Депортіво - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 21.35 LIVE. 
Лестер - МЮ. Чемпіонат Англії 
23.55 Валенсія - Вільярреал 
01.55 Евертон - Челсі. 03.55 
Сосьєдад - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 01.45 Бернлі - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
07.45 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Олімпік - Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Реал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Ман 
Сіті - Борнмут. Чемпіонат Англії 
13.55 Депортіво - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.50 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії 18.40, 
01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч 
18.50 Еспаньйол - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 
Арсенал - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 22.45 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 23.40 Ейбар - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 
03.45 Хетафе - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 

«КВАРТИРА» – НАЙКРАЩИЙ 

РІЗДВЯНИЙ ФІЛЬМ 

Найкращим різдвяним фільмом 
в історії кіно стала стрічка Біллі 

Уайлдера «Квартира» (1960 рік), пише 
The Independent. На думку видання, 
ця трагікомедія від режисера «У 
джазі тільки дівчата» вміло передає 
справжній дух Різдва, а саме – єдність 
і надію на світле майбутнє.

«Квартира – це ідеальний фільм про 
Різдво. Не про таке Різдво, яким ми хотіли 
б його бачити, з тріщанням вогню в каміні, 
дзвоном дзвіночків, снігом. А про реальне 
Різдво. Іноді веселе, іноді нудне, іноді са-
мотнє», – зазначили редактори видання.

До слова, ця кінокартина розповідає 
ліричну історію стосунків простого клер-
ка Бакстера і дівчини-ліфтерки Френ. Го-
ловні ролі у фільмі виконали Джек Лем-
мон, Ширлі Маклейн, Фред Макмюррей. 
Стрічка здобула п’ять «Оскарів». 

у світі кіно

Фільм «Джон Вік»

20:35

scannain.com

Фільм «Подорож до Різдвяної зірки»

12:00

kinobaza.com
.ua

рішуча заява зимові жниваВАКАРЧУК ВІДХРЕСТИВСЯ 
ВІД ПОЛІТИЧНИХ АМБІЦІЙНещодавно соціологи 

провели дослідження, за 
результатами якого лідер 
гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук міг би очолити 
президентський рейтинг, 
якби найближчим часом були 
вибори. Однак співак заявив, 
що не має жодних політичних 
амбіцій, але все-таки висловив 
думку, як треба реформувати 
державу, пише «Українська 
правда».

За його словами, в Україні треба 
дотримуватися верховенства права, 
зміцнювати державний апарат та де-
мократію. 

«Політикам варто створити неза-
лежний Антикорупційний суд. Дер-
жавних крадіїв треба неминуче по-
карати. Також слід змінити виборче 
законодавство. Запровадити не лише 
відкриті виборчі списки, а й унемож-
ливити залежність виборчих комісій 
від впливу політпартій. Новий склад 
ЦВК має бути сформовано з профе-
сійних експертів», – заявив Вакарчук.

Він додав, що треба зменшити 
роль олігархів та великих грошей у 
виборах, жорстко обмежити роль 
політреклами на ТБ та радіо, провес-
ти справжню реформу держслужби 
та служби безпеки. 

«СБУ має перестати впливати на 
бізнес та почати боротися з тими, 
хто реально підриває безпеку і неза-
лежність, – додав він. – Треба припи-
нити політичний лобізм та змінити 
правила поведінки політиків. Вони 
мають бути простими, відкритими 
і доступними. Політикам варто на-

вчитися виконувати обіцянки. Їм 
слід пуб лічно окреслити межі дозво-
леного. Ніхто за жодних обставин не 
має їх порушувати, цей перелік має 
бути сформовано і оприлюднено». 

Святослав Вакарчук підкреслив, 
що влада як така його не цікавить. 

«Ніколи не співпрацював з по-
літтехнологами і не обговорював з 
ними жодних планів. Не замовляв 
жодних соцдосліджень щодо пре-
зидентських рейтингів. До публі-
кацій таких рейтингів я ставлюся 
стримано, ще стриманіше – до їх об-
говорень. У країні зараз є важливіші 
речі», – заявив Вакарчук. 

Співак каже, що після Революції 
Гідності він пообіцяв собі: за жодних 
обставин не буде стояти осторонь 
процесів, які відбуваються у країні. 
Він також додав, що ніколи не давав 
жодних обіцянок політикам чи біз-
несменам і з посмішкою ставиться 
до теорій, що його хтось фінансує.

Стандартний час для 
виступу української 

зірки на корпоративі – 
40-60 хвилин. Найдорожче 
на новорічному святі 
обійдуться Віра Брежнєва, 
Світлана Лобода і Настя 
Каменських, пише 
«Обозреватель».

Так, гонорар Брежнєвої стано-
вить €50 тис. Крім того, замовнику 
треба буде оплатити переліт спі-
вачки і всієї її команди з Москви, 
а це 15 квитків економ-класу і два 
бізнес-класу. В аеропорту знаме-
нитість проходить тільки через 
VIP-термінал.

До кінця року Світлани Лобо-
ди в Україні не буде. А от корпо-
ратив у січні теж обійдеться при-
близно в €50 тис.

Графік Насті Каменських за-
раз дуже завантажений. Якщо ж 

співачка таки знайде «вікно», то 
виступ обійдеться у €40 тис.

На четвертому місці – Тіна 
Кароль. У одному з концертних 
агентств України кажуть, що її ви-
ступ обійдеться у €25-30 тис.

На п’ятому місці – Олег Ви-
нник. Його гонорар становить 
близько $30 тис. Окрім того,  рай-
дер співака обійдеться замовни-
кові ще в $1,5-2 тис.

Макс Барських та Monatik за 
виступ просять $30 тис., при цьо-
му Дмитро обіцяє годину виступу 
з танцями і шоу.

Андрій Данилко в образі Вєр-
ки Сердючки заспіває за $25 тис. 
Таку ж суму просять гурти Потапа 
Mozgi та «Время и Стекло».

Співачки Оля Полякова та На-
таля Могилевська виступлять за 
$20 тис.

СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ НА КОРПОРАТИВАХ

24tv.ua

pochekun.net
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

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 кольо-
рові металеві штахети з одно- та 
двоcтороннім фарбуванням, шири-
на – від 8 до 13 см (матові, глянцеві, 
золотий дуб, темний дуб). Оцинкова-
ні труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

Підприємство пропонує комплекс 
будівельно-монтажних робіт:
• будівництво житлових і 
нежитлових приміщень;
• ремонтно-будівельні та 
оздоблювальні роботи;
067-914-17-21
• встановлення твердопаливних 
котлів;
• електромонтажні роботи;
• роботи з каналізаційними 
системами;
• послуги екскаватора.
067-332-50-35

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ре-
монт та обслуговування. Плівки тепличні 
чотирисезонні польського виробництва, 
ширина 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасо-

готуємося до свят свято наближається

ві харчові на 100-200 та 5000 л, куби на 
1000 л. 050-670-90-75.

АВТО

 Продам запчастини до Т-40, МТЗ (ко-
леса передні на ЮМЗ, неведучий пе-
редок СРСР), НШ-100, колінвал, стар-
тери, підшипники, 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 уні-
версал білого кольору (1996 р.): 
двигун моноінжекторний 1.8, ти-
танові диски, електропакет, гідропід-
силювач, сигналізація, центральний за-
мок. 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 двокімнатну квартиру в районі 
ЛПЗ. Колишній гуртожиток. Сучасний ре-
монт. Ціна 340 000 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 літ-
ня кухня, гараж, хлів, льох, земель-
на ділянка 13 соток). Ціна договірна. 
093-008-03-92, 099-555-94-92.

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

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

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

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

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

 Продам газифікований житловий 
цег ляний будинок з усіма надвірни-
ми спорудами в с. Марковичі, Локачин-
ський р-н, земельна 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 токарі, 
шліфувальник (круглошліфувальний 
верстат). Оплата висока. 0332-25-01-11, 
066-137-85-04.

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

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

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу працівників робочих спеціаль-
ностей. Зарплата від 8000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. 068-302-28-56.

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

 Робота в Польщі, Німеччині: будівель-
ні спеціальності; різноробочі на склади, 
фабрики; 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). Ро-
бота для жінок – викладання товарів 
на полиці, прийом і сортування продук-
ції тощо. Робочий день – 8-9-10-12 год 
(6 днів на тижд.). Зарплата – 10 зл./год. 
Житло безплатне. Чоловіків запрошу-
ють на роботу на продуктових складах. 
Обов’язки: пересування складом на 
електрокарах, завантаження товару та 
доставка до місця вивантаження. Про-
ходження інструктажу з техніки безпе-
ки та отримання прав на водіння кара, 
безплатно видають робочий одяг (лише 
чоловікам). 097-908-64-46 (Вікторія). Є 
й інші вакансії, можлива допомога у ви-
готовленні документів. Усі вакансії – 
100% безплатні.

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

ПОСЛУГИ

 Чищення каналізацій професійним 
обладнанням. Усунення засмічень, ви-
далення жиру, бруду та нальоту. Ко-
сіння трави. Обслуговування ОСББ. 
050-736-08-05, 096-499-61-32.
 Надаю інформпослуги: безплатна 

консультація, повний пакет документів 
на візу (запрошення, анкета, страхов-
ка, бронювання 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

 Відео-, фотознімання урочис-
тих подій. Можливий виїзд у райони. 
050-985-41-13, 067-194-82-67. 

 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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ОСЬ ЯЛИНОЧКА ПРИЙШЛА, 
СНІГ НА ВІТАХ ПРИНЕСЛАЯкі новорічні та різдвяні свята 

без ялинки? Саме це деревце 
створює особливу атмосферу 

зимового дива. Щоб зелена 
красуня послужила довше, слід 
правильно ї ї обирати та дбайливо 
доглядати. 

ЯК ВИБРАТИ ЖИВУ ЯЛИНКУ
Стовбур має бути рівним і прямим, без трі-

щин. Наявність обідка на зрізі свідчить про те, 
що дерево зрізане давно і простоїть недовго. 
Є ще одна прикмета – варто підняти ялинку і 
зрізом вдарити об землю. Якщо стали обсипа-
тися голки, її зрізали давно. 

У гарної свіжої ялинки гілки мають бути 
пружними й еластичними. Якщо гілка тріщить 
і ламається – таке дерево купувати не варто. 

Про стан ялинки скаже і хвоя. Вона має 
бути яскраво-зеленою, колючою і пружною. 
Голки слід потерти в руках – якщо на долонях 
залишається масляниста хвойна речовина із 
запахом смоли, значить, ялинка абсолютно 
свіжа.

Перш ніж заносити деревце в оселю, його 
варто адаптувати до внутрішнього клімату. 
Ялинку слід на кілька годин залишити на бал-
коні або в підвалі. Різкі перепади температу-
ри згубні для дерева.

Перед встановленням ялинці слід під-
рубати стовбур, на кілька сантиметрів очис-
тивши від кори. Після цього треба злегка 
розщепити зріз – це відкриє пори і збільшить 

ВСТАНОВЛЕННЯ В ЄМНІСТЬ 
З ВОДОЮ

У відро чи бак наливають відстояну воду, 
в яку можна додати таблетку аспірину, ложку 
цукру і трохи солі. Оскільки дерево буде ін-
тенсивно вбирати вологу, варто завжди під-
ливати воду.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА 
ПІДСТАВКУ

Стовбур обмотують мокрою ганчіркою і 
встановлюють у підставку. Потрібно стежити 
за вологістю стовбура, щоб дерево не почи-
нало пересихати.

Гілки треба регулярно збризкувати во-
дою, особливо, коли ялинка стоїть поблизу 
опалювальних приладів.

ЯК ВИБРАТИ ШТУЧНУ 
ЯЛИНКУ

Таке дерево послужить вам вірою і прав-
дою багато років, жодних проблем зі встанов-
ленням не буває, та й догляд мінімальний. 
На сьогодні доступна величезна кількість 
штучних ялинок, які імітують найрізнома-
нітніші види хвойних і мають різні розміри. 
При купівлі зверніть увагу на якість виробу, а 
найкраще – попросіть у продавця сертифікат. 
Адже ялинки, виготовлені з неякісних мате-
ріалів, виділяють шкідливі речовини під дією 
тепла від електричної гірлянди.

Волинські лісівники планують 
реалізувати 70 000 новорічних 
красунь. Також охочі зможуть 
придбати хвойні композиції – 
ялиночки, плетені з гілочок, 
віночки та гірлянди.

Окрім того, у продажу будуть ялинки 
із закритою кореневою системою, тобто в 
горщиках, інформує прес-служба Волин-
ського ОУЛМГ. 

Їхня популярність серед населення 
пояснюється дуже просто: такі ялинки не 
осипаються, а після свят деревце можна 
висадити у ґрунт. 

На продаж виставлятимуть дерева, 
вирощені на спеціальних плантаціях, а та-
кож заготовлені в процесі планових рубок 
у ході догляду за насадженнями.

ЗАМІСТЬ ЯЛИНОК – 
ХВОЙНІ ВІНОЧКИ

christm
asw

reath.com
.ua

водопоглинання.
Ялинку можна встановлювати по-різному: 

в ємність з піском, водою чи на підставку.

ВСТАНОВЛЕННЯ У ЄМНІСТЬ 
З ПІСКОМ

Пісок має бути свіжим і зволоженим. У 
воду для зволоження потрібно додати трохи 
гліцерину. Пісок потрібно поливати щодва 
дні.

voxpopuli.kz

Це деревце створює особливу 
атмосферу зимового дива

Охочі зможуть придбати 
хвойні композиції
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Один із законів життя свідчить, що як тільки зачиняються одні двері, відчиняються інші. Але вся біда 
в тому, що ми дивимося на замкнуті двері й не звертаємо уваги на ті, що відчинилися. Андре Жід
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  Марта ЮЛАНТОВА
Луцьк

правда й легенди

знай наших ВОЛИНЯНИ ТРІУМФУВАЛИ НА 
«ОЛІМПІАДІ РОБОЧИХ РУК»

10 МАЛОВІДОМИХ ФАКТІВ 
ПРО СВЯТОГО МИКОЛАЯ

призове місце у Всеукраїнському 
конкурсі професійної майстерності 
Worldskills 2016 в компетенції «Об-
лицювальні роботи». За результата-
ми Всеукраїнського конкурсу Вади-
му було присуджено Президентську 
стипендію. 

Багато зусиль разом із наставни-
ками від доклав і під час підготовки 
до Всеукраїнського конкурсу про-
фесійної майстерності Worldskills 
2017, відтак виборов срібну медаль 
у компетенції «Облицювальні робо-
ти». 

Іван Брик прийшов на навчання 
в Луцьке ВПУ будівництва та архі-
тектури у 2015 році, щоб опанува-
ти професії слюсаря-сантехніка та 
електрозварника ручного зварю-
вання. Після закінчення навчання 
отримав третій розряд з обраних 
професій та вирішив підвищити 
професійний рівень, тому вступив 
на навчання за скороченим тер-
міном на спеціальність електро-
зварника ручного зварювання. Пе-
редвипускну виробничу практику 
пройшов на ПП «Бош-тепло».

Отримавши четвертий розряд 
з обраної спеціальності, працював 
слюсарем-сантехніком у ПСП «Теп-
лий дім», електрозварником руч-
ного зварювання за контрактом у 
Польщі. 

Разом із наставником Віктором 
Приймачуком хлопець багато зу-
силь доклав під час підготовки до 
Всеукраїнського конкурсу профе-
сійної майстерності Worldskills 2017 
у компетенції «Сантехніка та опа-
лення» й виборов золоту медаль. 
Ця перемога – друга у списку до-
сягнень Івана. У 2016 році в цьому ж 
конкурсі у компетенції «Сантехніка 
та опалення» команда ВПУ також 
виборола золоту медаль. 

Іван постійно удосконалює свої 
професійні навички, намагається 
опановувати новітні технології, які 
з’являються на сучасному ринку, 
адже, як і його колеги та наставни-
ки, вважає, що лише справжній про-
фесіонал може досягти успіху.

Гідну перемогу на 
Всеукраїнському 
конкурсі професійної 

майстерності WorldSkills 
Ukraine здобули 
представники Волині. 
Учасниками «олімпіади 
робочих рук» були 150 
конкурсантів з усіх 
областей України та 145 
експертів.

Команда нашого краю висту-
пила у восьми номінаціях, чотири 
з яких представили учасники від 
Луцького ВПУ будівництва та архі-
тектури. 

Вік учнів закладів професійно-
технічної освіти, молодих кваліфі-
кованих робітників і фахівців, які 
демонстрували знання на практиці, 
становив від 18 до 22 років. Тур-
нір тривав три дні на базі закладів 
професійно-технічної освіти Києва. 

Зазначимо, що змагання відбу-
валися у міжнародному форматі за 
шістьма секторами світової еконо-
міки та за вісьмома виробничими 
компетенціями: кондитерське, ку-
лінарне та перукарське мистецтво, 
технології моди, зварювальні робо-
ти, сухе будівництво та штукатурні 
роботи, облицювальні роботи, сан-
техніка та опалення.

Представники від Луцького 
ВПУ будівництва та архітектури за-
воювали три перші місця та одне 
друге. У компетенції «Зварювальні 
роботи» перше місце виборов Іван 
Войтович (інструктор – Валентин 
Савчук). У компетенції «Сантехніка 
та опалення» призером став Іван 
Брик (інструктор – Петро Прийма-
чук). Ще одне перше місце посів 
Олексій Кутецький у компетенції 
«Сухе будівництво та штукатурні 
роботи» (інструктор – Ігор Філев-
ський). Вадим Шишко здобув друге 
місце у компетенції «Облицюваль-
ні роботи» (інструктор – Любов 
Бартко).

Ми розпитали хлопців, як їм 
вдалося здобути перемогу та чи 
планують вони розвивати профе-
сійні навички.

19 грудня християни святкують 
День святого Миколая 

Чудотворця, все мирське життя 
якого було сповнене любов’ю 
до ближнього. Навіть смерть 
не зупинила благородних 
справ святого, його чудеса 
звершуються і сьогодні. 5.ua 
зібрав 10 маловідомих фактів, 
аби з’ясувати, хто ж він – Святий 
Миколай?

1. БОЖЕ НЕМОВЛЯ
Побутують легенди, що коли Миколая 

вперше віднесли до купелі, він зіп’явся на 
ноги й сам стояв.

2. ВЕЛИКОДУШНІСТЬ 
МАЙБУТНЬОГО СВЯТОГО 

Батьки виховували сина у християнсько-
му дусі. Після їхньої смерті він успадкував 
родинний маєток, проте вирішив віддати 
його нужденним. За легендою, молодий Ми-
колай ходив містом і таємно залишав людям 
гроші, теплі речі, ліки та інше. Але вночі, щоб 
ніхто не бачив, адже робив це не для власної 
слави.

3. ЄПИСКОП МИКОЛАЙ
Після смерті єпископа Івана християн-

ство почало шукати когось на це служіння. 
Архі єпископу в нічному видінні явилося, що 
новим єпископом має стати перший чоловік, 
який зранку ступить на поріг церкви. Цією лю-
диною виявився Миколай. Своєю чергою, він 
розповів архієпископу, що йому теж наснився 

дивний сон-видіння: Христос передав йому 
Святе Євангеліє, а Божа Мати – єпископський 
омофор. Прокинувшись, він вирішив піти до 
церкви, щоб зрозуміти дивний сон.

4. ЦІЛЮЩЕ МИРО
У церковних рукописах згадуються випад-

ки, коли важкохворі люди після прикладання 

до мощей видужували того ж дня. Цілюще 
миро досі випливає з них у кафедральному 
храмі італійського міста Бар.

5. ЛЕГЕНДА ПРО ТРЬОХ 
СЕСТЕР

Розповідають про порятунок від ганьби та 
блуду трьох сестер, батько яких не мав коштів 
на посаг і весілля, тому відправив їх на панель. 
Довідавшись про це, Миколай, на той час ще 
не єпископ, скористався батьківським спад-
ком. Кілька ночей поспіль  доброчинець під-
кидав у вікно сім’ї коштовності. Саме завдяки 
цій легенді народилася традиція анонімних 
подарунків, особливо бідним та дітям.

6. СУПУТНИКИ СВЯТОГО
У країнах Західної Європи вважається, 

що вірним супутником Чудотворця є віслюк, 
який має сіро-сріблясту шерсть. В Україні ж 
побутує легенда, що Миколая супроводжу-
ють ангели й антипки. Вони вказують святому, 
де слухняні діти, а де бешкетники.

7. ПОКРОВИТЕЛЬ МОРІВ
Оскільки Святий Миколай вважається по-

кровителем моряків, є версія, що він також 
був мореплавцем або рибалкою. Але ймовір-
ніше, що його родина мала певний стосунок 
до рибальства. Тому дуже часто, коли набли-
жається гроза та починається шторм, моряки 
просять його про допомогу.

8. ЗАХИСНИК БІДНИХ
Святитель Миколай вважається захисни-

ком бідних, скривджених та несправедливо 
засуджених. Шанували його і як покровителя 
шлюбу.

9. ПРИКМЕТИ 
З Днем святого Миколая пов’язано безліч 

народних прикмет.
Якщо на Миколая сніг лежить – до швид-

кої відлиги.
Якщо на Миколая день теплий видався – 

чекай суворих морозів.
Як на Миколая впаде великий іній – на 

гарний врожай хліба.
Як на Миколая морозяний день – на уро-

ду хліба й городини.
Як на Миколая піде дощ, то врожай на 

озимину.

10. УКРАЇНСЬКІ ЗВИЧАЇ
Вважається, що якщо цього дня загадати 

найзаповітніше бажання, воно неодмінно 
здійсниться. Саме тому діти щороку пишуть 
бажання у листах до Миколая. У деяких регі-
онах України на свято варять кутю та часту-
ють гостей медом і пивом. Також є вірування, 
що цього дня зранку до хати першим має 
увійти чоловік. Це віщує добро, багатство та 
злагоду.

– Щоб отримати результат, треба 
бути відповідальним, наполегливим 
і вимогливим. Це ті рушійні сили, які 
допомагають молодому спеціалісту 
будувати професійну кар’єру, – каже 
Іван Войтович, майстер виробничо-
го навчання з професії «Електро-
зварник ручного зварювання», ви-
пускник Луцького ВПУ будівництва 
та архітектури. – Під час конкурсних 
змагань учасники використовували 
найкраще європейське обладнання. 
Тобто знайомилися з професійними 
світовими стандартами. Особисто 
для мене це було дуже цікаво, адже 
я працюю майстром виробничого 
навчання, передаю досвід молодо-
му поколінню.

Іван Войтович зазначає, що ра-
зом із наставником Валентином 
Савчуком доклав багато зусиль, 
готуючись до Всеукраїнського кон-
курсу професійної майстерності. 
Тому золоту медаль з-поміж 24 
учасників вважає абсолютно заслу-
женою.

– Ще навчаючись в училищі, 
я зрозумів, що сфера будівництва 
стане головною у моїй професій-
ній діяльності, – зізнається Олексій 

Кутецький, майстер виробничого 
навчання з професії «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій», ви-
пускник Луцького ВПУ будівництва 
та архітектури. – Отримавши чет-
вертий розряд маляра та четвертий 
розряд монтажника гіпсокартон-
них конструкцій, продовжив на-
вчання на відділенні з підготовки 
молодших спеціалістів за напрям-
ком «Будівництво та цивільна інже-
нерія» у нашому училищі. Згодом 
успішно захистив диплом техніка-
будівельника й залишився працю-
вати в рідному училищі. 

Нині Олексій навчається в ЛНТУ 
за спеціальністю «Промислове та 
цивільне будівництво». Молодий 
майстер виробничого навчання на-
магається шукати нові підходи до 
проведення уроків та зацікавити 
учнів обраною професією.

У Всеукраїнському конкурсі про-
фесійної майстерності Worldskills 
2017 він виборов золоту медаль у 
компетенції «Сухе будівництво та 
штукатурні роботи». Ця перемога – 
не перша у списку досягнень. У 2016 
році Олексій здобув друге місце у 
Всеукраїнському конкурсі профе-

сійної майстерності Worldskills 2016 
у компетенції «Сухе будівництво та 
штукатурні роботи», а в 2014 році у 
складі команди училища посів тре-
тє місце у Всеукраїнському конкур-
сі професійної майстерності з про-
фесії «Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій» від компанії «KNAUF». 
За перемогу у Всеукраїнському кон-
курсі в 2014 році Олексію було при-
значено Президентську стипендію.

Вадим Шишко прийшов до учи-
лища у 2014 році опановувати про-
фесії лицювальника-плиточника та 
маляра. Після двох років навчання 
отримав четвертий розряд маляра 
та четвертий розряд лицювальника-
плиточника й продовжив навчання 
на відділенні з підготовки молод-
ших спеціалістів за напрямком 
«Будівництво та цивільна інжене-
рія» у Луцькому ВПУ будівництва 
та архітектури. У 2015 році за ре-
зультатами обласного конкурсу 
професійної майстерності з про-
фесії лицювальник-плиточник Ва-
дим брав участь у Всеукраїнському 
конкурсі в Херсоні як представник 
Волинської області та виборов п’яте 
місце. У 2016 році здобув четверте 
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Представники від Луцького ВПУ будівництва та 
архітектури завоювали три перші місця та одне друге

Мирське життя Миколая було 
сповнене любов’ю до ближнього
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Юрій Конкевич, 
журналіст:

– Корсак дуже подобався 
тим, що не був ретроградом. І 
не згадував про колишні хоро-
ші часи, коли все було гаразд. 
Його улюблена фраза: «Моло-
дість – велика перевага». Усі 
колеги, які з ним працювали, її 
чули. Завжди вчився нового. Він 
не цурався у нас запитати, якщо 
чогось не розумів. Для багатьох 
був людиною, яка ввела нас у 
світ професії. 

Серед моїх колег нема лю-
дей, які здатні на погані вчинки 
чи підлість. Іван Феодосійович 
цим несказанно тішився. Щиро 
дякую йому за це.

Думаю, багато людей, які з 
ним перетиналися, погодяться, 
що редакторське життя в 1990-х 
роках – це мистецтво компро-
місів. Проте Корсак ніколи не 
ставив на шальку терезів укра-
їнськість. Він ніколи не домов-
лявся б і не йшов би на комп-
роміс із принципових питань, 
які стосувалися патріотизму чи 
порядності газети та її праців-
ників.

Щирі співчуття родині Кор-
саків. Це велика сім’я, у якій 
трималися одне за одного. Ми 
завжди це бачили. І смерть Іва-
на Феодосійовича – то втрата 
духов ного лідера.

  Марія ПИЛИПЧУК
Луцьк

гірка втрата ІДУТЬ У ЗАСВІТИ ТИТАНИ...

мистецтво ВОЛИНСЬКИЙ СКУЛЬПТОР ПРИСВЯТИВ 
ВИСТАВКУ ПАМ’ЯТІ СИНА 

7 грудня на 72-му році 
життя відійшов у вічність 
український письменник, 

журналіст, почесний громадянин 
Луцька і Каменя-Каширського, 
депутат облради кількох скликань, 
бізнесмен Іван Корсак.  

Іван Феодосійович народився 15 вересня 
1946 року в смт Заболоття Ратнівського району. 
15 років працював головним редактором райга-
зети «Радянське Полісся» у Камені-Каширському. 
У 1991-1996 роках редагував у Луцьку газету 
«Народна трибуна». 1996 року створив газету 
«Сім’я і Дім», згодом – радіостанцію «СіД FM».

Іван Корсак був членом Національної спіл-
ки журналістів України та Національної спілки 
письменників України. Він – лауреат премії іме-
ні В’ячеслава Чорновола (за книгу «Гетьманич 
Орлик»), премії імені Агатангела Кримського (за 
книгу «Імена твої, Україно»), Міжнародної літе-
ратурної премії «Тріумф», Міжнародної премії 
імені Григорія Сковороди, Міжнародної премії 
імені Дмитра Нитченка, «Світ волинської книги» 
(за книгу «Таємниця святого Арсенія»), премії 
імені Пантелеймона Куліша (за історичні книги 
«Немиричів ключ», «Завойовник Європи», «Діти 
Яфета», «Корона Юрія ІІ»), премії імені Зоресла-
ва (за історичні романи «Завойовник Європи», 
«Немиричів ключ», «Корона Юрія ІІ»). У 2017 
році його було номіновано на здобуття Шев-

ПОМЕР ПИСЬМЕННИК ІВАН КОРСАК

Оксана Головій, 
літредактор: 

– Коли болять слова, 
тоді плаче душа... Іван Фео-
досійович був особливою 
людиною в моєму житті. 
Знаковою. Бо став мені хре-
щеним батьком у професії. 

...Листопад 2005 року. 
Я, молода, недосвідчена і 

злякана переступаю поріг його кабінету. Серце 
калатає десь у п’ятах, думки розбігаються, як ті 
зайці. Що казати? Як стати? Куди дивитися? Одне 
слово – паніка. Та коли зустрічаю його щиру 
усмішку, бачу його добрі очі, в кутиках яких по-
ховалися хитринки, розумію: постукала у ТІ две-
рі. Він тисне мою тремтячу руку: «Ласкаво проси-
мо в команду, пані Оксанко». Так він відтоді мене 

й називав – «пані Оксанко»...
Він завше вмів скерувати. Вмів надихнути. 

Просто брав за плечі й розвертав у правильно-
му напрямку. Поряд із ним я почувалася захище-
ною. І сильною. «Я не покину вас серед льоду», – 
не раз казав. І не покидав. Він вірив у мене. А я 
вірила йому...

Він навіть насварити вмів так, що не було 
образливо. А просто хотілося тримати планку й 
бодай трішечки дотягуватися до його рівня. До 
рівня титана.

Коли на понеділкових планірках «купував 
півнів» тим, хто запізнився, щоразу кабінет ви-
бухав реготом. Як і тоді, коли критикував когось 
за «ямало-ненецьку народну пісню – що бачу, те 
співаю». Він був геніальним редактором. І щедро 
ділився колосальним досвідом. Звісно, іноді не-
просто було підготувати три варіанти першої 

сторінки газети, але нині я розумію, що в такий 
спосіб він вчив нас дивитися на світ ширше й не 
боятися виходити за рамки.

«Пані Оксанко, пора видаватися», – якось 
ошелешив. «Та ви що, як я... Та ну... Та я не змо-
жу», – забелькотала я. «Як то не зможете? А я 
нащо? Допоможу...» – узяв за плечі й усміхнувся. 
І від того немов крила виросли – я зможу! 

«Кожне варте уваги слово має бути цвяхом 
прибите до стіни історії! – не раз повторював. 
– Пані Оксанко, ви маєте тонке перо, плекайте 
його і не згубіть». Не згублю, Іване Феодосійови-
чу. Бодай заради того, щоби не розчарувати Вас. 
Дякую долі, що свого часу завернула мою стеж-
ку й послала навхрест із Вашою... Титани йдуть 
у засвіти, але назавше лишаються жити в пам’яті 
тих, у чиїх серцях вони запалили полум’я любові 
до слова...

ченківської премії. Твори письменника пере-
кладено білоруською, польською, литовською, 
російською, англійською і турецькою мовами.

За багаторічну сумлінну працю, активну 
громадянську позицію і високий професіо-
налізм Івана Корсака було нагороджено По-
чесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
орденом Архистратига Михаїла та двома орде-
нами Юрія Переможця.

Прощання волинян із письменником відбу-
лося в Кафедральному соборі Святої Трійці. По-
ховали Івана Корсака 8 грудня в селі Гаразджа. 

«Ще за день до смерті він проводив кон-
курс українського слова. Відійшов з цього сві-
ту, тримаючи у руках українське слово, – сказав 
митрополит Михаїл. – Цей чоловік любив Украї-
ну, любив свою родину. За допомогою слова він 
хотів зробити цей світ кращим. Іван Корсак був 
благодійником. Допомагав церкві та людям. 
Виростив гарних дітей. Нехай його остання до-
рога буде всіяна квітками наших молитов. Уся 
творча інтелігенція сумує, бо втратила побра-
тима, натхненника, фундатора, друга, людину-
воїна, яка в руці тримала слово. Тож нехай буде 
невмирущою пам’ять про Івана Корсака».

Колектив газети «Волинські Новини» ви-
словлює щирі співчуття родині. 

5 грудня у Галереї мистецтв 
відкрилася виставка 
«Рисунки» відомого луцького 
скульптора Миколи Голованя. 
Він присвятив ї ї пам’яті сина 
Миколи – саме цими днями 
йому виповнилося б 45 років. 

На порозі 75-річчя цей зна-
ний мистець показав лучанам ще 
одну – несподівану! – сторінку влас-
ного багатогранного творчого жит-
тя. Близько 200 графічних творів, що 
їх майстер створив протягом кіль-
кох десятків років, склали головну 
частину цієї неперевершеної екс-
позиції музейного рівня. Її органічно 
доповнили малі скульптурні форми 
авторства Миколи Микитовича, а та-
кож присвячена йому серія світлин 
різних років відомого волинського 
фотохудожника Віктора Чухрая.

Для більшості лучан ця подія 
стала справжнім відкриттям, адже 
протягом багатьох років ми знаємо 
Миколу Голованя як самобутнього 
скульптора, чиї композиції розташо-
вані на вулицях міста, а його «Буди-
нок з химерами» став невіддільною 
частиною візитівки Луцька і попу-
лярною туристичною атракцією.

Лише найближче оточення мит-
ця – його родина, друзі, колеги й по-
братими – знали про існування цих 
ескізів, замальовок, рисунків, які 
є різновидом мистецьких вправ у 
звичній практиці скульптора, худож-
ника. Завдяки ініціативі цих людей і 
їхній безпосередній участі виставка 
стала можливою: відбір, оформ-
лення, формування експозиції здій-

своїми руками 

ВІД 
УЧИТЕЛЮВАННЯ – 
ДО ВИШИВАННЯ 

Нововолинськ 

Днями в Нововолинському 
історичному музеї відбулося 
відкриття виставки робіт 
майстрині із селища 
Благодатного Раїси Кузьми. 

Жінці 84, вона усе життя пропра-
цювала учителем англійської мови. 
Пригадує, що почала вишивати на 
пенсії. 

На виставці представлено 70 
робіт: рушники, сорочки, ікони, цер-
ковні хоругви, серветки та подушки, 
а також сім портретів Тараса Шев-
ченка.  

Раїса Миколаївна каже, що ро-
боту завше розпочинає з молитви. А 
готові вишивки роздаровує. Багато 
їх сьогодні у храмах Литовежа, Бла-
годатного та Завидова, звідки жінка 
родом. 

Виставка діятиме у міському музеї 
до 1 лютого 2018 року.

снювали голова обласної спілки 
художників Володимир Марчук і 
фотохудожник Віктор Чухрай за 
підтримки давнього друга скульп-
тора Володимира Павліка. Тепло 
й турботу дружини Тамари – своєї 
берегині, всієї родини Микола Ми-
китович відчуває завжди.

«Рисунки» – така назва персо-
нальної виставки Миколи Голова-
ня, бо саме риска, лінія, штрих тут 
є головними засобами виразності. 
Міцна рука скульптора, що звикла 
трансформувати камінь, бетон в 
об’ємну пластику, тут несхибно ві-
зуалізує низку образів у тендітності 
ліній, чіткій окресленості контурів і 
продуманості найтоншого штриха. 
Художник використовував тради-
ційні засоби і матеріали: папір, руч-
ку, олівець. Гра ліній – або гранич-
но лаконічна, або в деталізованих 
сплетіннях – створює завершені 
проникливі образи й розгортає 
глибокі за змістом сюжети, нагаду-
ючи класичні малюнки епохи Від-
родження у віртуозному виконанні 

істинного майстра.
На презентації Микола Микито-

вич з особливим трепетом згадав 
своє навчання: незабутнього першо-
го вчителя Петра Сензюка в луцько-
му Палаці піонерів, академічні студії 
у Львові 60-х років з його неповтор-
ним мистецьким шармом, спілку-
вання із видатними художниками-
педагогами, серед яких Тарас 
Драган, Любомир Лесюк, Еммануїл 
Мисько, Дмитро Крвавич та інші. 
Молодий скульптор повернувся до 
Луцька, і це був початок його бага-
торічного творчого шляху, важкого 
й невтомного, бо природний хист 
марніє без щоденної роботи митця 
над собою. Як і напучував його на 
працю батько: «Сину, якщо не ти сам, 
ніхто за тебе це не зробить».

«Ці роботи створював протягом 
усього життя! Я це вистраждав, ви-
кохав... Це моє сокровенне слово: 
все, що я недоказав, – дивіться у 
них», – звернувся автор до гостей 
виставки. Велика галерейна зала 
вмістила лише частину графічних 

творів з величезної колекції, яка на-
разі зберігається у сімейному архіві 
Голованів і очікує на подальшу де-
монстрацію зацікавленій публіці. У 
цих рисунків різна доля: деякі з них 
стали приблизними планами забу-
дови власного двору, інші зобра-
зили цікаві місцини, що їх помітив 
митець, а дехто тут упізнає втілені у 
камені фігури, які зараз прикраша-
ють зелені зони нашого міста.

Тиша галерейного залу допома-
гає уважному зацікавленому гляда-
чеві зосередитися на надзвичайно 
багатому досвіді різноманітних 
вражень, які наповнювали уяву ві-
домого скульптора в різні періоди 
його життя: тут і роздуми над біб-
лійними сюжетами та їх авторські 
інтерпретації, оспівування влади 
кохання над людськими долями, 
захват правдивого естета довер-
шеністю людської краси. Особливу 
увагу привертає серія патріотичних 
рисунків останніх кількох років, у 
яких митець висловив свій біль за 
Україну і її захисників.

Виставка «Рисунки» Миколи Голованя триватиме протягом місяця

Раїса Кузьма почала 
вишивати на пенсії

Віктор Чухрай

novovolynsk-rada.gov.ua
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«КОРОСТЕНЬ» 
РОЗБИТО, НА ЧЕРЗІ – 
«ЖИТОМИР»
Коростень

Новачок української Першої ліги 
БК «Старий Луцьк» продовжує 
штампувати перемоги з розгромним 
рахунком. Цього разу на виїзді 
наші хлопці дуже впевнено двічі 
перемогли «Коростень» – 49:74, 
62:70.

Відтак наші баскетболісти наразі 
перші у 4-й групі чемпіонату, маючи 18 
очок в активі (8 перемог і 2 поразки). На-
ступний  ігровий день, який відбудеться 
23-24 грудня в Луцьку, стане ключовим. 
До наших у гості приїде БК «Житомир», 
який наразі йде другим і без поразок, 
маючи два матчі в запасі. 

ДЕРБІ З ТЕРНОПОЛЕМ 
ВИВЕЛО НА «ЧИСТЕ» 
ДРУГЕ МІСЦЕ
Луцьк

Дві домашні перемоги 
волейболісток «Волині-
Університету» над найближчою 
переслідувачкою – тернопільською 
«Галичанкою» – вивели їх на 
одноосібне друге місце в жіночій 
Суперлізі України. Наші дівчата 
водночас відстають від лідера 
(«Хіміка» з Южного) на 5 очок, але й 
відірвалися від тернополянок на ті 
ж 5 пунктів.

У першому матчі лучанки програва-
ли 1:2, але зібралися й вирвали перемо-
гу спочатку в четвертій партії, а згодом 
і на тайбрейку – 3:2 (25:23, 25:27, 18:25, 
25:17, 15:9). Сил у тернополянок опи-
ратися господаркам в другому матчі 
вже не зосталося. Вони спромоглися 
тільки взяти одну партію, але підопічні 
Богу слава Галицького були таки сильні-
шими – 3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:17).

Завершальний тур «Волинь-
Університет» зіграє у Запоріжжі проти 
«Орбіти» (22-23 грудня). 

ВОЛИНСЬКЕ ДЕРБІ 
ВИГРАВ «ЛАДОМИР»
Луцьк

Пропущений матч чемпіонату 
України у Вищій лізі був волинським 
жіночим футзальним дербі. 
Луцький «Легіон» приймав 
«Ладомир» з Володимира-
Волинського. Господарки 
поступилися у п’ятому матчі 
поспіль, цього разу з рахунком 4:9. 

15 грудня дівчата з «Ладомира» в 
очному двобої у Києві матимуть шанс 
дістати команду «AFC 5G». Так само й лу-
чанки зможуть покинути останнє місце у 
групі Б, зустрівшись удома з «AFC NRG».
№ Команда І В Н П З-П О
1 IMS-НУХТ (Київ) 6 6 0 0 81-1 18
2 AFC 5G (Київ) 6 4 0 2 38-26 12
3 Ладомир (Вол.-

Волинський)
5 3 0 2 19-28 9

4 AFC NRG (Київ) 6 1 0 5 13-47 3
5 Легіон (Луцьк) 5 0 0 5 18-67 0

волейбол

баскетбол

футзал

  Ольга ФЕДОРЕНКО 
Луцьк

ціна брехні

бокссилачі

добра справа ТИСЯЧА ТАНЦЮРИСТІВ НА 
ЗМАГАННЯХ «ТРОЯНДИ»

У танцювальному 
конкурсі, 
організованому 

клубом спортивного 
танцю «Троянда» в 
Луцьку, змагалися 
півтисячі пар із клубів 
України.

Паркет тремтів від ритмів 
спортивних танців, а учасники 
дивували майстерністю та вір-
туозністю. Від наймолодших і до 
найстарших – усі викладалися 
на повну, а в повітрі відчувалася 
особлива неповторна атмосфе-
ра, яку створюють люди, направ-
ду захоплені своєю справою. 

– Такі змагання дуже важли-
ві для Луцька, вони створюють 
позитивний імідж для нашого 
міста і сприяють розвитку танцю-

ГАНЬБА ІСТОРИЧНОГО МАСШТАБУ
  Іван БОГДАНОВИЧ

Міжнародний 
олімпійський 

комітет нарешті ухвалив 
вердикт – держави 
Росії на зимових 
Олімпійських іграх 2018 
року не буде, місцевий 
Олімпійський комітет 
дискваліфіковано. 
Будуть «Олімпійські 
атлети з Росії» (ОАР), але 
виступатимуть вони під 
нейтральним прапором, 
а у випадку перемоги на 
церемонії нагородження 
вмикатимуть гімн МОК.

Що означає це рішення? Ро-
сійським спортсменам ніхто не 
заборонив їхати в Пхенчхан і 
змагатися там. Але є певні умо-
ви. По-перше, охочі виступити не 
мають мати допінгової історії або 
фігурувати у всіх міжнародних 
антидопінгових розслідуваннях. 
По-друге, вони мусять пройти 
серйозну антидопінгову перевір-
ку. По-третє, ухвалювати рішення 
щодо допуску/недопуску буде не 
Російська Федерація, а МОК.

Перед Росією нині серйозна 
дилема – відмовлятися від участі 
під нейтральним прапором чи по-
годжуватися й дозволяти кожному 
спортсмену вирішувати окремо?

Кілька попередніх тижнів, 
якщо не місяців, російські спор-

тивні чиновники і журналісти в 
один голос заявляли про непри-
пустимість виступу під нейтраль-
ним прапором. «Це низько і не для 
нас», – лунало десь там на сході. 

У листопаді з медального за-
ліку Росії на домашній Олімпіаді 
в Сочі-2014, з якої й почалися усі 
допнігові розслідування кількох 
комісій МОК, відмінусували 11 ме-
далей, із них 3 золота. З кожною 
наступною медаллю, яку забирала 
так звана комісія Освальда, ради-
калізм заяв росіян підвищувався. 
У Москві навіть дозволяли іроні-
зувати щодо можливого ядерного 
бомбардування Республіки Кореї 
під час Олімпіади. Апофеозом 
став флешмоб No Russia, no games 
(«Немає Росії, немає Ігор»), який 

пройшов перед вирішальним за-
сіданням МОК.

Російські політична та спор-
тивна еліти намагалися схилити 
Комітет до переведення анти-
допінгового процесу в політичні 
ігрища. Якби у Лозанні виріши-
ли повністю забанити росіян – у 
Кремлі святкували б. Тоді розмо-
ви про утиски «потужної і силь-
ної збірної РФ» розрослися б до 
нечуваних досі розмірів, а міністр 
спорту разом з президентом Росії 
звинувачували б МОК у вибірко-
вому правосудді.

Однак команда Томаса Баха не 
дала росіянам такого шансу. Ма-
ючи перед очима недавній при-
клад IAAF (Міжнародна асоціа ція 
легкоатлетичних федерацій), МОК 

повторив її досвід: «чисті» поїдуть, 
«заплямовані» залишаться вдома. 
Теоретично усі «чисті» спортсме-
ни зможуть виступити, а отже, 
їхня тривала підготовка не була 
марною.

А от РФ опинилася в патовій 
ситуації. З одного боку, не мож-
на власноруч позбавляти «чис-
тих» права участі в Олімпіаді. З 
іншого – виступ під нейтральним 
прапором – це удар по «духовних 
скрєпах». Які ж Ігри без прапора 
чи гімну? Це якась країна третьо-
го світу може так їхати, але аж ніяк 
не Росія.

Зрештою, понад 30 років тому 
Росія (СРСР) уже демонструвала 
ставлення до власних спортсме-
нів, бойкотувавши літні Ігри в Лос-
Анджелесі. Що заважає зробити 
аналогічний крок тепер, особли-
во перед президентськими вибо-
рами? Спортсмени програють? А 
хто про них думає? Ті, хто в Putin 
team, і так зрозуміють. Іншим ФСБ 
пояснить. 

У Росії по-іншому не вміють: 
замість того, аби нарешті визна-
ти проблему і щось зробити для 
її усунення, там звинуватять усіх, 
але не себе. Та рішення МОК дало 
сигнал російській допінговій ма-
фії: якщо не отямитеся, то про-
пустите ще не одну Олімпіаду або 
чемпіонат світу.

Тим більше, що клуб спор-
тивного танцю «Троянда» давно 
відомий в країні й практично з 
усіх змагань привозить нагоро-
ди. Уже багато років Сергій та 
Ольга Кравчуки спільно з іншими 
тренерами клубу виховують чем-
піонів. 

– «Троянда» справді лідирує 
за кількістю переможців у різно-
манітних змаганнях, – розповідає 
Сергій Кравчук. – У нашій школі 
діти вчаться танцювати три роки, 
а згодом потрапляють в ансамбль. 
Ми намагаємося організувати 
якомога більше змагань, адже це 
шанс учасникам відчути, що таке 
сцена, звикнути до неї, аби потім 
мати змогу виявляти себе. 

До слова, нещодавно спор-
тивні танці стали видом спорту, 
цього літа відбулися всесвітні 
ігри з танцювального спорту. 
Дуже скоро професіонали спор-
тивного танцю можуть стати 
учасниками олімпіади. У березні 
2018 року відбудуться всеукраїн-
ські ігри з цього виду спорту.

dw
.com

вального мистецтва, – зазначає 
депутат Луцької міської ради від 
«Українського об’єднання пат-
ріотів – УКРОП» Сергій Шкода. 
– Танці дарують здоров’я молоді, 
дають можливість показати себе. 
Тож ми будемо підтримувати таку 
діяльність і надалі.

Організатори впевнені, що 
завдяки таким заходам Луцьк 
може отримати репутацію тан-
цювального міста, а це сприяти-
ме розвитку туризму, зростанню 
професійного рівня учасників і 
новим перспективним можли-
востям для танцівників. 

РОСІЯ ОПИНИЛАСЯ ПОЗА ЗИМОВИМИ ОЛІМПІЙСЬКИМИ ІГРАМИ: 
УПЕРШЕ КРАЇНУ ДИСКВАЛІФІКОВАНО ЧЕРЕЗ ДОПІНГОВУ КОРУПЦІЮ

Росіяни навіть не перепросили за масштабні 
допінгові зловживання під час минулої 
Олімпіади. І залишилися за бортом. 

США

Український чемпіон світу в другій напів-
легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко 
отримав нагороду від авторитетної орагнізації 
Ring 8 – Асоціації ветеранів боксу Нью-Йорка, 
яка підсумувала 2017 рік. Ломаченко став най-
кращим у номінації International Fighter of the 
Year («Світовий боксер року»). Йому вручили 
нагороду імені легендарного Мухаммеда Алі. 
Це сталося після того, як в ніч на 10 грудня Ва-
силь блискуче виграв бій у кубинця Гільєрмо 
Ригондо. Українець змусив суперника капіту-
лювати вже після шостого раунду. 

ЛОМАЧЕНКО 
ОТРИМАВ ПРИЗ ІМЕНІ 
МУХАММЕДА АЛІ

Польща

У польському місті Седльце 
відбувся чемпіонат світу з 

пауерліфтингу 27 WPA WORLD 
POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS. 
21-річний волинянин Петро 
Калиновський виборов перше 
місце серед юніорів у жимі штанги 
лежачи (BENCHPRESS). 

Новоспечений чемпіон світу в спорті з семи 
років. Починав із плавання, займався веслу-
ванням на байдарках, а в студентські роки за-
писався до спортзалу. «Спочатку ми з хлопця-
ми просто «біцухи забивали», доки мій тренер 
Роман Зелінський не запропонував працювати 
на результат. Я погодився, і вже на перших зма-
ганнях у Ковелі отримав перемогу. Після цього 
загорівся пауерліфтингом, – розповідає Петро. 
– Першим серйозним турніром для мене був 
чемпіонат Європи, який відбувався у Луцьку». Ломаченко закінчив рік на мажорній ноті

Танці – це також спорт

boxing.com

volynnew
s.com

О
льга Ф

едоренко
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ЗОЛОТО 
ЧЕМПІОНАТУ 
СВІТУ – ЗА 
125 КІЛОГРАМІВ

Калиновський виграв його і отримав 
звання майстра спорту України. 

Підготовку до чемпіонату світу 
спортсмен і тренер розпочали влітку. У 
Седльці змагалися пауерліфтери з 12 кра-
їн. Петро подолав вагу у 125 кілограмів. 
Цього вистачило, аби перемогти. Хло-
пець замахнувся на власний рекорд. Вагу 
в 130 кілограмів на тренуваннях неодно-
разово долав, але цього разу залишив її 
підкорення на наступні змагання.

«Секрет мого успіху? Намагаюся не 
ходити на дискотеки, не вживати алко-
голю, а загалом харчуюся, як звичайна 
людина. Використовую спортивне харчу-
вання, але лише його і жодної «хімії»», – 
розповів Петро.

Чемпіон світу і його тренер

Цей сезон луцькі волейболістки 
проводять набагато ефективніше
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Поставте перед собою високу мету й не зупиняйтеся, поки не досягнете її. Бо Джексон

  Іван БОГДАНОВИЧ

19-й тур 
«Зоря» – «Шахтар» – 2:1, 
«Олександрія» – «Динамо» – 0:0, 
«Олімпік» – «Ворскла» – 1:4,
«Верес» – «Карпати» – 2:2, 
«Маріуполь» – «Сталь» – 4:2, 
«Чорноморець» – «Зірка» – 3:3. 

прем’єр-ліга

з піднебессяжеребкування

РОЗЗАБИВАЛИСЯ ТІЛЬКИ У ГРУДНІ НАЙКРАЩИМ 
РОЗДАЛИ ЗІРКИ
Київ

На НСК «Олімпійський» наприкінці 
футбольного року відбулася 
церемонія нагородження «Футбольні 
зірки України-2017», під час якої було 
оголошено кращого тренера року, 
гравця року, кращий гол в УПЛ.

Найкращим гравцем року, що минає, 
в УПЛ визнали Марлоса. Нагороду най-
кращому тренеру отримав Паулу Фон-
сека («Шахтар»). На цю відзнаку також 
претендували Юрій Вернидуб («Зоря») та 
Роман Санжар («Олімпік»).

У команду року увійшли гравці тіль-
ки двох клубів – «Динамо» і «Шахтаря»: 
Андрій Пятов – Богдан Бутко, Євген Хаче-
ріді, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі – Фред, 
Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Мар-
лос, Тайсон – Дьємерсі Мбокані.

Віктор Циганков – найкращий моло-
дий гравець України. Також у номінацію 
увійшли Віктор Коваленко («Шахтар») і 
Андрій Лунін («Зоря»).

Академію «Динамо» визнали найкра-
щою футбольною школою. На перемогу 
також претендували школи запорізького 
«Металурга» і «Карпат».

ОБРАЛИ СТАРОГО-
НОВОГО ГОЛОВУ ФФВ
Луцьк

Президента ФК «Волинь» Віталія 
Кварцяного обрали головою 
обласної Федерації футболу під час 
позачергової конференції. 

Головною метою зборів було привес-
ти діяльність ФФВ у відповідність із зако-
нодавством, а саме – ліквідувати її як гро-
мадську організацію і зареєструвати як 
громадську спілку. Одночасно проводи-
ли й вибори новоствореної організації.

На пост очільника ФФВ претендува-
ли 64-річний Віталій Кварцяний, який до 
цього керував федерацією з 2013 року, а 
також заступник прокурора Волинської 
області 32-річний Ярослав Голинський.

Заслухавши програми кандидатів, 
делегати вирішили проводити вибори 
нового президента ФФВ у відкритому 
режимі. Після двох турів голосування 
головою федерації знову обрали Віталія 
Кварцяного.

ПРЕЗИДЕНТ «ВЕРЕСА» 
ПОДАРУВАВ ПАВЕЛКУ 
ОБЕРІГ ІЗ ОСТРОЗЬКОЇ БІБІЛІЇ

Рівне 

Президент рівненського «Вереса» 
Олексій Хахльов урочисто подарував 
голові ФФУ Андрію Павелку оберіг 
із зображенням козака, який дуже 
схожий на нього.

«Автор намагався намалювати макси-
мально ваш образ. Бажаємо, щоб він вас 
оберігав у вашій нелегкій діяльності на 
благо України і рівненського футболу», – 
сказав Хахльов, вручаючи подарунок.

Автор цього витвору мистецтва – 
місцевий іконописець Юрій Нікітін. На 
оберезі – ілюстрація козака з першого 
видання Острозької біблії 1571 року.

Андрій Павелко приїхав до Рівного 
на виїзне засідання бюджетного комітету 
Верховної Ради й одночасно відвідав ста-
діон «Авангард», щоб дізнатися про дета-
лі його майбутньої реконструкції.

Нагадаємо, що «Верес» вийшов у 
Прем’єр-лігу, не маючи власного стадіо-
ну, оскільки на той момент та сама арена 
«Авангард» була в аварійному стані. Рів-
ненський клуб в УПЛ прийняли замість 
«Десни», яка посіла друге місце в мину-
лому сезоні Першої ліги.

підсумки

КАДРисти

подарунок з підтекстом

Двадцять чотири голи 
у шести поєдинках 
завершального цьогоріч 

туру футбольного чемпіонату 
України. Це рекордний показник 
для небагатої на видовища 
Прем’єр-ліги. Наші клуби 
видали феєричні матчі – і за 
кількістю голів, і за якістю гри на 
заболочених газонах. 

«Зоря» сенсаційно виграла в «Шахтаря», 
який щойно увійшов у весняний плей-оф Ліги 
чемпіонів. Причому в завершальні 15 хвилин 
у гірників арбітр вилучив відразу трьох фут-
болістів і призначив пенальті в їхні ворота. 
Саме на фініші матчу «Зоря» забила свої голи.

«Верес», який продовжує битися за першу 
шістку, вигравав у дербі з «Карпатами» 2:0, але 
не витримав молодечого запалу львів’ян і на 
фініші рівняни двічі пропустили – 2:2. «Чор-
номорець» і «Зірка» влаштували справжній 
трилер в Одесі. За останню десятихвилинку 
команди забили тричі і зробили рахунок 3:3. 
«Ворскла» в Києві розбила «Олімпік» і пішла 
зимувати на третьому місці. 

«Динамо» й «Олександрія» голів не заби-
ли, але влаштували справжню рубанину на 
полі, яка закінчилася вилученням динамів-
ця Бесєдіна та одного з тренерів киян Олега 
Лужного. 

На зимові канікули команди пішли в дуже 
заплутаному турнірному становищі. Причому 
результати двох матчів, які ще не відбулися, 
можуть кардинально змінити ситуацію щодо 

Бомбардири: 
Ферейра («Шахтар») – 13 голів, 
Марлос («Шахтар»), Мбокані («Динамо»), 
Хобленко («Чорноморець») – 8 голів.

№ КОМАНДА I В Н П М О
1 ШАХТАР 19 13 3 3 38-18 42

2 ДИНАМО 18 11 6 1 37-12 39

3 ВОРСКЛА 19 9 4 6 25-18 31

4 ЗОРЯ 19 6 9 4 31-25 27
5 ВЕРЕС 19 5 11 3 22-15 26

6 ОЛІМПІК 18 6 7 5 21-22 25
7 МАРІУПОЛЬ 18 6 5 7 23-26 23

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 19 3 10 6 18-21 19

9 ЗІРКА 19 4 6 9 13-24 18
10 ЧОРНОМОРЕЦЬ 19 3 8 8 15-29 17

11 КАРПАТИ 18 2 9 7 11-29 15

12 СТАЛЬ 19 2 6 11 13-29 12

Турнірна таблиця

Зимові матчі Прем’єр-ліги стали 
надзвичайно емоційними та 
видовищними

РОНАЛДУ БЕЗ СЕКРЕТІВ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Кріштіану Роналду зовсім 
не вміє зберігати секрети. 

Рівно рік тому за кілька днів до 
вручення чергового «Золотого 
м’яча» він підфарбував пасмо 
волосся в золотистий колір. Цього 
року буквально напередодні 
церемонії прорекламував 
білосніжні кросівки із золотистою 
емблемою. Це не має нічого 
спільного із самовпевненістю. 
Роналду просто знав. І не збирався 
нічого приховувати – він виграє 
цьогорічне голосування за 
найкращого футболіста світу.

Така поведінка була притаманна йому 
протягом усієї кар’єри. На одному з трену-
вань в академії «Спортинга», наприклад, він 
звернувся до товаришів по команді: «Коли-
небудь я стану найкращим у світі». Звичайно, 
вони сміялися зі знахабнілого хлопчака, який, 
крім усього іншого, був дуже худим, але вже 
ігнорував усі авторитети в футболі. 

У Кріштіану, безумовно, вистачає гріхів. 
Або, простіше кажучи, того, за що його мож-
на не любити. Але в цьому списку ніколи не 
знайдете облуди. Якщо він почувається най-
кращим, то він вийде і скаже це на камеру, а 
не буде шепотітися десь за рогом, аби спро-
вокувати вигідні для себе плітки. Те, що інші 
вважають самопіаром, який виходить за грані 
добра і зла, він називає настроєм. Фірмовий 
ритуал Крішті – за кілька хвилин до найваж-
ливішого матчу він зупиняється навпроти 
дзеркала і повторює подумки: «Мені немає 
рівних у світі, я – найсильніший».

Зазвичай Кріштіану говорить пресі лише 
про важливі речі, які впливають на його ета-

Роналду показав усі свої п’ять «Золотих 
м’ячів» публіці на домашній арені 
«Реала» – стадіоні «Сантьяго Бернабеу»

realm
adrid.com

Євген Кравс

першої шістки, яка на другому етапі продов-
жить битися за єврокубки й медалі. 

Результат розгляду справи «Динамо» про-
ти «Маріуполя» у Лозанському спортивному 
суді може додати три очки азовцям і допомо-
же їм ускочити в першу шістку. Водночас ма-
ємо недограний через негоду матч «Карпат» 
і «Олімпіка». Останні подали на львівський 
клуб у Контрольно-дисциплінарний комітет 
ФФУ і мають шанси отримати технічну пере-
могу 3:0 за не підготовлене належним чином 
поле. Карпатівці ж будуть близькі до вильоту 
в Першу лігу. Змінити все може догравання 
другого тайму цього матчу, який зупинили за 
рахунку 1:1.

У березні команди зіграють в першій час-
тині чемпіонату ще по три тури, далі старту-
ватиме другий етап, у якому окремі турніри 
зіграють 1-6 та 7-12 місця.

Керівник українського футболу тепер 
матиме на стіні в кабінеті особистий оберіг

facebook.com
/luckyfans

лонну кар’єру. Коли «Реал» з якихось причин 
не відповідає заданому темпу, то він не буде 
відмовчуватися, а назве причини, які здають-
ся йому очевидними. Роналду висуває підви-
щені вимоги і до себе коханого, і до партнерів. 
З ним у команді, мабуть, грати неймовірно 
важко (треба якось витримувати його рівень) і 
легко одночасно (в моменти поразок практич-
но вся хвиля критики вихлюпується на нього).

Інформація про Кріштіану вже досить дав-
но є у відкритому доступі. Усім відомо, скільки 
разів він присідає (300 за один похід у спорт-
зал), як спить (якщо не брати до уваги нічний 
сон, то за день йому вдається прилягти ще 
п’ять разів по півтори години) і що їсть (риба 
на сніданок і жодного алкоголю). Саме через 
це футболіст завжди зі здивованим виглядом 
вислуховує питання про секрети успішності. 
Ну, ще й тому, що він упевнений в одному: 
жодного секрету немає. Треба просто працю-
вати, працювати і працювати.

У діях Роналду романтики, напевно, мало. 
Це не його стихія. Він – це холодний розраху-
нок і постійне самовдосконалення. Ніхто й ні-
коли не стане новим Крішті. З тієї причини, що 
Роналду – це спосіб життя, підтримувати який 
протягом тривалого часу майже нереально. 
«Перейшов у «Мадрид», оскільки хотів заво-
йовувати титули, побити всі рекорди і стати 
легендою клубу», – він вміє бути пафосним, 
але ще краще у нього виходить розставляти 
пріоритети. Як на полі, так і за його межами. І 
на нього Кріштіану, до речі, не вийде, доки не 
прочитає спеціальний меседж, який вибито 
просто на задньому боці його бутсів. Це щось 
на зразок останнього нагадування, останньої 
мотивації перед битвою. Там написано: «El 
sueño del niño» («Мрія дитини»).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ, 1/8 ФІНАЛУ
«Ювентус» (Турин) – 

«Тоттенхем» (Лондон)
«Базель» (Базель) – 

«Манчестер Сіті» (Манчестер)
«Порту» (Порту) – 

«Ліверпуль» (Ліверпуль)
«Севілья» (Севілья) – 
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
«Реал» (Мадрид) – ПСЖ (Париж)
«Шахтар» (Донецьк) – «Рома» (Рим)
«Челсі» (Лондон) – 

«Барселона» (Барселона)
«Баварія» (Мюнхен) – 

«Бешикташ» (Стамбул)
Перший поєдинок 1/8 фіналу 

помаранчево-чорні проведуть 13/14 або 
20/21 лютого у Харкові, а матч-відповідь 
відбудеться 6/7 або 13/14 березня у сто-
лиці Італії.

Нагадаємо, фінальний матч цьогоріч-
ного розіграшу найпрестижнішого клуб-
ного європейського турніру відбудеться 
26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

ЛІГА ЄВРОПИ, 1/16 ФІНАЛУ
«Боруссія» (Дортмунд) – 

«Аталанта» (Бергамо)
«Ніцца» (Ніцца) – «Локомотив» (Москва)
«Копенгаген» (Копенгаген) – 

«Атлетико» (Мадрид)
«Спартак» (Москва) – «Атлетик» (Більбао)
АЕК (Афіни) – «Динамо» (Київ)
«Селтік» (Глазго) –

«Зеніт» (Санкт-Петербург)
«Наполі» (Неаполь) – «Лейпціг» (Лейпціг)
«Црвена Звезда» (Белград) – 

ЦСКА (Москва)
«Ліон» (Ліон) – «Вільярреал» (Вільярреал)
«Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян) – 

«Зальцбург» (Зальцбург)
«Партизан» (Белград) –

«Вікторія» (Пльзень)
«Стяуа» (Бухарест) – «Лаціо» (Рим)
«Лудогорець» (Разград) – «Мілан» (Мілан)
«Астана» (Астана) – «Спортинг» (Лісабон)
«Естерсунд» (Естерсунд) –

«Арсенал» (Лондон)
«Марсель» (Марсель) – «Брага» (Брага)

Перші матчі цієї стадії відбудуться 
15 лютого, відповіді – 22 лютого. 

Фінал Ліги Європи-2017/18 – 16 трав-
ня у Ліоні.

«ШАХТАР» – У РИМ, 
«ДИНАМО» – В АФІНИ
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У бажань немає вихідних. Роза Бертон
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Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 14 – 20 грудня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ЛУЦЬКИЙ СУДДЯ – БАТЬКО 
СІАМСЬКОЇ ПРИНЦЕСИ

колесо історії

  Тетяна 
ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

Про сіамську 
принцесу з Луцька, 
здається, уже 

знають всі. А от ї ї батько 
свого часу був дуже 
впливовою фігурою в 
місті, похований він у 
самому центрі Луцька – 
біля собору Святої Трійці.

Сам Іван Десницький походить 
із далеких російських країв. Першу 
освіту він здобув у духовній семіна-
рії, потім було навчання в Москов-
ському університеті на юридично-

Проте в Новгороді він теж на-
довго не затримався, його кар’єра 
в судочинстві стрімко зростала. Із 
22 жовтня 1870 року Десницький 
став членом окружного суду міста 
Самари, а за кілька років – членом 
Самарської судової палати.

Закінчив судову кар’єру Іван 
Десницький в окружному суді у по-
вітовому місті Луцьку Волинської 
губернії. Нове законодавство Росій-
ської імперії Іван Степанович знав 
досконало. Перед призначенням 
його ще спеціально навчили в Киє-
ві. Як окружному судді Десницькому 
доручили всі кримінальні справи, 
вилучені з відомств мирових су-
дів, а також суди цієї інстанції були 
зобов’язані надавати сприяння і до-
помогу військовим судам.

Іван Десницький був одружений 
двічі. Донька Катерина Десницька 
народилася уже в другому шлюбі. 
Родина жила десь біля Луцька. 

му факультеті. 
У 1866 році хлопець склав ви-

пускні екзамени в університеті та 
розпочав трудову діяльність на по-
саді помічника секретаря Москов-
ського окружного суду. Через три 
роки Івана Десницького перевели 
до міста Нижній Новгород як секре-
таря громадянського відділення 
міського окружного суду.

Дослідники спадщини Івана 
Десницького відзначають його 
скрупульозний підхід до виконан-
ня професійних обов’язків. Прото-
коли, які він складав, відрізнялися 
неабиякою чіткістю виконання і 
свідчать про глибокі знання судо-
чинства.

О
лександр Котис

Могила Івана Десницького в Луцьку

– Ой, подруго, ти не повіриш! Їхала сьо-
годні у метро й відразу троє молодих лю-
дей встали і поступилися мені місцем.

– Ну і як, ти помістилася?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, мамо! Ялинка горить!
– Синку, не горить, а сяє.
– Мамо, мамо, фіранки сяють!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вітя і Надя відправили свої імена в тест 
на сумісність і їм надійшла негативна від-
повідь. Вирішили розлучатися, хоча їх від-
мовляли і діти, і внуки, і правнуки. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Консультант кол-центру Ірина, поста-
вивши запитання: «Чи можу я ще чимось 
вам допомогти?», навіть не уявляла, що їй 
доведеться копати картоплю. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Синку, скільки разів тобі повторюва-
ти, що я тебе народила, а не скачала з ін-
тернету?! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Уранці чоловік, спостерігаючи, як я ла-
кую волосся, каже: 

– Даремно ти дихлофос переводиш, 
твої таргани безсмертні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У нас, вантажників, роздільне харчу-
вання.

Вантажиш картоплю – їси картоплю.
Вантажиш сир – їси сир.
Вантажиш цеглу – розвантажувальний 

день.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В одеському переповненому автобусі.
– Чоловіче! Що ви об мене все третеся 

й третеся, ви що, мене хочете?
– Ну що ви. Ні!
– То відійдіть, може, інші хочуть!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, що хорошого ви скажете про 
мої серце, печінку, нирки?

– Мисливців за органами ви точно не 
цікавите.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніщо так не псує жінку, як чоловік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому дисковод так шумить?
– Диск читає.
– Що, вголос?!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зустрілися два куми за чаркою окови-
тої та й філософствують. Один каже іншо-
му:

– Куме, а що ви можете сказати про ста-
рість? Що то таке, на вашу думку?

– Старість – це коли зі статевих органів 
залишилися тільки очі, – подумавши, від-
повідає інший.

– Гм, ну а якщо якось оптимістичніше?
– Зате погляд твердий!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прибирання – це переміщення всяко-
го мотлоху в більш непомітні місця.

№

Жартівливий гороскоп на 14 – 20 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Олександр Топорівський 
5 квітня 1990 р.
Селищний голова Благодатного
Зоряний час зміниться 
благодатним періодом, 
адже інформаційні приводи 
життя підкидає регулярно 

і навіть надмірно. Імовірні заздрощі 
«великого брата» і подальше навчання на 
помилках.  

Телець (21.04 – 21.05)
Валентин Кошельник 
11 травня 1967 р.
Спортдиректор ФК «Волинь», 
депутат Волиньради
Великі чистки доведеться 
робити обережно з огляду 
на опір системи й показові 

наїзди колишніх. Спробуйте метод батога і 
пряника – зорієнтуєтеся на довгострокові 
завдання.

Близнята (22.05 – 21.06)
Василь Нагорний 
26 травня 1974 р.
Адвокат, громадський діяч
Час іде, а кількість ваших 
питань до Зевса і компанії 
не зменшуватиметься. 
Довірятимете тільки  друзям 

і перевіреним особам. Намагайтеся не 
прискорювати подій, усе влаштується 
якомога комфортніше для Близнят.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник 
міського голови Луцька
Чекайте на фінансову удачу, 
а потім відсвяткуйте це. 
Керівництво нарешті оцінить 

ваш робочий потенціал. Вкладіть енергію 
у фізичну активність, більше рухайтесь. Це 
час, сповнений взаєморозуміння.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Пащенко 
4 серпня 1972 р.
Бізнесмен, медіаменеджер
Криза жанру так вас поглине, 
що закрадуться традиційні 
для Левів думки: «Для 
чого? Кому продати? Кого 

намахати?». Не вигадуйте чогось нового, 
ідіть проторованою стежкою торгівлі 
інформацією.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Собаки гавкатимуть, але коти 
муркатимуть. Робіть свою 
справу так само ретельно, 
як до нападів заздрісників. 

Тиждень видасться насиченим подіями, 
але тепер вони будуть переважно 
позитивними. 

Терези (24.09 – 23.10)
Юрій Кревський 
26 вересня 1976 р.
Голова селищної ради Торчина
Співбесіди з підопічними 
будуть довгими, але оберете 
найкращий варіант поведінки 
у кризовій ситуації. Це час 

для розв’язання чужих проблем, наберіться 
терпцю. Отримаєте неочікуване зізнання, 
не закривайтеся одразу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Токарчук 
11 листопада 1958 р.
Головний лікар 
Луцького пологового будинку
Будьте уважні до кожного 
слова, цими днями вони – як 
бумеранги. Не витрачайте 

сили на порожні справи, у вас є головна. 
Зберігайте спокій, саме ви створюєте 
позитивну атмосферу.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради 
Готуйтеся до неочікуваної 
зустрічі або приємного 
знайомства. Проведіть день 

із заклятими друзями, нові знайомства не 
принесуть користі. Скористайтесь вдалим 
моментом – усе йде за вашим планом.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Швидкий 
1 січня 1956 р.
Перший заступник 
прокурора Волині
Опинитися між молотом та 
ковадлом – не найкращий 
варіант для сповнених 

життєвої мудрості Козорогів. Тим більше, що 
часи нині нестабільні й веселі. Зорі радять 
активно крутити головою навсібіч і нюхати 
повітря.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Озюк 
14 лютого 1995р. 
Голова Асоціації 
дворового футболу Волині
Креативні ідеї найкраще 
спадають на думку в перерві 
між першим і другим 

таймами. Цілком імовірні дружба з новими 
покровителями та розширення діяльності 
на міжгалактичний рівень.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Усередині вас прокинеться 
егоїст. Вашої енергії 
вистачить на кілька 
електростанцій.

Ідеальний час для відновлення втрачених 
зв’язків. Давня подія бентежитиме, просто 
відпустіть ситуацію.
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Немає шедеврів, що загинули в забутті. Оноре де Бальзак
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погляд у минуле

14 грудня – Наум, Філарет, 
Альфред
15 грудня – Іван, Панас, 
Андрій, Соломон, Валерiан
16 грудня – Сава, Серафим, 
Федір
17 грудня – Іван, Варвара, 
Уляна, Геннадій, 
Любомила
18 грудня – 
Анастас, 
Захар, 
Богуслав, Сава, 
Гурій
19 грудня – 
Микола, Габрiела, 
Дарiй
20 грудня – 
Іван, Антоній, 
Павло

14 грудня – Наум, Філарет, 
А ф

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 210 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 27 000 прим. Замовлення: 25487.
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 20 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – кухонний набір 
(рушник, рукавиця, прихватка).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

дій, 

ва,

iела,

* 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.

вітаємо

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
СКАНВОРДА ЗА ЛИСТОПАД

№43 (91) Дмитро Бірук (смт Маневичі), ви-
грашне слово – «стрілець», приз – настінний 
годинник;
№44 (92) Юлія Сільчук (м. Луцьк), виграшне 
слово – «молодиця», приз – фен для волосся;
№45 (93) Людмила Самолюк (с. Низкиничі, 
Іваничівський р-н), виграшне слово – «кон-
троль», приз – сервіз столовий;
№46 (94) Анна Кучера (м. Луцьк), виграшне 
слово – «цибулина», приз – набір керамічних 
ножів;

№47 (95) Світлана Семенюк (м. Луцьк), ви-
грашне слово – «біологія», приз – набір кера-
мічних банок.

Знайдіть 6 відмінностей.

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВИНАЙШОВ УКРАЇНЕЦЬ 

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.

Син українських 
емігрантів у США 

Мартін Купер винайшов 
мобільний телефон. 
Батьки змалечку 
намагалися зацікавити 
його інженерією. Тому 
Мартін без жодних 
проблем отримав диплом 
магістра Іллінойського 
інституту технологій.

У 1954 році йому вдало-
ся влаштуватись у компанію 
Motorola. Тоді на ринку був один 
монополіст – фірма AT&T, яка 
повністю забезпечувала країну 
телефонним зв’язком. Саме їй 
вдалося перенести телефони в 
автомобілі. Хоча все устаткуван-
ня важило 15 кг.

Одного дня керівництво 
Motorola зібрало інженерів у сво-

25 см, вага – понад кілограм, а за-
ряду акумулятора вистачало на 
20 хв. 

У 1973 році Купер вийшов у 
центр Манхеттена з мобільним. 
Це була перша мобільна теле-
фонна розмова, яка увійшла в іс-
торію. Пристрій негайно захотіли 
побачити в Білому домі, кажуть, 
президент Рейган був від нього у 
захваті.

Втім простим людям довелося 
чекати ще 10 років, доки новинка 
з’явилась у звичайних крамницях. 
За цей час Motorola вдалося змен-
шити вагу телефона до 800 грамів. 
Однак купити мобілки могли лише 
багаті. Телефон вартував $3500. За 
ці гроші у США тоді можна було 
придбати автомобіль. Невдовзі 
Мартін Купер заснував власну 
компанію і став мільйонером.

єму кабінеті і заявило, що чекає 
від них створення мобільного те-
лефона. За роботу взявся Мартін 

Купер. Не минуло й двох місяців, 
як на столі в боса з’явився пер-
ший прототип мобілки: довжина 

uaua.w
orld

Домалюйте та розфарбуйте 
малюнок.

Устаткування важило 15 кг

чних банок.
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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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* Під отриманням призу розуміється придбання його за 1 грн. 
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сучасні гроші

за кермом

ЛІКАРІ ДОЗВОЛИЛИ 
ПАЦІЄНТУ ПОМЕРТИ 
ЧЕРЕЗ ТАТУ 
70-річний пацієнт потрапив 
до лікарні штату Флорида без 
свідомості з сильним алкогольним 
отруєнням та впав у кому. Однак 
лікарі не наважилися реанімувати 
чоловіка. На його грудях було 
татуювання «Не реанімувати», 
повідомляє Gizmodo.

Родичів медикам знайти не вдалося, 
тому вони зібрали комітет з етики, адже 
татуювання де-юре вважається остан-
ньою письмовою вказівкою пацієнта.

Якби лікарі реанімували пацієнта, то 
він міг би подати на них до суду. У шта-
ті Флорида дуже суворо дотримуються 
таких нюансів. Тому лікарі вирішили не 
втручатися і дозволили чоловікові по-
мерти, як він просив.

За статистикою, 80% опитаних паці-
єнтів Американської федеральної про-
грами медичного страхування воліли б 
не продовжувати собі штучно життя на 
фінальних стадіях хвороби, щоб не ви-
трачати багато грошей і не вмирати у 
муках.

ПОМЕРЛА ЛЬОТЧИЦЯ-
РЕКОРДСМЕНКА 
30 листопада в Росії на 87-му 
році пішла з життя легендарна 
радянська льотчиця, інженер-
полковник Марина Попович, 
повідомляє «24 канал». Похорон 
відбувся у Москві.

Попович встановила у небі 102 світо-
ві авіарекорди, 10 з яких було здійснено 
на величезному АН-22 («Антей»). Жодна 
жінка у світі не літала на літаку такого 
класу, тим паче як командир екіпажу.

Марина Попович подолала звуко-
вий бар’єр на реактивному винищувачі 
МІГ-21, за що її прозвали «мадам Мить». 
Загалом вона підкорила понад 40 типів 
літаків і налітала близько 6 тис. год.

медична етика

полетіла в небо

У США ДОЗВОЛИЛИ БІТКОЇНИ 

Комісія з торгівлі 
товарними 
ф’ючерсами США 

видала перший дозвіл 
на торгівлю біткоїнами 
(віртуальна валюта). 
Першими криптовалютою 
дозволили торгувати 
Чиказькій товарній біржі 
(CME Group Inc) та Cboe 
Global Markets Inc., що 
керує Чиказькою біржею 
опціонів (Chicago Board 
Options Exchange, CBOE), 
передає «ТСН». 

Купити бінарні опціони на біт-
коїни можна буде через брокера 
Cantor Exchange.

Однак професор Колумбій-
ського університету Джозеф Сті-

гліц заявив, що криптовалюту по-
трібно заборонити, і це попри те, 
що професор загалом підтримує 
впровадження нових техноло-
гій у сфері фінансів. За словами 
Джозефа Стігліца, біткоїн такий 

популярний, бо з його допомо-
гою можна обходити заборони.

На його думку, контролювати 
гроші має уряд, а біткоїн ніхто не 
котролює – жодного наглядового 
органу нема. А стрімке коливан-

Старі позашляховики ЛуАЗ, які випускали 
на Луцькому автомобільному заводі, зараз 

можна придбати не тільки на вторинному 
вітчизняному ринку, а й у Європі. При цьому ціна 
на них досить висока, пише «Автотема».

Так, у Німеччині пропонують автомобіль-амфібію ЛуАЗ 967 
за €14,9 тис. Пробіг – 9 км. Машина стояла на балансі в армії 
НДР і призначалася для транспортування поранених. Найімо-
вірніше, автомобіль не використовували, він просто зберігав-
ся на складі, тому й пробіг у нього дуже малий.

Машини ЛуАЗ 967 також продають у Польщі, але там ціна 
значно нижча – €5,2 тис. Пробіг авто становить 10 тис. км, ма-
шина не в ідеальному стані, але робоча.

На європейському ринку старих автомобілів можна при-
дбати цивільний ЛуАЗ 969. Наразі пропонують два автомобілі 
в Німеччині та Литві, вартість кожного з них – €3 тис. Ще один 
екземпляр ЛуАЗ 969 продають у Німеччині за €7 тис. Пробіг 
цих авто варіюється від 16 до 99 тис. км.

«ВОЛИНЯНКА» У ЄВРОПІ 
ДОРОЖЧА, НІЖ В УКРАЇНІ 
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ня курсу криптовалюти нічим не 
обґрунтоване, стабільності вона 
теж не має. 

Першими мільярдерами, що 
заробили статки завдяки інвес-
тиціям у криптовалюту біткоїни, 
стали близнюки Кемерон і Тей-
лор Уінклвосси зі США.

Брати придбали біткоїни на 
гроші, виграні у Цукерберга в 
суді. У 2008 власник Facebook 
виплатив братам $65 млн у ме-
жах мирової угоди, а в 2013 році 
Уінкл восси придбали криптова-
люту на $11 млн, коли один бітко-
їн коштував $120. 

Наразі їхні статки оцінюють 
приблизно у 100 тис. біткоїнів. 
Брати не зупинилися на купівлі 
криптовалюти й відкрили власну 
онлайн-біржу та венчурний фонд.

REU
TERS

конвеєр

АВТОМОБІЛІ TESLA – З ДЕФЕКТАМИ 

Понад 90% автомобілів 
Tesla Model S і 

Model X, що зійшли з 
конвеєра, мають дефекти, 
їх додатково ремонтують 
перед відправкою клієнту, 
пише Reuters.

На ремонт компанія витрачає 
великі гроші. Дефекти бувають 
найрізноманітнішими, починаючи 
від різних дрібних косметичних 
проблем – подряпин та вм’ятин на 
зовнішніх панелях – до більш сер-
йозних поломок, як-от несправ-
ність механізму сидінь і дверей, 
порушення герметичності салону 
та зазорів кузова. Однак компанія 
не хоче зупиняти конвеєр і надалі 
ремонтуватиме нові авто. 

Машини, які потребують більш 

серйозного ремонту, відправляють 
на спеціальний майданчик на тери-
торії заводу. Наразі там зібралося 
вже понад дві тисячі машин. Однак 
результати опитування Consumer 
Reports доводять, що власники ав-
томобілів Tesla задоволені якістю 
авто. 91% опитаних у майбутньому 
мають намір купувати моделі цієї ж 
компанії. 

Чимало скарг власників Tesla 
можна знайти на офіційному фору-
мі компанії. У самій компанії запев-
няють, що всі автомобілі проходять 
суворий контроль якості і запере-
чують дані щодо дефектів.

Найбільш точним автовироб-
ником в світі є японська Toyota, де 
частка виробничого браку не пере-
вищує 10%. 

itc.ua

avtobazar.infocar.ua

Середня ціна одного біткоїна – понад $10 тисяч

На спецмайданчику – понад дві тисячі машин

Старі ЛуАЗи продають у Німеччині та Польщі
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