
ПРОДОВЖЕНО 
МОРАТОРІЙ НА 
ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ

Верховна Рада продовжила 
дію мораторію до 2019 року. У 

меморандумі з Міжнародним валютним 
фондом зазначено, що Україна 
планувала до кінця травня 2017 року 
ухвалити закон, який регламентує 
оборот земель сільгосппризначення 
і з 2018 року (після закінчення 
дії мораторію) почати продаж 
сільгоспземель.  

Захищати 
Батьківщину – 
обов’язок кожного 

справжнього чоловіка. У 
цьому був переконаний 
рожищанин Сергій Волощук 
у 1996-му, коли йшов на 
строкову службу, не зрадив 

своїх життєвих переконань 
чоловік і 2014-го, коли 
почалися заворушення на 
східних кордонах України.  
На той час Сергієві Волощуку 
як багатодітному батькові 
(мав чотирьох неповнолітніх 
дітей) повістки про 

мобілізацію не приносили. А 
на Донбасі вже розпочалася 
справжня війна. У телевізійних 
новинах чи не щодня 
повідомляли про загиб лих... 

САМООРГАНІЗАЦІЯ 
ЛУЧАН – ШЛЯХ 
ДО УСПІХУ

Кінець року – це час для підведення 
підсумків та оцінок зробленого. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
шість з половиною років працює на 
благо лучан та всієї Волині. За цей час 
спільно з ініціативними й активними 
волинянами Фонду вдалося втілити 
в життя чимало освітніх, культурних, 
спортивних, інфраструктурних проектів, 
які спрямовані на розвиток нашого краю.
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ДЕРЖБЮДЖЕТ-2018 
СТАНЕ ЛОКОМОТИВОМ 
ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

з перших вуст

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 6

компетентно

 читайте на стор. 6

МІСТО МАЄ БУТИ 
КОМФОРТНИМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

БАГАТОДІТНИЙ БАТЬКО З ВОЛИНІ:
«ЗАХИСНИК УКРАЇНИ – 
ЗВУЧИТЬ ГОРДО»

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«БЮДЖЕТ-2018 БУДЕ 
ПРОАНАЛІЗОВАНИЙ 
І ЗВАЖЕНИЙ»

Ухвалення 
бюджету на 

2018 рік перенесли 
на наступну сесію 
Волинської обласної 
ради. Проект 
рішення, на думку 
голови облради Ігоря 
Палиці, потребує 
доопрацювання та 
узгодження. 

мудрий підхід

на часі

підсумки

 читайте на стор. 21

 читайте на стор. 11

 читайте на стор. 14

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 7

НЕДИТЯЧІ ПРОБЛЕМИ. 
КОЛИ ДІВЧИНЦІ 
ПОТРІБЕН ЖІНОЧИЙ 
ЛІКАР

патріотичне вихованняісторія

«СКОБ» – вітаються 
пластуни і подають 

ліву руку. Їхнє привітання 
означає сильний розумом 
і тілом, красний душею, 
обережний у замислах і 
планах, бистрий у думці 
та справах. Такими 
вони прагнуть бути, а 
в організації пластуни 
розвиваються духовно і 
фізично. Головний акцент 
у Пласті – національно-
патріотичне виховання 
через ігри та забави.

ЧИМ ЖИВУТЬ 
УКРАЇНСЬКІ СКАУТИ

В історії найкращого наразі 
українського футбольного клубу 

були не тільки командні злети, 
але й перемоги індивідуальні.  У 
грудні увесь світ обговорює чергову 
перемогу Роналду в голосуванні 
за звання найкращого футболіста 
планети. Саме час пригадати, кого 
із українців свого часу обирали 
найкращим у Європі й нагороджували 
«Золотим м’ячем». 

«ДИНАМО» І ЙОГО 
ТРИ «ЗОЛОТІ М’ЯЧІ»
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Той, хто сміє змарнувати одну годину часу, не зрозумів цінності життя. Чарльз Дарвін

США ВЕТУВАЛИ 
РЕЗОЛЮЦІЮ ООН
Ісламські країни визнали Палестину 
державою зі столицею в Східному Єру-
салимі. Президент Ірану Хасан Роухані 
закликав арабські країни об’єднатися, 
щоб протистояти Ізраїлю. Сутички па-
лестинців з ізраїльськими силовиками, 
пов’язані з рішенням президента США 
Дональда Трампа визнати Єрусалим 
столицею Ізраїлю, тривають. 16 грудня 
загинуло четверо палестинців, 160 осіб 
поранено. Натомість США наклали вето 
на резолюцію ООН, що фактично відки-
дає рішення американського президен-
та про визнання Єрусалиму столицею 
Ізраїлю.

НА ФІЛІППІНАХ – ШТОРМ
Щонайменше 26 людей загинуло 
16 грудня через тропічний шторм «Кай-
Так» на Філіппінах. Ще 23 особи вважа-
ються безвісти зниклими. 89 тисяч лю-
дей евакуйовано. 

СМЕРТЕЛЬНІ ПОТЯГИ – 
У ФРАНЦІЇ ТА США  
14 грудня у Франції сталася аварія між 
містами Міяс та Сен-Фелю-д’Амон. Зі-
ткнулися потяг та шкільний автобус. 
Загинуло 6 людей, серед них – двоє 11-
річних дівчаток, поранення отримали 
18 осіб, 14 з яких – діти. А у Вашингтоні 
18 грудня пасажирський потяг упав з 
моста, загинуло щонайменше 6 осіб. Ще 
80 людей госпіталізовано. 

В ІСПАНІЇ ЗАТРИМАЛИ 
СУТЕНЕРІВ
Іспанська поліція ліквідувала організа-
цію, що спеціалізувалася на сексуальній 
експлуатації дівчат з України та Росії. 
Серед сутенерів – троє чоловіків та дві 
жінки. Вони шукали дівчат в інтернеті й 
пропонували роботу в готельному біз-
несі, а насправді жінки ставали повіями.

КАРТА ПОЛЯКА – 
ПО-НОВОМУ 
Особа, яка хоче отримати Карту поляка, 
не муситиме доводити, що вона або її 
батьки, дідусь, бабуся, прадідусь чи пра-
бабуся мали польське громадянство. 
Умова отримання – підтвердження, що 
ця особа або її предки є поляками за по-
ходженням. Нащадки громадян Другої 
Речі Посполитої, які не були поляками, 
не матимуть права на отримання Карти 
поляка.

ПОМЕРЛА НАЙСТАРІША 
ЛЮДИНА ЄВРОПИ
У Барселоні 15 грудня померла 116-
річна Аа Вела – найстаріша людина 
Європи. Іспанка була третьою у списку 
довгожителів світу.

МАНДРІВКИ В ОАЕ – 
З 31 ГРУДНЯ 
Безвізовий режим України з Об’єднани-
ми Арабськими Еміратами почне діяти 
вже 31 грудня. Українці зможуть мандру-
вати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів 
за біометричним паспортом.

GREEN СARD МОЖЕ НЕ 
СТАТИ
Президент Дональд Трамп вважає, що 
ланцюгову міграцію до США та Green 
Сard треба замінити системою іммігра-
ції, що надаватиме преференції особам, 
які мають потрібні США навички та ква-
ліфікації. Green Сard було розроблено, 
щоб урізноманітнити потік іммігрантів у 
США з країн із нижчим рівнем еміграції. 
Країну, яка відправляла понад 50 тисяч 
іммігрантів у США протягом попередніх 
п’яти років, усувають зі списку учасни-
ків.

У ПОЛЬЩІ – ТАБУ НА 
ТОРГІВЛЮ В НЕДІЛЮ
Від березня 2018 року можна буде тор-
гувати тільки першої та останньої неді-
лі місяця. У 2019 році – лише останньої 
неділі місяця. Магазини працюватимуть 
у три передсвяткові та останню неділю 
січня, квітня, червня, серпня під час се-
зонних розпродажів. З 2020 року торгу-
вати в неділю у Польщі заборонено.

світова хроніка

комуналка

екологія

ВЛАДА ПІДТРИМУВАТИМЕ ОСББВЛАДА ПІДТРИМУВАТИМЕ ОСББ

ТВАРИННІ РЕШТКИ ТВАРИННІ РЕШТКИ 
СКЛАДАЮТЬ У ДІРЯВІ БОЧКИСКЛАДАЮТЬ У ДІРЯВІ БОЧКИ

ШАХРАЇ АКТИВІЗУВАЛИСЯШАХРАЇ АКТИВІЗУВАЛИСЯне дайте себе обманути

НА СВЯТА – 
ДО СТОЛИЦІ

З ПОСАДИ – 
ЧЕРЕЗ 
ПІДЛЕГЛОГО

інфраструктура

спростування

КОМУ ВИГІДНІ ЧЕРГИ НА КОРДОНІ?
митниця

Луцьк, Горохівський район

Прокуратура просить краян 
бути обачними, аби не стати 
жертвами шахраїв. Аферисти 

знімають заощадження з банківських 
карток, продають товар, якого немає, 
збирають гроші на лікування та 
вигадують інші способи ошукання 
довірливих людей. 

Представившись працівниками банку, зло-
вмисники 7 грудня зняли 60 тис. грн з рахунку 
лучанки. Того ж дня ще один житель обласного 
центру позбувся майже 25 тис. грн, а інший – по-
над 12 тис. грн. Усіх трьох потерпілих ошукали 
шахраї, які назвалися службою безпеки банку та 
повідомили про потребу розблокування банків-
ської картки.

Жителька селища Мар’янівка ошукувала 
інтернет-користувачів, продаючи речі, яких не 
було. Жінка вимагала передоплату з охочих ку-

пити річ. Таким способом шахрайка видурила по-
над 100 тис. грн. Підприємлива 30-річна жіночка 
ошукала близько 200 осіб. Триває досудове роз-
слідування.

Днями луцькі муніципали затримали псевдо-
волонтера у карнавальному костюмі, який зби-
рав кошти на лікування дитини. Документи пока-
зувати чоловік відмовився, поводився агресивно. 
Патрульним довелося доправити «казкового пер-
сонажа» в міськвідділ.

А от 33-річний лучанин упродовж березня-
вересня 2015 року та травня 2017 року ошукав 
13 волинян, видурюючи в них гроші за виготов-
лення надгробних пам’ятників. Шахрай укладав із 
потерпілими письмові договори про надання по-
слуг із виготовлення та встановлення надгробків. 
Брав із людей, багато з яких були поважного віку, 
завдаток, не маючи наміру виконувати роботи. 
Таким чином видурив понад 90 тис. грн. Аферис-
та  позбавили волі на 2 роки і 1 місяць.

Псевдоволонтер 
збирав гроші на 
лікування дитини

департам
ент м

уніципальної варти ЛМ
Р

НА ПОЛІССІ – НЕМАТОДА І СКАЗ
карантин

Скажені тварини – 
небезпечні

Маневицький, Камінь-Каширський райони

Через золотисту картопляну нематоду, 
яку виявили під час моніторингу старих 
вогнищ, у селі Довжиця запровадили 
карантин. Як повідомили у Маневицькій 
РДА, карантин  поширюватиметься на 
площі 21,68 га.

Як інформує Держпродспоживслужба, 
за результатами обстежень інспектори ви-
значили заходи щодо знищення шкідливого 
організму. Це – використання нематодос-
тійких сортів картоплі, вивезення садивно-
го матеріалу за межі карантинної зони за 
карантинними сертифікатами, дотримання 
сівозміни.

А на території села Нуйно 7 грудня ви-
никла підозра на захворювання кота на сказ. 
Власниця повідомила, що тварина поводила-
ся агресивно і подряпала її руку. Результати 

лабораторних досліджень підтвердили цю 
підозру. 

З 12 грудня спеціалісти ветеринарної 
медицини працюють у Нуйні: проводять по-
двірні обходи, щеплення тварин, здійснюють 
роз’яснювальну роботу тощо. Ситуація конт-
рольована.

Ветеринари закликають жителів району 
бути пильними та в разі найменшої підозри 
щодо наявності у тварини захворювання 
слід негайно повідомляти органи ветмеди-
цини.

uarp.org

Нововолинськ

Повідомляємо читачів, що у номері 
№49 (97) за 14 грудня інформацію 
про кадрові зміни в Нововолинському 
відділі поліції подано некоректно.

Як відомо, тимчасовим виконува-
чем обов’язків начальника місцевої по-
ліції призначили Віктора Пикалюка. По-
переднього керівника Сергія Галащука 
відсторонили від посади після того, як 
24 листопада його підлеглий вчинив ДТП, 
унаслідок якої загинув 67-річний чоловік, 
інформує «БУГ».

Винуватець аварії – працівник карного 
розшуку. Йому світить від 3 до 8 років тюр-
ми. СБУ просить свідків ДТП надати будь-
які достовірні відомості, записи з відео-
реєстраторів та інші дані, аби об’єктивно 
закінчити досудове розслідування.

ВН просять вибачення у Сергія Галащу-
ка, адже аварію спричинив не він, як було 
повідомлено у минулому номері газети, а 
його підлеглий.

Луцьк

Нову програму фінансової підтримки 
ОСББ в Луцьку затвердили у міській раді. 
Розрахована вона на три роки, бюджет 
сягає 40 млн грн.

Як пояснив директор департаменту ЖКГ 

Юрій Крась, замість відшкодування кредитів 
тепер надаватимуть одноразову грошову до-
помогу.

«Стара програма щодо відшкодування 
відсотків за кредитами закінчилася цього-
річ. Ми набрали бюджетних зобов’язань 
на 19 млн грн, а це 63 кредитні договори. 

Голов на відмінність нової програми в тому, 
що ми будемо одразу відшкодовувати 30% 
від вартості кредиту, даючи разову допо-
могу. Відповідно, якщо є гроші, ми їх даємо, 
якщо немає фінансів у міській казні, то не 
навішуємо на себе боргів», – інформував 
посадовець.

Ковель, Київ

На період новорічних і різдвяних 
свят «Укрзалізниця» призначила сім 
додаткових потягів на 47 рейсів. 

Один із них курсуватиме з Києва до Ко-
веля. За даними «Укрзалізниці», розклад 
руху поїзда буде наступним: №197/198 
«Київ-Ковель» з Києва – 29, 31 грудня та 5, 6 
січня; з Ковеля – 29 грудня та 1, 5, 7 січня).

Ковель

Для зберігання тваринних решток з 
Ковельського ветсанзаводу виділили 
бетонні резервуари колишнього 
крохмального заводу та гроші на їх 
обвалювання. 

Проте, як повідомили місцеві, що живуть 
поряд з ветсанзаводом, бочки – діряві. Люди 
скаржаться: відходи витікають і потрапляють 
у ґрунт. Понад те, резервуари нічим не закриті 
зверху. Таким чином відбувається зараження 
території.

«Узимку вдарять морози, цемент за-
твердіє. А навесні бетон почне тріскатися, 
що призведе до утворення нових пошко-
джень», – зазначає депутат Ковельської місь-
кої ради, голова фракції «УКРОП» Ігор Пініс.

volynnew
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Відходи витікають і 
потрапляють у ґрунт

Любомльський район

Керівництво Державної фіскальної 
служби не зацікавлене системно 
розв’язати проблему черг на «Ягодині», 
оскільки вони дають можливість 
заробити, пропускаючи когось поза 
чергою. Про це заявив народний 
депутат Ігор Гузь, пише «БУГ».

Попри спроби нардепа і його колег за-
провадити на митниці електронну чергу, 
такі ініціативи не знаходять підтримки з боку 
ДФС. 

На початку грудня в пункті пропуску 
«Ягодин» утворилися аномально великі чер-
ги (понад 20 кілометрів) через затримки з 

видачею спеціальних дозволів для перетину 
кордону. Водіям доводилося багато годин 
чи навіть діб «у полі» чекати на проїзд через 
кордон.

«Теоретично міг би долучитися до роз-
в’язання проблеми, але практично – в мене 
є сумніви, що це можливо за чинних керів-
ників ДФС. Торік підготували проект системи 
електронної черги та демоверсію сайта. Ми 
навіть зустрічалися з Насіровим за два місяці 
до його арешту, влаштовували круглий стіл за 
участі керівника Волинської митниці. Але їм 
це нецікаво. Ці черги вигідні для таких струк-
тур, бо це можливість для них заробити, коли 
хтось стоїть у черзі, а хтось проїжджає поза 
нею», – пояснив депутат.
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€10 ТИС. МОЖНА ВВОЗИТИ 
БЕЗ ДОКУМЕНТІВ
В Україну тепер можна ввозити без до-
кументів, що підтверджують походжен-
ня коштів, понад €10 тис. та їх еквіва-
ленти. Однак ці гроші громадяни мають 
задекларувати на митниці.

«КОНТИНІУМ» ЗАБОРГУВАВ 
МІЛЬЯРД
Вкладники банку «Форум», який з 2014 
року перебуває у стані ліквідації, ризи-
кують залишитися без грошей. Фірми 
бізнес-групи «Континіум» заборгували 
банку понад 1 млрд грн.

НА ЗАКАРПАТТІ – ПАВОДКИ
Від паводку на Закарпатті 16 грудня 
постраждали близько 980 дворогоспо-
дарств, 80 підвальних приміщень, 8 ді-
лянок автомобільних доріг протяжністю 
2,1 км (висота водяного покрову – 10-
50 см), частково пошкоджено дві мос-
тові переправи місцевого значення, а 
також затоплено 2405 га сільгоспугідь.

ЗАЙЦЕВА ВИЗНАЛА 
ПРОВИНУ
Підозрювана у скоєнні ДТП в Харкові, у 
якій 18 жовтня загинуло 6 осіб, Олена 
Зайцева визнала себе винною. Суд ухва-
лив рішення залишити її в СІЗО ще на 
два місяці без права внесення застави. 

ЗАСТУПНИК МЕРА ПОБИВ 
ДЕПУТАТА
Перший заступник мера Жмеринки 
Олександр Ферман 14 грудня побив де-
путата від УКРОПу Ольгу Пащук. Жінка 
отримала струс мозку, забиття хребта 
й перелом руки. Конфлікт розпочався 
під час сесії міськради, коли на розгляд 
винесли питання щодо підвищення над-
бавки та премії міському голові Анато-
лію Кушніру.

ЗАВЕРШИВСЯ ОСІННІЙ 
ПРИЗОВ 
Протягом жовтня-листопада на строко-
ву військову службу призвано 12460 чо-
ловіків віком 20-27 років. Призовники 
проходитимуть службу у всіх регіонах 
України, за винятком зони АТО.

КОМУНАЛКА ЗДОРОЖЧАЄ
Тарифи на опалення й гарячу воду в 
наступному році збільшаться на 20%. 
У Міністерстві економічного розвитку і 
торгівлі кажуть: причина – у зростанні 
зарплат та скороченні обсягів спожи-
вання.

В УКРАЇНІ – ДЕФІЦИТ САЛА
У 2018-му українцям доведеться заку-
повувати сало за кордоном. Його стало 
невигідно вирощувати через подорож-
чання кормів. Також із січня, відповідно 
до Угоди про асоціацію з ЄС, переробні 
підприємства більше не зможуть купу-
вати молоко у селян.

«КИЇВСТАР» ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА МАХІНАЦІЇ 
Антимонопольний комітет оштрафував 
мобільного оператора «Київстар» на 
21,3 млн грн через неправдиву інфор-
мацію про посекундну тарифікацію. На-
справді вартість повної хвилини розмо-
ви списували в першу секунду.

УКРАЇНА – НА 172-МУ МІСЦІ 
ЗА НАРОДЖУВАНІСТЮ 
За показником народження дітей Укра-
їна посіла в рейтингу ООН аж 172-ге 
місце у світі. Серед основних причин – 
фінансова неспроможність забезпечити 
дитині очікуваний рівень добробуту.

НА РОСІЙСЬКИХ 
СПОСТЕРІГАЧІВ – 4 МЛН
Україну покидають російські спосте-
рігачі з моніторингу за режимом при-
пинення вогню, на утримання яких з 
початку війни наша держава витратила 
4 млн грн.

ЗА БІОМЕТРИКОЮ – ЧЕРГИ
На поліграфічному комбінаті «Украї-
на» в черзі на друк перебуває близько 
600 тисяч заявок на біометричні пас-
порти. Максимальна потужність підпри-
ємства – близько 300 тисяч одиниць на 
місяць.

українська хроніка

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН – ПІД ЗАГРОЗОЮ
енергоносії

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

НАПАДНИК 
НА ДІВЧАТ – 
ПСИХІЧНО 
ХВОРИЙ

служба 102

НОВІ ПАТРУЛЬНІ СКЛАЛИ ПРИСЯГУ
служити і захищати

ТРОЄ ВОЛИНЯН ЗАГИНУЛИ В АВАРІЯХ
нещастя на дорозі

Луцьк

В обласному центрі 
може припинитися 
опалювальний 

сезон, бо через 
заблоковані рахунки 
«Луцьктепло» не може 
розрахуватися за 
енергоносії. 

Зі слів директора ДКП «Луцьк-
тепло» Валентини Малютіної, 
28 листопада відбулося судове 
засідання, на якому всі чотири 
скарги ДКП «Луцьктепло» щодо 
заблокування рахунків були 
об’єднані в єдине провадження. 

«Суд постановив: скаргу 
задовольнити, скасувати по-

станову в частині арешту ра-
хунків і зобов’язати Головного 
державного виконавця відділу 
примусового виконання рішень 

Департаменту державної вико-
навчої служби Міністерства юс-
тиції України Максима Шевченка 
внести зміни у постанову про 

арешт рахунків ДКП «Луцьктеп-
ло» та заборонити йому спису-
вати кошти з рахунків підпри-
ємства. Ухвала суду – документ, 
який виконується при прийнятті, 
втім наразі ухвалу не виконано і 
рахунки досі заблоковані», – кон-
статує Валентина Малютіна. 

Дії працівників виконавчої 
служби в Луцькій міській раді 
вважають незаконними, вплину-
ти на цю ситуацію просять міні-
стра юстиції Павла Петренка. 

Тим часом виконавча служба 
не поспішає виконувати постано-
ву суду, а шле керівнику підпри-
ємства... смайлики, повідомляє 
прес-служба ДКП «Луцьктепло». 

Рахунки ДКП «Луцьктепло» 
досі заблоковані

Локачинський, Рожищенський райони

У вихідні на Волині трапилися дві аварії зі 
смертельними наслідками. 

Поблизу села Війниця Локачинського ра-
йону 16 грудня Fiat виїхав на зустрічну сму-
гу та зіткнувся з Honda Accord. У результаті 
автопригоди – п’ятеро потерпілих та один 
загиблий, повідомляє прес-служба луцьких 
патрульних.

Того ж дня на автодорозі поблизу села 
Кременець Рожищенського району зіткну-
лися легковий автомобіль Opel Vectra та бус 
Volkswagen. Унаслідок ДТП 53-річний паса-
жир легковика загинув на місці, ще троє лю-
дей були заблоковані в понівеченому авто, 
повідомляє прес-служба ДСНС. Рятувальни-
кам довелося вивільняти водія та пасажира, 

ще один пасажир зумів вибратися самотужки. 
Водій легковика помер у кареті швидкої допо-
моги, а двох чоловіків 1994 року народження 
доправили в лікарню.

патрульна поліція Луцька

Смертельне зіткнення 
поблизу Війниці

Нововолинськ

Чоловік, який неодноразово 
нападав на дівчат у 
Нововолинську, має психічне 
захворювання. Працівники поліції 
провели профілактичну бесіду 
з чоловіком та його батьками, 
інформує «БУГ».

14 грудня поліція отримала за-
яву від потерпілої на цього чоловіка. 
З’ясувалося, що 39-річний волинянин 
проживає у будинку разом з батьками. 
Він перебуває на обліку в психіатра, 
тому його має обстежити лікар та вирі-
шити питання щодо надання медичної 
допомоги. 

Як пояснили у Нововолинському 
відділенні поліції, відповідно до зако-
нодавства, стосовно таких осіб вони 
можуть подавати клопотання для при-
мусового скерування на госпіталізацію 
в психоневрологічне відділення. Затри-
мати чоловіка не мають права, оскільки 
нема достатніх підстав. Є лише одна за-
ява, інші потерпілі в поліцію не зверта-
лися.

Луцьк

19 грудня 46 нових патрульних поліцейських 
склали присягу. Саме цього дня Патрульній 
поліції Луцька виповнилося два роки.

До лав патрульних вступили 37 чоловіків та 9 
жінок. Зауважимо, що відбір стартував 12 червня, 
на одне місце претендували три особи. Навчання 
тривало чотири місяці.

Одна з рот нових патрульних того ж дня засту-
пила на нічне патрулювання вулиць Луцька.

Навчання поліціянтів 
тривало чотири місяці

volynnew
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хто кого? нечесний бізнес

влада як діагноз

СААКАШВІЛІ: 
«АХМЕТОВ – 
ВОРОГ УКРАЇНИ»

Петро Порошенко став Президентом 
України в травні 2014 року на позачергових 
виборах. Його підтримали понад 54% 
громадян. Однак з кожним роком 
підтримка Порошенка стрімко слабшає. 
Чергові вибори Президента відбудуться в 
2019 році.

ні сорому, ні совісті

  Олександр ДУБІНСЬКИЙ
dubinsky.pro

ЯК ПОРОШЕНКО ТОРГУЄ 
РОСІЙСЬКИМИ АВТОМОБІЛЯМИ

  p-p.com.ua

У Верховній Раді 
сформувалася 

потужна група 
«зелених» лобістів. 
Йдеться і про 
прихильників 
альтернативної 
енергетики, і про 
власників бізнесу, які 
вклали чималі кошти в 
галузь.

Нардеп-олігарх із Волині 
Степан Івахів разом із Юлією 
Льовочкіною, сестрою одіоз-
ного очільника Адміністрації 
Президента Віктора Януковича 
Сергія Льовочкіна, лобіюють 
свої бізнесові інтереси у сфері 
енергетики, передає «Економіч-
на правда».

Громадський рух ЧЕСНО під-
рахував, що цей тариф отриму-
ють 12 фірм п’ятьох народних 
депутатів чи членів їхніх ро-
дин, десять фірм вісьмох екс-
помічників шістьох народних 
депутатів, чотири фірми трьох 
помічників екс-народних депу-
татів, з яких два – чинні міністри 
і голова Луганської ВЦА. 

Серед таких «везунчиків» – 
нардеп, член депутатської гру-

Масштаби брехні 
з вуст влади 
навколо відносин 

з країною, яка напала 
на нас, вражають. Нам 
показують санкційні 
списки, блокують доступ 
до російських соціальних 
мереж і закликають 
бойкотувати продукцію 
з логотипом РФ, а влада 
тим часом з-під поли веде 
великомасштабну торгівлю 
з окупантом.

Не секрет, що партнер Поро-
шенка по корпорації «Богдан» Олег 
Свинарчук-Гладковський, за суміс-
ництвом перший заступник секре-
таря РНБО, має автомобільний біз-
нес у Росії, примудряючись активно 

пи «Воля народу» Степан Івахів. 
Він є бенефіціаром одразу двох 
фірм – ТОВ «Дельта Вест Ойл 
Груп» і ТОВ «Завод Галичина», 
які отримують «зелений» тариф. 
Бізнес-партнерами є Сергій 
Лагур та діти покійного нарде-
па Ігоря Єремеєва. Останніх, а 
також законну дружину Тетяну 
Єремеєву, Івахів та Лагур, як ві-
домо, намагаються позбавити 
спадщини.

За даними руху ЧЕСНО, на 
двох підприємствах Івахіва на 
дахах/фасадах будинків вмон-

товані сонячні панелі, що ви-
робляють електроенергію, а її 
надлишок продають державі, 
повідомляє «Район.Ковель». 

На сайті Державного регу-
лювання у сфері енергетики 
зазначено, що для підприємств 
ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» і 
ТОВ «Завод Галичина» «зелений» 
тариф встановили наприкінці 
2013 року, діятиме він до почат-
ку 2030-го. Наприкінці 2016 року 
«Вест Ойл Груп» продавала со-
нячну енергію майже за 11,2 грн 
за кВт, а «Завод Галичина» – за 

працювати навіть в окупованому 
Криму.

Та що казати про партнера Пре-
зидента, якщо Петро Олексійович у 
питанні співпраці з російським оку-
пантом сам задає тон правильних і 
прибуткових відносин, продовжую-
чи активно заробляти на російсько-
му заводі Roshen.

Минулоріч Путін особисто під-
твердив успішність і прибутковість 
фабрики Порошенка в Липецьку, 
відзначивши Петра Олексійовича 
як важливого інвестора для Росії. 
Гарант не залишився в боргу пе-
ред російським президентом і за 
такі теп лі слова на знак подяки став 
нишком допомагати вже його ком-
паніям заробляти в Україні. Не віри-
те? Ось вам доказ.

Корпорація «Богдан», струк-
турним підрозділом якої є «Богдан 
Авто Холдинг», через свою ком-

панію «Хюндай Мотор Україна» є 
дистриб’ютором компанії Hyundai 
в Україні.

Нещодавно в рамках, так би мо-
вити, співпраці і взаємодопомоги 
з владою РФ ця компанія стала ім-
портувати в Україну і реалізовувати 
нам з вами продукцію російського 
заводу Hyundai, який у 2010 році 
особисто відкривав Путін. З його 
слів, це підприємство – одне з клю-
чових у Росії.

Тобто компанія, фактичними 
власниками якої є Президент і пер-
ший заступник секретаря РНБО, 
допомагає підприємству країни, з 
якою ми воюємо, заробляти в Укра-
їні гроші та виводити їх у Росію. Ку-
пили б ви таку машину, дізнавшись 
про це? Думаю, що ні.

Саме тому «Богдан Авто Хол-
динг» ретельно приховує те, що 
автомобілі вироблено в Росії, адже 
у салонах машини стоять під ви-
глядом автомобілів, вироблених у 
Чехії, і ви купуєте нібито чистого єв-
ропейця. Хоча на маркуванні самих 
авто – маркування заводу в РФ. 

Купуючи автомобілі Hyundai в автосалонах Петра 
Олексійовича, українці допомагають забезпечувати Росію 
робочими місцями і поповнювати бюджет країни-агресора

  pravda.com.ua

Лідер «Руху нових сил» Міхеіл 
Саакашвілі готовий говорити з 
представниками влади лише про 
відставку Президента і заявив, 
що олігарх Рінат Ахметов – ворог 
України. Про це екс-президент Грузії 
сказав 17 грудня у Києві на Майдані 
Незалежності після чергового «Маршу 
за імпічмент».

«За ці дні ми показали, що українці більше 
не будуть терпіти. Ми будемо зносити їхню 
будку. Собачої будки більше не буде у владі! 
У нас немає СБУ, у нас – служба безпеки ба-
риг. Це була спецоперація ФСБ проти мене 
руками СБУ. У нас немає Нацгвардії, це група 
особистих гвардійців кардинала», – заявив 
політик.

«Я доб’юся того, що рахунки влади за-
морозять, що їм не будуть подавати руку на 
заході, а ФБР буде їх ловити. Ми готові до 
переговорів, але домовлятися тільки про 
одне – про відставку Президента! Я пропоную 
Порошенку зустріч – говорити про те, як вони 
повернуть гроші, припинять корупційні схе-
ми і заберуться геть», – додав лідер РНС.

Також Міхеіл Саакашвілі наголосив, що 
Україна перебуває у «полоні олігархів». «Про-
вал олігархату – наша мета. Наша революція – 
антиолігархічна. Ворог України – Ахметов. Я 
бачив його один раз – на футбольному матчі, 
у нього очі холоднокровного вбивці. Ця лю-
дина вбивала багатьох на Донбасі в 90-х, за-
раз він убиває кожного в Україні через тари-
фи і екологію», – заявив він.

Разом із Саакашвілі виступили й учасники 
Революції на граніті Олександр Доній та Сте-
пан Хмара, назвавши політику чинного Пре-
зидента найбільшою загрозою для України 
і закликавши українців «мирним способом 
прибрати Порошенка».

Тим часом у Генпрокуратурі повідомили, 
що підозрюють Саакашвілі не в організації 
перевороту за гроші Курченка, а у сприянні 
йому.

«Ми не підозрюємо Міхеіла Саакашвілі. 
Ми підозрюємо його праву руку Северіона 
Дангадзе у спробі перевороту та фінансуван-
ні такої спроби. Самого Саакашвілі ми підо-
зрюємо лише в сприянні членам злочинного 
угрупування Курченка-Януковича», – пояснив 
Генпрокурор Юрій Луценко.

ОБОРУДКИ З «ЗЕЛЕНИМИ ТАРИФАМИ»: 
ЯК ОЛІГАРХ ІВАХІВ НАЖИВАЄТЬСЯ НА УКРАЇНЦЯХ

КОРУМПОВАНІСТЬ ПОРОШЕНКА

ДРАТУЄ МЕРКЕЛЬ

12,14 грн за кВт.
Експерт Андрій Герус, екс-

член НКРЕКП, каже, що в Україні 
необґрунтовано високий «зеле-
ний» тариф порівняно з іншими 
країнами. «Сонячні» тарифи у 
нас на рівні €0,15 за кВт-год, у 
Німеччині – €0,08, у США – $0,06. 
Тариф на «вітер» у нас – €0,102, 
у Європі – €0,05. Тобто українці 
платять ділкам на кшалт Івахіва, 
Дубневича, Насалика за цінами, 
які значно перевищують євро-
пейські. Рівень заробітних плат 
і життя населення при цьому 
просто не враховується.

За урядовим планом, до 
2020 року частка відновлюваль-
ної енергетики в Україні має ста-
новити 11%, до 2035 року – 25%. 
1 січня 2017 року ця частка ста-
новила лише 1,2%. 

До 2030 року для стиму-
лювання будівництва профіль-
них потужностей діятиме так 
званий зелений тариф. За ним 
оптовий ринок закуповує у біз-
несу та побутових споживачів 
електро енергію, вироблену на 
альтернативних джерелах. Така 
енергія коштує в рази більше, 
ніж вироб лена на атомних або 
теплових електростанціях.

  Алла САДЕЦЬКА

В уряді Німеччини, який 
очолює Ангела Меркель, 
наростає невдоволення 
Президентом України 
Петром Порошенком, 
інформує Ua1. Про це 
йдеться в матеріалі 
впливового німецького 
видання Bild.

Основними причинами жор-
сткого тону Німеччини стосов-
но Порошенка є скепсис щодо 
реальності реформ, розтрата 
мільярдних коштів, сумніви в 
прагненні уряду і парламент-
ської більшості до рішучої бо-
ротьби з корупцією, сумнівний 
хід приватизації.

«Та найбільше піддається 
критиці Порошенко як надбага-
тий підприємець: він розширив 
свій бізнес на посту президента, 
а не продав його, як обіцяв. По-
рошенко має вирішити: він хоче 
бути президентом чи олігар-
хом», – резюмує видання. 

Окрім того, як інформують 
«Відомості-Україна», рейтинг 
Петра Порошенка і далі падає, 
незважаючи на його старання 
з безвізовим режимом. Про це 
свідчать дані Інституту стра-
тегічних досліджень «Нова Ук-
раїна».

«Підтримка влади падає. У 
жовтні 79% опитаних заявили, 
що не схвалюють дій Прези-
дента, проти 74,6% у вересні. 
Особистий рейтинг Порошенка 
впав з 12,8% у вересні до 9,9% 
у жовтні», – відзначили в Інсти-
туті.

Зауважимо, що підтримка 
БПП знизилася з 10,5% до 9,1%. 
На думку соціолога Віктора Па-
щенка, Петро Порошенко втра-
тив залишки лояльного елек-
торату. Як вважають соціологи, 
така тенденція унеможливлює 
переобрання його на другий 
термін.

radiosvoboda.org

antikor.com
.ua

slovoidilo.ua

dubinsky.pro

Міхеіл Саакашвілі

Степан Івахів



Патріотизм – це не вибух емоцій, а спокійна і тверда відданість країні, 
що триває упродовж всього життя людини. Едлай Стівенсон www.volynnews.com
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  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

обранці громади

обіцяли – зробили

визнання

  Роксолана ВИШНЕВИЧ
Луцьк

ОБЛАСТЬ БУЛА ЗА КРОК ВІД 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ

Василь Столяр уже третю 
каденцію представляє 
інтереси волинян в обласній 

раді. Нині депутат очолює 
постійну комісію обласної ради з 
питань екології та раціонального 
використання природних 
ресурсів. У лютому Василя 
Столяра призначили керівником 
комунального підприємства 
«Волиньприродресурс». 
Незважаючи на те, що депутата 
позбавили партійного квитка, 
Столяр очолює фракцію 
ВО «Батьківщина» в обласній раді.

– Василю Андрійовичу, обласна рада і 
громада покладали великі надії на діяль-
ність «Волиньприродресурсу». Однак під-
приємство ніяк не запрацює на повну по-
тужність. У чому причина?

– Усе просто: люди не готові працювати 
чесно. І місцеві жителі, і представники влади. 
Комунальне підприємство «Волиньприрод-
ресурс» отримало на 20 років дозвіл на про-
мисловий видобуток бурштину, торфу і міді. 
Йдеться про 56 тис. гектарів землі, де може 
бути бурштин, близько 9 тис. гектарів землі 
з торфом та близько 31 тис. гектарів площі 
з покладами міді. У перспективі йшлося про 
отримання дозволів на видобуток нафти та 
газу. Від діяльності комунального підприєм-
ства Волинь мала отримати значні прибутки 
для розвитку території.

– Хіба від цього не виграли б усі воли-
няни?

– Я наведу вам такий приклад. Коли на 
Житомирщині створили КП «Надра Житомир-
щини», то голова обласної ради і голова партії 
«Батьківщина» отримали грамоти. Від легаль-
ного видобутку бурштину обласний бюджет 
отримав серйозні надходження. А голова Во-
линської облдержадміністрації дозволяє собі 
не підписувати розпорядження на видобуток 
бурштину, торфу і міді. Доки триває судова 
тяганина, місцеві продовжують тихенько до-
бувати бурштин. Ми для них – конкуренти, бо 
хочемо навести порядок.

– Чому ж адміністрація так поводиться?
– Створюється враження, що Гунчик не заці-

кавлений навести лад із видобутком корисних 
копалин в області. КП «Волиньприродресурс» 
могло стати значною статтею наповнення об-
ласного бюджету. Проте питання перейшло в 
політичну площину. Бурштин і пісок продов-
жують видобувати стихійно. Гроші вивозять за 
кордон, а могли б інвестувати в область: буду-
вати садочки, школи, дороги, фінансувати ді-
яльність освітніх та медичних закладів. Полісь-
кі райони потребують інвестицій. Однак часто 
кошти з обласного бюджету розподіляють за 
особистими симпатіями голови ОДА.

– На останній сесії обласної ради ви 
озвучили запит до очільника обласної СБУ 
Юрія Фелонюка. Як депутат ви просили 
перевірити діяльність голови ВОДА Воло-

4vlada.com

Василь Столяр

що має настати покарання від 12 до 15 років 
позбавлення волі. А якщо підприємство зане-
паде, то це можна кваліфікувати як диверсію. 
Нині на Маневиччині працюють два заводи 
з видобутку торфу. До них шикуються черги 
вантажівок, узяти брикет без блату годі. Адже 
на Волині 46 комунальних закладів опалюють 
твердим паливом. А губернатор замість того, 
щоб допомогти, створює зайві проблеми.

– Що, на вашу думку, слід зробити, щоб 
ситуація змінилася на краще? 

– Треба працювати на користь грома-
ди, відкинувши політичні амбіції, припини-
ти красти. Це я кажу як бізнесмен. В області 
безкарно діють підпільні пилорами, процві-
тає незаконний видобуток бурштину. Люди 
офіційно не працевлаштовані, відповідно, 
не сплачують податків. Ще один тривожний 
сигнал – цього року область була за крок від 
екологічної катастрофи. Згадайте ситуації з 
Ковельським ветсанзаводом і заводом «БІО 
ПЕК». До цих наслідків призвели корупція та 
безкарність. 

– Які плани має ваша фракція на на-
ступний рік? 

– Усі 9 членів фракції займаються своїми 
округами, зустрічаються з виборцями, фінан-
сово допомагають районам. Ми не маємо на-
міру опускати руки, крок за кроком йдемо до 
мети. І надалі будемо відстоювати інтереси 
громади. Вірю, що розпочате доведемо до 
ладу.

димира Гунчика, мовляв, його дії можна 
кваліфікувати як державну зраду через 
блокування роботи підприємств Волині.

– Саме так, бо виконавча влада в області на 
чолі з головою ОДА Володимиром Гунчиком 
блокує роботу ДП «Волиньторф». Точніше, не 
погоджує видобуток торфу. Суд визнав про-
типравними дії Гунчика та ухвалив скасувати 
його незаконне розпорядження. Якщо він 
так і не надасть згоди на видобуток торфу, то 
через рік підприємство розвалиться. Дії Гун-
чика можна розцінити як державну зраду, за 

Серед півсотні найбільших міст 
України діяльність Луцької міської 
ради визнано однією з найпрозоріших. 
Аби зберегти позитивну репутацію 
і надалі, в міськраді пропонують 
ухвалити нову програму «Прозора 
влада».

За словами начальника відділу інформа-

У ЛУЦЬКУ – ПРОЗОРА ВЛАДА

Наприкінці року 
Луцька міська рада 

відзвітувала про зроблене, 
зокрема, у галузі житлово-
комунального господарства. 
На ремонт і реконструкцію 
дорожньо-вуличної мережі 
та дворів у 2017 році з 
міського бюджету виділено 
понад 120 млн грн. 

ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

Роботи проводили комплекс-
но: виконували ремонт вулиць, 
тротуарів, пішохідних доріжок та 
прибудинкових територій, освіт-
лення.

На капітальний ремонт вулич-
ної мережі з міського бюджету 
виділено 46 млн грн. Загалом ро-
боти проводили на 19 об’єктах. 
Один з найдорожчих – вулиця Ли-
пинського. Тут, окрім комплекс-
ного будівництва, уперше в місті 
на тротуарах укладено тактильну 
плитку для незрячих. Цей густо-
населений мікрорайон отримав 
дорогу, яка поєднала вулиці Чор-
новола і Карпенка-Карого, де роз-
ташований ДНЗ №40 та триває бу-
дівництво нової школи №27.

ІГРОВЕ ТА СПОРТИВНЕ 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ДИТМАЙДАНЧИКІВ

На поточний ремонт з місько-
го бюджету виділено 26 млн грн. 
Значну увагу приділено вулицям з 
ґрунтовим покриттям у приватно-
му секторі. А це – понад 20 вулиць. 
Тут облаштовано білощебеневе 
покриття з напівпросочуванням 

МІСТО МАЄ БУТИ 
КОМФОРТНИМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ   

каналізації в районі Балки.
Виконано нове будівництво 

мереж вуличного освітлення на 
12 вулицях та провулках. Прове-
дено реконструкцію мереж зов-
нішнього освітлення на пішохід-
них переходах. 

Капітально відремонтовано 
підпірну стінку та сходи на вулиці 
Прогресу, 8-10, вулиці Степана Бан-
дери, 13, насосну станцію та сходи 
спуску до води на пляжі в Цен-
тральному парку культури та від-
починку імені Лесі Українки, п’ять 
контейнерних майданчиків для 
твердих побутових відходів, п’ять 
зупинок громадського транспорту, 
на трьох встановлено криті навіси.

ЧИСТО ТАМ, ДЕ 
НЕ СМІТЯТЬ

Придбано нові лавки та сміт-
ники, які встановлено на проспек-
тах Волі, Соборності, Перемоги, 
Відродження, Молоді, вулиці Ве-
теранів, на вулицях старого міста, 
у Центральному парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки.

У приватних житлових домо-
володіннях встановлено понад 
1000 індивідуальних контейнерів 
для збору сміття, що дало можли-
вість зменшити кількість стихійних 
сміттєзвалищ.

«У нашому місті благоустрій 
здійснюється з дотриманням усіх 
стандартів. Від виконавців робіт 
вимагаємо високої якості. На-
ступного року у сфері житлово-
комунального господарства пла-
нуємо зробити ще більше, адже 
місто має бути комфортним для 
людей. Свої плани озвучимо після 
ухвалення бюджету на наступ-
ний рік», – наголошує виконувач 
пов новажень міського голови, 
секретар міської ради Григорій 
Пустовіт.

ційної роботи Луцької міської ради Зої Балюк, 
програма розрахована на 2018-2020 роки.

«Незалежна громадська організація про-
вела дослідження, і серед 50 найбільших міст 
України ми на четвертій сходинці за показни-
ком прозорої діяльності. Попереду нас лише 
Суми, Вінниця, Львів.

Аби про місто та діяльність в обласному 

центрі знали більше, ми транслюємо на міс-
цевих телеканалах власні передачі «Місто» 
та «Слово депутата». Маємо намір робити й 
дискусійні клуби. Від цього очікуємо налаго-
дження ефективної співпраці зі ЗМІ, всебічно-
го висвітлення роботи міської ради та підви-
щення довіри городян до діяльності місцевої 
влади», – розповіла Зоя Балюк.

бітумною емульсією. Така техно-
логія себе виправдовує на малих 
вулицях з незначною інтенсивніс-
тю руху транспорту. Це дає змогу 
зробити комфортнішим і пересу-
вання пішоходів, і рух автомобі-
лів. Окрім цього, вона є фактично 
основою для подальшого вкла-
дання асфальтного покриття. 

Нове покриття тепер є на ба-
гатьох тротуарах та пішохідних 
доріжках. Поточні ремонти зроб-
лено майже на 200 об’єктах. Про-
ведено також комплексні роботи 
з благоустрою дворових терито-
рій. Разом з асфальтуванням та 
освітленням встановлювали нове 
дитяче ігрове та спортивне облад-
нання (109 одиниць), доукомплек-
товано 42 дитячі майданчики.

СУЧАСНА ДОРОЖНЯ 
РОЗМІТКА

На ремонт прибудинкових 
територій з міського бюджету 
виділено 43 млн грн. Завершили 
ремонтні роботи у 39 дворах, 20 

із них було розпочато ще у 2016 
році, 19 зроблено цьогоріч.

На проспектах та вулицях 
Луцька цього року вперше нане-
сено дорожню розмітку з вико-
ристанням холодного пластику. 
Така розмітка за нормальної екс-
плуатації служитиме чотири-п’ять 
років (розмітка, виконана фар-
бою, стирається за один рік, а то 
й швидше).

БЛАГОУСТРІЙ ПАРКІВ 
ТА СКВЕРІВ

Протягом року здійснено 
комплекс робіт з озеленення 
міста, триває масштабна рекон-
струкція центрального парку. На-
весні розпочнеться благоустрій 
парку 900-річчя Луцька та інших 
зелених куточків міста. Зокрема, 
скверу, що на проспекті Волі, де 
підприємці торгували квітами.

На завершальному ета-
пі – будівництво господарсько-
побутової каналізації в мікро-
районі Вересневе та зливової 

lutskrada.gov.ua

На капітальний ремонт 
вуличної мережі з 
міського бюджету 
виділено 46 млн грн
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Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Ліна Костенко

податки

податки

Близько тисячі селян 18 грудня провели попереджувальні 
акції протесту, вимагаючи від влади скасувати мораторій 
на продаж земель сільськогосподарського призначення, 
а також повернути селянам експортний ПДВ з олійних 
культур, скасування якого пролобіювали власники 
великих олійних компаній. Люди на три години перекрили 
основні автомагістралі в Черкаській, Рівненський та 
Хмельницький областях. На цей крок їх штовхнула 
політика влади та нерішучість народних депутатів, які 
не здатні розблокувати питання мораторію та не дають 
можливості людям розпоряджатися своєю власністю. 
Волинська облрада, своєю чергою, спрямує звернення 
до Верховної Ради, Президента та Прем’єра з вимогою 
звільнити аграріїв області від сплати ПДВ під час 
експортування сої, ріпаку та соняшнику.

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Київ

з перших вуст

на часі dura lex sed lex

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2018 
СТАНЕ ЛОКОМОТИВОМ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОДОВЖЕНО МОРАТОРІЙ 
НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ 

ЗА ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО – 
КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

НЕ СПЛАТИВ АЛІМЕНТИ? 
МАРШ НА 
СОЦІАЛЬНІ РОБОТИ! 

Карати за несплату аліментів 
тепер будуть соціальними 

роботами терміном від 120 до 240 
годин. Щодня можна працювати не 
більш як вісім годин.

Якщо боржник не схоче працювати, то 
його можуть арештувати. У цьому випадку 
кожна доба арешту буде зараховуватися за 
15 годин соцробіт. При цьому термін арешту 
не може перевищувати 15 діб.

Ухвалений нещодавно Верховною Радою 
закон дозволить карати боржників, які більш 
як півроку не платять аліменти. Зокрема, 
людині заборонять водити автомобіль або 
інший транспорт протягом шести місяців, 
користуватися вогнепальною мисливською, 
пневматичною та охолощеною зброєю і по-
лювати, поки не заплатить борги.

Водити боржнику не заборонять, тільки 
якщо той заробляє на життя водінням або 
використовує транспорт через інвалідність, 
утримує особу з І, ІІ групою інвалідності чи 
дитину з інвалідністю.

Тих, хто не платить аліменти, тимчасово 
можуть обмежити у праві виїзду за кордон. 
Такі обмеження діятимуть, поки винуватці 
не віддадуть усі борги.

Верховна Рада встановила, що примус до 
вступу в шлюб або заманювання з цією 

метою особи на територію іншої держави 
передбачає арешт на строк до шести місяців або 
обмеження волі до трьох років чи позбавлення 
волі на той самий термін.

Домашнє насильство, тобто умисне систематичне 
вчинення фізичного, психологічного або економічного на-
сильства відносно теперішнього або колишнього подруж-
жя карається громадськими роботами на строк від 150 до 
240 годин чи арештом до шести місяців або обмеженням 
волі до п’яти років чи позбавленням волі до двох років.

Стосовно осіб, які вчинили домашнє насильство, то 
суд зможе заборонити їм перебувати в місці спільного 
проживання з потерпілою особою або заборонити на-
ближатися на певну відстань до місця проживання по-
терпілої особи, а також заборонити телефонні розмови і 
контактувати через третіх осіб.

У Кримінальному кодексі прописано, що примус осо-
би без її згоди до вчинення актів сексуального характеру 
з особою, від якої потерпіла особа матеріально залежна 
або незалежна, передбачає штраф до 1 тис. неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) або об-
меження волі до двох років.

У разі, якщо Президент підпише закон, документ на-
буде чинності через рік після опублікування.

РОЗМИТНЕННЯ 
АВТО 
ПОДЕШЕВШАЄ 

Мінекономрозвитку опублікувало 
таблицю, яка регламентує 

рівень ставок ввізного мита України, 
тобто розмитнення автомобілів. 

Ці норми будуть застосовувати у 2018 
році до імпорту товарів з Європейського 
Cоюзу в рамках Угоди про вільну торгівлю 
між Україною та ЄС. Для легкових автомобі-
лів Угодою передбачено перехідний період 
тривалістю сім років. За цей час ставки ввіз-
ного мита поступово знижуватимуться до 
нуля, повідомляє «24 канал».

Зазначимо, що з 2018 року в Україні буде 
неможливо розмитнити автомобіль, який не 
відповідає екологічному стандарту Євро-6. 
Це автомобілі 2012 року випуску і молодші. 

У 2018 році ставки ввізного мита для 
нових легкових автомобілів, що походять з 
країн Євросоюзу, буде встановлено в такому 
обсязі:

бензинові:
• з робочим об’ємом не більш як 1000 см3 – 

6,3% від митної вартості;
• з робочим об’ємом понад 1000 см3, але не 

більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості;
• з робочим об’ємом понад 1500 см3, але не 

більш як 2200 см3 – 5% від митної вартості;
• з робочим об’ємом більш як 2200 см3, але 

не більш як 3000 см3 – 5% від митної вартос-
ті;

• з робочим об’ємом понад 3000 см3 – 5% 
від митної вартості;

дизельні:
• з робочим об’ємом циліндрів двигуна не 

більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості;
• з робочим об’ємом понад 1500 см3, але не 

більш як 2500 см3 – 7,3% від митної вартості;
• з робочим об’ємом циліндрів двигуна по-

над 2500 см3 – 6,3% від митної вартості;
електромобілі:
транспортні засоби, оснащені суто елек-

тричними двигунами (одним або кількома) – 
0% від митної вартості.

Для нових автомобілів з інших країн діє 
більш високе мито (зазвичай 10%) від митної 
вартості машини. Крім мита, при розмитненні 
легкового автомобіля треба заплатити акциз 
(залежить від об’єму двигуна) і ПДВ (20%).

Верховна Рада продовжила 
дію мораторію до 2019 року. 

У меморандумі з Міжнародним 
валютним фондом зазначено, 
що Україна планувала до кінця 
травня 2017 року ухвалити 
закон, який регламентує оборот 
земель сільгосппризначення і 
з 2018 року (після закінчення 
дії мораторію) почати продаж 
сільгоспземель.

Відповідно до запропонованої 
урядом моделі проведення земель-
ної реформи, купувати землі в разі 
скасування мораторію зможуть тіль-
ки громадяни України – фізичні осо-
би, при цьому максимальний поріг 
власності одного громадянина не 
перевищуватиме 200 га.

Робоча група при Мінагропро-
ді допускає можливість продажу 
земельних ділянок з урахуванням 

низки обмежень невеликим госпо-
дарствам – юридичним особам. В 
Україні з 2001 року діє мораторій на 
купівлю-продаж земель сільськогос-
подарського призначення. 

Експерти і суспільство розділи-
лися в думках щодо скасування за-
борони на продаж сільгоспземель. 
Одні вважають, що його продовжен-
ня створює тіньовий ринок землі, 
інші стверджують, що скасування 
мораторію призведе до обезземе-
лення селян і скуповування землі 
іноземними компаніями.

На думку першого заступника міні-
стра аграрної політики і продовольства 
Максима Мартинюка, тіньовий ринок 
землі існуватиме, поки буде діяти мора-
торій на її продаж. «Якби ринок запус-
тився, ціна одного гектара коливалася 
б від 50 до 60 тис. грн», – зазначив він.

У Національному 
прес-клубі реформ 
відбулася зустріч 

для журналістів 
регіональних ЗМІ з 
Прем’єр-міністром 
Володимиром 
Гройсманом на тему 
«Децентралізація: 
підсумки та досягнення 
2017 року, завдання 
на наступний рік». 
Організатором виступила 
асоціація міст України за 
підтримки USAID. 

Прем’єр-міністр презенту-
вав основні показники держав-
ного бюджету України на 2018 
рік та відповів на запитання жур-
налістів. Володимир Гройсман, 
зокрема, наголосив, що ріст ВВП 
у наступному році заплановано 
на рівні 3%, а інфляції – до 9%. 
Дохідну частину бюджету запла-
новано на суму 1155 млрд грн, 
що на 181 млрд грн більше від 
цьогорічного показника.

Серед пріоритетів 2018 фі-
нансового року – збільшення 
видатків на обороноздатність 
країни на 25% (165,3 млрд грн), 
будівництво доріг – 46,7 млрд 
грн, а це 4000 км оновлених до-
ріг і 50 мостів. Підтримка аграр-
ного сектору складе 7,3 млрд 
грн, з них 4 млрд – на розвиток 
тваринництва і по 1 млрд на під-
тримку малого фермерства та 
здешевлення вітчизняної сіль-
госптехніки. Для потреб освіти 
буде спрямовано 219,1 млрд 
грн, з них 1 млрд – на модерні-
зацію початкової школи. Видат-
ки на науку зростуть на 28%, а 
для розвитку фундаментальних 
прикладних досліджень буде 
спрямовано 7,7 млрд.

Наступного року стартує ме-
дична реформа, яка передбачає 
запровадження нової моделі 

фінансування системи охорони 
здоров’я – замість фінансуван-
ня медзакладів вводять опла-
ту фактично наданої медичної 
допомоги конкретній людині. 
«Гроші йтимуть за пацієнтом – 
людина звертається в медичний 
заклад, до конкретного лікаря 
по допомогу, а держава пере-
раховує кошти в медзаклад, у 
якому працює лікар, або безпо-
середньо лікарю, якщо він має 
власну практику», – наголосив 
Володимир Гройсман. Медична 
галузь країни отримає у 2018 
році 115,2 млрд грн, з них 1 млрд 
– на програму «Доступні ліки».

Глава уряду зазначив, що в 
бюджеті на 2018 рік передбаче-
но підвищення заробітної плати 
для вчителів. Окрім того, бю-
джет передбачає десятки міль-
ярдів гривень на модернізацію 
та виготовлення озброєння для 
української армії.

«Ми підвищили заробітну 
плату для вчителів цього року, 
наступного підвищимо ще на 
25%. Ми збільшили фінансуван-
ня української армії, 16 мільяр-
дів плануємо на модернізацію 

та виготовлення нового озбро-
єння», – додав він.

Керівник уряду наголосив, 
що децентралізація влади – 
один з пріоритетів 2018 року. На 
його переконання, децентралі-
зація сприяє фінансовому зміц-
ненню територіальних громад. 
Наступного року ресурс місце-
вих бюджетів складе 556,1 млрд 
грн, що на 15,1% більше, ніж 
цьогоріч. У бюджеті передба-
чено спрямувати в Державний 
фонд регіонального розвитку 
6 млрд грн, окрема субвенція 
на розвиток інфраструкту-
ри об’єднаних громад складе 
1,9 млрд грн, цільова субвен-
ція на соціально-економічний 
розвиток регіонів – 5 млрд грн. 
Наступного року буде побу-
довано 2 тис. нових об’єктів у 
громадах – школи, дитсадочки, 
басейни, громадський простір. 
Що саме будувати, будуть вирі-
шувати самі громади. У голов-
ному кошторисі країни на 2018 
рік враховано міжбюджетні 
трансферти в обсязі 308,4 млрд 
грн для 1288 місцевих бюджетів 
(із них 665 – бюджети ОТГ), які 

мають взаємостосунки з держ-
бюджетом.

За словами Прем’єр-мініст-
ра, фінансування дорожнього 
будівництва в Україні у 2018 
році становитиме рекордні 
46,7 млрд грн.

Фінансування дорожньо-
го будівництва в Україні у 2018 
році становитиме 46,7 млрд 
грн, а з 1 січня розпочне ро-
боту спеціально призначений 
для цього Дорожній фонд. «Фі-
нансування доріг у наступному 
році становитиме 46,7 млрд 
грн, це рекордна цифра», – ска-
зав Прем’єр. 

За словами очільника уряду, 
дорожнє будівництво в наступ-
ному році буде забезпечено і на 
регіональному рівні за принци-
пом співфінансування, і на на-
прямках державного значення. 

За словами Прем’єр-мініст-
ра, бюджет-2018 формувався на 
реалістичності доходів. «Будемо 
наповнювати бюджет від реаль-
ного зростання економіки, а не 
збільшення податків. 3% еконо-
мічного зростання – це означає 
виробити на 400 млрд більше 
продукції. На зарплату з них – 
170 млрд. Це реальні кошти, які 
прийдуть в українські роди-
ни», – сказав Гройсман.

Він сподівається, що кра-
їна буде жити прогнозовано, 
оскільки закон «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» 
ухвалили 7 грудня, а не напере-
додні Нового року.

«Пріоритети залишаються 
незмінними: безпека і оборона, 
дороги, інфраструктура, енер-
гоефективність, підтримка аг-
росектору, розвиток експорту, 
освіта, охорона здоров’я», – під-
сумував Гройсман.

fakty.ictv.ua

ukrinform
.ua

kp.ua

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

За домашнє насильство – від 150 
до 240 годин громадських робіт

За несплату аліментів можуть арештувати
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Той, хто хоче бути здоровим, частково вже видужує. Джованні Боккаччо

  Інна СЕМЕНЮК
     Луцький район

новини фармації

Природа завжди дає людині 
все, що потрібно для життя, 
тільки треба вміти це знаходити. 
Так робили в усі часи. За 
таким принципом Димитр 
Кристев з Болгарії і створював 
свій «Дикрасин», узявши за 
основу натуральні компоненти 
й додавши речовини, які 
підсилюють їх властивості.

«Дикрасин» – препарат зовніш-
ньої дії , по суті – водно-кислотний на-
стій трав (звіробою, материнки, листя 
та квітів глоду).

Ще у ІV ст. до н. е. в «Історії тварин» 
Аристотель розповів про кровоспин-
ні, протизапальні, ранозагоювальні 
властивості материнки. Звіробій має 
в’яжучу, протизапальну, протимік-
робну дію. Квіти та листя глоду мають 
спазмолітичну та заспокійливу дію. Усі 
ці чудодійні властивості забезпечують 
вміст у розчині флавоноїдів, ефірних 
олій і дубильних речовин.

• Флавоноїди мають капіляротоні-
зувальну, протизапальну, протиалер-
гійну, венотонізувальну дію, зменшу-
ють ламкість та крихкість капілярів.

• Ефірні олії чинять місцеву по-
дразнювальну і ревульсувальну дію 
на шкіру.

«ДИКРАСИН» – НАДІЙНИЙ ЗАСІБ 
ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН

компетентно

«Як? Мою доньку – до гінеколога? 
Та вона ще зовсім маленька!» – 
таке можна почути досить часто. 
У нашому суспільстві є стійкий 
стереотип: доки дівчинка 
маленька, жодних жіночих 
проблем у неї бути не може. 
Але це помилкова думка. За 
статистикою, від 15 до 25% 
неповнолітніх дівчаток мають 
гінекологічні патології. І лікувати 
їх потрібно якомога швидше! На 
що батькам, у яких зростають 
дівчатка, слід звернути увагу і 
в яких випадках треба завести 
дитину до лікаря, розповідає 
акушер-гінеколог МЦ «Боголюби» 
Ірина Ройко.

– Чи потрібен маленькій дівчинці жіно-
чий лікар?

– Кожна дівчинка має ті ж статеві органи, 
що й доросла жінка. А якщо є орган, на жаль, у 
ньому можуть розвиватися небажані процеси. 
Слід зазначити, що дитяча гінекологія – окре-
мий напрямок, тому з дітьми працюють дитячі 
гінекологи, які мають відповідну освіту.

– У якому віці може виникнути потреба 
звернутися до гінеколога?

– Будь-коли, коли з’явилися якісь проб-
леми. А вони можуть виникнути навіть із на-
родження. Так, слизові виділення й навіть 
незначна кровотеча (менструальноподібна 
реакція) із піхви в період до двох  тижнів життя 
не є патологією. При цьому може відбуватися 
набрякання молочних залоз. Це насторожує, 
однак хвилюватися не варто. Це є наслідком 
того, що у крові дитини циркулюють жіночі 
статеві гормони естрогени, які проникли від 
матері через плаценту у кровотік немовляти.

Ще одна проблема, яку виявляють у дуже 
ранньому віці, – синехія піхви, тобто зрощення 
піхви, малих статевих губ. У такому разі треба 
обов’язково звертатися до дитячого гінеко-
лога для усунення цієї патології. Неправильне 
формування статевих органів у майбутньому 
може призвести до багатьох проблем. Зволі-
кати не можна: з часом синехії стають щільні-
шими і їх складніше роз’єднати.

НЕДИТЯЧІ ПРОБЛЕМИ. 
КОЛИ ДІВЧИНЦІ ПОТРІБЕН 
ЖІНОЧИЙ ЛІКАР

– Чи є якісь типові захворювання в дів-
чаток у певному віці?

– У дівчаток переважають запальні захво-
рювання, як-то вульвовагініти. Причин кілька. 
Перша – у клітинах піхви невелика кількість 
глікогену, дуже мало лактобацил, мікрофлора 
не постійна, виявляються стафіло-, стрептоко-
ки та диплококи, кишкова паличка. У жінок в 
піхві кисле середовище, а в дівчат – лужне чи 
нейтральне. Кисле середовище запобігає роз-
витку патогенних (хвороботворних) мікро-
організмів. У організмі дівчинки захист слаб-
ший, тому в піхву потрапляє багато бактерій з 
анального отвору. Також у дівчаток відсутній 
ще один фактор захисту – оволосіння, а ста-
тева щілина не є повністю закритою. Через це 
до неї потрапляє багато мікроорганізмів.   

Коли дівчата починають жити статевим 
життям, з’являються проблеми з інфекціями, 
які передаються статевим шляхом, бо зазви-
чай вони не дотримуються інтимної гігієни. 
Ще одна поширена проблема – вагітність у 
ранньому віці.  

• Дубильні речовини мають зне-
болювальну, протизапальну та бакте-
рицидну дію. 

Унікальна комбінація натураль-
них компонентів та хлористоводнева 
кислота (у застосованій концентра-
ції) дають змогу швидкої «доставки» 
активних інгредієнтів до місця ура-
ження суглобів, сполучної тканини, 
м’яких тканин.

Це унікальна функція «Дикраси-
ну». Тому засіб має чітко виражену 
протизапальну, знеболювальну, анти-
септичну дію, покращує мікроцирку-
ляцію крові, запобігає симптомам до-
часного зношування суглобів. Адже 
його антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) укріплює судини, покращує кро-
вопостачання, живить тканини і шкіру, 
виводить шлаки, розчиняє солі, а хря-
щові тканини захищає від руйнування.

Застосування «Дикрасину» до-
зволяє зменшити дозу НПЗП (несте-
роїдних протизапальних препаратів).

Важливо, що препарат не сприяє 
реакції гіперчутливості, не впливає на 
артеріальний тиск, не змінює структу-
ру шкіри.

Клінічні випробування та багато-
річний досвід підтверджують 70% 
ефективності «Дикрасину» в разі 
його застосування. 

«Дикрасин» рекомендують при:
• остеоартрозах різної локалізації 

(гонартроз, коксартроз, плечолопат-
ковий періартрит, артроз плечових 
суглобів);

• деформуючому остеоартрозі;
• остеохондрозах;
• хворобі Бехтерєва; 
• больових симптомах;
• облітеруючому ендартареїті;

• діабетичній ангіопатії 
нижніх кінцівок;

• подагрі;
• п’яткових шпорах.
Не рекомендовано: дітям до 15 

років; при коксартрозі 3-4 ст.; при не-
стабільності в хребцевих сегментах; 
при алергічних, запальних та інфек-
ційних захворюваннях шкіри; під час 
вагітності.

Для того щоб застосування було 
ефективним, «Дикрасин» потрібно 
використовувати при перших озна-
ках хвороби.

Використання препарату безпеч-
не, ефективне, що дає змогу якісно 
полегшувати стан людини.

«Дикрасин» застосовують зов-
нішньо!

Є два способи застосування:
• основний курс;

• локальний курс.
При основному курсі «Дикрасин» 

втирають за схемою (докладніше ди-
віться інформацію до застосування). 
Курс – 18 днів. На курс потрібно три 
флакони. Повторні курси можна про-
водити через два тижні.

При локальному курсі «Дикра-
син» втирають в окремі суглоби лег-
кими масажними рухами один раз на 
день щодня або через день, поки не 
настане полегшення.

Тривалість курсу залежить від ха-
рактеру, ступеня тяжкості та особли-
востей перебігу захворювання, ста-
більності досягнутого терапевтичного 
ефекту, переносимості препарату.

«Дикрасин» допоможе покращи-
ти стан суглобів, живлення і віднов-
лення тканин.

«Дикрасин» можна придбати в 
аптечних установах. 

ccalliance.org
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Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03/53579
від 07.12.2015 р. Виробник: ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев», 
Болгарія.

Професійну консультацію надають:
у понеділок з 11:00 до 16:00; у п’ятницю з 10:00 до 13:30.
Офіційні сайти: www.dicrasin.com.ua, www.dicrasin.com.

ЦІНА 1 УПАКОВКИ В АПТЕКАХ – ВІД 85 ГРН.

А також препарат можна замовити в ДП «Гамай» 
ТОВ «Краків ООД» з 9:30 до 16:00 щодня, крім 
суботи та неділі, за телефонами: 
(04595) 6-88-59, 6-54-60, 093-098-16-63, 
097-221-47-66, 099-508-73-75.

Медичний центр «БОГОЛЮБИ»: 
Луцький р-н, с. Тарасове, 

вул. Лісова, 1б
тел.: (0332) 20-07-02, 

(099) 445-54-04, (067) 851-79-38
e-mail: bogolubu@gmail.com

www.bogolybu.com.ua
Ліцензія МОЗ України, серія АГ № 570604 від 11.04.2011 р.

ЗАВЕДІТЬ ДОНЬКУ ДО ГІНЕКОЛОГА, ЯКЩО:
• вас щось непокоїть у будові зовнішніх статевих органів дитини;
• з’явилися свербіж, печія, почервоніння шкіри і слизових 
оболонок зовнішніх статевих органів, патологічні виділення 
зі статевих шляхів (жовті, зеленуваті, консистенції сиру, 
виділення з різким неприємним запахом);
• з’явилися свербіж і печіння при сечовипусканні;
• з’явився гострий чи хронічний біль внизу живота;
• дитина отримала травму статевих органів;
• молочні залози, волосся під пахвами і на лобку починають 

рости раніше, ніж у 10 років, або цих ознак немає до 15 років;
• місячних немає до 15-16 років;
• менструальний цикл нерегулярний і/або менструальні 
кровотечі тривають довше, ніж 7 днів, за добу дитина 
використовує більш ніж 4-5 прокладок, кров зі згустками;
• місячні дуже болісні й потребують застосування 
знеболювальних препаратів;
• місячні нерегулярні;
• з’явилося надмірне оволосіння тіла чи оволосіння у нетипових 
місцях (на грудях, над верхньою губою), асиметрія молочних 
залоз, вугрі на обличчі й тілі, надлишкова чи надто низька вага.

– У яких випадках дівчинку треба за-
вести до гінеколога? На які симптоми ма-
мам звернути увагу?

– Причин звернутися до дитячого гінеко-
лога може бути багато. Наприклад, надто ран-
ній або надто пізній статевий розвиток. Якщо 
в дитини у 8 років починається оволосіння і 
ростуть груди або в 15-16 років ще немає мі-
сячних і вторинних статевих ознак – це є не-
нормально. Також треба стежити за менстру-
ацією: чи відбувається вона регулярно, яка 
кількість крові, що виділяється, чи встановив-
ся нормальний менструальний цикл.

– Чи є обов’язковими профілактичні 
огляди дівчаток у гінеколога?

– В Україні профілактичні огляди дівча-
ток не є обов’язковими. Проте у ст. 22 закону 
«Про загальну середню освіту» передбачено, 
що дівчат з 14-річного віку оглядає дитячий 
гінеколог раз на рік за показами. Натомість 
у Росії обов’язково проходять обстеження в 
дитячого гінеколога до 1 класу, у 5-6 класі, а з 
14 років – щороку.

– Як узагалі відбувається гінекологіч-
ний огляд дівчаток?

– Огляд відбувається обов’язково у при-
сутності батьків і проводиться perrectum 
(через пряму кишку). Пальпація відбувається 
таким чином: один палець вводять у пряму 
кишку, а іншу руку кладуть на живіт. Також за 
потреби застосовують додаткові методи об-
стеження, спеціальне дитяче гінекологічне 
дзеркало тощо.

bogolybu.com
.ua

Акушер-гінеколог МЦ 
«Боголюби» Ірина Ройко

НАЙТОЧНІША 
ДІАГНОСТИКА – 
В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ
Луцьк

У Волинській обласній клінічній 
лікарні відкрили унікальне 
діагностичне відділення, 
аналогів якому нема в жодній 
обласній лікарні України. Як 
зазначив очільник медзакладу 
Іван Сидор, у новому відділенні 
працюватимуть кваліфіковані 
фахівці, які володіють іноземними 
мовами та пройшли курс 
навчання за кордоном.

Обладнання для діагностичного від-
ділення придбали за кошти субпроекту 
Світового банку «Вдосконалення медич-
ної допомоги хворим із хворобами сис-
теми кровообігу у Волинській області».

Нове відділення охоплює всю шири-
ну діагностики. Нещодавно МРТ поно-
вили двома програмами, тож відтепер 
апаратура має фантастичні можливості. 
Це ж стосується комп’ютерної томогра-
фії та ультразвукової діагностики.

Двома апаратами поповнилась і 
лабораторія, де роблять максимально 
інформативні та достовірні аналізи. Гор-
дість оновленого відділення – офталь-
мологічний центр, де лікують катаракту, 
імплантують штучні кришталики. У роз-
порядженні спеціалістів – комп’ютерна 
томографія та лазер для очей.

Серед поповнень медзакладу – міо-
граф. Новий апарат дозволяє точно діа-
гностувати порушення іннервації кінці-
вок та всього організму. 

Іван Сидор зазначає, що після за-
вершення другої черги діагностичного 
центру можна починати третю, аби роз-
ширити спектр медичних послуг та по-
кращити їхню якість.

Голова Волинської облради Ігор Па-
лиця запевнив: за потреби обласна вла-
да готова допомагати лікарні.

у ногу з часом

Обласна влада готова 
допомагати лікарні

volynnew
s.com
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смакота

шпаргалка

МАСЛО ПО-ДОМАШНЬОМУ
САЛАТИКИ ДО СВЯТ – 
НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

Кулінарна мода диктує свої 
правила: на святковому застіллі 

має бути кілька салатів. Пропонуємо 
перевірені рецепти швидких і легких 
закусок, що стануть окрасою столу. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ 
• 2 яблука  • 4 варені яйця  • шинка
• 1 цибулина  • твердий сир
• 2 морквини  • майонез

Салат викладають шарами: підсма-
жена цибуля, натерте яблуко, майонез, 
дрібно натерта сира морква, майонез, 
подрібнена шинка. Зверху  посипають 
натертим сиром. 

Зауважимо, що цибулю для салату 
можна маринувати в оцті, моркву дода-
вати варену, а ще одним шаром робити 
посічені горіхи. Перед подаванням на 
стіл страва має добре просочитися. 

«ПЕРШИЙ СНІГ»

• 200 г курячого філе  • 3 варені яйця
• 80 г твердого сиру  • 50 г горіхів
• виноград без кісточок
• майонез  • сіль   • перець

Відварене філе і яйця покраяти со-
ломкою, сир натерти, горіхи посікти. 
Трішки сиру залишити для оздоблення, 
а кожен окремий інгредієнт вимішати з 
майонезом, посолити і поперчити.

Викладати шарами: курка, горіхи, 
сир, яйця. Салат обсипати сиром, зверху 
прикрасити половинками винограду, з 
сиру викласти сніжинки.  

«СНІГОВИЙ КРАБ» 
• 500 г крабових паличок
• 5 варених яєць  • баночка кукурудзи
• 200 г свіжих огірків  • 180 г майонезу
• 10 г соєвого соусу  • 3 зубці часнику
• пучок петрушки

Крабові палички, яйця та огірки на-
різати кубиками. Часник і петрушку по-
сікти. Салат можна викладати шарами, а 
можна вимішати всі складники в салат-
нику.

корисні рецепти

ПРОДУКТИ, ЯКІ НЕ СПРИЯЮТЬ СХУДНЕННЮ

Масло, приготоване 
з домашньої 
сметани, дуже 

корисне. Воно містить 
багато вітамінів і 
мінералів, що входять до 
складу сирого молока.

За висновками дієтологів, 
масло з коров’ячого молока ко-
рисне для роботи наднирників 
і щитоподібної залози, сприяє 
лікуванню грибкових захворю-
вань, нормалізує кров’яний тиск 
і роботу мозку. Домашнє масло 
призупиняє руйнування зубів, 
зміцнює імунітет, наділене проти-
пухлинними властивостями. 

РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ
1 л домашньої сметани, мор-

ська сіль до смаку. 
Сметану слід охолодити і зби-

вати протягом 10 хв за допомо-
гою блендера чи міксера. Не ви-
микати міксер, доки густа маса не 
стане зернистою. Це масло відді-
лилося від сироватки. Масу про-
цідити, масло промити холодною 
водою і сформувати брикет. За-
уважимо, що домашнє органічне 
масло прекрасно зберігається в 
холодильнику кілька місяців.    

Досвідчені господині радять 
додавати у грудочку масла аро-

матні спеції і трави: базилік, ім-
бир, шавлію, чорний перець. Для 
приготування ароматних брике-
тиків знадобиться менш ніж пів-
години. Зате варіантів викорис-
тання – безліч. Готуватимете ви 
десерт чи канапки, салат чи суп – 
ці пікантні масла покращать смак 
страв і виручать, коли потрібно 
швидко почастувати гостей.

ІЗ ЗЕЛЕННЮ ТА 
ЧАСНИКОМ

Пучок зелені (кріп, петруш-
ка, кінза, орегано, базилік тощо) 
посікти якомога дрібніше разом 
із зубцем часнику. Подрібнене 
на шматочки охолоджене масло 
викласти у блендер, засипати зе-
лень з часником, прянощі (сіль, 

перець) і перебити до пюрепо-
дібного стану. Викласти у фор-
му для зберігання й поставити у 
холодильник. Смакувати масло 
можна вже через кілька годин. 
Найкраще згодиться до канапок 
або картопляного пюре.

З ПЕЧЕНИМ ПЕРЦЕМ
Великий або два середні бол-

гарські перці почистити, змас-
тити олією й прянощами і добре 
пропекти у духовці. Коли трохи 
охолоне, додати дрібку сушеної 
зелені та подрібнити. Перець змі-
шати з маслом і збити блендером. 
Викласти у форму й добре охоло-
дити. Смакуватиме до несолодкої 
каші або канапок із твердими си-
рами.

З ГРИБАМИ ТА ЦИБУЛЕЮ
Склянку покришених грибів 

(печериць або боровиків) і тріш-
ки цибулі посмажити до повного 
випаровування рідини. Охолоди-
ти, додати прянощі і збити з мас-
лом до пюреподібного стану. По-
класти у холодильник мінімум на 
півдня. Таке масло вдосконалить 
смак будь-якого супу. 

З ЛИМОНОМ
Кілька гілочок петрушки по-

сікти, натерти цедру з одного ли-
мона та зубець часнику, додати 
2 ст. ложки лимонного соку.

Усі інгредієнти збити бленде-
ром разом із маслом до пюрепо-
дібного стану. Можна покласти 
дрібку солі. Перемістити у форму 
й добре схолодити. Таке масло 
стане чудовим доповненням до 
м’яса або риби. 

З БАЗИЛІКОМ
Півпачки масла збити з 2 ст. 

ложками посіченого базиліку. Ще 
півпачки окремо збити з посіче-
ним зубцем часнику. На харчову 
плівку викласти шарами і згорну-
ти у формі ковбаски. Масло при-
датне як до м’яса, так і до салатів.

P.S. Усі інгредієнти розрахо-
вані на 250 г масла.

Соки. У кольорових пачечках з «нату-
ральним яблучним» чи «свіжим апельси-
новим» фруктових вітамінів нема, однак є 
цукрові добавки. Переходьте на домашні 
смузі – вони відіб’ють любов до магазинних 
соків. 

Бездріжджовий хліб. Упевнені, що 
краще їсти дієтичний «бездріжджовий», 
ніж звичайний свіжий хліб? За високої тем-
ператури дріжджі все одно стають неак-
тивними, іншими словами – гинуть. Тому не 
варто себе тішити ілюзіями.

Коричневий цукор. Його користь – 
вселенський міф. Найчастіше перед вами 
фарбований білий цукор. І в ньому стільки 
ж калорій, як у звичному рафінаді. 

Вівсянка швидкого приготування. 
Це найнепотрібніша крупа. У гонитві за 
модою на корисні сніданки люди йдуть 
найпрос тішим шляхом – купують пакети-

їх складі не має бути ні цукру, ні патоки, ні 
харчових добавок. Ще одна ознака шкід-
ливого продукту – тривалий термін збе-
рігання (свідчить про наявність консер-
вантів). Обирайте йогурти, які «живуть» не 
більш як п’ять діб. 

Глазуровані сирки. У цих десертах 
нема жодної користі. Вони містять лише 
велику кількість жирів і цукру. 

Спреди. Вони справді міс-
тять менше калорій. Однак у 
цих брикетиках багато транс-

жирів, які негативно вплива-
ють на здоров’я, роботу серця, 
підвищують рівень холестерину 
в крові. 

Молочний шоколад. Ко-
рисний лише гіркий чорний 
шоколад, який містить багато 
какао.  

ки з познач ками «без приготування», 
«прос то залий окропом». По-перше, 
ця вівсянка вже оброблена парою. 
По-друге, завше містить додатко-
вий цукор. Така каша – це шкідливі 
швидкі вуглеводи. 

Йогурти. Якщо ви не можете 
жити без йогуртів, запам’ятайте: у 

е у

ж
ють
під
в кр

ня», 
ше, 
ою. 

тко-
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Масло містить багато вітамінів і мінералів

Ознака шкідливого продукту – 
тривалий термін зберігання
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06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини

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

09.30 Нічна Різдвяна 
Літургія під проводом 
Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

12.05 Концерт 
симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker 
(Австрія). Klavierkonzert 
Nr-1 C-Dur op.7 «Larissa» 
Ouverture » Der Priest

12.55 Різдвяне привітання 
і Апостольське 
благословення для Риму 
і цілого світу Святішого 
Отця Франциска з площі 
святого Петра у Римі

13.50 Х/ф «Святий 
Августин»

17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.25 
18.35 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
23.20 Погода
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

07.05 Х/ф «Остання роль 

Рити»

09.15 Х/ф «Зимовий 

сон»

11.30 Х/ф «Чудо»

19.30, 05.30 «ТСН»

20.15 Х/ф «Двигун 

внутрішнього 

згоряння»

00.25 Х/ф «Джекі Браун»

05.15 Мультфільми

05.55 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.00, 12.25 Х/ф 
«Екіпаж»

13.20 Концерт Олега 
Вінника «Моя душа...»

16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не 

спить»
00.50 Концерт «Freedom 

Ballet. Життя як танець»
03.05 «Скептик»
03.35 «Речдок»

05.10, 04.05 Скарб нації
05.20, 04.10 Еврика!
05.35, 04.45 Т/с «Відділ 

44»
06.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
07.15 Факти тижня. 100 

хвилин
09.20 Спорт
09.25 Я зняв!
11.25, 13.30, 00.40 Х/ф 

«Сім’янин»
12.45, 04.25 Факти
14.45 Х/ф «Макс Пейн»
16.45 Х/ф «Джон Вік»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини
20.20 Т/с «Нюхач»
22.30 Х/ф «Джуніор»
02.50 Т/с «Слідчі»

06.00 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Енчантімалс»
12.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 5»
14.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 4»
15.30 Х/ф «Лікар Дуліттл 3»
17.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
18.30 Х/ф «Лікар Дуліттл 2»
20.00 Одного разу під 

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

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

07.05 «Волинський 
тиждень» 

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

глобусі»
08.00 «Піщані історії»
08.10 «Загублені в часі»
08.30, 14.05, 00.55, 04.30 

«Музичний проспект»
09.05 Т/ц «Галерея 

портретів» (В. Стефаник)
10.25 Казка 

«Золотоволоска»
11.35, 04.50 «Волинська 

веселка»
12.40 «Снігова королева»
13.40 Ретроспектива: 

«Ратай історії» (Г. 
Гуртовий)

14.30 Т/ц «Кулінарія від 
Андрія»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Т/ф «Кримський 

фоліант»
16.30, 23.30 Тема дня
16.55 «Дзвони Волині»
17.40 Т/ц «Видатні 

волиняни»
18.00 Т/ц «Музеї Волині» 
19.00 Т/ф «Та Волинь у 

мені»
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «Із перших уст»
19.45 Т/ф «Промінь з-під 

сірого граніту»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.15 Ретроспектива: 

т/ф «Афганістан. Три 
сповіді»

22.00 «Гартуймось!»
23.00 «Спорт для всіх»
00.00 Т/ф «Обітниця»
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»
04.00 Т/ф «Афганістан. 

Три сповіді»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

06.05, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.05 «Все буде смачно!»
09.05 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»
11.00 Х/ф «Дівчата»
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 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Красуні»
10.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
12.20 Х/ф «Людина-Ельф»
14.10, 20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
15.10, 21.00 «Орел і Решка. 

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

краю світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 «КВН»
01.40 Х/ф «12 Різдвяних 

бажань»

03.00, 01.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 09.19 Kids Time
09.20 М/ф «Лісова 

братва»
11.00 Х/ф «16 кварталів»
13.00 Х/ф «Токарєв»
14.50 Х/ф «Пророк»
16.50 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за 

Ревізором
00.00 Х/ф «Крутий 

хлопець»
01.50 Служба розшуку 

дітей

06.30 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.45 Зірковий шлях
09.00, 04.00 Реальна 

містика
11.10 Х/ф «Зведені 

сестри»
13.20, 15.20 Т/с «Коли 

повертається минуле»
15.00, 19.00, 02.15 

Сьогодні
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.50 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
00.00 Х/ф «Судна ніч»
01.45 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.50, 18.20 Прихована 

реальність
10.30 Смертельний 

двобій
12.20 Древній Єгипет
14.20 Земля приматів
15.20 Морські парки
19.10 Скарб.UA
21.00 Подорож на край 

всесвіту
23.00 Мандрівка у себе
00.00 Путівник 

неприємностей
00.40 Україна: забута 

історія
03.10 Код доступу

ПОНЕДІЛОК 25 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 М/с «Пригоди 

Спанкі»
12.00 Чарівна майстерня
12.30 М/с «Авто про добро»
13.00 Концерт «Мир 

заради дітей»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 я – одна сім’я

АВЕРС 16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською
16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Актуальне 

інтерв’ю
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Х/ф «Пощастить в 

коханні»
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 «ФІЗ КУЛЬТ 

УРА»
01.00 Фільм-програма 

«Надія»
03.05 Джем
04.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»

ВІВТОРОК 26 грудня
06.00, 19.25 Д/с 

«Розповіді про Хансік»
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 Д/ф «Життя і смерть 

у Гуцулії»
10.50 Т/с «Серце океану»
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, 02.25 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 02.40 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Розсекречена 

історія
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

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

Джеррі шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на 

виживання
21.00 Аферисти в 

мережах
23.10 Вар’яти

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

07.45 «Все буде смачно!»

08.45 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.20 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Красуні»
10.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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»
16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 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 «Громадянин 

Ніхто»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20 
Правда життя 09.20 
Смугасте життя 10.20, 
16.50 Дика Бразилія 
11.20 Там, де нас нема 
12.20 Ризиковане 
життя 13.20 Брама часу 
14.10, 03.40 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
16.00, 20.50 Скарби зі 
сховищ 17.50, 22.40 
Загадки планети 19.50, 
23.40 Смертельний 
двобій 00.30 Путівник 
неприємностей 02.20 
Таємниці кримінального 
світу 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку»
12.20 Х/ф «Зимовий 

сон»
14.20 Х/ф «Острів 

везіння»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15 Х/ф «Діамантова 

рука»
22.15 Х/ф «Убити Білла»
00.25 Т/с «Діагноз»
01.25 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

1+1

05.40 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

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

12.50 Х/ф «Людина-
амфібія»

14.50, 03.30 «Речдок»
18.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 05.00 

«Подробиці»
00.50 Х/ф «Мій 

улюблений клоун»
03.05 «Скептик 2»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

«Нюхач»
12.15, 13.30 Х/ф 

«Джуніор»
15.05, 16.15 Т/с 

«Третього не дано»
16.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «Дитсадковий 

поліцейський»
00.55 Т/с «Снайпер-2. 

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

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

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 

підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Принц 

Єгипту»

12.00, 19.00, 02.50 

Панянка-селянка

13.00, 23.00 Казки У

14.00 Країна У. Новий рік

15.00, 22.00 Країна У

15.30 Віталька Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

17.30, 18.30, 21.00 

Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Т/ф «Українські 

універсали»
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40, 04.25 «Музичний 

проспект»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ц «Видатні 

волиняни»
10.45, 14.00, 02.35, 05.50 

«Волинська веселка»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 Балет «Жар-птиця»
13.00 «Такти і факти»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 «Культурний 

простір»
16.00 Новини. День
17.05 «Дитячий світ»
17.25 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Т/ц «Вухаті та 

хвостаті»
18.20 Ретроспектива: 

т/ф «Тарас, та ще й 
Музичук»

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, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Я бачу світ 

душею режисера»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.50 «Актуальний 
репортаж»

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

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

скарбниця»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.50 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»
05.30 Т/ц «Роки і долі»

НОВА ВОЛИНЬ

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, 23.00 Феєрія 
мандрів

09.00 Глобал 3000
09.30 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30 Фільм-програма 

«Надія»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Авто про добро»
13.00 Концерт 

К.Малицької «Серце - 

АВЕРС не камінь»
14.00 ЧП+
14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 я - одна сім’я
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською
16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Актуальне інтерв’ю
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»
23.30 Глобал 3000
00.35 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
01.00 Док. фільм «Святий 

Миколай: реальна 
історія»

02.00 У фокусі подій
03.05 Джем
04.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»

Фільм «16 кварталів» Фільм «Макс Пейн»

11:00 14:45

w
orstpreview

s.com

kinopoisk.ru

Фільм «Убити Білла»

22:15

factroom
.ru

САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
СКАСОВУЄ ЗАБОРОНУ 
НА КІНОТЕАТРИ 

У Саудівській Аравії вирішили 
відкрити кінотеатри після 35 років 

заборони, пише Independent.

Їх у країні закрили у 1980-х роках під час 
хвилі ультраконсерватизму. Фундаменталіс-
ти вбачали в західних та арабських фільмах 
грішні сцени. Принц країни Мухаммед бін 
Салман представив план соціальних та еко-
номічних реформ. Згідно з ним, Саудівська 
Аравія послаблює тиск на усі сфери життя 
своїх громадян.

Водночас, попри відсутність кінотеатрів 
у Саудівській Аравії, останнім часом моло-
ді саудівські кінематографісти отримали 
державну підтримку та визнання. Уряд під-
тримав саудівський кінофестиваль, який 
відбувся протягом останніх кількох років у 
східному місті Дахран. 

кіно

8tv.com
.ua
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ЧЕТВЕР 28 грудня
06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 

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

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

09.30, 23.20 Погода
09.40 Країна на смак
10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.25 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.40 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Розсекречена 

історія
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

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

Джеррі шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.00 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.00 Аферисти в 

мережах
23.00 Кохання на 

виживання
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.45 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

20.00 «Зважені та щасливі 
- 7. Фінал»

22.45 «Зважені та щасливі 
- 7. Оголошення 
переможця»

00.40 «Один за всіх»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Красуні»
10.10 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»
16.15 «Вечірній квартал»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Лікар Хаус»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 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 «Громадянин 

Ніхто»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 07.20, 01.20 
Дзеркало історії 08.20, 
02.20 Правда життя 09.20 
Земля приматів 10.20 
Морські парки 11.20 
Фестивалі планети 12.20 
Код доступу 13.20 Брама 
часу 14.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
16.00, 20.50 Скарби 
зі сховищ 16.50 Дика 
Бразилія 17.50, 22.40 
Загадки планети 19.50 
Смертельний двобій 
23.40 Кібервійни 00.30 
Путівник неприємностей 
03.40 Війна всередині нас 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.45 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Х/ф «Операція 
«И» та інші пригоди 
шурика»

22.10 Х/ф «Кримінальне 
чтиво»

01.10 Т/с «Діагноз»
02.10 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

05.55 Мультфільм
06.10, 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 «Три плюс 
два»

14.50, 03.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30, 05.10 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

03.10 «Скептик 2»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.15 Секретний фронт
11.15, 17.35, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.25, 13.30 Х/ф «Стій! 

Бо моя мама буде 
стріляти»

14.45, 16.15 Скетч-шоу 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.55 Х/ф «Брехун, 

брехун»
00.40 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
02.10 Т/с «Слідчі»
03.50 Скарб нації
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 «Гіббі»
12.00, 19.00, 02.50 

Панянка-селянка

13.00, 23.00 Казки У

14.00, 22.00 Країна У. 

Новий рік

15.00 Країна У

15.30 Віталька Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

17.30, 18.30, 21.00 

Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

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
07.55, 19.40, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00, 13.25, 04.25 

«Волинська веселка»
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 «Відкрите місто»
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 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 Д/ф «Євген Патон. 

Щедрість таланту»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 Концерт духовної 

музики
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
10.00 Мозаїка батьківства
10.30 М/с «Це хлопчик»
11.00 Фільм «Третій день»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «ГОРІ». 

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 я - одна сім’я
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Актуальне 

інтерв’ю
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 «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
01.00 «Чудеса. Дотик 

Божої руки»
02.00 Глобал 3000
03.05 Джем
04.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»

ШКОЛЯРІ ВИВЧАТИМУТЬ 
ПІСНЮ ЛУЧАНИНА 

За рекомендацією Міносвіти 
у хрестоматії для третіх та 

четвертих класів додадуть спільну 
пісню лідера гурту «Тартак» лучанина 
Сашка Положинського та Руслани «У 
ритмі серця». Її вивчатимуть напам’ять 
на уроках музики, пише «Знай.ua». 

Не обійшлося і без віршів, які напи-
сав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук, та треків «Скрябіна», але яких 
саме – поки що не конкретизують.

Цікаво, що семикласникам уже запро-
понували на їхньому прикладі 

вчити історію українського 
року: у книжках з’явився 
окремий параграф на цю те-
матику.

До підручників уже потра-
пила переможниця «Єв-

робачення» Джамала, в 
хрестоматії української 
дитячої літератури для 
читання в 1-2 класах є 
також «Україна – це ти» 
Тіни Кароль.

знай наших!

Фільм «Іван Васильович змінює професію»

13:45

СЕРЕДА 27 грудня
06.00, 19.25 Д/с 

«Розповіді про Хансік»
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 Країна на смак
11.55 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

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, 02.25 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00, 23.30 Культурна 

афіша здорової людини
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.40 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00 Розсекречена 

історія
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 22.10 Пацанки. 

Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
21.00 Аферисти в 

мережах
23.10 Зоряні яйця
02.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.45 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

20.00 «МастерШеф - 7. 
Фінал. Оголошення 
переможця»

22.45 «МастерШеф - 7. 
Невідома версія»

23.10 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «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, 02.55 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 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.20 Правда 
життя 09.20 Земля 
приматів 10.20 Морські 
парки 11.20 Фестивалі 
планети 12.20 Ризиковане 
життя 13.20 Брама часу 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі сховищ 16.50 
Дика Бразилія 17.50, 
22.40 Загадки планети 
18.50 Бандитський Київ 
19.50 Смертельний 
двобій 23.40 Людство: 
наша історія 00.30 
Путівник неприємностей 
02.20 Смарт-шоу 

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, 
05.35 «ТСН»

09.30, 10.40 «Чотири 
весілля»

11.40, 12.20 Х/ф 
«Остання роль Рити»

14.10 Х/ф «Діамантова 
рука»

16.05 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

22.10 Х/ф «Убити Білла 
2»

00.50 Т/с «Діагноз»
01.50 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

05.40 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

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

12.50 Х/ф «Приходьте 
завтра»

14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.15 
«Подробиці»

00.50 Х/ф «Міміно»
03.20 «Скептик 2»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.15 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.30, 13.30 Х/ф 

«Дитсадковий 
поліцейський»

15.10, 16.15 Скетч-шоу 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Х/ф «Стій! Бо моя 

мама буде стріляти»
00.30 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
02.00 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
12.00, 19.00, 02.50 

Панянка-селянка
13.00, 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00, 22.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

17.30, 18.30, 21.00 
Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі - 
винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
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
07.55, 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
11.55 Т/ф «Я бачу світ 

душею режисера»
12.40 «Влада громади»
13.35 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.30, 22.50, 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 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.20 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 «Культурний 

простір»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
03.00 Т/ц «Воїни миру»
03.30 Т/ц «Роки і долі»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

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 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
10.00 Мозаїка батьківства
10.30 М/с «Пісня Ангела»
11.00 Док. фільм «Святий 

Миколай: реальна 
історія»

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

добро»

АВЕРС 13.00 Концерт «ГОРІ». 
14.00 ЧП+
14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 я - одна сім’я
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською
16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Актуальне інтерв’ю
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 «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
01.00 Фільм «Третій 

день»
02.00 Завтра-сьогодні
03.05 Джем
04.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»

Фільм «Дитсадковий поліцейський»

12:30

Фільм «Приходьте завтра»

12:50

kino-teatr.ru

bolshoyvopros.ru
kinokrad.co

ЛУЧАНИН РОЗСМІШИВ 
КОМІКІВ

Артем Лиман з Луцька виграв гроші 
на шоу «Розсміши коміка» за 

допомогою власного стендапу. 

Юнакові вдалося раз за разом розсмі-
шити коміків та глядачів. Зупинився Артем 
на сумі 20 тис. грн. Максимальна сума ви-
грашу в програмі «Розсміши коміка» – 
50 тис. грн.

«Було дуже позитивно, круто, місцями 
трошки перехвилювався, але потім зібрав-
ся, і в мене все вийшло», – розповів він піс-
ля виступу. 

14-й випуск передачі 16 грудня тран-
слював телеканал «1+1».  

телешоу

aif.ua

понували
вчити 
року: 
окреми
матику.
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЛУЧАН – 
ШЛЯХ ДО УСПІХУ 
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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  

Кінець року – це час для 
підведення підсумків та 

оцінок зробленого. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» шість з 
половиною років працює на 
благо лучан та всієї Волині.

За цей час спільно з ініціатив-
ними й активними волинянами 
Фонду вдалося втілити в життя 
чимало освітніх, культурних, спор-
тивних, інфраструктурних про-
ектів, які спрямовані на розвиток 
нашого краю.

ПРОЕКТИ, ЩО 
ЗГУРТУВАЛИ ЛУЧАН

«Сприяння розвитку ОСББ» та 
«Сприяння розвитку органів са-
моорганізації населення (ОСН)» – 
масштабні проекти Фонду, що згур-
тували лучан, які намагаються 
покращити життя у своєму місті. 
За два з половиною роки Фонд Іго-
ря Палиці допоміг жителям міста 
об’єднатися у 120 ОСББ та 4 ОСН. 
Напередодні нового року представ-
ники Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», голови правлінь ОСББ, ке-
рівники ОСН підвели підсумок цих 
проектів та розповіли про основні 
їх результати. 

Перший заступник голови 
правління Фонду Лариса Тарасюк 
зауважила, що передумовою запо-
чаткування проектів стали числен-
ні звернення людей. Питання були 
такими різноманітними та масш-
табними, що головний офіс Фонду 
не міг охоплювати всю проблема-
тику. Тоді й було створено ОРК у 
різних мікрорайонах міста, які ста-
ли майданчиками для спілкування 
з лучанами.

– Ми працювали над проек-
тами, відштовхуючись від тих пи-
тань, з якими зверталися лучани 
в ОРК. Було багато звернень щодо 
проблем у багатоповерхових бу-
динках. Це й стало поштовхом 
для створення проекту «Сприян-
ня розвитку ОСББ», – розповідає 
Лариса Тарасюк. – У його рамках 
було запроваджено комунікаційну 
платформу – Школу лідера ОСББ, 
яка проходила на базі ОРК. Голови 
правлінь ОСББ мали змогу обміню-
ватися досвідом та отримати відпо-
віді експертів на актуальні питання 
щодо ефективного управління бу-
динком та енергоощадних заходів. 
Пізніше допомогли головам ОСББ 
об’єднатися в громадську організа-
цію, яка представляє їхні інтереси в 
органах державної влади. Уже во-
сени 2017 року кількість звернень 
в Офіси зменшилася практично до 
нуля, тому ми зрозуміли, що вони 
виконали свою функцію та настав 
етап завершення цих проектів.

ОСББ – ШЛЯХ ДО 
ЕФЕКТИВНОГО 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Проект Фонду «Сприяння 
розвитку ОСББ» довів, що таке 
об’єднання є найефективнішою 
формою управління будинком та 
житловим майном. У рамках реалі-
зації проекту Фонд надав додаткові 
можливості лучанам для підсилен-
ня їхньої самоорганізації та отри-
мання практичних навиків щодо 
господарювання. 

За підтримки Фонду розпочали 
діяльність 120 об’єднань. Фонд від-
шкодовував реєстраційні витрати, 
надавав юридичні консультації та 
всіляко підтримував об’єднання 
в процесі господарювання. Крім 
цього, фінансову підтримку отри-
мали ще 29 ОСББ, зареєстровані 
на теренах області. Також встанов-
лено 426 інформаційних дощок у 
133 ОСББ.

Керівник проекту Олена Олі-
фірович зауважила: розпочинати 
діяльність об’єднання прагнуть із 
покращення стану та модернізації 
будинків.

– За 2015-2017 роки загальна 
сума фінансування проекту «Спри-
яння розвитку ОСББ» становить 
2 млн грн. Співфінансування розді-
лилися за напрямками, серед яких 
лідирують ремонти внутрішньобу-
динкових мереж та дахів, встанов-
лення енергозберігальних вікон і 
дверей, встановлення ІТП та лі-
чильників тепла, – розповіла керів-
ник проекту.

РАДА ГОЛІВ ПРАВЛІНЬ 
ОСББ ВІДСТОЮЄ 
ІНТЕРЕСИ ОБ’ЄДНАНЬ

Кількість ОСББ в Луцьку сприя-
ла створенню громадської організа-
ції «Рада голів правлінь ОСББ міс-
та Луцька». Очолив її Петро Бойко, 
депутат Луцької міської ради. Мета 
організації – забезпечення захисту 
прав та законних інтересів її членів, 
розвиток напрямку ОСББ в Луцьку, 
налагодження партнерських відно-
син між владою і ОСББ.

Петро Бойко відмітив, що зав-
дяки створенню організації вда-
лося налагодити тісну взаємодію з 
органами місцевої влади. Зокрема, 
фінансування «Програми сприян-
ня діяльності об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків 
на території міста Луцька на 2015-
2019 роки» у 2017 році, порівняно 
з минулим роком, збільшилося в 
чотири рази. Зауважимо, що для 
забезпечення умов участі у Програ-
мах – внесення частки ОСББ – Фонд 
надавав допомогу 37 об’єднанням 
на загальну суму 500 тис. грн.

Зі слів голови правління ОСББ, 
що на вулиці Карпенка-Карого, 9, 
члена правління ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ Луцька» Валерія 
Корпача, за останні два роки від-
булося різке збільшення кількості 
створених ОСББ. Такий прорив 
стався завдяки підтримці Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
та програмам підтримки Луцької 
міської ради.

ЗА ПІДТРИМКИ 
ФОНДУ СТВОРЕНО 
ЧОТИРИ ОСН

Органи самоорганізації насе-
лення – це представницькі органи, 
що їх створюють жителі, які на за-
конних підставах проживають на 
території села, селища, міста або їх 
частин. 

У рамках проекту Фонду «Спри-
яння розвитку ОСН» в Луцьку 
створено чотири ОСН: «Вуличний 
комітет «Качалова 2015», «Квар-
тальний комітет «Віра в краще», 

«Вуличний комітет «Гущанський», 
«Вуличний комітет «Вересневе». 

Підготовка до реєстрації ОСН – 
копітка робота, яка може тривати 
кілька місяців. Фонд допоміг лу-
чанам згуртуватися, посприяв у 
підготовці та проведенні виборів, 
надав юридичну та інформаційну 
підтримку. 

Представники цих органів 
спільно з депутатами 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.

Так, «Вуличний комітет «Кача-
лова 2015» взяв участь у цій Про-
грамі, здійснивши  реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення на 
вулицях Лєскова, Качалова та про-
вулку Качалова. Загальна вартість 
проекту становить 100,8 тис. грн. 
Частку громади, що її передбачає 
програма, профінансував Фонд.

– 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, – зазначила голова «Вулично-
го комітету «Качалова 2015» Марія 
Татарчук. 

«Квартальний комітет «Віра в 
краще» теж зміг розв’язати проб-
лему, що допікала роками. Зав дяки 
участі в  міській «Програмі під-
тримки ОСН» вдалося здійснити 
ремонт дорожнього покриття ву-
лиці Ставки. Загальна вартість ро-
біт – 424 тис. грн, з яких 400 тис. 
профінансовано з міського бю-
джету. 24 тис. грн – обов’язковий 
внесок мешканців, 15 тис. з яких 
оплатив Фонд. 

Досягненнями ОСН поділив-
ся і голова «Вуличного комітету 
«Гущанський» Володимир Маць. 
Зав дяки наполегливості мешкан-
ців та сприянню депутатів Луцької 
міської ради від УКРОПу Юрія Без-
пятка та Сергія Балицького вулицю 
Гущанську повністю освітлено. 

Тісна співпраця «Вуличного ко-
мітету «Вересневий» з депутатом 
Борисом Смалем теж дала бажаний 
результат. За рахунок коштів місь-
кого бюджету було здійснено кана-
лізування вулиці Веселої.

ЛУЦЬК ЛІДИРУЄ 
В УКРАЇНІ ЗА 
РЕФОРМУВАННЯМ 
СФЕРИ ЖКГ

На сьогодні Луцьк посідає одне 
з провідних місць в Україні за кіль-
кістю створених ОСББ у співвід-
ношенні з кількістю населення та 
активністю роботи об’єднань. У 
Луцьку діє 343 ОСББ. Третину з них 
було створено за допомогою Фонду. 

– Міська рада підтримує ОСББ, 
адже це найефективніша форма 
управління будинком, – наголосив 
радник голови правління Фонду, 
радник луцького міського голови, 
депутат від УКРОПу Ігор Поліщук, 
який завітав на підсумкову зустріч. 

– Цього року було виділено 8 млн 
грн на фінансування програми 70 на 
30, яка діє в Луцьку. Також 4,7 млн 
було виділено на фінансування про-
грами з відшкодування відсотків за 
кредитними договорами. Це май-
же уп’ятеро більше, ніж торік. Ми 
передбачили 5 млн грн на відшко-
дування тих відсотків, які сплачує 
ОСББ за кредитними договорами, 
що їх уклали раніше. Надалі буде-
мо відшкодовувати тіло кредиту. 
На фінансування нової програми 
вже передбачено 3 млн грн. 8 млн 
плануємо закласти на фінансуван-
ня «Програми сприяння розвитку 
ОСББ на території м. Луцька на 
2015-2019 роки». Фактично, разом 
ми матимемо 16 млн, що на 3,5 млн 
грн більше, ніж цьогоріч.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» завжди підтримує ініціа-
тивних волинян, яким небайдужа 
доля рідного краю. Проекти Фон-
ду «Сприяння розвитку ОСББ» та 
«Сприяння розвитку ОСН» за два 
роки вивели Луцьк на новий рівень 
у реформуванні сфери ЖКГ. Ці 
проекти завершуються, оскільки 
виконали своє призначення. Проте 
Фонд продовжує роботу та разом з 
ініціативними людьми готовий до 
реалізації нових ефективних про-
ектів на теренах нашого краю. Адже 
тільки разом нам до снаги змінити 
життя і світ навколо.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

Лариса Тарасюк

Ігор Поліщук

Петро Бойко

Підсумкова зустріч голів ОСББ, керівників ОСН, представників Фонду та Луцькради
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

Фонд розвитку «Вулик» – це самостійна 
неприбуткова організація, яка діє в інтересах 
учнів та працівників навчального закладу, 
надає підтримку в здійсненні науково-
освітніх, оздоровчих, культурних програм 
і проектів школи. За допомогою фонду у 
школу вдалося закупити два ноутбуки (у 
кабінети хімії та української мови), два WI-FI 
роутери, столи та стільці в комп’ютерний 
клас. Нині на подвір’ї школи облаштовують 
зелену зону – міні-дендропарк. Це стало 
можливо завдяки гранту на €2 тис., який 
виборола школа у міжнародному конкурсі. 
Долучився до цієї гарної ініціативи й Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», виділивши 20 тис. 
грн на облаштування огорожі, що відмежовує 
майбутній міні-дендропарк від пішохідної зони.

ЖИТТЯ – ЦЕ ТАНЕЦЬ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ДОБРА СПРАВА

УЧНІ ЗОШ №17 СТАЛИ 
ПОМІЧНИКАМИ МИКОЛАЯ

Активна громада Горохова 
придбала сценічні 

костюми для ансамблю 
сучасного танцю «Мрія», що діє 
в Будинку дитячої та юнацької 
творчості. Це їм вдалося 
зробити, реалізувавши проект 
«Життя – це танець, а танець – 
це мрія» спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Куратор проекту, представник 
районної парторганізації УКРОПу 
Людмила Марадевич розповідає, 
що колектив заслуговує на особ-
ливу увагу, адже сюди на заняття 
їдуть діти звідусіль.

– У «Мрії» займаються діти з 
Горохівського, Локачинського ра-
йонів, зі Львівської області. Коли 
ми побачили масштаби роботи, як 
дітки тягнуться до цих педагогів, а 
батьки везуть їх сюди за 30 кіломет-
рів, то зрозуміли, що це майбутні 
артисти, яких бачитимемо на вели-
ких сценах. Більше того, колектив 
бере участь не лише у конкурсах та 
фестивалях районного масштабу, а 
й обласного та всеукраїнського. Ці 
талановиті дітки мають чимало за-
слуг, а Ігор Палиця завжди підтри-
мує обдаровану молодь, – зазначає 
Людмила Марадевич. 

Ініціатор проекту – мама ма-
ленької танцівниці Наталія Шуль-
ган. Її донька Влада вже третій рік 
у колективі. 

День Святого Миколая є найбільш очікуваним 
для усіх маленьких українців. Дітки, які 
впродовж року були чемними, цього дня 
отримують омріяні подарунки. Завдяки 
ініціативі шкільного колективу Луцької ЗОШ 
№17 цьогоріч свято завітає до онкохворих 
діток, які перебувають на лікуванні у 
Волинській обласній клінічній лікарні.

У рамках всеукраїнської акції «Миколай про 
тебе не забуде» в школі провели благодійний ярма-
рок. Співорганізатором акції став фонд розвитку 
школи «Вулик», який створено за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» два роки тому. 

Голова фонду розвитку, молода мама і вчитель 
Ірина Вертей каже, що такі акції у школі річ звична. 
Приміром, торік школярі допомагали військово-
службовцям, які перебували на лікуванні у госпіта-
лі. Цьогоріч вирішили зробити свято діткам.

До акції долучилися учні всіх класів. Старшоклас-
ники разом з батьками вдома готували смаколики, а 
учні молодших класів та вчителі купували ласощі. 
На виручені кошти планують придбати подарунки, 
які школярі віднесуть юним пацієнтам лікарні. 

– Ми не маємо можливості придбати цим ді-
тям усе, що потрібно, але хочемо подарувати хоч 
якусь радість, щоб вони бачили, що Святий Мико-
лай про них не забув, – розповіла Інна Савчук, за-
ступник директора з виховної роботи. – У кожній 
школі є діти з добрим серцем. Головне – правильно 
їх організувати, націлити. Наші учні дуже ретельно 
готувалися до ярмарку. Вони прониклися доброю 
справою. 

– За цей час ми взяли участь у 
шести конкурсах, у трьох з яких 
перемогли. Пригадую ситуацію, 
коли перемога була не в нас, але 
здалося, що наші дівчата виступи-
ли краще, тому запитали у суддів 
про причину поразки. На що нам 
відповіли: з колективу зняли бали 
через відсутність однакових кос-
тюмів. Тоді ми зрозуміли, що по-
трібно залагоджувати це питання. 
А оскільки чули про роботу Фон-
ду в районі, то звернулися по під-
тримку. Результатом ми дуже за-
доволені, – каже пані Наталія.

Юна танцівниця Владислава 
не стримує емоцій, адже кортить 

приміряти нове вбрання.
– Мені дуже подобаються нові 

костюми, адже вони такі веселі, 
яскраві, не те, що раніше – одя-
гали лише вишиванки та чорні 
лосини», – емоційно розповідає 
дівчинка.

Керівник танцювального ко-
лективу Леся Кравчук каже, що 
«Мрії» вже 17 років. Відвідують 
колектив 60 діток віком від 6 до 16 
років. 

– Я бачу, що коли діти почи-
нають танцювати, то дуже змі-
нюються, особливо коли беруть 
участь у конкурсах. Вони стають 
впевненими у собі, вчаться працю-

вати на результат, знаходять нових 
друзів, – каже Леся Кравчук.

Зауважимо, що в Будинку ди-
тячої та юнацької творчості це 
вже другий реалізований проект 
за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Директор Будинку дитячої та 
юнацької творчості Горохова Світ-
лана Сов’як подякувала за таку 
підтримку  Фонду та представни-
кам УКРОПу, а також усім, хто до-
лучився до реалізації проекту:

– Дякуємо небайдужим людям, 
які допомагають розвивати район 
та звертають особливу увагу на під-
тримку молоді. Нам дуже приємно, 

що підтримують позашкілля, адже, 
коли ми їдемо на конкурси, здобува-
ємо призові місця, то апетити наші 
теж ростуть, діткам хочеться дося-
гати нових вершин. Коли ми бачи-
ли, як виступають інші колективи, 
в яких пишних нарядах виходять на 
сцену, ставало незручно. Тепер діти 
працюватимуть з іще більшою по-
тужністю та ентузіазмом.

Нові сценічні костюми учас-
ники ансамблю «Мрія» продемон-
стрували під час святкового кон-
церту, що його підготували разом 
зі зразковим аматорським хоро-
вим колективом «Щедрик».

Зауважимо, що вартість про-
екту – 22 тис. грн, з яких 10 тис. – 
кош ти Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», решта – громади району.

Вадим ПАНАФІДІН,
Горохівський район

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
села Великий 
Окорськ 
Локачинського 
району здали в 
експлуатацію у 1970 
році. Це добротне 
приміщення 
радянської доби з 
пічним опаленням. 
Нині тут навчається 
44 учні з сіл Великий 
Окорськ, Малий 
Окорськ і Квасовиця. 

У школі є належна навчально-
матеріальна база, яка сприяє пов-
ноцінному навчанню й вихованню 
юного покоління. За останні чоти-
ри роки за кошти громади, спонсо-
рів та місцевого бюджету збудова-
но внутрішні вбиральні, замінено 
вікна на енергозберігальні, при-
дбано телевізор, ноутбук, спортив-
ні мати, лижі, тенісний стіл.

Та коштів на все не вистачає ні 
в батьків, ні у спонсорів. Тож коли 
в школі виникла потреба у багато-
функціональниому пристрої для 
розмноження роздаткового ма-
теріалу, шкільний колектив звер-
нувся у Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Минуло небагато часу і 
ось – презентація спільно реалізо-
ваного проекту.

Директор Ольга Мов’як зазна-
чає: за допомогою нової техніки 
учні зможуть випускати шкільну 
стінгазету, а вчителям буде легше 
готуватися до уроків. Техніку пла-
нують використовувати не лише у 
школі, а й для потреб села. 

Оцінити матеріальний стан 
ЗОШ і побачити, в яких умовах 
навчаються діти, приїхав голова 
фракції «УКРОП» у Волинській 
обласній раді Вячеслав Рубльов. 
Депутат відмітив старання грома-

ди задля покращення умов навчан-
ня в школі та побажав подальших 
успіхів у реалізації амбітних пла-
нів. Вячеслав Рубльов наголосив, 
що в 2018 році кожна громада, яка 
виявить ініціативу, зможе взяти 
участь у конкурсі мікрогрантів 
Волинської обласної ради.

Того ж дня відбулася презен-
тація проекту Фонду та громади в 
селі Войнин, що на Локачинщині. 
Тут на умовах співфінансування 
придбали ноутбук для школярів. 

У ЗОШ І ступеня навчається 
23 учні. Батьки та вчителі докла-
дають максимум зусиль, аби не 
допустити закриття навчального 
закладу. 

Новому ноутбуку найбільше 
радіють учителі. Адже до цього на 
уроки техніку приносили з дому.

Куратор проекту, представник 
партії УКРОП у Локачинському 
районі Оксана Дмитрук зазначи-
ла, що за період діяльності в райо-
ні Фонд підтримав 50 проектів на 
загальну суму майже два мільйони 
гривень. З них половину спрямо-
вано на покращення матеріально-
технічної бази навчальних закла-
дів. 

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

Саме в цей період у школі перебуває волонтер з 
Нігерії Альберт. Юнак приїхав до Луцька два тижні 
тому за програмою GoCamp. 

– Я надзвичайно вражений цим дійством. Яр-
марок – не лише благодійна справа, а й спосіб по-
казати дітям, як влаштовувати бізнес, як торгувати, 
купувати, – зазначає волонтер.

Альберт допомагає школярам ярмаркувати. 
Опісля разом з учнями піде у лікарню, щоб приві-
тати зі святом хворих діток. 

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

Презентація нових костюмів На заняття у «Мрію» їдуть діти звідусіль

Допомагає школярам волонтер з Нігерії 

Презентація проекту у Войнині

Ярмарок заради добра
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

На 23-й округ завдяки Ірині Констанкевич з 
держбюджету вже виділили понад 37 млн грн

НА МЕЖІ ШКОЛА НА РАТНІВЩИНІ – 
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗАКРИТТЯ 

ПІДТРИМКА З ІНІЦІАТИВИ ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА 
П’ЯТЬ МІЛЬЙОНІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Учні ЗОШ I-II ступенів села 
Зоряне Ратнівського 

району з нового року можуть 
навчатися вже не у своїй 
школі. Такі зміни очікують 
на дітей не через зміцнення 
матеріальної бази, а через 
закриття навчального закладу. 
Батьки виступили проти, але 
тут є суттєвий нюанс – школа 
малокомплектна і, відповідно 
до законодавства, підлягає 
закриттю.

ДО СУСІДНЬОЇ ШКОЛИ – 
7 КІЛОМЕТРІВ 

Останні п’ять років тенден-
ція у зорянській школі йшла до 
зменшення кількості учнів. Мак-
симальна наповнюваність за цей 
період була 35 дітей. Директор на-
вчального закладу Людмила Сидо-
рук каже, що про закриття почали 
говорити у травні, коли учнів у за-
кладі стало 22. 

– Улітку ми зустрілися з бать-
ками, обговорили перспективу 
школи. Тоді роз’яснили, що лише 
за кількості не менш як 25 учнів на-
вчальний заклад буде функціону-
вати. З вересня у нас таки було 25 
школярів, проте в листопаді одна 
родина забрала відразу трьох дітей. 
Знову ми опинилися на межі за-
криття, – розповідає пані Людмила. 

Керівник ЗОШ додає: якщо 
станом на 1 січня 2018 року си-
туація не зміниться, то у школі 
другого ступеня припиняється 
навчально-виховний процес. 

– Півтора року тому в селі Ада-
мівка, що поряд із Зоряним, також 
закрили школу через малокомп-
лектність. Деякі учні навчають-
ся у нас, а частина – в Поступелі. 
Якби адамівські учні всі пішли до 
Зоряного, у нас не було б нестачі 
школярів. Ми спілкувалися з бать-
ками, просили перевести назад 
учнів, усе марно, – зазначає Люд-
мила Сидорук. 

На сьогодні в кожному класі 
навчається в середньому по чоти-
ри школярі, першокласників зов-
сім немає. 

Батьки тих учнів, які залиши-
лися в зорянській ЗОШ, стали за-

Ремонт шкіл, придбання 
комп’ютерної техніки для 
освітніх закладів, підтримка 
лікарень – саме на це виділили 
черговий транш із фонду 
соціально-економічного 
розвитку (а це 5 млн грн) 
з ініціативи народного 
депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич. Про це 
зазначено у розпорядженні 
Кабінету Міністрів від 6 грудня 
2017 року №861-р. 

Зокрема, для Камінь-Кашир-
ського району передбачено 1 млн 
212 тис. грн, Ківерцівського – 
899 тис. грн, Маневицького – 1 млн 
289 тис. 420 грн, Любешівського – 
993 тис. 500 грн.

У Камінь-Каширському районі 
ці кошти спрямують на облашту-
вання покрівлі в дитсадку «Жу-
равлик» у селі Хотешів (152 тис. 
грн), ремонт дахів у школах сіл 
Личини (152 тис. грн), Верхи (152 
тис. грн) та Мельники-Мостище 
(146 тис. грн). У ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів села Гута-Боровенська перед-
бачено капітальний ремонт по-
крівлі (200 тис. грн). У селі Видричі 
реконструюють фойє сільського 

кументації: на 
реконструк-
цію вулично-
го освітлен-

ня на вулиці 
Садовій у селі 
Пі дкормі л ля 

(15 тис. грн.) та на 
проведення капіталь-

ного ремонту покрівлі 
з частковою заміною 

дерев’яних віконних та дверних 
блоків на енергозберігальні в клу-

бі цього ж села (20 тис. грн). Та-
кож для загальноосвітніх закла-
дів Любешівщини придбають 
комп’ютери (199,8 тис. грн) і комп-
лекти шкільних меблів (198,7 тис. 
грн). 

У Маневицькому районі кош-
ти спрямовано на ремонт Цмінів-
ської амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини (289 тис. 
420 грн), капремонт площі на вул. 
Горького поблизу торгового цен-
тру «Україна», що в смт Маневичі 

саме Забродівська сільська рада 
буде вирішувати подальшу долю 
навчального закладу. Голова сіль-
ради Микола Калачук давно зна-
йомий із проблемою зорянців. На-
голошує: ніхто не хоче закривати 
школу.

– Я неодноразово був при-
сутній на зборах педагогічного та 
батьківського колективів. Остан-
ні роки там дуже малий приріст 
дітей, а цього року взагалі учнів 
стало менше за норму. На вере-
сень усе налагодилося, але 17 лис-
топада відразу трьох школярів 
забрали. Далі теж іде відтік учнів. 
Ми рекомендували вести перего-
вори з батьками, аби вони не за-
бирали дітей. Не ставимо за мету 
закрити зорянську школу, але за 
кількості менш як 25 дітей вона 
не зможе існувати. Обговорюємо 
також переформатування її у по-
чаткову, щоб хоч таким шляхом 
зберегти. Але тут знову постає 
питання наповнюваності. Май-
бутнє цієї школи – у руках самих 
батьків, – наголошує очільник За-
бродівської ОТГ.

Той факт, що саме нестача учнів 
може стати причиною закриття 
навчального закладу, підтверджує 
голова Ратнівської районної ради, 
укропівець Михайло Макарук. 

– Відповідно до закону «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо ста-
білізації фінансового стану дер-
жави та удосконалення окремих 
положень соціальної політики)», 
школи (окрім початкових), в яких 
навчається менш як 25 учнів, не 
фінансуються з коштів освітньої 
субвенції. Тобто держава не по-
криває такі захищені статті, як 
зарплати вчителям та комуналь-
ні послуги. У Зоряному сьогодні 
працює 14 вчителів, забродівська 
громада просто не потягне такого 
фінансування. Вихід з цієї ситуа-
ції – депутати Забродівської сіль-
ради разом з батьками та педко-
лективом мають докласти зусиль, 
аби кількість учнів збільшилася 
станом на січень, або ж зберегти 
школу у форматі початкової, – під-
сумував Михайло Макарук. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Ратнівський район 

(300 тис. грн). Для Маневицької 
центральної районної лікарні при-
дбають медичне обладнання на 
суму 200 тис. грн. 

500 тис. грн передбачено для 
Прилісненської об’єднаної тери-
торіальної громади. Тут, у НВК 
«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» села 
Городок та в школі села Лишнів-
ка здійснять капітальний ремонт 
котелень із заміною котлів. На 
це виділено відповідно 270 та 
230 тис. грн. 

Також з ініціативи народно-
го депутата для Луцької міської 
клінічної лікарні передбачили 
606 тис. 80 грн на придбання об-
ладнання. 

Нагадаємо, що за поданням 
Ірини Констанкевич за менш як 
півтора року на 23-й округ вда-
лося залучити понад 37 млн грн 
з державного бюджету на здійс-
нення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський, Любешівський, 
Маневицький райони 

ручниками ситуації. Ніхто з них 
не хоче, аби діти їздили до сусідніх 
сіл, адже до Поступеля, як і до За-
бродів, близько семи кілометрів не 
надто хорошої дороги. 

Микола Фіщук – багатодітний 
батько. Четверо його дітей навча-
ються у Зоряному, п’ятий син Ми-
колка – дошкільня. 

– Я дуже стурбований цим пи-
танням. Ми живемо в Адамівці, 
зараз діти теж доїжджають, але 
лише три кілометри, а не 10, як 
до Поступеля. Нам на зборах уже 
неодноразово казали, що можуть 
закрити школу. Але ж хіба наші 
діти винні, що так мало учнів на-
бирається? – розчаровано заува-
жує чоловік.

Переведення до іншого на-

вчального закладу стане особливо 
проблемним для дев’ятикласників. 
Мама однієї зі школярок, яка на-
вчається у 9 класі, Світлана То-
карська переймається, що на носі 
випускні екзамени, а зміна школи 
може негативно вплинути на їх ре-
зультат.

– Тут добре навчають, я не хо-
тіла б доньку переводити. Поки 
вона звикне до нової школи, мине 
чимало часу, а в травні вже екза-
мени. Та й для малих дітей погано, 
зараз можуть встати о восьмій, 
поснідати й пішки пройтися до 
школи. У мене син будує хату в Зо-
ряному, двоє онуків підростають, 
куди їм потім іти навчатися? – 
каже пані Світлана. 

Дев’ятирічна школа Зоряно-

го складається із чотирьох одно-
поверхових корпусів. В одному 
з них – їдальня та спортзал, в 
іншому – класи, у ще двох – учи-
тельська та бібліотека. Є також 
комп’ютерний клас. Приміщення 
старі, проте директор зазначає, що 
разом з батьками потрохи намага-
ються їх покращувати.

– Ми замінили міжкімнатні 
двері, підбили гіпсокартоном стелі 
та стіни. З району кошти давали, 
батьки також долучалися. Завжди 
там, де можна було щось зміни-
ти, то ми змінювали, – розповідає 
Людмила Сидорук. 

...В одному із класів сидять 
дівчата-восьмикласниці. Одна із 
них, Тетяна Саливонюк, розпові-
дає, що дуже хоче залишитися в 
цій школі, адже вона близько від 
дому, тут хороші вчителі. Най-
більше дівчина любить читати, а 
тому її улюблений предмет – укра-
їнська література. Діти стурбовані 
закриттям свого навчального за-
кладу, оскільки вже звикли до ко-
лективу та педагогів.

МАЙБУТНЄ ШКОЛИ 
ВИРІШАТЬ БАТЬКИ? 

З 2018 року ЗОШ I-II ступенів 
села Зоряне стане філією опор-
ної школи в селі Заброди, а тому 

Камінь-
Каширський

район

Любешівський 
район

Маневицький 
район

Ківерцівський район

1 млн 212 
тис. грн

1 млн 289 
тис. 420 грн

899 тис. 
грн

993 тис. 
500 грн

будинку культури 
(280 тис. грн), 
а в селі Добре 
адмінбу-
д и н о к 
п е р е -
о бл а -
штують 
під до-
шкільний 
н а вч а л ь -
ний заклад 
(130 тис. грн). 

У Ківер-
цівському районі капі-
тально відремонтують 
дах навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ І-ІІ сту-
пенів – ДНЗ» села Пальче 
(350 тис. грн) та покрівлю 
ЗОШ І-ІІІ ступенів села Лип-
не (350 тис. грн). Для шкіл 
Ківерцівського району та-
кож закуплять комп’ютери 
на 199 тис. грн. 

У Любешівському районі за 
гроші соцеконому придбають ме-
дичне обладнання для централь-
ної районної лікарні (560 тис. грн). 
Передбачено кошти на виготов-
лення проектно-кошторисної до-

Діти із Зоряного сподіваються, що 
й далі навчатимуться у своїй школі

Микола Фіщук вірить, що його син 
Миколка піде в перший клас у Зоряному

Голова Ратнівської райради 
Михайло Макарук вважає, 
що школа може бути 
перепрофільована на початкову
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

ІГОР ПАЛИЦЯ: «БЮДЖЕТ-2018 БУДЕ 
ПРОАНАЛІЗОВАНИЙ І ЗВАЖЕНИЙ»

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»: 
МУДРИЙ ПІДХІД ARTІЛЬ

УЧАСНИКАМ АТО – ПІЛЬГИ НА АВТО З-ЗА КОРДОНУ
АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТИ СТАЛИ ПОМІЧНИКАМИ 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ

ДОБРА СПРАВАНАШ ДЕПУТАТ 

СЕРГІЙ КАРПУК: 
«У РОБОТІ НАЙБІЛЬШЕ 
СТИМУЛЮЄ БАЖАННЯ 
ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ»

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП:  
546 ДЕПУТАТІВ У РАДАХ ВСІХ РІВНІВ

Укропівець Сергій Карпук – 
наймолодший голова районної ради 
на Волині. Представницький орган 
Шацького району він очолив у 2015 році. 
Попри молодий вік, за два роки йому 
вдалося організувати якісну роботу 
різнополітичного депутатського корпусу 
(в раді представлено вісім партій), 
залучити кошти для розвитку району 
та налагодити співпрацю з сусідніми 
Польщею та Білоруссю. 

Результативна співпраця у Шацької ра-
йонної ради й із обласною владою. За спри-
яння депутатів облради на початку 2016 
року вдалося залучити 1 млн 731 тис. грн з 
обласного бюджету для реалізації проекту 
добудови Шацької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Основними напрямками своєї роботи 
на посаді голови районної ради Сергій Кар-
пук вбачає організацію зеленого туризму та 
надання статусу курортної території Шаць-
кому району, покращення екологічної си-
туації, створення сприятливих умов для за-
лучення інвестицій, відкриття автопереходу 
«Адамчуки-Збереже», будівництво доріг із 
твердим покриттям, зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних закладів.

Варто зазначити, що рішенням сесії об-
ласної ради у 2016 році в план заходів з реа-
лізації Стратегії розвитку Волинської об-
ласті включено питання про оголошення до 
2020 року рекреаційної зони Шацьких озер 
курортом державного значення.

– Відчуваю впевненість у правильнос-
ті мого вибору – очолити Шацьку районну 
раду. У цій роботі найбільше стимулює ба-
жання допомогти людям, розв’язати мак-
симум питань для розвитку та покращення 
життя громад, – наголошує Сергій Карпук.

Анастасія КОРЕЦЬКА, 
Шацьк 

Ухвалення бюджету на 2018 рік перенесли 
на наступну сесію Волинської обласної 
ради. Проект рішення, на думку 
голови облради Ігоря Палиці, потребує 
доопрацювання та узгодження. 

– Сьогодні ухвалювати бюджет ми не го-
тові. Комісія облради недопрацювала, як і 
департамент фінансів ОДА, – зауважив голо-
ва обласної ради під час сесійного засідання 
18 грудня. – Це проблема усіх – і депутатів, і 
працівників облдержадміністрації.

За словами Ігоря Палиці, те, що проект 
бюджету не ухвалено до початку року, ніяк не 
вплине на життя області.

– Ми розподілили дотаційні кошти у роз-
мірі 353 млн, що й мали зробити. Усе інше 
може спокійно фінансуватися. Наприкінці 
січня отримаємо бюджет на 2018 рік, який 
буде проаналізований, зважений. Депутати 
мають вивчити все, навіть захищенні статті, 
тоді й будемо голосувати. Для нас стратегічно 

По-справжньому казково 
відзначили День Святого 

Миколая вихованці дитячого 
центру «Розмовляйко», в якому 
займаються особливі дітки з 
вадами мовлення та розвитку, 
які справді потребують 
уваги та підтримки з боку 
суспільства. Долучилися до 
організації та проведення 
святкового дійства депутати 
від «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП».

Близько сімдесяти діток із 
вадами мовлення та розвитку за-
ймаються у центрі «Розмовляй-
ко». Фахівці центру працюють із 
малюками за новітніми програ-
мами та методиками. 

Лише за рік існування цен-
тру фахівцям вдалося досягти 
значних успіхів, створивши ком-
фортні умови й забезпечивши 
заклад усім, що потрібно для пе-
ребування і навчання дітей. Сво-
го часу «Розмовляйко» вже отри-
мував допомогу від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». А цього 
разу День Святого Миколая став 
ще однією чудовою нагодою для 
укропівців створити дітям неза-
бутнє свято. 

– Організації свята поспри-
яли депутати міської й обласної 
рад від УКРОПу. Ми вирішили 
завітати в центр «Розмовляй-
ко», щоб підтримати малюків, 
які чи не найбільше потребують 
допомоги, – зазначив голова 
волинського УКРОПу, депутат 
Волинської облради Вячеслав 
Рубльов. – На діток чекало за-
хопливе дійство, подарунки, 
солодощі, книжки та спеціальні 
розвивальні набори, які потріб-

За підтримки Фонду Ігоря Палиці  «Тільки 
разом», народного депутата Ірини 
Констанкевич, Союзу Українок Америки 
(133-й відділ) 15 січня 2018 року стартує 
конкурс з українського декоративно-
ужиткового мистецтва.

До участі в ньому прийматимуть такі 
творчі роботи: вишивка, ткацтво; гончар-
ство, художня кераміка; писанкарство; ви-
тинанка; лозоплетіння, плетіння з рогози, 
кореня сосни; соломоплетіння; художня 
обробка сіна; народна текстильна лялька; 
розпис на склі; різьблення по дереву; деко-
ративний розпис. 

До участі в конкурсі запрошують шко-
лярів від 10 до 17 років, а також студент-
ську молодь. 

Оцінювати роботи будуть відомі діячі 
мистецтв Волині.

За результатами конкурсу переможці 
отримають цінні подарунки, а найкращі 
роботи експонуватимуться на благодійній 
виставці-продажу у США. 

– Наша молодь творча і неймовірно 
багата, бо успадкувала на генному рівні 
усе найкраще, творене душею, розумом, 
руками наших пращурів. І так важли-
во не згубити ці мистецькі пагінчики, 
які проростають у наших дітях, молоді. 
Тому й започатковуємо спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом», Союзом 
Українок Америки конкурс українського 
декоративно-ужиткового мистецтва «З 
Україною в серці», – зазначила Ірина Кон-
станкевич. 

Детальні умови конкурсу розміщено 
на сайті imk.net.ua.

Анастасія КОРЕЦЬКА 

НА ВОЛИНІ – КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-
УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

важливо максимально розібратися, куди йде 
кожна копійка. А туди, де є можливість зеко-
номити, ми спрямуємо кошти на покращення 
інфраструктури області, – наголосив голова 
облради. – Основне завдання – знайти кошти, 
аби область розвивалася.

До слова, за попередніми підрахунка-
ми, бюджет Волині у 2018 році становитиме 
8,4 млрд грн.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Депутат Волинської обласної ради, 
голова фракції «УКРОП» у Волиньраді 
Вячеслав Рубльов ініціював звернення 
до Верховної Ради щодо запровадження 
пільг для учасників АТО при ввезенні 
транспортних засобів на митну територію 
України. Колеги ініціативу підтримали. 

Депутат пропонує при ввезенні тран-
спортних засобів в Україну звільнити учасни-
ків АТО від сплати акцизного збору та ПДВ, 
однак залишити обов’язок зі сплати ввізного 
мита (10% від митної вартості).

– Питання пільгового ввезення транспорт-
них засобів піднімають і самі учасники АТО, і 
ветеранські організації. У Верховній Раді заре-
єстровано три законопроекти щодо ввезення 
на митну територію України транспортних за-

собів учасниками антитерористичної операції. 
Щоправда, досі ці законопроекти залишилися 
на стадії «доопрацювання» комітетами, – каже 
Вячеслав Рубльов.

На його думку, вказані зміни щодо надан-
ня пільг учасникам АТО дадуть позитивний 
результат. Зокрема, збільшення надходжень 
до держбюджету від в’їзного мита та акциз-
ного збору на пальне, зменшення рівня без-
робіття серед учасників АТО, адже вони змо-
жуть заробляти на власному транспортному 
засобі.

Окрім того, депутати затвердили Регіо-
нальну програму підтримки учасників АТО 
та членів їхніх сімей на 2018-2019 роки, на 
яку з обласного бюджету заплановано спря-
мувати 2,630 млн грн. 

Станом на 1 січня 2014 року на обліку в 
області перебували 4879 учасників бойових 
дій, а статус УБД надали ще 8401 волинянину. 
Протягом наступних двох років цим особам, 
а також членам їхніх родин і представникам 
сімей загиблих військових та майданівців за 
рахунок обласного бюджету заплановано ор-
ганізувати відпочинок у комунальних санато-
ріях області. Кошти обласного бюджету спря-
мують і на сприяння діяльності громадських 
організацій, які об’єднують атовців і їхні ро-
дини, та на проведення роз’яснювальної робо-
ти щодо розв’язання проблемних питань цих 
осіб, як проживають, зокрема, у віддалених 
населених пунктах області.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

ні їм для занять. Ми плануємо 
запровадити спеціальну про-
граму для підтримки особливих 
дітей, щоб вони почувалися по-
трібними, навчалися й раділи 
життю. Приємно, що вдалося 
створити маленьким учасни-
кам заходу особливу святкову 
атмосферу. 

– Коли до мене звернулися 
фахівці цього центру, вирішив 
більше дізнатися про заклад і 
з’ясував, що його працівники 
виконують дуже важливу мі-
сію, – зазначив депутат Луцької 
міської ради, укропівець та один 
із ініціаторів організації свята 
Сергій Шкода. – Тут працюють із 
дітьми, які раніше не мали куди 
піти, адже в Луцьку закладів та-
кого рівня не було. А в центрі 
діти отримують кваліфіковану 
допомогу, різнобічну підтримку, 
тут вони розвиваються.

– Центр «Розмовляйко» 
здійс нює дуже важливу функ-
цію, допомагаючи особливим 
діткам стати повноцінними чле-
нами соціуму, – зазначив перший 

заступник луцького міського го-
лови, укропівець Григорій Недо-
пад. – А в День Святого Миколая 
кожна дитина особливо чекає на 
диво, тому нам дуже приємно 
долучитися до організації свят-
кового заходу.

Керівник ДКРЦ «Розмовляй-
ко» Людмила Вознюк подякувала 
депутатам за організацію свята 
для вихованців. 

– Такі заходи дуже сприяють 
соціалізації наших діток, малята 
впевнено йдуть на контакт із гос-
тями, охоче спілкуються, – заува-
жила Людмила Вознюк. – Задля 
розкриття їхнього потенціалу 
дуже потрібні арт-терапевтичні 
техніки, й сьогодні нам подару-
вали набори для творчості, гіпсо-
ві фігурки, які дітки радо будуть 
розмальовувати. Ми отримали 
чудову ялинку, багато солодощів, 
розмальовки, нам дуже приємно, 
що центр має підтримку й ува-
гу з боку депутатів від УКРОПу. 
Ми працюємо з дітками, які ма-
ють проблеми мовленнєвої та 
комунікативно-мовленнєвої сфе-

ри. Ці дітки або не розмовляють, 
або спілкуються на незначному 
рівні. Ми розкриваємо причини 
цих явищ і маємо свою поетапну 
системну роботи з вихованцями. 
Це дає позитивні результати. За-
стосовуючи нашу авторську ме-
тодику, бачимо, як знімаються 
психологічні й фізіологічні блоки 
в дітей. Також вчимо їх розуміти 
звернене мовлення, а потім фор-
муємо в них активний словнико-
вий запас.

Гостям заходу дітки вручили 
подяки та святкові дзвіночки, 
а депутати охоче спілкувалися 
з малюками, поринувши в ат-
мосферу дивовижного свята, де 
були казкові персонажі, розваги 
та ігри, солодкі подарунки, серед 
яких – навіть смачні ялиночки-
укропчики.

До організації свята долу-
чилися й укропівці – депутат 
Волинської облради Олександр 
Омельчук та депутат Луцької 
міськради Юлія Дацюк. 

Ольга ФЕДОРЕНКО,
Луцьк 

Укропівці привітали діток зі святом
Вихованці центру «Розмовляйко» 
щиро вірять у казку

Голова Волиньради
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У «ГОЛОС.ДІТИ» 
ПЕРЕМОГЛА ДІВЧИНКА 
З КАЗАХСТАНУ 

На дитячому 
вокальному проекті 

«Голос.Діти» перемогу 
здобула 10-річна 
Данелія Тулєшова з 
команди Монатика. 
Дівчинка приїхала до 
Києва з Алмати. Вона 
виступила з піснею 
«Океану Ельзи» «Не 
твоя війна» та отримала 
найбільше глядацьких 
голосів, пише «TCH.ua».

Програма вийшла в ефір на каналі «1+1» 
17 грудня. Найсильніша вокалістка проекту 
звучатиме на «Нашому радіо» три місяці. Та-
кож дівчинка виграла подорож до Парижа в 
Діснейленд. 

Нагадаємо, разом з Данелією Тулєшо-
вою за перемогу боролися 14-річна лучанка 
Ліза Яковенко та 13-річний киянин Олек-
сандр Міньонок.  

Ліза виконала пісню Set the fi re into the 
rain співачки Adele. Однак суперфіналістці 
не вдалося здобути перемогу. 

СУБОТА 30 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
09.30, 01.00 Погода
09.40 Країна на смак
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак 

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.55 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
15.05 Д/с «Смак 

Дзяннаня»
15.40 Х/ф «Червоний 

колір Бразилії»
19.55, 22.05 Д/с «Дика 

планета»
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с «Супервідчуття»
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Надвечір’я. Долі
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

05.09, 06.09 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.10 Пацанки. Нове 

життя
07.10 Ревізор
09.20 Страсті за 

Ревізором
12.10 Топ-модель по-

українськи
14.50 Вар’яти
16.50 Зоряні яйця
18.50 Х/ф «Попелюшка»
21.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
23.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки 3»
00.50 Х/ф «Спокуса»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 Х/ф «Діамантова 

рука»
12.20 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

14.15 Х/ф «Операція 
«И» та інші пригоди 
Шурика»

16.15 Х/ф «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця»

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

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.20 М/ф «Таємна місія 

Санти»
11.00 Х/ф «Мій друг Дід 

Мороз»
12.40 «Ух ти show»
14.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
15.10 «Орел і Решка»
22.10 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.10 Х/ф «Машина часу 

в джакузі»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

16.15, 19.40 Т/с «Мама 

для Снігурки»

21.00 Новорічне Шоу 

Братів Шумахерів

01.00 Реальна містика

02.00 Телемагазин

03.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Прихована 

реальність
09.00 Там, де нас нема
10.00 Кібервійни
11.00 Бойові сили
13.40 Морські парки
14.20 Берег Африки
15.20 Дика Канада
16.30 Фестивалі планети
17.30 Ролан Биков
18.30 Юрій Нікулін
19.20 Два Миронових
20.10 Мерилін Монро
21.00 Фабрика погоди
00.50 Ілюзії сучасності
04.30 Містична Україна

МЕГА

06.45, 19.30 «ТСН»
07.30, 23.20 «Світське 

життя»
08.30 Х/ф «Дівчина з 

персиками»
12.10 Х/ф «Двигун 

внутрішнього 
згоряння»

16.30 «Вечірній квартал 
2017»

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.10 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

21.55 «Концерт «Monatik. 
Вітамін D»

00.20 «Світське життя. 
Новорічний карнавал 
2017»

04.20 Х/ф «Чотири 
кімнати»

1+1

06.35 Мультфільм
07.20, 20.00, 02.00, 05.25 

«Подробиці»
08.10 «Удалий проект»
09.10 Х/ф «Три плюс 

два»
11.00 Х/ф «Шукайте 

жінку»
14.00 Х/ф «За двома 

зайцями»
16.10 Х/ф «Заміж у 

Новий рік»
18.10, 20.30 Х/ф 

«Службовий роман»
22.00 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
00.10 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»
02.30 Х/ф «Дівчина з 

гітарою»
03.55 Х/ф «Висота»

ІНТЕР

06.35 Більше ніж правда 
08.05 Я зняв! 09.50 
Дизель-шоу 11.00 
Особливості національної 
роботи 13.00 Скетч-шоу 
«На трьох» 15.00 М/ф «Як 
упіймати перо Жар-Птиці» 
16.10 М/ф «Три богатирі 
на далеких берегах» 
17.20 М/ф «Три богатирі 
і Шамаханська цариця» 
18.45 Факти. Вечір 19.20 
Надзвичайні новини. 
Підсумки 20.00 М/ф «Іван 
Царевич і Сірий Вовк» 
21.35 М/ф «Іван Царевич 
і Сірий Вовк-2» 22.50 Х/ф 
«Тупий і ще тупіший» 
00.40 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший-2» 02.20 Х/ф 
«Близнюки» 04.00 Труба 
містера Сосиски 

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Зачарований 

будинок»
12.15, 02.50 Віталька 

Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Х/ф «Хочу як 

Бріджет»
18.00 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
20.00 М/ф «Святкові 

історії від Шрека, 
Панди та друзів з 
Мадагаскару»

22.30 Країна У. Новий рік
00.30 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
02.00 БарДак
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, 04.30 

«Музичний проспект»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Видатні 

волиняни»
14.00 Казка «12 місяців»
15.25 Вистава «…Та сама 

Аліса!»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

Підсумок
19.30 Ретроспектива: 

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

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

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

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Літаючий будинок»

06.30, 23.30 Феєрія 
мандрів

07.00, 14.30 Мозаїка 
батьківства

07.30, 18.40 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 М/с «Варавва»
10.15 Фільм «Сьомий 

перстень чаклунки»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Ієсодо»

АВЕРС 13.00 Концерт BREVIS
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською
15.00 Т/с «Справа 

Дойла»
16.30 Х/ф «Санта 

молодший»
18.00 Євромакс
19.00 Актуальне 

інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Джем
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Секрет Санти»
00.25 Концерт BREVIS
01.30 «Наш чудовий 

Всесвіт»
02.55 Т/с «Справа 

Дойла»
04.30 Фільм «Сьомий 

перстень чаклунки»

П’ЯТНИЦЯ 29 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 Країна на смак
10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

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, 02.25 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
19.55, 22.50 Д/с «Дика 

планета»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.40 Новини. 

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
23.30 Розсекречена 

історія
00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.25 Абзац
05.09, 06.19 Kids Time
05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.20, 21.40 Кохання на 

виживання
08.20 Пацанки. Нове 

життя
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
23.40 Х/ф «Спокуса»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
08.35 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

10.10 Х/ф «Службовий 
роман»

13.25 Х/ф «Іронія долі, 
або З легкою парою!»

17.30 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Х/ф «Шлях крізь 

сніги»
22.00 «Вікна. Підсумки 

року»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Красуні»
10.00 «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»
16.15 «Вечірній квартал»
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 Зірковий шлях
11.00, 02.20, 04.55 

Реальна містика
13.10, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20 
Правда життя 09.20 
Земля приматів 10.20 
Морські парки 11.20 
Фестивалі планети 
12.20 Код доступу 
13.20 Брама часу 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі сховищ 16.50 
Жирафи: вартові савани 
17.50, 22.40 Загадки 
планети 19.50 Людство: 
наша історія 23.40 Бойові 
сили 03.40 Скептик 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.45 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
шурика»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху 2017»
22.20 «Вечірній Київ 

2017»
00.25 Х/ф «Чотири 

кімнати»
02.20 Т/с «Діагноз»
05.40 Мультфільми

05.50 Мультфільм
06.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 

«Ранок з Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Той, хто 

не спить»
13.10 Х/ф «Карнавальна 

ніч»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
22.20 Т/с «Бюро легенд 2»
02.25 Х/ф «Ніч питань»
04.00 Х/ф «Принцеса 

цирку»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.15 Інсайдер
11.15, 17.20 Т/с «Нюхач»
12.25, 13.30 Х/ф 

«Брехун, брехун»
14.40, 16.15, 00.25 Скетч-

шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф «Близнюки»
02.55 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
04.15 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Бременські 

музиканти»
12.00, 19.00, 02.50 

Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

17.30, 18.30 Танька і 
Володька

21.00 Х/ф «Великий 
дружній велетень»

23.00 Х/ф «Хочу як 
Бріджет»

01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
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
07.55, 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 «Євровибір»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.55 Т/ц «Історія без 

купюр»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50, 04.30 «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 «Роки і долі»
21.35 Ретроспектива: 

«Світ-озеро»
22.00 Новини. Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
01.50 «Музичний 

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

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

06.30 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 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
10.00 Мозаїка 

батьківства
10.30 Старий чоботар
11.00 «Чудеса. Дотик 

Божої руки»
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 М/с «Авто про добро»

АВЕРС 13.00 Концерт гурту 
ManGust

14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 я - одна сім’я
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Актуальне 

інтерв’ю
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 «Санта 

молодший»
00.35 Т/ц «ФІЗ КУЛЬТ УРА»
01.00 Концерт BREVIS
03.05 Фільм «Сьомий 

перстень чаклунки»
04.30 Х/ф «За кордоном 

болю»

Фільм «Діамантова рука»

Фільм «Чотири кімнати»

Фільм «Великий дружній велетень»

10:20

00:25

21:00

playcast.ru

Фільм «Машина часу в джакузі»

00:10

planeta-best.ru

pikabu.ru

m
oviefreak.com

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛОСЯ 
ЯКІСНЕ КІНО

Українське кіно стало збирати повні 
зали кінотеатрів. У 2017 році зняли 

27 стрічок, які отримали фінансування 
з держбюджету.

У 2016 році держава дала гроші на 35 
нових українських фільмів. Для порівняння, 
у 2017 році в бюджеті на підтримку україн-
ського кіно було виділено 515 млн грн, а в 
2016 році – трохи більш як 250 млн грн.

У 2018 році Україна планує випустити 
ще більше стрічок. В бюджеті-2018 закла-
дено понад 1 млрд грн на розвиток україн-
ського кінематографа, а також 520 млн грн 
для Держкіно, ще окремо 500 млн грн на 
виробництво патріотичних фільмів. Цими 
коштами буде розпоряджатися Міністер-
ство культури.

дивімося своє

телешоу

tsn.ua

espreso.tv
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НЕДІЛЯ 31 грудня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 

Новини
09.30, 11.50, 22.00 

Погода
09.40 Х/ф «Милий друг»
12.10 Перший на селі
13.00 Фольк-music. З 

Новим роком!
15.10 Країна на смак
20.00, 03.40 

«UA:МУЗИКА»
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
23.50 Новорічне 

привітання Президента 
України

00.00 Фольк-music. 
Новорічний випуск

01.10 «Пісні від ЧереЩур»
01.45 Триб’ют-концерт 

гурту «Брати Гадюкіни». 
«Я вернувся домів»

04.30 ТНМК та Оркестр 
Слобожанський

05.55, 12.45 Факти 
06.25 Більше ніж правда 
08.50 М/ф «Пригоди 
Паддінгтона» 10.25 
М/ф «Монстри проти 
прибульців» 12.00, 13.00 
М/ф «Як упіймати перо 
Жар-Птиці» 13.25 М/ф 
«Три богатирі на далеких 
берегах» 14.35 М/ф «Три 
богатирі і Шамаханська 
цариця» 15.55 М/ф «Іван 
Царевич і Сірий Вовк» 
17.30 М/ф «Іван Царевич 
і Сірий Вовк-2» 18.45 
Факти тижня. 60 хвилин 
19.50, 00.00 Дизель-шоу. 
Новорічний концерт 
23.55 Поздоровлення 
Новим Роком Президента 
України Петра Порошенка 
00.30 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший» 02.15 Х/ф 
«Тупий і ще тупіший-2» 

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.00 Віталька Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Країна У. Новий рік
18.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
02.00 

#кращийконцертроку
03.30 Віталька Новий рік
05.20 Казка з татом

07.00, 21.00 Молитва за 
Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 14.35 «Вікно в 

Америку»
08.00 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 «Музичний 

проспект»
12.15 «Народна 

скарбниця»
12.30 «Офлайн»
13.10 Творчий вечір 

C.Бояркевич «Молюсь 
на чужині за Україну». 
1 ч.

15.05 Т/ц «Кулінарія від 
Андрія»

15.35 Т/ц «Мандри кота 
Фініка»

16.00 «Дзвони Волині»
16.55 Творчий вечір 

C.Бояркевич «Молюсь 
на чужині за Україну». 
2 ч.

18.00 «Новорічний 
калейдоскоп»

19.30 Т/ц «Вухаті та 
хвостаті»

19.50 «Піщані історії»
19.55 «Урок для батьків»
20.20 «Натхнення»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Волинь-2017: 

факти, події»
22.30 «Час-Time»
22.45 Підсумкова 

пердача «Від району до 
району». 1 ч.

23.50 Новорічне 
привітання Президента 
України

00.00 Підсумкова 
пердача «Від району до 
району». 2 ч.

01.00 Новорічний 
концерт «Як це було»

03.20 «Музична зима на 
Першому»

04.05 Концерт «Снігова 
віхола»

06.00 «Український клуб»

05.45 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на 

Майдані»
11.00 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
14.00 Х/ф «Рецепт 

кохання»
17.55 Х/ф «Іронія долі, 

або З легкою парою!»
21.50, 00.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
23.50 «Новорічне 

привітання Президента 
України П.Порошенка»

23.55 «З Новим Роком!»
01.00 «Х-Фактор - 8. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Мультфільми»
11.00 М/ф «Таємна місія 

Санти»
12.20 Х/ф «Мій друг Дід 

Мороз»
14.00 Х/ф «Дитина 

напрокат»
16.00 «Ух ти show»
17.00 «Орел і Решка»
00.00 Х/ф «Блеф»
02.10 «Вечірній квартал»
03.20 «Розсміши коміка»

06.50, 06.50, 19.00 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00, 04.45 Великий 

Новорічний Концерт
11.10 Т/с «Мама для 

Снігурки»
15.00 Новорічне Шоу 

Братів Шумахерів
20.00 Велика Новорічна 

пригода
23.55 Привітання 

Президента України 
Петра Порошенка з 
Новим роком!

00.10 Концерт. Музична 
платформа

02.10 Аліса в країні чудес. 
Мюзикл

06.00 Бандитська Одеса

06.30 Ролан Биков

07.20 Юрій Нікулін

08.10 Два Миронових

09.00 Мерилін Монро

09.50 Бойові сили

11.30, 21.00 Цікаво.com

14.20 Дика Шрі-Ланка

17.20 Фестивалі планети

18.20 Там, де нас нема

19.20 Скарб.UA

00.00 Містична Україна

01.40 Телеформат

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.55 Мультфільми
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Світ навиворіт »
11.10 Х/ф «Дівчата»
13.10 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
15.00 Х/ф «Сам удома»
17.00 Х/ф «Сам удома 

- 2»
20.15, 00.00 «Новорічний 

вечірній квартал 2017»
23.55 «Новорічне 

привітання з новим 
2018 роком»

00.15 «Новорічний 
вечірній квартал 2016»

03.30 «Міс Україна 2017»

09.20 «Готуємо разом»
10.20, 11.20 «Орел і 

решка. Зірки»
12.20 Х/ф «Пес Барбос і 

незвичайний крос»
12.45 Х/ф 

«Самогонники»
13.00 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
14.50 Х/ф «Службовий 

роман»
18.00, 20.30 Х/ф «Іронія 

долі, або З легкою 
парою!»

20.00 «Подробиці»
22.30, 00.00 «На ІНТЕРі - 

Головна ялинка країни»
23.55 Новорічне привітання 

Президента України 
Петра Порошенко

01.45 «Новорічний 
вогник. Повір у мрію»

04.20 Х/ф «За двома 
зайцями»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/с «Татусеві дочки»
07.00 Топ-модель по-

українськи
09.49, 11.39 Kids Time
09.50 М/ф «Геркулес»
11.40 М/ф «Красуня та 

чудовисько»
13.40 Х/ф «Щоденники 

принцеси»
15.50 Х/ф «Щоденники 

принцеси 2: 
Королівські заручини»

18.00 М/ф «Заплутана 
історія»

20.00 М/ф «Крижане 
серце»

22.00 Х/ф «Чаклунка»
00.00 Зоряні яйця

06.00 Мультсеріал 
«Літаючий будинок»

06.30 Феєрія мандрів
07.00, 14.30 Мозаїка 

батьківства
07.30 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00 Погода
08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Фільм «Сьомий 

перстень чаклунки»
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Благодатна купель
13.00 «Ми - єдині і 

Україна в нас одна»
15.00 Т/с «Справа 

Дойла»

АВЕРС 16.30 М/с «Ієсодо»
17.00 Х/ф «Секрет 

Санти»
18.30, 21.30 Новини «На 

часі». Спецвипуск
19.05 Ювілейна Премія 

«Люди Року - 2017. 
Волинь»

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Ювілейна Премія 

«Люди Року - 2017. 
Волинь»

22.05 Ювілейна Премія 
«Люди Року - 2017. 
Волинь»

23.00 З Новим роком!
00.00 Музика гідності
01.30 «Ми - єдині і 

Україна в нас одна»
03.00 Музика 

офіцерської слави
04.30 Т/с «Справа 

Дойла»

ФУТБОЛ 1

ПН 25 грудня ВТ 26 грудня СР 27 грудня ЧТ 28 грудня ПТ 29 грудня СБ 30 грудня НД 31 грудня
06.00, 08.05, 20.30, 03.50 
Топ-матч 06.15 Евертон - 
Челсі. Чемпіонат Англії 08.15 
Шахтар - Ворскла 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Хетафе - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Бернлі 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
13.55 Леванте - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.50 Арсенал - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
18.40 Реал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Ман 
Сіті - Борнмут. Чемпіонат 
Англії 22.45 «Сіткорізи» 23.15 
Сосьєдад - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 01.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 02.00 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії 04.00 Ейбар - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 19.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Реал - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 16.30, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Лестер - МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.05 «Сіткорізи» 12.35 
Алавес - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 14.20 LIVE. Тоттенгем 
- Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 15.25 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 16.50 LIVE. МЮ 
- Бернлі. Чемпіонат Англії 
20.20, 22.20, 03.50 Топ-матч 
20.30 Еспаньйол - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 22.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 23.15 Ман Сіті 
- Борнмут. Чемпіонат Англії 
01.05 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 02.00 Бетіс - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 04.00 Челсі - 
Брайтон. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 18.25, 21.25 
Топ-матч 06.15 Валенсія - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
08.15 Маріуполь - Зоря 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15, 02.10 Ліверпуль - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 12.05 
Депортіво - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 МЮ - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 15.55, 
01.30 «LaLiga Files» 9 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 16.35 Реал - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
18.40 Тоттенгем - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 20.30 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
21.35 LIVE. Ньюкасл - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 23.45 Хетафе 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 04.00 Леванте - 
Леганес. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.05, 01.15, 03.20, 
05.25 Топ-матч 06.15, 01.30 
МЮ - Бернлі. Чемпіонат Англії 
08.15 Маріуполь - Шахтар 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Тоттенгем - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
12.05 Сосьєдад - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Ньюкасл - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 15.55 Світ Прем’єр-
Ліги 16.25 Ейбар - Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 18.15, 
22.45 «LaLiga Files» 9 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 18.55 
Челсі - Брайтон. Чемпіонат 
Англії 20.45 Реал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 23.25 Алавес 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
03.35 Еспаньйол - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.05, 20.30, 03.50 
Топ-матч 06.15 Кристал 
Пелес - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 08.15 Олімпік - Зоря 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Ньюкасл - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 12.05 
Бетіс - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Челсі - Брайтон. 
Чемпіонат Англії 15.55 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.50 Валенсія - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
18.40 МЮ - Бернлі. Чемпіонат 
Англії 20.40 Депортіво - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 
22.45 Світ Прем’єр-Ліги 23.15 
Ліверпуль - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 01.05 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 02.00 Сосьєдад 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
04.00 Тоттенгем - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 10.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Топ-матч 06.15 
Ньюкасл - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 08.15 ПСЖ - Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.20 
«Халатний футбол» 10.50 Реал 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.40 Кристал Пелес - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 14.30 Бетіс - 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 16.20 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 16.50 LIVE. Челсі - 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
19.10 Шахтар - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 21.10 Динамо 
- Шкендербеу. Ліга Європи 
УЄФА 23.10 МЮ - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 01.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 01.30 Атлетік 
- Зоря. Ліга Європи УЄФА 
03.20 «LaLiga Files» 9 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 04.00 Наполі 
- Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Динамо - Янг Бойз 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Ман 
Сіті - Монако 10.00, 10.55, 
13.35, 18.15, 05.40 Топ-матч 
10.20 «Халатний футбол» 11.05 
Реал - Баварія. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів 13.50 LIVE. Кристал 
Пелес - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 16.00 «Football Funnies». 
Чемпіонат Англії 16.10 Шахтар 
- Динамо. Фінал (2016/2017) 
18.30 Аякс - МЮ. Фінал 
(2016/2017). Ліга Європи 20.45 
«Showboats» 20.55 Ювентус 
- Реал. Фінал (2016/2017). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.05, 
03.30 «Football Funnies» 23.15 
«Моя гра» В. Леоненко 23.50 
«Showboats» 00.00 Футбольні 
зірки України 2017. Церемонія 
нагородження 01.40 Шахтар - 
Феєнорд. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.40 Вест Бромвіч - Арсенал

АНТІН МУХАРСЬКИЙ 
ВЛАШТУВАВ СТРИПТИЗ

Шоумен Антін Мухарський, який 
нещодавно вразив мережу 

оголенням біля Оболонського суду 
міста Києва, знову роздягнувся – 
цього разу на Майдані Незалежності. 

Ба більше, він закликав й інших не 
боятися роздягатися на знак протесту. І 
показав приклад – пройшовся голяка у 
самому центрі Києва, пише «ТСН.ua».

У такий спосіб 
Антін Мухарсь кий 
звертає увагу на 
судову тяганину 
між ним та його 
колишньою дру-
жиною Сніжаною 
Єгоровою. За сло-
вами шоумена, 
процес затягнувся 
на більш ніж три 
роки, бо в Єгоро-

вої є високі покровителі. І весь цей час, як 
скаржиться Мухарський, він не бачить ді-
тей, а аліменти, які затребувала Сніжана, 
просто роздягають його до нитки. Власне, 
саме це він і демонстрував наочно.

скандал

Фільм «Чаклунка»

22:00

geeknation.com

Фільм «Джентльмени удачі»

13:00

m
egogo.net

визнання ВІДЗНАЧИЛИ «ЛЮДЕЙ РОКУ»
Луцьк

Церемонія нагородження 
волинян у номінаціях 
конкурсу «Люди 
року» в межах 
загальнонаціональної 
програми «Люди ХХІ 
століття» відбулася 
15 грудня у Волинському 
академічному обласному 
музично-драматичному 
театрі імені Тараса 
Шевченка.

Захід провели Вікторія Полі-
щук і Сергій Скулинець. Першими 
відзначили тих, хто бореться за 
мирне українське небо. Відзнаки 
«Герой року» отримали: полков-
ник, командир 1-го батальйону 14-ї 
ОМБ Михайло Прокопів; військо-
вий капелан, волонтер Олександр 
Вронський; підполковник, коман-
дир 2-го гаубичного самохідно-
артилерійського дивізіону 14-ї 
бригади Ігор Роживець; доброво-

лець батальйону «Айдар» Руслан 
Кашаюк; капітан міліції, старший 
інспектор патрульно-постової 
служби спецпідрозділу «Світязь» 
Володимир Повх; солдат міномет-
ної батареї 51-ї ОМБ Андрій Федун; 
доброволець добровольчого укра-
їнського корпусу, молодший сер-
жант, командир бойової машини 
54-ї ОМБ Валерій Гонта; головний 
сержант розвідувальної роти 14-ї 
бригади Василь Брагін; військо-
вий хірург, підполковник медичної 
служби Андрій Кострубський; лей-
тенант, командир 2-ї механізованої 
роти 1-го батальйону 72-ї ОМБ Ва-
силь Тарасюк.

Номінацію «Волонтер року» 
одержав керівник волонтерсько-
го руху «Меценати для солдата» 
Руслан Теліпський. «Юною гордіс-
тю року» стала піаністка, учениця 
Луцької музичної школи №1 імені 
Шопена Тереза Верзун-Ролінгер. У 
номінації «Відкриття року» пере-

могу здобув засновник насіннєвого 
ТзОВ «П’ятидні» Валерій Діброва, 
який пізніше також отримав відзна-
ку «Аграрій року». «Лікарем року» 
став завідувач гнійного дитячого 
хірургічного відділення Волинської 
обласної дитячої клінічної лікарні 
Валентин Мартинюк. Нагороду «Бу-
дівельна компанія року» вручили 
першій заступниці генерального 
директора ПАТ «Луцьксантехмон-
таж №536» Ірині Патлашинській. 
«Спортсменом року» став майстер 
спорту України міжнародного класу 

з легкої атлетики, срібний призер 
Чемпіонату світу, переможець Куб-
ка Європи, учасник Олімпійських 
ігор Іван Банзерук.

«Краянин року» – заступник 
голови Державного агентства лісо-
вих ресурсів України Володимир 
Бондар. «Лідером медичної beauty-
індустрії» стала завідувачка відді-
лення пластичної та реконструктив-
ної хірургії Луцької міської клінічної 
лікарні Тетяна Зубанова. У номінації 
«Нове ім’я року» перемогу одержав 
депутат Волинської обласної ради, 

укропівець Олександр Омельчук. 
«Ріелтор року» – керівниця Во-
линського агентства нерухомості 
Лариса Мусійчук. Нагороду в но-
мінації «Лідер енергозберігаючих 
технологій» вручили керівнику під-
приємства «Бoш-тепло», депутату 
Луцькради від УКРОПу Сергію Шко-
ді. «Музичний гурт року» – «Шанс-
music». 

«Агродилером року» став Олек-
сандр Спященко. У номінації «Торго-
ва марка року» перемогла ТМ «Доб-
ра хлібина». Нагороду в номінації 
«Добрі справи» отримав засновник 
волинського волонтерського цен-
тру «Серце патріота», депутат Луць-
кої міської ради від УКРОПу Сергій 
Балицький.  До слова, волонтери 
«Серця патріота» здійснили понад 
півтори сотні поїздоку зону АТО. 

«Вчителем року» стала учитель-
ка біології Луцької гімназії №21 імені 
Михайла Кравчука Галина Ягенська. 
У номінації «Юрист року» переміг 
адвокат Віталій Жуковський. «Про-
фесіонал року» – стоматолог, тера-
певт і ортопед Юрій Романюк. 

volynnew
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Церемонія – як завше урочиста

tsn.ua
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ЩОБ ОДЯГ БУВ 
БІЛОСНІЖНИМ
Плями, жовтизна чи сіруватий відтінок 
здатні змарнувати ваш улюблений 
одяг. Пропонуємо кілька перевірених 
рецептів, які допоможуть зберегти 
ідеальну білизну речей без особливих 
зусиль і дорогих засобів. 

ТРИ В ОДНОМУ
Змішати перекис водню, рідину для 

миття посуду і соду у співвідношенні 
4:2:1. За допомогою щіточки нанести 
на проблемні місця. Якщо річ треба від-
білити повністю, додайте цю суміш у 
2 л води і замочіть на кілька годин. Після 
цього одяг перуть звичним способом.  

АСПІРИН
Покладіть 3-4 таблетки аспірину в 

барабан пралки разом із білизною. Ці 
таблетки також ефективно видаляють 
жовті плями від поту. Аспірин активують 
невеликою кількістю води і наносять 
суміш на плями на кілька годин. Потім 
одяг слід випрати. 

ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ВІКОН
Щоб видалити пляму від чорнила 

чи фломастера, скористайтеся засобом 
для миття вікон. Для початку покладіть 
серветку під пляму, розпиліть засіб і за-
лиште на 5 хв. Виперіть. 

ЛИМОН
Перед тим як покласти одяг у прал-

ку, витримайте його півгодини в під-
кисленій воді. Залийте білизну водою, 
додайте кілька скибочок лимона й 1 ч. 
ложку перекису водню. 

БОРНА КИСЛОТА
Змішайте 1 ст. ложку борної кисло-

ти з водою, нанесіть на плями. Залиште 
на 15-20 хв, виперіть. Або змішайте 1 ст. 
ложку борної кислоти з пральним по-
рошком і додайте в пралку. 

на замітку

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

НОВОРІЧНІ ПРИКМЕТИ
Щоб не опинитися в прийдешньому році «на мілині», 
постарайтеся взяти до уваги кілька народних прикмет. 
Кажуть, якщо дотримуватися їх, то достаток протягом 
року гарантований.

 Напередодні Нового року в жодному разі не давайте в борг 
(йдеться не лише про гроші). Тільки так можна привернути 
до себе щастя і достаток.

 На удачу в переддень Нового року потрібно викинути три 
старі непотрібні речі, якими не користуєтеся вже близько 
півроку.

 Якщо минулий рік для вас був невдалим, спаліть старий 

календар – і нещастя полетять разом з димом.
 В останню хвилину перед настанням півночі у келих із 

шампанським потрібно кинути ретельно вимиту монетку. 
Під бій курантів випити ігристий напій, а монетку заховати в 
гаманець і носити з собою протягом року.

 Достаток у майбутньому році обіцяють білосніжна 
скатертина на святковому столі й нові монетки, заховані під 
нею по кутах.

 Обов’язково поставте на святковий стіл непарну кількість 
свічок, які мають догоріти до кінця.

 У новорічну ніч в кишенях мають бути гроші. Це 
гарантуватиме фінансову стабільність протягом року.

БУДІВНИЦТВО

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

 Виготовляємо і продаємо кольорові ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см 
(матові, глянцеві, золотий дуб, тем-
ний дуб). Оцинковані труби, ринви, ко-
ліна. 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

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 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-

напередодні свята

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 2-кімн. квартиру в районі ЛПЗ. 
Колишній гуртожиток. Сучасний ремонт. 
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., літня кухня, 
гараж, хлів, льох, земельна 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

 Потрібні на роботу в Луцьку столяр, 
шліфувальник, фарбувальник (мож-
на після профтехучилища). З/п 5000-
12000 грн. 066-77-99-680.

 Терміново потрібні на роботу токарі, 
шліфувальник (круглошліфувальний 
верстат). Оплата висока. 0332-25-01-11, 
066-137-85-04.

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

 Надаю послуги фури-самоскида. Ме-
талевий кузов до 30 т. Перевезення 
будь-куди. Дешево. 050-906-84-08, 
068-778-78-37.

 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 Володи-
мирівна), 067-914-15-78 (Альона), 
095-925-23-92, 096-598-11-52 (Окса-
на), 066-147-12-96 (Іванна).

РІЗНЕ

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

 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.

ЩО ВАРТО ЗРОБИТИ 
ДО НОВОГО РОКУДо кінця року залишилися 

лічені дні. Саме час провести 
переоцінку цінностей і чітко 
визначитися: що слід узяти з 
собою в нове життя, а що залишити 
в минулому. Психологи радять 
позбутися речей, які заважатимуть 
писати нову сторінку біографії. 

Почуття провини, яке стримує ваші сили 
і можливості, не дозволяє вам робити те, що 
підказує інтуїція.

Страх перед невідомим і звичка про все 
дізнаватися наперед. Зробіть один маленький 
крок уперед – і ви побачите, як новий шлях 
сам розкриється перед вами.

Почуття жалю і занепокоєння. Хвилю-
ватися з будь-якого приводу – це ніби проси-
ти про те, що вам не потрібно.

Звинувачення на адресу інших людей. 
Відповідальність за своє життя несете лише 
ви. Якщо вам щось не подобається, у вас є два 
варіанти: прийняти це або змінити.

Думки про те, що ваші мрії не важливі. 
Завше прислухайтеся до свого серця.

Звичка постійно брати на себе зайві 
зобов’язання. Не витрачайте сили на інших, 
подбайте і про себе. Ви на це заслуговуєте. 

Думки про те, що хтось щасливіший, 
успішніший і кращий. Ви потрібні світу та-
кими, якими є. Ваша унікальність робить вас 
особливими. Не намагайтеся отримувати 

схвалення кожного кроку.
Переконання, що все у світі можна роз-

ділити на правильне і неправильне, чорне і 
біле. Насолоджуйтеся контрастами й цінуйте 
різноманітність життя.

Минуле. Настав час рухатися вперед і пи-
сати нову історію. Ви перебуваєте саме там, 
де вам потрібно бути, щоб вирушити туди, 
куди хочете. Просто визначтеся, куди ви хо-
чете йти.

Злість на родичів і колишніх коханих. Усі 
ми заслуговуємо на щастя й повагу. Якщо лю-
бов закінчилася, це не означає, що її не було.

Бажання зробити більше й досягти зна-
чиміших результатів. На сьогодні ви зроби-
ли все, на що здатні, і цього достатньо.

Проблеми з грошима. Закрийте борги і 
зосередьтеся на своєму фінансовому благо-
получчі.

Бажання врятувати або змінити люди-
ну. У кожного власний шлях. Найкраще, що ви 
можете зробити, – це працювати над собою і 
не розпорошувати увагу на інших.

Ненависть до себе. Ви – це не ваша вага і 
об’єм талії. У вас є багато талантів, тож цінуйте 
себе!

ukr.m
edia

У новий рік – зі світлими думками й гарним настроєм
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  Тетяна БОЯРИН
Фото з сімейного архіву 
Рожище

героям слава БАГАТОДІТНИЙ БАТЬКО З ВОЛИНІ:
«ЗАХИСНИК УКРАЇНИ – 
ЗВУЧИТЬ ГОРДО»

Сергій Петрович обов’язково пере-
глядав телевізійні випуски новин, 
слідкував за подіями, які відбува-
лися на Донбасі, і розумів: війна 
триває. Хоч тут, на мирній території, 
більшість про це чомусь забуває.

– Якщо ми хочемо незалежну 
Україну, мусимо її відстояти. Ми, 
українці, а не хтось інший, – пере-
конаний Сергій Волощук.

Цей патріотичний настрій зно-
ву покликав чоловіка до війська. 
З 1 квітня 2017 року контрактник 
Сергій Волощук у складі артиле-
рійського дивізіону 128-ї окремої 
гірсько-піхотної бригади обороняв 
позиції українських військових під 
Зайцевим на Донеччині.

– Захисник України – це звучить 
гордо. Принаймні для мене. Це 
обов’язок, це відповідальність, це 
вияв власної гідності. Бо хто, як не 
ми, – каже учасник АТО Сергій Во-
лощук, справжній патріот, надміру 
скромна людина, батько п’яти дітей, 
заради майбутнього яких і ризикує 
власним життям.

Так виховали його батьки, ці 
життєві принципи передає чоловік 
власним дітям, особливо синові Да-
нилу, який, до речі, мріє вступити на 
навчання до військового ліцею.

По закінченні контракту в жовт-
ні цього року Сергій Волощук ухва-
лив важливе рішення – вибрав 
пріоритетом у професійному житті 
військову службу. Нині учасник 
бойових дій служить у Рожищен-
ському військкоматі, доки дружина 
Тетяна на заробітках, виховує дітей. 
Та чи вдасться Сергію Петровичу 
довго залишатися на мирній тери-
торії, покаже час. Адже цей чоло-
вік – справжній воїн, на якого варто 
рівнятися.

Захищати 
Батьківщину – 
обов’язок кожного 

справжнього чоловіка. У 
цьому був переконаний 
рожищанин Сергій 
Волощук у 1996-му, коли 
йшов на строкову службу, 
не зрадив своїх життєвих 
переконань чоловік і 
2014-го, коли почалися 
заворушення на східних 
кордонах України.

На той час Сергієві Волощуку як 
багатодітному батькові (мав чоти-
рьох неповнолітніх дітей) повістки 
про мобілізацію не приносили. А на 
Донбасі вже розпочалася справжня 
війна. У телевізійних новинах чи 
не щодня повідомляли про загиб-
лих. Українські захисники мужньо 
протистояли ворогові. Часто без 
відповідного озброєння, але з над-
звичайною силою духу, з великим 
бажанням відстояти незалежність 
та єдність держави.

Треба бути справедливими: не 
всі чоловіки виявилися готовими 
до такого розвитку подій. Хтось змі-
нював місце проживання, виїздив 
на заробітки, аби не потрапити під 
мобілізацію, натомість Сергій Пет-
рович, приховуючи правду від рід-
них, оббивав пороги військкомату. 
Майже три місяці йому відмовляли, 
а 22 серпня Сергія Волощука та ще 
двох жителів Рожищенського райо-
ну вже таки відправляли в навчаль-
ний центр у Старичах.

– Для батьків та дружини я ви-
гадав версію, що буду охороняти 
військові об’єкти, але на мирній 
території, – зізнається Сергій Во-
лощук, – аби було менше нервів та 
переживань.

Після двох тижнів військових 
навчань оператор-навідник БМП 
та радіотелефоніст Сергій Волощук 
у складі 24-ї окремої механізованої 
бригади був уже в Чугуєві Харків-
ської області, після сортування під-
розділу дорога вояків пролягла у 
Луганську область.

Лисичанськ, Трьохізбенка... Зда-
ється, назви цих населених пунктів 
сьогодні відомі кожному українце-
ві. Тоді ж, у 2014-му, командир від-
ділення зв’язку мінометної батареї 
Сергій Волощук разом з побрати-
мами не просто намагалися їх від-
стояти, а й переконати місцевих 
жителів, що українці мають бути 
єдині в бажанні будувати власну 
державу, а не жити за багатолітніми 

«дружніми» вказівками Кремля. Тут 
довелося пізнати і гіркоту втрати 
побратимів.

Після чотирьох місяців перебу-
вання в зоні АТО 24-та механізована 
бригада, а в її складі і Сергій Воло-
щук, повернулася на ротацію. Дру-
жина воїна Тетяна не приховувала 
сліз радості. А Сергій Петрович, 
дивлячись на своїх маленьких ді-
тей, ухвалив для себе рішення зно-
ву стати до лав вояків.

– Ми маємо захищати своїх дітей, 
відстоювати наше майбутнє, – так 
лаконічно пояснив Сергій Волощук 
своє повернення у зону бойових 
дій в березні 2015 року вже у складі 
72-ї Білоцерківської окремої меха-
нізованої бригади. Тільки тоді їхній 
взвод технічної розвідки працював 
уже в Донецькій області.

– У 2014-му забезпечення армії 
повністю лягло на плечі українсько-
го народу. І форму, і взуття, і про-
дукти – все нам довозили волонте-
ри. Велика подяка рожищенській 
самообороні, члени якої неоднора-
зово доправляли передачі й мені. 
Бо ж на початках бувало, що на два 
тижні виїздів на обстріли нам вида-
вали лише по три сухпайки. У 2015-
му ситуація змінилася. Постачали 
вже й тушонку, і консерви якісніші. 
І боєприпасів вистачало, хоч зара-

ніку й за кілька днів – знову у стрій. 
Удруге Сергій Волощук провів у зоні 
АТО понад рік і демобілізувався в 
квітні 2016 року.

– На той час в українській армії 
вже відбулися помітні зміни і щодо 
технічного оснащення, і щодо ма-
теріального забезпечення військо-
вих. Престиж цієї професії поступо-
во відновлюється, та й особистий 
моральний обов’язок чоловіків як 
захисників своїх родин, патріотів 
рідної землі ніхто не відміняв, – ді-
литься думками Сергій Волощук.

Напевно, саме цей моральний 
обов’язок та реальні армійські змі-
ни і спонукали чоловіка після дво-
місячного перебування під мирним 
небом вирушити в зону АТО вже за 
контрактом.

Авдіївська промзона – гаряча 
точка на карті протистояння укра-
їнських військових та військ агре-
сора, обстріли якої практично не 
припиняються від початку війни на 
Донбасі. Це стратегічна територія, 
яку Сергію Волощуку разом з по-
братимами довелося контролювати 
півроку.

В кінці грудня 2016-го, по за-
вершенні контракту, Сергій Воло-
щук повернувся у рідне місто. Радо 
зустріли свого захисника батьки, 
дружина, діти, тільки маленька Ве-
роніка не відразу пішла на руки до 
татуся, вона ще кілька днів звикала 
до нього, та батьківська ласка швид-
ко здолала дитячу недовіру.

Довгими зимовими вечорами, 
коли господарство вже доглянуте і 
можна відпочити в затишній оселі, 

ди справедливості слід зазначити, 
що були в нас автомати – мої одно-
літки, десь 1978-79 років випуску, і 
кулемет «Максим», але все стріля-
ло, – розповідає 39-річний захис-
ник України.

Дружину Сергія Волощука Те-
тяну теж можна назвати справжнім 
солдатом. Адже наймолодшу до-
нечку Вероніку вона народила без 
підтримки та турботи чоловіка. Ба-
гатодітний батько прийшов у від-
пустку тільки через два місяці після 
народження дівчинки. Потішився 
родиною, охрестив маленьку Веро-

Велика дружна родина Волощуків

Захищати Батьківщину – 
обов’язок кожного 
справжнього чоловіка

Сергій Волощук на бойовому посту
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  Вадим ПАНАФІДІН 
Луцьк

 Лілія БОНДАР
    Луцьк

Пластуни вітаються словом СКОБ, яке зашифровує в собі «істотні 
прикмети доброго пластуна»: Сильно, Красно, Обережно, Бистро.
Пласт – найвідоміша, проте аж ніяк не єдина українська скаутська 
організація, заснована в 1911 році, яка налічує в Україні майже вісім 
тисяч членів. Входить до Національної організації скаутів України. 
118 осередків Пласту діють у всіх областях України.
Організація ставить за мету всебічне патріотичне виховання молоді на 
засадах християнської моралі. Працює на волонтерських засадах.
Членство в Пласті ділиться на вікові категорії: пташата (від 
народження до 6 років), новаки (6-12 років), юнаки (12-18 років), 
старші пластуни (18-35 років) та пластуни-сеніори (від 35 років). 
Виховну та адміністративну працю в Пласті здійснюють старші 
пластуни та пластуни-сеніори суто на волонтерських засадах.
Пласт діє також в Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, 
Німеччині, Польщі, Словаччині та США. 

патріотичне виховання

ЧИМ ЖИВУТЬ 
УКРАЇНСЬКІ СКАУТИ

фауна НАШ ЗВІРИНЕЦЬ – У ЄДИНІЙ СИСТЕМІ ЗООПАРКІВ СВІТУ

«СКОБ» – вітаються пластуни 
і подають ліву руку. Їхнє 

привітання означає сильний 
розумом і тілом, красний душею, 
обережний у замислах і планах, 
бистрий у думці та справах. 
Такими вони прагнуть бути, а в 
організації пластуни розвиваються 
духовно і фізично. Головний 
акцент у Пласті – національно-
патріотичне виховання через ігри 
та забави.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ВЧИТЬ 
БУТИ ПАТРІОТОМ 

Першу скаутську присягу українські плас-
туни склали ще в 1912 році – всього через 
п’ять років по тому, як британський воєна-
чальник Роберт Баден-Павелл заснував ска-
утський рух.

Пласт, відомий як національно-патріо-
тична організація, заявляє про свою відмежо-
ваність від політики та позаконфесійність. 
Виховання молоді відбувається на засадах 
християнської моралі, в таборах є ранкові мо-
литви, однак ходити чи не ходити до котроїсь 
церкви – справа самої дитини та її батьків.

Дарина Панас із Луцька – пластова вихов-
ниця. Дівчина навчається в 11 класі Луцької 
гімназії №21 імені Михайла Кравчука. Вона 
каже, що у Пласт її восьмирічною віддав тато. 

«Батько завжди хотів бути пластуном, але 
в радянські часи у Луцьку організації не було. 
Тому віддав сюди мене. І я йому дуже вдячна, – 
каже дівчина. – Бо у 14 років я вже вчилася 
втілювати проекти, організовувати благодій-
ні акції та табори. Це дуже серйозно, на мені 
була велика відповідальність. Я розуміла, що 
просто не можу підвести людей. Тепер знаю, 
як організовувати благодійні акції та тренінги. 
Пластуни мають дуже багато практики, вони 
навчаються багатьох речей, яких не навчать у 
школі. Жити в суспільстві мене школа не на-
вчила. Але навчив Пласт».  

На Волині Пласт було засновано у 1922 
році. Нині в Луцьку нараховується близько 
150 його членів. Тут виховують молодь, яка ві-
рить в Україну та позиціонує себе як патріоти. 
Найбільша станиця Пласту в Україні – у Льво-
ві. На жаль, на Волині ситуація гірша. 

«У наших селах та містах є люди, які знайомі 
з ідеєю Пласту і прагнуть розвинути його у сво-
їх населених пунктах. Це можливо. Але кільком 
людям це зробити важко. Кожен пластун має 
пройти навчання та вишкіл на пластову тер-
мінологію. Пластуном може бути кожен охо-
чий, незалежно від віку, – каже Дарина Панас. 
– Наша організація виховує свідому молодь. 
Пласт вчить бути провідниками суспільства та 
чесними лідерами. Ми називаємо Пласт вели-
кою грою. Але в цій грі можна побачити чітку 
аналогію держави, та й загалом життя. Тут ко-
жен має свої завдання і роль. Пласт виховує 
друзів, людей, які вміють підтримати. Організа-
ція вчить з раннього віку бути відповідальни-
ми, але не лише за себе, а й за інших». 

Пластуни позиціонують себе як здорова 
молодь. Вони дбають про своє здоров’я та 

про здоров’я нації. Члени організації не вжи-
вають алкоголю, наркотичних речовин та зай-
маються спортом. 

Як відомо, Степан Бандера теж був пласту-
ном, однак його взяли в організацію лише з тре-
тього разу. Він був надто кволий і не міг вико-
нати фізичних нормативів. Але часи змінилися, і 
зараз у Пласті немає такого суворого відбору. 

«У ПЛАСТІ ЛЕГКО ЛЮБИТИ 
УКРАЇНСЬКЕ»

Дарина Панас переконана: Пласт – це від-
починок, друзі та всебічний розвиток. 

«Члени організації вчаться влаштовувати 
різноманітні табори на природі, – каже дівчи-
на. – Ми переймаємо від старших ідеологію та 
знання. Тут кожен може спробувати для себе 

щось нове. Наприклад, я в Пласті уперше ді-
зналася, що таке рафтинг, та спробувала літа-
ти на параплані». 

Кожен пластун має виконувати обов’язки: 
бути вірним Богові та Україні, жити за плас-
товим законом. Діти тут теж мають свої за-
кони. 

«У дітей є новацький закон, – каже Дари-
на. – Там є приписи: новак любить Бога і Укра-
їну, слухається батьків та пластових виховни-
ків, намагається щораз бути кращим, щодня 
робить добре діло та вдосконалюється». 

Нині пластунам у Луцьку живеться не так 
вже й легко. Організація потребує державної 
підтримки, фінансування, аби втілити усі заду-
ми. Переважно пластуни самі себе спонсору-
ють, платять в організацію внески. 

«Також маємо проблему з приміщен-
ням, – зізнається Дарина. – Орендуємо не-
величку кімнатку в Палаці учнівської молоді. 
Коли влаш товуємо сходини, то усі не поміща-
ємося. Доводиться постійно шукати альтер-
нативу, домовлятися з бібліотеками». 

Дарина переконана: Пласт – ідеальний 
варіант для виховання патріотичної молоді. У 
цій організації все роблять не примусово, а зі 
згоди.  

«У школі вчитель не завжди є для тебе 
другом. А виховник для малих пластунів – ав-
торитет та друг. З ним можна усім поділитися, 
висловити свою думку, він не буде її спросто-
вувати. У Пласті дуже легко бути патріотом, 
українцем. Це все доноситься правильно, в 
тонкій формі. Дитині нічого не нав’язують. 
Зав жди є вибір. 

Свого часу люди дуже багато зробили для 
Пласту. Вмирали за організацію. За українську 
ідею. Вони розвивали український дух, коли 
це було заборонено і каралося смертю. Зараз 
нас ніхто смертю не карає. Ідея патріотизму, 
націоналізму приходить з усвідомленням, 
коли ти бачиш, скільки усього було зроблено, 
щоб нині пластуни мали табори, сходини і все 
інше. У Пласті легко навчитися бути україн-
цем, легко любити своє». 

Дарина Панас не знає, як можна сороми-
тися привітання «Слава Україні!». 

«Ми живемо у своїй державі, українці 
гинуть, щоб ми спокійно жили в Луцьку, то 
як можна цього соромитися? Треба любити 
свою країну та прославляти її. Ми – українці 
й не маємо соромитися свого. Той, хто цьо-
го соромиться, нехай соромиться самого 
себе». 

Дарина каже, що у Пласті вона звикла до 
уваги. Адже людям дивно бачити пластунів у 
формі. 

«Бувало таке, що нас питали, чи ми піоне-
ри, – зізнається вона. – Є люди, які не розу-
міють, хто ми. Звісно, спочатку було неком-
фортно, але потім звикла. Навіть навчилася 
спокійно відповідати на якісь дуже неадек-
ватні репліки. Пласт дав мені хороші навики 
роботи в команді, зокрема – вміти створити 
цю команду з різних людей, – каже дівчина. 
– Є лідери, що опікуються організаційними 
завданнями, а є інші учасники, яким до впо-
доби зосереджуватися на виконанні завдань 
у своїй професійній сфері. Важко створити 
цілісну команду, яка буде рухатися в одному 
напрямку і досягати спільних цілей, а Пласт 
допомагає це робити, інколи – в екстремаль-
них умовах. У житті це дуже важливо». 

За шість років комунальне 
підприємство «Луцький зоопарк» у 

рази збільшило кількість мешканців. 
Із 43 видів тварин їх побільшало до 
94, а це близько 500 особин: від левів, 
тигрів до морських свинок.

Директор зоопарку Людмила Денисенко 
зазначає, що звіринець регулярно попов-
нюється новими тваринами. 

«Нові мешканці в зоопарку з’явля ють ся 
насамперед завдяки обміну між українськими 
звіринцями», – розповідає директор.

Та додає, що цього року вдалося вийти 
на обмін із європейськими звіринцями – 
уклали договори з Варшавським та Ризьким 
зоопарками. Відтак Луцький зоопарк при-
єднався до єдиної системи зоопарків світу 
(Species360 – міжнародна система інформа-
ції видів).

facebook.com
/daryna.panas

«Ця система дозволяє будь-якому зоо-
парку, що віддає свою тварину на утримання, 
простежити її подальшу долю. До нас уже такі 
перевірки приїжджали й були задоволені 
тим, у яких умовах ми тримаємо наших меш-
канців, нам довіряють, тому тварин регуляр-
но більшає», – додає Людмила Петрівна.

Керівник звіринцю каже, що цьогоріч їм 
активно допомагають меценати. «Власники 
однієї ресторанної мережі в Луцьку подару-
вали папугу, а депутати знайшли йому пару. 
Карликові ігрунки теж приїхали завдяки 
небайдужим людям, які придбали для сво-
го зоопарку цих милих тварин. Це завжди 
цікаво відвідувачам. Зазвичай після появи 
нового мешканця усі йдуть на нього дивити-
ся», – каже Людмила Денисенко.

Зауважимо, комунальне підприємство 
«Луцький зоопарк» цьогоріч заробило 
2 млн грн, наступного року цю суму плану-
ють збільшити вдвічі за рахунок співпраці з 
туристичними агентствами.

volynnew
s.com

За шість років мешканців у зоопарку суттєво побільшало

Пластуном може бути кожен охочий, незалежно від віку

Діти в організації теж мають свої закониДарина Панас у Пласті з 8 років
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Мабуть, найдорожче з усього, чим живе людина. Микола Амосов

ІВАН БАНЗЕРУК – 
НАЙКРАЩИЙ СПОРТСМЕН 
ВОЛИНІ 2017 РОКУ
Луцьк

Іван Банзерук – переможець премії 
«Людина року» в номінації «Спортсмен 
року». Про це стало відомо під час уро-
чистостей  загальнонаціональної програ-
ми «Люди ХХІ століття». Оскільки Іван у ці 
дні тренується на зборі в Киргизії, нагоро-
ду за нього отримала дружина Катерина. 

Минулий рік видався особливо успіш-
ним для Банзерука. Наш майстер спор-
тивної ходьби став дворазовим волода-
рем  Кубка Європи зі спортивної ходьби у 
Чехії – в індивідуальному та командному 
заліках, бронзовим медалістом Всесвіт-
ньої Універсіади на Тайвані, учасником 
чемпіонату світу в Лондоні (50 км, 19 із 49 
учасників), кращим легкоатлетом травня 
в Україні, срібним медалістом чемпіонату 
України у заході на 35 км.

КОВЕЛЬЧАНКА ПРИВЕЗЛА 
З ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
ШІСТЬ МЕДАЛЕЙ

Кам’янське

25-річна ковельчанка Анастасія Чух-
нова вкотре стала чемпіонкою України з 
плавання серед спортсменів з уражен-
ням опорно-рухового апарату. Змаган-
ня відбувалися у місті Кам’янське. 

Майстер спорту України Анастасія 
Чухнова виборола шість медалей різно-
го ґатунку: три золоті, дві срібні та одну 
бронзову. Настя стала чемпіонкою на 
дистанціях 50 м брасом, 400 м вільним 
стилем та 50 м батерфляєм. Срібло ви-
борола на дистанціях 50 та 100 м віль-
ним стилем. Бронзова нагорода їй ді-
сталася за третій результат на дистанції 
50 м брасом на спині. 

МИКОЛАЙЧИКИ ПРОБІГЛИ 
БЛАГОДІЙНИЙ КРОС
Луцьк

У Луцьку відбувся благодійний забіг 
Святих Миколаїв серед дітей та дорос-
лих. Чимало його учасників прийшли у 
святкових костюмах, стилізованих під 
персонажів зимових свят, новорічних 
светрах.

Дорослі долали дві дистанції – 7 км та 
2 км, діти змагалися на 100, 200 та 500 м. 

На свято спорту завітало більш як 
півтисячі охочих. 

Перше місце на дистанції 7 км у жінок 
виборола Оксана Оксенюк, у чоловіків – 
Микола Юхимчук. Серед дітей на дистан-
ції 300 м першим на фініші був Назар 
Демков, на дистанції 500 м – Олександр 
Гнатюк і Дарина Бучман.

Зібрані під час забігу кошти переда-
дуть у міський навчально-реабілітацій-
ний центр для дітей з особливими по-
требами.

чемпіони серед нас

вітаємо

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

волейболфутбол на свято

футзал

історія ДЕНЬ ТРЬОХ МАРАДОН
  Іван БОГДАНОВИЧ

В історії світового 
футболу цей 
матч не означав 

абсолютно нічого й 
одночасно – дуже багато. 
Тільки один раз три 
рідні брати з прізвищем 
Марадона вийшли на 
поле у формі однієї 
професійної команди 
проти іншої професійної 
команди.

У 1987 році японський ка-
вовий бренд Nova проводив 
агресивну рекламну кампанію в 
Європі. Щоб привернути до себе 
увагу, вирішили зробити немож-
ливе – об’єднати трьох братів 
Марадон в одній команді. Через 
різницю в їхньому ігровому рівні 
зробити це на постійній основі 
було нереально, а ось зібрати в 
одному матчі вдалося. 

За допомогою спонсора ви-
рішили зробити це в іспансько-
му клубі «Гранада», який перед 
початком сезону-1987/1988 під-
писав контракт із середнім з 
братів – Раулем. Це було більше 
рекламним ходом, ніж реальним 
посиленням команди.

15 листопада 1987 року на полі 

стадіону Los Carmenes зійшлися 
місцева «Гранада» і шведський 
«Мальме». Вхід на арену був без-
платним, ажіотаж – неймовірним, 
а матч показували на всю Іспанію 
та деякі зарубіжні країни. Виручка 
від продажу рекламних і телеві-
зійних прав склала дуже серйозні 
на той час 20 мільйонів песет, які 
допомогли «Гранаді», що звично 
балансувала на межі банкрутства.

Керівництво клубу погаряч-
кувало з безплатним входом – ті, 
хто не потрапив на 15-тисячний 
стадіон, у буквальному сенсі 
штурмували вхід, затіявши бійку 
з охороною і поліцією. 

Зрозуміло, що тренерський 
штаб «Гранади» випустив в осно-
ві всіх трьох Марадон – одного 
з найкращих футболістів світу 
на той момент Дієго Марадону з 
«Наполі», недавно підписаного 
форварда Рауля Марадону й міні-
атюрного хавбека «Райо Вальєка-
но» Уго Марадону.

Протистояв їм шведський 
«Мальме». Гості швидко відкрили 
рахунок, але потім на сцену ви-
йшли Марадони. Спочатку Лало 
Марадона до дикого захоплення 
трибун після паса Дієго рахунок 
зрівняв, а на наступний гол шве-
дів відповів особисто Дієго.

Його перший дальній удар 
витягнув воротар, а ось із фірмо-
вим ударом зі штрафного кіпер 
вже не впорався. Цікаво, що Ді-
єго забивав під дев’ятим номе-
ром на спині – улюблену десятку 
він віддав брату Лало. На 86-й 
хвилині іспанці забили ще один 
гол, і фанати «Гранади» раділи 
так, ніби команда виграла Кубок 
чемпіонів.

Більше брати Марадони ні-
коли не грали разом на профе-
сійному рівні. Дієго Марадона 
продовжив кар’єру суперзірки. 
У тому сезоні він забив рекорд-
ну кількість голів за «Наполі», а 
потім виграв з командою чемпі-
онство і Кубок УЄФА. Далі в його 
кар’єрі були кокаїн, друге місце 
на ЧС-1990, «Севілья» і дограван-
ня на батьківщині. 

Лало Марадона відіграв за 
«Гранаду» всього один сезон, у 
якому забив два голи, й поки-
нув команду. Далі він виступав у 
Японії, Аргентині, Перу, Канаді та 
Венесуелі. Уго Марадона грав за 
«Райо» до 1990 року, а потім його 
легендарне завдяки старшому 
брату прізвище засвітилося в 
командах з Австрії, Венесуели, 
Уругваю та Аргентини.

sum
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Три брати зіграли разом тільки раз

Луцьк

Матчі першого етапу Кубка України 
з волейболу визначили чотирьох 
учасниць стадії півфіналу. 

У Луцьку змагався квартет А, з якого далі 
у Кубку проходили дві команди. Дівчата з 
«Волині-Університету-ОДЮСШ» буквально 
про неслися по всіх трьох суперницях, не 
програвши їм жодної партії! Отож, наші во-
лейболістки вигравали так: у хмельницького 
«Новатора» – 3:0 (25:20, 25:12, 25:22); у терно-
пільської «Галичанки» – 3:0 (25:17, 25:14, 25:22); 
у рівнянок з «Регіни» – 3:0, (25:17, 25:14, 25:13).

Особливо приємно, що лучанки вдруге 
поспіль перемогли затятих суперниць із «Га-
личанки». Нещодавно підопічні Богуслава Га-
лицького здолали їх у матчі Суперліги. 

Із кубкової групи «Б» у півфінал вийшла 
запорізька «Орбіта». Отож, компанію южнен-
ському «Хіміку» склали амбіційні «Волинь», 
«Галичанка» та «Орбіта». Жеребкування пів-
фінальних пар Кубка України відбудеться вже 
після Нового року, а самі матчі заплановано на 
27-28 січня.

А от у Суперлізі волинянки найближчими 
вихідними їдуть до Запоріжжя, де двічі зігра-
ють з тамтешньою «Орбітою».

У ПІВФІНАЛІ –
ВСІ НАЙСИЛЬНІШІ

Відомі українські футболісти і тренери зі-
грають на турнірі з футзалу, який відбудеться 
в Луцьку наприкінці грудня. Новорічні зма-
гання стали традицією і збирають у залі об-
ласної ДЮСШ більш як тисячу глядачів.

Як розповів організатор турніру Юрій 
Волошин, цьогоріч матчі відбудуться 27-29 
грудня. У перші дні  триватимуть поєдинки в 
групах, 29 грудня відбудуться стадія плей-оф і 
фінальний матч.

У турнірі змагатимуться вісім місцевих 
команд. У першій групі зіграють «Волиньта-
бак», «Волиньагротех», «ЛСТМ», «Ісіда», у дру-
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У НОВОРІЧНОМУ ТУРНІРІ З 
ФУТЗАЛУ В ЛУЦЬКУ ЗІГРАЮТЬ 
ЗІРКИ УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ

гій – «Вотранс», «Вест», «Володимирівка», 
«Ковель-Волинь».

У новорічному турнірі зійдуться зірко-
ві вихованці волинського футболу, а також 
гравці, які раніше виступали за «Волинь». 
Серед них – півзахисник Олег Герасимюк, 
який знову близький до повернення в 
луцький клуб, головний тренер «Ворскли» 
Василь Сачко, захисник московського «Ло-
комотива» Тарас Михалик, захисник «Кар-
пат» Артем Федецький. Можливий також 
приїзд колишнього опорника «Волині», а 
нині «Ворскли» В’ячеслава Шарпара.

Зіграють на турнірі й молодші вихо-
ванці «Волині» Артем Дудік (нині – «Шах-
тар» U-21) і Олександр Чепелюк («Рух» з 
Винників).

е

Іван Банзерук

Настя Чухнова

ноги в руки

інфраструктура У ТОРЧИНІ ЗБУДУЮТЬ СПОРТКОМПЛЕКС
Луцький район

Сучасний комплекс із 
просторими залами, де 
зможуть тренуватися 
і дорослі, й діти, 
заплановано збудувати 
в містечку до липня 2019 
року.

За словами головного бухгал-
тера Торчинської селищної ради 
Ірини Кревської, вартість побу-
дови об’єкта становить близько 
26,576 млн грн. Кошти мають 
скерувати з державного бюджету 

Вартість побудови об’єкта становить близько 26,576 млн грн

strichka.com

в рамках програми з інвестицій-
ного розвитку територій. У 2017 
році з цією метою виділили 2 млн 
грн. До фінансування долучиться 

також селищна рада. Цілком імо-
вірно, що на базі спорткомплексу 
пізніше буде створено комуналь-
не підприємство.

Об’єкт буде розташований у 
центрі Торчина – на вулиці Неза-
лежності, між місцевою школою 
та стадіоном. Передбачено, що 
комплекс матиме безпосеред-
нє сполучення зі стадіоном, аби 
спортсмени після підготовки чи 
тренувань могли виходити відра-
зу на змагання.

Цьогоріч селищна рада пла-
нує укласти відповідний договір 
із підрядником. Будівельні робо-
ти розпочнуться вже наступного 
року.

Луцьк

Луцький «Легіон» нарешті здобув пер-
шу перемогу в сезоні вищої футзальної ліги 
України. На рідному майданчику лучанки 
не залишили шансів найближчим у табли-
ці столичним футзалісткам із команди AFC 
NRG – 6:1. Відзначимо відразу чотири голи 
Юлії Семенюк (ще по голу на рахунки запи-
сали Юлія Сардачук та Анна М’якота). 

26 грудня в рамках Вищої ліги відбу-
деться «волинське дербі», у якому дівчата 
з «Легіона» гратимуть проти «Ладомира» 
(Володимир-Волинський). Володимирянки, 
до слова, в останньому турі прикро посту-

пилися в Києві команді AFC 5G – 4:5. Перед 
дербі з «Легіоном» «Ладомир» удома зіграє 
з лідером, командою «IMS-НУХТ» (Київ).

Турнірна таблиця вищої ліги 
жіночого футзалу, група Б

№ Команда І О
1 IMS-НУХТ (Київ) 6 18

2 AFC 5G (Київ) 7 15

3 Ладомир (Вол.-Волинський) 6 9

4 AFC NRG (Київ) 7 3

5 Легіон (Луцьк) 6 3

«ЛЕГІОН» СВЯТКУЄ ПЕРШУ ПЕРЕМОГУ

facebook.com
/volleyball.club.Volyn.ua

Дівчата з «Волині-Університету» 
не програли жодної партії
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Немає на світі кращого одягу, ніж бронза м’язів і свіжість шкіри. Володимир Маяковський

Віктор Богатир

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

перша ліга

історія

«ВОЛИНЬ» ЇДЕ ДО 
МОРШИНА НА ОГЛЯДИНИ

«ДВОРОВА» 
АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ 
ПІДСУМУВАЛА РІК
Луцьк

Кубки, подяки та домашня атмосфе-
ра – усе як у поважних дорослих лігах. 
Так Асоціація дворового футболу Воли-
ні підсумувала 2017 рік. Він став дуже 
успішним для неї, адже змаганнями 
було охоплено майже тисячу футболіс-
тів з різних районів області. 

«Попереду нові вершини та ідеї, на-
приклад, дитячі турніри з дворового 
футболу», – розповів керівник Асоціації 
Микола Озюк. Він вважає, що саме ідея 
розвитку футболу «знизу», яка не базу-
ється на якихось меркантильних інтере-
сах, дозволить зберегти давні традиції 
справжнього футболу та популяризува-
тиме спорт загалом. 

На урочистостях роздано й призи 
найкращим в АДФВ. Отож, найкращим 
голкіпером визнано Дмитра Роюка, най-
кориснішим гравцем – Ярослава Куха-
ренка, відкриттям сезону визнано ФК 
«Альянс», найкращим гравцем – Віктора 
Суща.

хто кращий?

злочин і карапролетіли

У «Волині» 
розпочався новий 
період в ї ї новітній 

історії. Таким може 
бути підсумок нашої 
розмови з головним 
тренером команди 
Віктором Богатирем. 
Він, а також спортивний 
директор клубу Валентин 
Кошельник щойно 
очолили «Волинь» і 
мають амбітні плани 
щодо ї ї реорганізації. 

Уже 16 грудня команда їде до 
Моршина на перший тренуваль-
ний збір. «Мета цього передно-
ворічного збору – переглянути 
гравців, – розповідає Віктор Бо-
гатир. – Туди поїдуть шестеро 
футболістів, які до цього були у 
«Волині», а всього займатимуться 
28 гравців. Це будуть своєрідні 
оглядини можливих новачків, 
ми познайомимося на практиці з 
тими, хто може виконати головне 
завдання клубу на цей момент – 
залишитися в Першій лізі». 

Уже зіграно два спаринги 
«Волині» в Моршині. 17 грудня 
команда програла місцевим ама-
торам 0:2, а 18 грудня у Львові 
виграла поєдинок проти «Вере-
са» U-19 4:0. «Дамо можливість 
зіграти всім виконавцям, які при-

«ДИНАМО» І ЙОГО ТРИ «ЗОЛОТІ М’ЯЧІ»

Українці Блохін, Бєланов і Шевченко тричі 
виборювали приз найкращого футболіста Європи

ф
отоколаж

 ВН

veres.club

м’яча». Спочатку подумав, що це передново-
річний жарт. Батько мене розцілував, а мати 
почала плакати».

На приз довелося чекати більш як рік. 
Зрештою, нагородження найкращого фут-
боліста Європи-1975 відбулося у березні 
1977-го, перед матчем «Динамо» – «Баварія» 
(кияни переможуть 2:0 і вийдуть у півфінал 
Кубка чемпіонів). На той момент футболістом 
№1 на континенті був Беккенбауер.

«Зберігав приз удома, – зізнався Блохін. 
– У квартирі на Уманській, де жили батьки». 

БЄЛАНОВ ЗВОЗИВ 
ЖУРНАЛІСТІВ НА КОРОПА 
Й СУДАКА

Наступного тріумфу динамівця довелося 
чекати 11 років. Одесит Ігор Бєланов стрім-
ко увірвався на авансцену й одразу ж став 
невід’ємною деталлю «Динамо-машини».

Успішний євросезон команда Лобанов-
ського завершила блискучою перемогою 
над мадридським «Атлетіко» у фіналі Кубка 
Кубків-1986. Бєланов не забив, але на шляху 
до фіналу відзначився п’ятьма голами. Про-
довжив забивати і на Кубку світу в Мексиці 
(4 голи), і за збірну СРСР восени 1986-го.

Під час голосування Бєланову віддали 
8 перших місць, 7 других, 4 треті та 2 четверті. 
У сумі це 84 бали й переконлива перемога над 
головними конкурентами – Гарі Лінекером та 
Еміліо Бутрагеньо.

Вручення «Золотого м’яча» відбулося 
18 березня 1987 року, перед матчем Кубка 
чемпіонів «Динамо» – «Бешикташ». Бєланова 
так схвилювала церемонія перед трибунами 
100-тисячного «Республіканського», що він не 
зумів реалізувати пенальті наприкінці матчу. 
Менше з тим, «Динамо» перемогло – 2:0.

Журналістів France Football, які привезли 

  Іван БОГДАНОВИЧ

В історії найкращого наразі 
українського футбольного 

клубу були не тільки командні 
злети, але й перемоги 
індивідуальні. У грудні увесь світ 
обговорює чергову перемогу 
Роналду в голосуванні за 
звання найкращого футболіста 
планети. Саме час пригадати, 
кого із українців свого часу 
обирали найкращим у Європі й 
нагороджували «Золотим м’ячем». 

БЛОХІН ПОДУМАВ, ЩО ЦЕ 
ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ ЖАРТ

Похід по найпрестижнішу індивідуальну 
нагороду планети Блохін розпочав у 1974-му. 
Тоді він удостоївся від журі символічного 
1 бала. Але вже наступного року висоту було 
взято. «Динамо» здобуло Кубок Кубків, роз-
трощивши 3:0 «Ференцварош» (Блохін забив 
третій гол), а в двоматчевій дуелі за Суперку-
бок УЄФА форвард «Динамо» оформив усі три 
м’ячі у ворота «Баварії».

Злет Блохіна був таким феноменальним, 
що у референдумі France Football йому віддали 
більше голосів, ніж головним ідолам епохи – 
Францу Беккенбауеру та Йохану Кройфу.

«Про перемогу мені стало відомо за тиж-
день до Нового року, – розповідає Олег Бло-
хін. – Зателефонували з редакції «Советского 
спорта» і повідомили про виграш «Золотого 

нагороду, Бєланов звозив на риболовлю. «Їз-
дили на Дністер. Ловили коропа і судака. А на 
морі – бичків», – підсумував він.

ШЕВЧЕНКО ЗБЕРІГАЄ 
«ЗОЛОТИЙ М’ЯЧ» У 
«МІЛАНІ»

А ось у період незалежності трофей під-
корився лише одному українцеві. Першу сер-
йозну заявку на «Золотий м’яч» Шева зробив 
1999-го, коли із 64-ма очками потрапив у топ-
трійку, поступившись лише Рівалдо й Бекхе-
му. Наступного року – знову бронза. Цього 
разу кращими від форварда вже «Мілана» 
і збірної України виявилися Фігу та Зідан. У 
2003-му «Мілану» підкорилися Ліга чемпіонів, 
Кубок Італії та Суперкубок УЄФА. У підсум-
ку – четверта сходинка після Недведа, Анрі й 
Мальдіні.

Зрештою, тріумфальний 2004-й. «Мі-
лан» здобув Скудетто і Суперкубок Італії, а 
Шева став найкращим бомбардиром Серії 
А 2003/04. Вдало показав себе і в матчах за 
збірну України, яка розпочала довгий по-
хід на ЧС-2006. Шевченку віддали 27 пер-
ших місць, 5 других і 5 третіх. У сумі – 175 
очок, беззаперечна перемога над Деку 
(«Порту»/«Барселона»), який набрав 139 ба-
лів, і Роналдінью («Барселона») – 133. Отри-
мавши почесну нагороду, Шевченко за пер-
шої нагоди приїхав із нею до Києва й віддав 
шану Валерію Лобановському. Свій «Золотий 
м’яч» Шева зберігає в музеї «Мілана». 

Крим

Жителі Криму не можуть 
купити квитки на 
Чемпіонат світу-2018, 
який відбудеться в Росії.

Жорстока іронія долі та між-
народного законодавства пока-
зала росіянам ще й у цьому сен-
сі, що негоже забирати чуже. 
ФІФА заблокувала можливість 
придбання перепусток жите-
лям Криму на буцімто домашній 
для росіян чемпіонат світу. Під 
час спроби замовити квитки 
сайт цієї організації видає по-

Національна поліція передала 
документи на власника львівських 
«Карпат» Петра Димінського у штаб-
квартиру Інтерполу в Ліоні. Після 
їхнього вивчення ухвалять рішення 
про оголошення або неоголошення 
Димінського в розшук.

У разі позитивного рішення піс-
ля встановлення місця перебування 
розшукуваного буде задіяно механізм 
екстрадиції, далі цим клопотатиметься 
прокуратура України. Раніше МВС ого-
лосило Петра Димінського в розшук по 

Україні. Слідчі підозрюють його в убив-
стві жительки села Ямельня Наталії 
Тріль під час ДТП наприкінці серпня.

Раніше підозрюваним у цій спра-
ві проходив охоронець Димінського 
Андрій Борщ, але експертиза його 
вину не підтвердила.

Петро Димінський – один з найба-
гатших людей Західної України. Жур-
нал «Фокус» у травні 2017-го оцінив 
його статки в €106 млн. З чуток, від-
разу після смертельного ДТП він по-
кинув Україну і живе в Женеві.

ВЛАСНИКА «КАРПАТ» 
ШУКАТИМЕ ІНТЕРПОЛ

«КРИМНАШ» ЗАЛИШИВСЯ 
БЕЗ МУНДІАЛЮ
милку, оскільки не визнає Крим 
частиною Росії. Не допомагає на-
віть використання vpn-серверів.

Така ж проблема із такою по-
милкою була й під час продажу 
квитків на матчі Кубка Конфеде-
рацій, що відбувався під егідою 
ФІФА. Господаркою цього турніру 
теж була Росія. Річ у тім, що інтер-
фейс сайта ФІФА не бачить Крим 
як Росію.

Раніше кримська федерація 
футболу, яку утворили росіяни на 
півострові, обходила таку ситуацію 

просто – люди писали заявки до 
федерації, і її працівники купували 
квитки через Російський футболь-
ний союз. Окрім цього, Крим не 
може отримати і право транслюва-
ти матчі ЧС-2018 у фан-зонах. 

Нагадаємо, що Міжнародний 
кримінальний суд в Гаазі при-
рівняв анексію Криму до міжна-
родного збройного конфлікту. 
Фінальна частина Чемпіонату сві-
ту з футболу пройде наступного 
року на стадіонах 11 міст Росії з 
14 червня до 15 липня.

їдуть на збір, а до його закінчення 
(23 грудня) організуємо ще один 
контрольний матч», – розповідає 
головний тренер «Волині». 

Підбір гравців, який триває у 
«Волині» в ці дні, зорієнтований 
на те, щоб не тільки зберегтися 
у Першій лізі, але й виконувати 
зав дання щодо УПЛ в наступно-
му сезоні. «Приїде чимало футбо-
лістів, які пройшли школу Першої 
ліги, з деякими можна буде вже 
підписувати договори, але поди-
вимося, в якому вони нині стані. 
Із нинішніми гравцями «Волині» 
також будемо розмовляти, ймо-
вірно, віддамо декого в оренду, 
аби хлопці мали ігрову практи-
ку», – пояснює Богатир. 

Про подальші плани «Волині» 
тренер наразі не може говори-
ти, відзначаючи, що головною 
несподіванкою для нього стала 
відсутність у Луцьку футбольно-
го поля стандартних розмірів зі 
штучним покриттям. 

«Що далі в січні робитиме-
мо – побачимо трохи згодом, спо-
чатку розберемося з кадрами. Я 
хотів би виїхати на збір. Зберемо-
ся спочатку в Луцьку, пройдемо 
мед огляд», – каже тренер.

Стосовно новачків, то, за сло-
вами Богатиря, «Волинь» спіл-
кується із «Вересом», «Динамо», 
«Ворсклою», «Дніпром». Імовір-
но, саме з цих команд до Луцька 
приїде підкріплення. «Важко від-

шукати нападників, лівоногого 
центрального захисника. Якщо 
не підпишемо повноцінного кон-
тракту, домовлятимемося з клуба-
ми про оренду», – каже Богатир. 

Стосовно лідерів, то зали-
шиться в Луцьку Ярослав Кінаш. 
Він доліковує стару травму й на 
збір наразі не поїде. А от колиш-
ній капітан «Волині», хавбек Олег 
Герасимюк знову повертається в 
команду. 

«У Моршині Герасимюк не 
тренуватиметься, адже штучне 
покриття інколи травматичне, 
але ми беремо Олега з собою, 
аби він був з молоддю, показував 
приклад», – пояснює тренер. Но-
вий наставник «Волині» розуміє, 
що часу для виправлення ситуа-
ції у команди й тренерів (його 
помічники наразі – Альберт Ша-
хов і Володимир Гапон) небагато. 
Ключовими будуть перші чотири 
весняні тури, у яких треба буде 
грати з прямими конкурентами 
за місце в Першій лізі. 

«Якщо виконаємо завдання, 
нам і надалі повірять керівники 
клубу. Скажу, що хотілося б біль-
шої цікавості до футболу, тому ми 
не будемо закриватися від уболі-
вальників. Я вже прошу гравців 
бути максимально близькими та 
відкритими до них», – каже Віктор 
Богатир. 

М
икола М

артиню
к

Віктор Сущ і Ярослав Кухаренко
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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 21 – 27 грудня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ЗАГАДКОВИЙ МАЛЮНОК ЛУЦЬКОЇ СИНАГОГИ
колесо історії

  Феодосій МАНДЗЮК
hroniky.com

Неподалік від берега 
Стиру в Луцьку стоїть 

міцна мурована споруда 
з високою вежею. Це – 
старожитня єврейська 
синагога. Зовні вона 
нагадує невелику, але 
потужну фортецю, з якої у 
давнину можна було вести 
гарматний вогонь на всі 
чотири сторони.

У 1626 році король Речі Поспо-
литої Сигізмунд ІІІ, даючи луцьким 
євреям дозвіл на будівництво си-
нагоги, у своїй грамоті вказував, 
що євреї мають власним коштом 

часописі Kłosy («Колос»). Зазначено, 
що це дереворит Петра Діамен-
товського за малюнком Адольфа 
Козарського. Можна припустити, 
що цей малюнок художник зробив 
за кілька років до цього. А отже, це 
перше зображення луцької старо-
житньої синагоги.

Ми бачимо не лише саму будів-
лю у всій красі, але й людей біля неї. 
Очевидно, одні затрималися після 
молитви на подвір’ї, щоб перекину-
тися кількома словами, інші поваж-
но крокують. Цікавий тогочасний 
одяг луцьких євреїв. Зафіксовано 
невеличкий епізод, але здається, 
що художник навіть зумів передати 
характери тих людей, які так коло-
ритно зображені на малюнку.

встановити гармату й за потреби 
брати участь в обороні міста від 
ворогів.

Луцька синагога як старовин-
на пам’ятка архітектури здавна 
приваб лювала мандрівників, ху-
дожників, фотографів. На початку 
ХХ століття її часто зображували на 
поштових листівках. Не випадково 
польський дослідник доктор Ме-
числав Орлович в «Ілюстрованому 
путівнику по Волині» зауважував, 
що луцька синагога є однією з най-
красивіших у Польщі.

На жаль, старих рисунків сина-
гоги збереглося зовсім мало. Один 
з найдавніших було опубліковано 
у 1872 році в польському щотиж-
невому літературно-мистецькому 

– Мамо, а як ми з’явилися на світ?
– Нас створив Господь.
– А тато сказав, що ми пішли від мавп.
– Ну, я тобі про своїх родичів розпові-

даю, а тато – про своїх.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Грабіжники після пограбування банку:
– Ну що, самі порахуємо, чи почекаємо, 

коли в новинах скажуть?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопці можуть три години сидіти й че-
кати, поки клюне одна рибина, але не мо-
жуть почекати 15 хвилин, поки одягнеться 
дівчина!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Їй було 18, а йому 30. Вони були самі. 
Вона знала, що сьогодні він це зробить. Він 
нахилився над нею, вона почала тремтіти 
всім тілом.

– Я боюся, – сказала вона.
– Не потрібно нічого казати, – відповів 

він і вирвав їй зуб!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На логотипі IPhone для Росії замість 
надкушеного яблука – відгризений соло-
ний огірок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчата! Вчимося варити суп з фрика-
дельками! Для початку треба зняти шкірки 
з пельменів...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Працюю в турагенції. Туристи щойно 
надіслали SMS: «Дякуємо. Нам так класно 
в Туреччині». Написати їм, що вони в Єгип-
ті?..  Чи не треба?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина вбрала нову сукню. 
– Коханий, як тобі? 
Чоловік, не відриваючись від газети: 
– Трохи набридла, а так – може бути!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Базар у Косові. Шум, гамір, торг іде пов-
ним ходом. Стоїть колоритна продавчиня, 
продає живих курей, серед них красується 
півник.

Підходить покупець та й питає:
– Почім ваш когут?
– Когут ся не продає, – гонорово відпо-

відає ґаздиня.
– А на што сь го привезли?
– Та без нього кури не хотіли їхати!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить чоловік злий і набундюче-
ний, весь на нервах з роботи додому...

Жінка спершу трохи налякалася, 
думала-гадала, як то до нього підступити-
ся, але потім господиня таки в ній взяла 
верх над страхом...

– Чуєш, нє? Я щось ніяк не второпаю: 
це хто такий нахабний тобі замість мене 
настрій зіпсував?!

№

Жартівливий гороскоп на 21 – 27 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатик 
1 квітня 1986 р.
Співак і композитор
Музика – велика сила, але 
відчуєте легку паніку, коли 
вас почнуть не впізнавати на 
вулицях. Зорі радять згадати 

витоки і корені. Танцюватимете до зірок у 
голові, а дитячі голоси вчуватимуться за 
кожним рогом.

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Зайві переживання отруюють 
життя. Усе краще, ніж 

здається. На грандіозному розпродажі мрій 
залагодите питання з подарунками на свята. 
Багато людей радитимуть, як вам жити, але 
слухайте лише себе.

Близнята (22.05 – 21.06)
Сашко Положинський 
28 травня 1972 р.
Лідер гурту «Тартак»
Відверта розмова з другом 
допоможе досягти гармонії. 
Ви недарма витрачали 
час і гроші – результат вас 

вразить. Будьте об’єктивним у залагодженні 
конфлікту між друзями. Незаплановане 
побачення буде приємним і продуктивним.

Рак (22.06 – 23.07)
Роман Романюк 
24 червня 1985 р.
Директор Волинського 
обласного центру зайнятості
Не дозвольте своїй 
впертості приректи вас на 
самотність у суспільстві. 

Пошукайте смішний аспект у складній 
ситуації. Тримайтеся осторонь дискусій – і 
збережете гарний настрій. Зорі радять 
змінити псевдоніми. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Методи шантажу й пошуку 
відьом даватимуть збої. Ваші 
задурманені клієнти нарешті 

прозріють і збагнуть, як ви залили їм сала за 
комір. У вас вже забрали половину впливу, 
доберуться й до іншої.  

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
Треба скласти каталог справ, 
які ви не зробили цього 
року. Дуже відповідально 

підберіть гардероб на корпоратив, бажано 
з минулого. Більше фантазуйте і мрійте. 
Ваше життя стане яскравішим.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексєєв 
1 жовтня 1972 р.
Громадський активіст
Зараз не час робити помилки. 
Будьте особливо уважним. 
Наведіть лад в оселі, на 
робочому місці. Важливо 

впорядкувати простір – свій і громадський. 
Імовірність подружитися з друїдами дуже 
висока.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Третяк 
26 жовтня 1992 р.
Голова ГО «Червоно-білі»
І хоч надворі зима, антракт 
та канікули, громадські 
справи вимагатимуть якомога 
жорсткішого втручання. Якщо 

у ці дні натиснути, легше буде валити стару 
систему навесні. Свистіть, кричіть, паліть – і 
вам воздасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валерій Дунайчук 
8 грудня 1964 р.
Голова Камінь-Каширської 
райдержадміністрації
Звивиста доріжка до 
диктатури поросте терном і 
заведе в глухий кут історії. Зорі 

спантеличено шукають у словниках і законах 
тлумачення ваших новацій. Тим часом будьте 
готові до втрати стола, стільця і портфеля.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат 
Хапатися за кожен притомний 
шанс для піару варто 
із запеклістю удава, бо 
інформаційні приводи щоразу 

все сумніші та сумнівніші. Цього тижня 
доведеться походити між крапельками дощу, 
аби всім догодити.

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Вас ніщо не зможе відволікти 
від роботи. Ви трудоголік. 
Не панікуйте, якщо зазнали 
невдачі. Вона загартує. 

Почуєте неочікувану пропозицію від 
керівництва. Намагайтеся цінувати все, що 
маєте. І отримаєте більше.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Непевні часи надиктують 
вам нові фантастичні ідеї 
щодо креативу й естетичного 

поліпшення життя людей на ввіреній вам 
території. Спробуєте щось на кшталт за 
день оженитися, поміняти жінку та пройти 
шлях від пацана до пана. 

часопис Kłosy

Синагога на малюнку 1872 року
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погляд у минуле

21 грудня – Анфіса, Кирило, 
Потап, Сергій
22 грудня – Анна, Степан, 
Сафрон, Олександр, Василь, 
Володимир, Євфросинія, 
Вишеслав
23 грудня – Хома, Ангеліна, 
Вiкторiя, Iван, Анатолій, 
Радислав 
24 грудня – Данило, 
Никон, Лука, Адам, 
Леонтій
25 грудня –
Олександр, 
Спиридон
26 грудня – 
Арсеній, Євгеній, 
Орест
27 грудня – 
Аполлон, Филимон, 
Максим, Радомисл

21 грудня – Анфіса, Кирило, 
П С ій
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 27 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
фоторамка-колаж.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

анило,
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й,

мон, 
исл

* 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.

Розфарбуйте малюнок.

ЯК АМЕРИКАНЦІ ЗАХВОРІЛИ НА ЗОЛОТУ ЛИХОМАНКУ

судоку
   Ігрове поле складається з квадрата розмі-

ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Допоможіть звірятку пройти 
через лабіринт.

У грудні 1848 року 
президент США 

Джеймс Полк підтвердив, 
що в Каліфорнії знайшли 
поклади золота. Цим 
він спровокував золоту 
лихоманку 1849 року.

Перші золоті самородки ви-
падково знайшов американ-
ський тесля Джеймс Вілсон Мар-
шалл. Він гуляв берегом річки 
Американ-Рівер і помітив ма-
ленькі яскраво-жовті камінчики, 
розкидані на піску. Це було само-
родне золото. Історія про нього 
дійшла до Сан-Франциско. У кінці 
1848 року в нью-йоркській газеті 
«Геральд» з’явилося перше пові-
домлення про поклади золота в 
Каліфорнії. 

Багато каліфорнійських сімей 
позалишали напризволяще свої 
поля і ферми й кинулися добу-

вати золото. А на початку 1849 
року в Сан-Франциско прибув 
корабель «Каліфорнія» з першою 
великою групою золотошукачів. 
Уже до середини 1849 року Аме-
рику охопила золота лихоманка. 
Чоловіки та жінки покидали міс-
та й вирушали до берегів річки 
Американ-Рівер. Навіть солдати 
дезертирували з армії. За 1850 

рік до Каліфорнії прибуло понад 
сто тисяч осіб, спраглих знайти 
золото і швидко розбагатіти. Аме-
риканці наче втратили розум: чо-
ловіки залишали сім’ї, а ті, в кого 
не було нікого, просто забивали 
свої будинки дошками або ви-
ставляли їх на продаж практично 
за безцінь і їхали на копальні.

Однак з 1853 року золото 

ставало знайти все важче, між 
старателями була запекла кон-
куренція. Більшості з них знайде-
ного золота вистачало, аби лише 
покрити витрати на їжу, одяг та 
інструменти. Тому в 1855 році 
люди почали повертатися у свої 
домівки, що ознаменувало закін-
чення Каліфорнійської золотої 
лихоманки.

en.w
ikipedia.org

За десять років щонайменше 400 тисяч людей 
прибуло в Каліфорнію у пошуках золота
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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!

цмайте шанс виграти р й приз.приз. 
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GOOGLE САМОСТІЙНО 
РОЗРОБИВ ШТУЧНИЙ 
ІНТЕЛЕКТ 
Штучний інтелект від Google 
AutoML самостійно створив новий 
штучний інтелект. Розробники 
кажуть, що нова нейронна мережа 
перевершує аналоги, які створили 
люди, пише Science Alert.

Програма AutoML діє як контро-
лер, який розробляє дочірню нейро-
мережу для спеціалізованого завдан-
ня. Цій дочірні мережі NASNet треба 
було розпізнати на відео людей, авто-
мобілі, світлофори, сумки та рюкзаки. 
NASNet успішно це зробила в 82,7% 
випадків. Це на 1,2% краще за мину-
лий рекорд. 

Крім того, менш затратна версія 
NASNet перевершила найкращі схо-
жі моделі для мобільних платформ на 
3,1%.

Подібні алгоритми комп’ютерного 
зору можна використати для ство-
рення складних роботів або для до-
помоги людям зі слабким зором. Такі 
алгоритми можуть також допомогти у 
вдосконаленні технологій автономно-
го водіння.

Основний мінус створення подібних 
нейромереж – неможливість контролю-
вати процеси AutoML і створення інших 
штучних інтелектів. 

НАЙБІЛЬШЕ 
НОБЕЛІВСЬКИХ 
ЛАУРЕАТІВ – У США 
Видання Тexty.org.ua склало 
схему походження нобелівських 
лауреатів. У таблицю включено всі 
медалі – природничі, економічні, 
миру, літератури.

У абсолютних цифрах на першому 
місці США. Далі в десятці – країни пер-
шого світу.

Видання вирішило не включати 
Україну в списки, адже кожен з людей, 
які названі Нобелівським комітетом, має 
до країни різний стосунок.

Йосеф Шмуель Агнон (література, 
1966) народився в Бучачі (нині Терно-
пільщина, тоді Австро-Угорщина), писав 
ідішем та івритом.

Роалд Гоффман (хімія, 1981) наро-
дився в Золочеві (нині Тернопільщина, 
тоді Польща), єврей, який у дитинстві 
пережив концтабір, втік до Західної Єв-
ропи, згодом до США.

Ілля Мечников (медицина, 1908) 
народився на Харківщині, тоді в Росій-
ській імперії. Вчився у Харкові, останні 
30 років життя провів у Парижі (його 
включають у всі міжнародні списки як 
українця).

Зельман Ваксман (медицина, 1952) 
народився на Вінниччині, закінчив шко-
лу в Одесі, тоді в Російській імперії. Еміг-
рував до США підлітком.

Світлана Алексієвич (література, 
2015) народилася в Івано-Франківську 
(тоді Станіслав) у сім’ї відрядженого 
туди радянського військового, білоруса. 
Маму називає українкою.

наука вражає

нагороди

15 ФАКТІВ ПРО БОРЩ 

ПІСЛЯ «СИНЬОГО КИТА» – «ЧЕРВОНА СОВА»

Вважається, що борщ отримав 
назву від рослини, яка 
зараз відома як сибірський 

борщівник. Раніше ця рослина була 
основним інгредієнтом супу, пише 
«Всвіті».

1 У давнину українці традиційно готували 
борщ на поминальний обід, вважалося, 

що з парою від борщу відлітає до раю душа 
небіжчика.

2 Є понад 70 складених і описаних рецеп-
тів червоного борщу, найскладнішим 

та найдорожчим з яких вважається «Борщ 
київський». Бульйон для нього варять з 
яловичини, баранини та свинини, а окрім 
обов’язкових складників, додають натураль-
ний хлібний квас.

3 На Чернігівщині готують борщ з грибними 
«вушками» і називають його переяслав-

ським.

4 Полтавчани борщ варять на основі куря-
чого бульйону і обов’язково кладуть до 

нього традиційні для свого регіону галушки.

5 На Житомирщині борщ має два різновиди: 
поліський з в’яленими в’юнами і грибами 

та коростенський на сухофруктах.

6 Є на карті України регіон, у якому взагалі 
немає свого борщу, – це Закарпаття. Там 

варять борщ з картоплі та буряка, без капус-
ти, і називають його львівським.

7 Галичани в давнину готували борщ дуже 
ріденьким, без картоплі, тільки з буряка, 

приправляючи засмажкою, а для кислоти до-
давали вишневий чи яблучний сік.

8 У єврейській кухні борщ готують суто на 
курячому м’ясі й додають досить багато 

цукру, а буряк не тушкують, а відварюють.

9 Є в кулінарії навіть «Московський борщ», 
який готують на бульйоні з яловичини і 

копченостей, а подають із нарізаними сосис-
ками.

10 У класичний український борщ в само-
му кінці варіння обов’язково кладуть 

свіже свиняче сало, товчене з часником, сіл-
лю і зеленню, знімають каструлю з вогню, на-
кривають кришкою, дають борщу настоятися 
не менш як півгодини (що довше, то краще) і 
тільки тоді подають.

11 Замість томату до борщу в давнину до-
давали сироватку, кисле молоко, кислу 

капусту, ягоди або незрілі яблука. Томатна за-
правка з’явилася в українському борщі лише 
в кінці XIX – на початку XX століття. Тоді в 
Україні стали вирощувати помідори.

12 Українські ЗМІ часто використовують 
неофіційний «індекс борщу» (за ана-

логією «індексу біг-мака») для оцінки купі-
вельної спроможності різних валют, а також 
визначення реальної інфляції гривні. «Індекс 
борщу» – це середня сукупна ціна продуктів, 
потрібних для приготування певного об’єму 
цієї страви станом на певну дату.

13 Палкими шанувальниками українського 
борщу були письменник Микола Гоголь, ім-

ператриця Катерина ІІ, балерина Анна Павлова.

14 На честь українського борщу було на-
звано невелике містечко Борщів, що на 

Тернопільщині. Щоосені воно стає центром 
фестивалю «Борщ-їв». 

15 Є географічне поняття «борщовий 
пояс», що охоплює території, на яких 

традиційно готують борщ, – від південно-
східної Польщі через Україну, Білорусь до ро-
сійських регіонів на Волзі та Дніпрі.

В Україні набирає обертів нова 
суїцидальна гра «Червона 

сова». Таку інформацію 
оприлюднив уповноважений 
Президента України з прав 
дитини Микола Кулеба.

За його словами, спочатку 
дітям відправляють посилання, 
за яким потрібно перейти (воно 
ніби викидає помилку). «Але 
завдяки цьому посиланню ку-
ратори дізнаються орієнтовну 
адресу  проживання учасника. 
Якщо дитина відмовляється 
виконувати якесь завдання, її 
шантажують, що знають адресу 
і приїдуть до неї на розбірки», – 
пояснив Кулеба.

За словами посадовця, одні 
з основних завдань – постійно 
бути online, миттєво відповіда-
ти на повідомлення кураторів, 
що їх вони надсилають у режимі 

24/7, дивитися психоделічні ві-
део посеред ночі й слухати аудіо 
з «потойбічного світу».

Кулеба назвав основні по-
ведінкові ознаки участі дитини 
у «групах смерті»: відчуженість, 
втома, постійно хоче спати, 
сидить у мережі посеред ночі, 
з’являються порізи на руках. 
«Якщо ви помітили ці вияви у 
дитини – не дорікайте і не кри-
чіть на неї! Одразу починайте 
довір ливу розмову. Запевніть, 
що ви допоможете їй вийти з 
гри і захистите від наслідків. 
Якщо дитина не йде на контакт, 
потрібно негайно звернутися 

до психолога», – пояснює Ку-
леба.

«Червона сова» ледь не вби-
ла 14-річну Леру з Києва. Дівчи-
на зникла з дому, а наступного 
дня поліція знайшла її в Умані. 
Знайомі Лери повідомили, що 
вона була у відчуженому стані, 
з порізами на руках, розібраним 
на деталі телефоном та мала в 
кишені інструкцію щодо подаль-
ших дій.

Нагадаємо, близько 13 ти-
сяч дітей середнього і старшого 
шкільного віку зареєстровані в 
групах у мережі, які підштовху-
ють їх до суїцидальних настроїв. 

obozrevatel.com

Є понад 70 складених і описаних 
рецептів червоного борщу

«Червона сова» ледь 
не вбила юну киянку


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

