
КОЖЕН ТОРТ – 
ШЕДЕВР
ЛЮБОМЛЬЧАНКА ПЕЧЕ 

НЕЗВИЧНІ СМАКОЛИКИ

Це той рідкісний випадок, 
коли хист і майстерність 

доповнені добрим почуттям 
гумору. Уявіть собі: на таці – 
айфон чи дитячі іграшки. А 
насправді це бісквітне тісто, 
масляно-сирний крем та 
шоколадна поливка. 

Серед 74 колишніх 
полонених, звільнених у 
рамках великого обміну 

27 грудня, були і волиняни: Артем 
Віндюк з Ковеля та Володимир 
Гізун із села Любохини 
Старовижівського району. Артем 
був у неволі рік, Володимир – два.

З Києва хлопців супроводжувала во-
лонтер Наталя Попова. Активістка розпо-
віла, що незабаром вони повернуться до 
столиці, де проходитимуть лікування.

Звільнених з полону українських захис-
ників на рідній землі зустрічали аплодисмен-
тами, квітами та патріотичними гаслами.

«Увесь час в полоні сепари тиснули, мов-
ляв, ви нікому в Україні не потрібні, про вас 
усі забули, якщо повернетеся, то вас ні хто 
не зустріне. Казали, що земляки-бандери 
нас все одно будуть вважати зрадниками! 
А тут таке! А тут так люди зустрічають... Від 
серця тільки зараз відлягло... Яке щастя, що 
повернулися! Дихати хочеться!» – поділила-
ся Наталія Попова враженнями.

У Луцьку героїв привітали і військові 
капелани, які неодноразово й самі стояли 
пліч-о-пліч із захисниками під ворожими 
кулями. Усі разом заспівали Гімн України й 
випустили в небо білих голубів як символи 
миру та поклали квіти до фотостенду Не-
бесної Сотні і Героїв АТО.

«Дорогі мої волиняни, хочу, аби ви ні-
коли не потрапляли туди, куди потрапив 
я. Такого не побажаю навіть ворогу. Дякую 
усім волонтерам, усій Волині за те, що під-
тримували. Найбільше вдячний родині за 
моральну підтримку», – зазначив звільне-
ний ковельчанин Артем Віндюк.

Військового з Ковеля із січня минуло-
го року бойовики утримували в полоні у 
Луганську. Раніше він вважався безвісти 
зниклим, однак згодом його включили 
до переліку тих, хто знайшовся. А от про 
звільнення Володимира Гізуна стало відо-
мо останньої хвилини, адже волинянина не 
було у списках бійців на обмін.

Наразі інших полонених-волинян офі-
ційно в ОРДЛО не лишилося. Однак 17 бій-

ців досі вважаються зниклими безвісти. Їду-
чи додому, хлопці казали, що бажають, аби 
усі полонені повернулися додому живими, 
здоровими і з перемогою. У тяжких умовах 
полону їх підтримувала віра в батьківщину 
і в те, що вдома на них чекають рідні. Бійці 
подякували усім, хто їх зустрічав, за пода-
рунки, квіти та слова підтримки.

«Було дуже важко, але ми – українці, во-
линяни – не здаємося. Ті хлопці, які лиши-
лися, теж не здаються, бо вони знають, що їх 
обміняють, усе буде добре. Ми захищаємо 
Україну і будемо її захищати», –  зауважив 
Артем Віндюк.

«Вони питали: «Ти прийшов стріляти 
в дітей?» Я казав: «Ні, я прийшов воюва-
ти проти російської агресії за Донецьк, 
я прийшов за український народ»... І ми 
неодмінно повернемо до складу України 
Донецьк і Луганськ, Горлівку. Крим і Дон-
бас – наші, українські землі», – додав Во-
лодимир Гізун.

До слова, українська сторона передала 
бойовикам 233 полонених.

МОЛОЧНІ МОНОПОЛІСТИ 
ПОЗБАВЛЯЮТЬ СЕЛЯН 
ЗАРОБІТКУ

Волинське територіальне відділення 
Антимонопольного комітету 

встановило причинно-наслідковий 
зв’язок між заготівельними цінами 
на молочну сировину від населення 
та цінами на готову продукцію. Як 
стверджують у територіальному 
відділенні, при зниженні заготівельних 
цін до 33,3% виробники, відповідно, 
знижують оптово-відпускну ціну до 
22,9-32%. 
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ПРОГРАВШИ ВСІ СУДИ, ГУНЧИК 
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«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРСУ»

баба Яга проти

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 6

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 18  читайте на стор. 21

підсумки

БЮДЖЕТ-2018: 
ХТО ВИГРАВ, 
ХТО ПРОГРАВ?

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ВЛАСНІ 
КИШЕНІ ПЕРЕБОРОЛИ 
ОБІЦЯНКИ НА МАЙДАНІ»

Голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця вважає, що в нинішній 

Верховній Раді давно не працюють 
жодні конституційні закони, а народні 
депутати не дотримуються обіцянок, що 
їх дали українцям.

з перших вуст

солодко й красиво

на захисті селян
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ФОНДИ РОЗВИТКУ 
ВІДКРИЛИ НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Символ 2018 року – Жовтий 
Земляний Собака. Астрологи 

запевняють, що це буде спокійний 
рік, який мине під знаком 
дипломатії і терпеливості, сімейних 
цінностей і любові. Загалом на нас 
чекає сприятливий в усіх сферах 
період.

прогноз

ГЕРОЯМ СЛАВА!

по поличках

ЗБИТКИ ВІД
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ІЗ НАДІЄЮ СПОДІВАЮЧИСЬ. 
ФУТБОЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ 2018 РОКУ

РОЗПОЧИНАЮЧИ 
НОВИЙ РІК, 
ЗНАХОДИМО 
ОЧІКУВАННЯ ТА 
СПОДІВАННЯ, 
ЯКІ МОЖУТЬ 
ПОКРАЩИТИ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ФУТБОЛ

ЖОВТИЙ СОБАКА 
ОБІЦЯЄ СПОКІЙНИЙ РІК

ВОЛИНСЬКІ ЗАХИСНИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ З ПОЛОНУ
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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 Коли люди не знають собі ціни, починається інфляція. Борис Крутієр

У ПЕРУ АВТОБУС ЗЛЕТІВ У 
ПРІРВУ
3 січня в Перу автобус, водій якого пе-
ревищив швидкість, впав у стометрову 
прірву. 48 осіб загинуло.

У НІГЕРІЇ – ТЕРАКТИ
2 січня в Південній Нігерії у церкві роз-
стріляли парафіян. Прихожани саме по-
верталися зі служби. Щонайменше 12 
людей загинуло. А 3 січня в Південно-
східній Нігерії смертник підірвав себе у 
мечеті. Щонайменше 11 загиблих. 

В ІРАНІ – ПРОТЕСТИ
Від 30 грудня до 2 січня в Ірані тривали 
народні протести. Демонстрації охопи-
ли понад 30 міст. Люди вимагали зміни 
влади та поступу в економіці, оскільки 
зростає рівень інфляції. У сутичках за-
гинуло мінімум 20 осіб.

ІДІЛ ОГОЛОСИЛА ВІЙНУ 
ХАМАСУ
Ісламська держава оголосила ХАМАСу 
війну, оскільки бойові групи ІДІЛ у Газі 
придушено. Ісламісти також звинувачу-
ють ХАМАС в тому, що їхні представники 
не змогли протистояти визнанню США 
Єрусалиму столицею Ізраїлю.

ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВИ 
ВІДСТОРОНИЛИ
2 січня Конституційний суд Молдови 
тимчасово припинив повноваження 
проросійського президента Ігоря Додо-
на. Він повторно відхилив запропонова-
ні прем’єр-міністром кандидатури п’яти 
міністрів і двох віце-прем’єрів.

У ЄВРОПІ ЛЮТУЄ УРАГАН
Ураган «Елеонор» пройшов Північною 
Європою. Щонайменше 6 людей загину-
ло. У Великобританії десятки тисяч бу-
динків без електрики, на півночі Фран-
ції – 200 тисяч осель. У Франції 9 людей 
отримали травми. У Швейцарії через 
ураган потяг зійшов з рейок, кілька па-
сажирів травмовано.

НА МАДАГАСКАРІ – ЦИКЛОН
Циклон «Ава», який вдарив по Східно-
му Мадагаскару 5 і 6 січня, вбив щонай-
менше 29 людей. Ще 3 поранено, понад 
13 тисяч евакуйовано.

У ЄВРОПІ – ТЕПЛО, У США – 
МОРОЗИ
У Канаді та США – аномальні морози. А 
от на заході Штатів, на Алясці, у Європі 
та Азії – весняна погода. У Сіднеї ре-
кордна за 80 років спека – +48 °C. У штаті 
Массачусетс вода з океану затопила ву-
лиці й замерзла. У Флориді вперше за 28 
років випав сніг, від холоду замерзають 
ігуани. Жертвами «циклону-бомби» ста-
ло щонайменше 16 людей.

ПОМЕР ЛІДЕР МОРМОНІВ
Глава церкви мормонів Томас Спенсер 
Монсон помер у Солт-Лейк-Сіті 2 січня. 
Йому було 90 років.

У ТУРКМЕНІСТАНІ – ТАБУ НА 
ЧОРНІ АВТО 
З січня в Туркменістані усі власники тем-
них авто змушені перефарбовувати свої 
транспортні засоби у білий або світлий ко-
лір. Президент країни не любить чорний.

1600 АВТО ЗГОРІЛИ У 
ЛІВЕРПУЛІ
Парковка для машин вигоріла вщент у 
новорічну ніч. 1600 авто знищено. Во-
гонь в одному автомобілі спровокував 
загоряння інших. 

БЕЛЬГІЯ ТА НІДЕРЛАНДИ 
ОБМІНЯЛИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ
Бельгія отримала півострів площею 3 га, 
а Нідерланди – 16 га. Це унікальна мир-
на домовленість у повоєнній Європі.

НА ЕВЕРЕСТ НАОДИНЦІ – ЗАСЬ
Альпіністам заборонили підніматися на 
Еверест поодинці. Таке рішення ухвалив 
уряд Непалу через велику кількість за-
гиблих у Гімалайських горах.

У КАЛІФОРНІЇ – ЧЕРГИ 
ЗА МАРИХУАНОЮ 
З січня у Каліфорнії заради відпочинку 
можна купувати марихуану. Тепер до лі-
цензованих магазинів з продажу канабісу 
в штаті вишикувалися довжелезні черги. 

світова хроніка ПО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ – ПО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ – 
У НОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТРУ НОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

для людей

ХОТІЛИ 
ПОКВИТАТИСЯ 
З ЖИТТЯМ

на грані

ВУЛИЦЯ РІЗДВЯНИХ 
ЯНГОЛІВ

за ґратами

В’ЯЗЕНЬ СІЗО ПОМЕР УНАСЛІДОК ДІАБЕТИЧНОЇ КОМИВ’ЯЗЕНЬ СІЗО ПОМЕР УНАСЛІДОК ДІАБЕТИЧНОЇ КОМИ

СВІТЛОФОРИ СТАНУТЬ «РОЗУМНИМИ»СВІТЛОФОРИ СТАНУТЬ «РОЗУМНИМИ»безпека руху

по-святковому

Луцьк

Послуги з реєстрації 
авто, видачі та 
зміни посвідчення 

водія, видачі довідок про 
несудимість відтепер 
можна отримати в 
новому сервісному центрі 
МВС у селі Струмівка, 
який відкрили 28 грудня.

Начальник Головного сер-
вісного центру МВС Владислав 
Крик лій розповів, що ювілейний 
50-й в Україні сервісний центр 
МВС є повноцінним автохабом, 
куди громадянин чи юридич-
на особа може завезти авто і на 
місці пройти процедуру від роз-
митнення транспортного засобу 
до сертифікації його на держав-
ні номерні знаки. Наступного 

року планують також розширити 
кількість онлайн-послуг. Пред-
ставленість сервісних центрів у 
регіонах розширюватимуть за 
рахунок підключення ЦНАПів, 

яким делегують надання деяких 
послуг.

Новий сервісний центр пра-
цює за адресою: село Струмівка, 
вулиця Рівненська, 74. Громадян 

тут обслуговують без обідніх пе-
рерв з вівторка до п’ятниці з 9:00 
до 18:00 та в суботу з 9:00 до 16:45, 
понеділок та неділя – вихідні. Тут 
надають послуги з реєстрації авто, 
видачі та зміни посвідчення водія, 
видачі довідок про несудимість.

Працює термінал оплати по-
слуг на місці, передбачені дитя-
чий куточок та зона буккросингу. 
Надворі для відвідувачів встано-
вили лави із сонячними батаре-
ями та виходами для підзарядки 
телефонів.

Отримати консультації щодо 
послуг можна за телефоном 
(044) 290-18-99 або поставивши 
запитання на сторінці Facebook Го-
ловного сервісного центру МВС.

Новий сервісний центр є повноцінним автохабом

Луцьк

До кінця 2019 року майже всі світлофори 
в обласному центрі замінять на нові з 
відеокамерами, які регулюватимуться 
з єдиного центру управління. Проект 
вдасться реалізувати завдяки грантовому 
фінансуванню, яке отримала Луцька міська 
рада.

Перший заступник міського голови Григо-
рій Недопад повідомив: 

«Проект готували департамент ЖКГ та між-
народних відносин Луцької міської ради. Спіль-
ний проект Луцька та Хелма переміг у кон-
курсному відборі грантів від ЄС. Зараз триває 

процес підготовки до підписання контрактів. 
Подібна система вже працює в Києві, ефектив-
но себе зарекомендувала і в Житомирі. Вартість 
проекту – €820 тис., частину коштів плануємо 
передбачити у міській казні». 

Він також додав, що замінити планують 34 
світлофорні об’єкти. Загалом у Луцьку їх 40. Піс-
ля підписання контрактів на реалізацію проек-
ту відведено 18 місяців. 

Зауважимо, що ця система дає поліцей-
ським додаткову можливість виявляти поруш-
ників ПДР, тому після встановлення «розумних 
світлофорів» правоохоронці матимуть змогу 
домовитися про співпрацю з міською радою.
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Луцьк

Життя 59-річного в’язня Луцького 
СІЗО Ігоря Наймушина обірвалося ще 
26 листопада. Однак лише зараз стали 
відомі подробиці смерті чоловіка.

Наймушин хворів на цукровий діабет і 
потрапив із СІЗО до Луцької міської лікарні 
у вкрай важкому стані. Невдовзі в реанімації 
він впав у кому і помер. При цьому чоловік 
весь час до останніх хвилин життя перебував 
у кайданках, повідомляє ТРК «Аверс». 

«Він прибув до нас 20 листопада у вкрай 
важкому та занедбаному стані, був дуже ви-
снаженим. До такого могли призвести по-
рушення в дієті, невчасне прийняття інсулі-
ну», – повідомив завідувач реанімаційного 
відділення ЛМК Ярослав Семицький.

Ігор Наймушин – ветеран афганської вій-
ни та ліквідатор аварії на ЧАЕС. Під час суду 
його захисники неодноразово подавали 
клопотання про зміну запобіжного заходу 
у зв’язку з тяжким станом здоров’я. Однак 

суддя відхилив усі звернення.
За цим фактом прокуратура порушила по-

вторне кримінальне провадження, адже пер-
ше провадження за фактом смерті закрили за 
три дні. 

Нагадаємо, 22 жовтня в Луцькому слідчо-
му ізоляторі помер інший ув’язнений – Дмит-
ро Листовничий. Матері віддали понівечене 
тіло сина з численними травмами та забоями, 
а у виписці вказали, що він помер природною 
смертю.

Луцьк

Напередодні Різдва центральну вулицю 
Луцька прикрасили ілюмінацією у вигляді 
янголів. 

Різдвяні інсталяції арт-об’єктів різної кон-
фігурації розмістили вздовж пішохідної зони 
вулиці Лесі Українки. Осяйні фігурки припали 
до вподоби лучанам і гостям обласного цен-
тру, які охоче фотографуються біля янголів та 
інших оригінальних новорічних об’єктів. 

У самісінькому центрі міста, неподалік від 
новорічних ялинок, змонтували кулю з гір-
лянд та дві арки, що світяться.

Луцьк, Володимир-Волинський

У другий день Різдва патрульні 
отримали повідомлення, що на 
горищі луцької дев’ятиповерхівки у 
вікні сидить невідома особа. Екіпаж 
миттєво прибув на місце події.

Один з інспекторів за лічені секун-
ди вибіг на горище, де виявив жінку, яка 
сиділа, спустивши ноги. Патрульний ви-
рішив не вести з нею жодних перемо-
вин, адже громадянка була за мить від 
падіння. Чоловік тихенько підійшов і 
вхопив її за одяг, затягнувши досере-
дини. За словами інспектора, усе від-
булося за кілька секунд. Далі 31-річну 
пані передали медикам, повідомили у 
Патрульній поліції області.

Менше пощастило жінці, яка ви-
пала з вікна багатоповерхового гурто-
житку на вулиці Луцькій у Володимирі-
Волинському. Постраждалу з 
численними травмами доправили до 
місцевої лікарні, інформує «БУГ». Життю 
жінки нічого не загрожує.

А 28-річний житель княжого міста 
3 січня вчинив самогубство у власній 
квартирі. Як розповіли поліцейські, 
близько 16-ї години надійшло повідом-
лення від місцевої жительки про те, що 
її син повісився. Інцидент трапився у 
їхній квартирі на вулиці Генерала Шухе-
вича. Чоловік був одружений.

АВАРІЯ НА МОСТУ ЗАБРАЛА ДВА ЖИТТЯ
трагедія

Луцьк

У трагічній ДТП, яка сталася 3 січня на 
рівненському мосту, загинули двоє пасажирів 
легковика.

Того дня близько 22-ї години таксі на іноземній 
реєстрації врізалося у відбійник. Один із пасажирів 
загинув на місці. Іншого доправили в медзаклад у 
важкому стані. Однак врятувати його життя лікарям 
не вдалося. 23-річний водій перебуває у травмато-
логічному відділенні в стані середньої тяжкості. 

Обставини аварії встановлюють. Тим часом ро-
дичі загиблих шукають свідків моторошного ДТП. 
«У кого є будь-яка інформація, фото або вiдео, будь 
ласка, вiдгукнiться. Свідків просимо зв’язатися за 
номером 050-205-19-31», – просять родичі.

facebook.com
/vlad.shostak

volynnew
s.com

Світлофори регулюватимуться 
з єдиного центру управління

У Луцьку можна сфотографуватися із янголом

Авто врізалося у відбійник
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для своєї країни. Бенджамін Франклін

КОМПАНІЯМ ПРЕЗИДЕНТА 
ЩАСТИТЬ ІЗ ТЕНДЕРАМИ
Приватні фірми Петра Порошенка то-
рік виграли тендерні контракти на 
29,3 млн грн. Найбільший контракт – на 
14,5 млн грн – від військової частини 
А0456 отримав столичний завод «Кузня 
на Рибальському».

АРЕШТУВАЛИ 
ХАРКІВСЬКОГО ТЕРОРИСТА 
31 грудня Київський районний суд Хар-
кова арештував Володимира Безуха, 
який напередодні захопив відділення 
«Укрпошти» і заручників у ньому. Теро-
риста утримуватимуть під вартою 60 діб 
без можливості внести заставу. 

ПОНАД 40 ТЕРОРИСТІВ 
ОТРУЇЛИСЯ ОКОВИТОЮ
Щонайменше 41 російський найманець 
у новорічну ніч отруївся горілкою, яку 
виробляли в ДНР. Підприємство контро-
лює дружина ватажка ДНР Олександра 
Захарченка Наталія Гладкова.

ЗААРЕШТУВАЛИ «ЕКС-
МІНІСТРА» КРИМУ 
Так званого колишнього міністра охо-
рони здоров’я Криму Петра Михаль-
чевського 8 січня заарештували в Києві. 
Його підозрюють у державній зраді.  

УКРАЇНКИ У США 
ПОТРАПИЛИ В ДТП
У ніч на 1 січня у США українська мо-
дель Єлизавета Кузьменко потрапила в 
ДТП. П’яний водій Mercedes в’їхав у таксі 
Uber Toyota Prius, в якому перебували 
модель, її фотограф та подруга. Дівчата 
вижили, Ліза уже вийшла з коми.

ПОНАД П’ЯТЬ ТИСЯЧ ОСІБ – 
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
У 2017 році Президент Петро Порошен-
ко припинив українське громадянство 
майже 5,2 тисячам людей, майже тисячу 
осіб прийняв у громадяни.

У ПОЛКУ «АЗОВ» – 
ГРАНАТОМЕТИ ЗІ США
Українські війська на Донбасі вже ма-
ють летальне озброєння. Йдеться про 
гранатомети PSRL. Їх постачає компанія 
AirTronic USA із Техасу.

НА КІПРІ ЗАМОРОЗИЛИ 
АКТИВИ АХМЕТОВА
Кіпрський банк заморозив $820 млн 
активів олігарха. Предметом судового 
спору став продаж «Укртелекому», за 
який Рінат Ахметов не виплатив більшу 
частину суми.

В УКРАЇНІ – НОВИЙ 
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 
Середня зарплата в Україні – 7351 грн. 
Ті, хто отримує «білу» зарплату, сплачу-
ють 18% податку на доходи фізичних 
осіб та 1,5% військового збору. 1600 грн 
від середньої плати йде на пенсію, опла-
ту лікарняного, нещасний випадок. Но-
вий прожитковий мінімум зафіксовано 
на рівні 1700 грн.

СТАРТУВАЛА РЕЄСТРАЦІЯ 
НА ПРОБНЕ ЗНО
Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 
9 до 31 січня. З 24 березня – тестування 
з української мови і літератури, а 31 бе-
резня – з історії України, математики, 
біології, географії, фізики, хімії, англій-
ської, іспанської, німецької, французь-
кої мов.

М’ЯСО ПОДОРОЖЧАЛО
В Україні за останній рік м’ясний кошик 
подорожчав на 36%. Сало зросло в ціні 
на 67%, свинина – на 39%, яловичина – 
на 33%, курятина – на 28%.

1,7 МЛРД – НА РОБОТУ 
ДЕПУТАТІВ
Верховна Рада передбачила на фінан-
сування свого апарату 1,7 млрд грн у 
державному бюджеті на 2018 рік, що на 
500 млн грн більше, ніж торік.

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ – БЕЗ ПДВ
З 1 січня електромобілі можна ввозити в 
Україну з-за кордону без сплати податку 
на додану вартість та акцизу.

українська хронікаХТО ЗБІЛЬШУЄ ЦІНУ ЗА ПРОЇЗД? гаманець

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

У ЛІСІ – СХОВАНКА 
З ВИБУХІВКОЮ

несподівано

БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОГО ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ 

НАЛЯКАВ ГРАБІЖНИКА РУШНИЦЕЮ

нещастя

самозахист

Волинь

Вартість проїзду 
в автобусах 
приміського 

та внутріобласного 
сполучення зросла 
подекуди на 40-
50%. Чиновники ОДА 
запевняють, що не 
можуть вплинути на 
перевізників. Однак 
антимонопольники 
вважають інакше й 
кажуть: в ОДА таки 
мають право впливати на 
формування цін.

У редакцію звернувся воли-
нянин із проханням розібрати-
ся в ситуації. «Допоможіть, будь 
ласка, знайти правду. З грудня 
на маршрутах №№152, 151 та 
167 підняли ціну за проїзд. На по-
чатку 2017 року її підняли з 5 до 
7 грн, тепер – до 9 грн. За рік ціна 
зросла більш ніж на 80%. Я звер-
тався в департамент інфраструк-
тури і туризму Волинської ОДА, 
а також в Антимонопольний ко-
мітет, але відповіді не отримав. 
Коли просиш перевізника пока-
зати документ, то демонструють 

лише папір з цінами та штампом 
підприємця-перевізника. Ще ка-
жуть, мовляв, більше жодного 
затвердження не потрібно, до-
статньо штампа».

Редакція звернулася по ко-
ментар в ОДА, втім посадов-
ці лише розводять руками. «Із 
грудня збільшилася кількість 
звернень від громадян щодо під-
вищення вартості проїзду на при-
міських та внутріобласних марш-
рутах. Підприємці-перевізники 
підвищили тарифи на переве-
зення у зв’язку зі здорожчанням 
паливно-мастильних матеріалів. 
Перевізники самостійно, без по-

годження облдержадміністрації, 
встановлюють вартість проїзду 
на маршруті відповідно до уря-
дової постанови від 25 березня 
2015 року №240 «Про внесен-
ня змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року №1548». Тут 
вилучається норма про те, що ор-
гани державної виконавчої влади 
та виконавчі органи міських рад 
встановлюють тарифи на переве-
зення пасажирів і багажу», – про-
коментував директор департа-
менту інфраструктури і туризму 
Волинської ОДА Іван Мирка.

Утім антимонопольники за-

уважують, що ОДА таки має пов-
новаження щодо утримання 
цінової політики, адже з перевіз-
никами укладають  договори, й 
безпідставно підвищувати ціну 
бізнесмени не можуть. 

«Приміські та внутрішньо-
обласні сполучення зараз контро-
лює департамент інфраструктури. 
Наголошу, що замовником послуг 
є саме ОДА. Тому, якщо їхні пере-
візники після укладання договору 
неправомірно підвищують тариф, 
такого бізнесмена можуть поста-
вити на місце чи розірвати з ним 
договір. Адже таких маршрутів 
у нас сотні. Зараз окремі переві-
зники підняли ціну не лише з 5 до 
9 грн, а й подекуди з 25 до 45 грн 
за квиток. Зауважу: якщо поїздка 
в Київ вартує 270 грн, поділити 
цифру на 380 км, то виходить, що 
за 1 км пасажир платить 70 коп. 
А в нас за 1 км беруть 1 грн, ще 
й у непристосованих належ-
ним чином автобусах без вигод. 
Це все мають контролювати в 
ОДА», – прокоментував ситуацію 
в. о. голови Волинського облас-
ного територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету 
України Сергій Луговий.
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Шацький район

Працівники CБУ спільно з 
поліцією виявили на території 
Шацького району схованку з 
вибухівкою та боєприпасами.

Зі схрону, облаштованого в лісі, 
правоохоронці вилучили тротилову 
шашку, мінний детонатор, три електро-
детонатори та набої різного калібру.

Розпочато кримінальне прова-
дження.

Луцьк

У районі вулиці Львівської злодій хотів 
пограбувати помешкання. На щастя, у той 
час в квартирі був власник, який дістав 
із сейфа зброю та зумів захиститися. 
Інцидент трапився 5 січня.

«Того дня я занедужав та не пішов на роботу. 
Близько 12-ї години сидів на кухні, коли почув 
дивні звуки в замку вхідних дверей. Зазирнув у 
вічко і побачив незнайомого чоловіка, який шар-

фом прикрив обличчя та «трудився» біля замка. 
Я швидко зреагував та дістав із сейфа зброю. Ви-
рішив, що не варто чекати, поки крадій «зайде» 
в гості. Підійшов до дверей, різко їх відчинив 
та попередив злочинця, що в разі подальших 
його дій у мій бік застосую проти нього зброю. 
Після цього непроханий гість швидко чкурнув 
геть. Мені пощастило, що я мав чим захищатися. 
Не знаю, чим усе це закінчилося б, якби не моя 
помпова рушниця», – зазначив чоловік.

Любешівський район

Волинянин Дмитро Багнюк 
вважався безвісти зниклим 
з 10 грудня. Того дня чоловік 
святкував день народження колеги.

А вже 4 січня тіло 27-річного 
Дмит ра знайшли на околиці Любешо-

ва. За попереднім висновком судмед-
експертів, смерть настала внаслідок 
переохолодження.

Під час зовнішнього огляду по-
ліцейські не виявили ознак насиль-
ницької смерті чоловіка. Тіло відпра-
вили на судово-медичну експертизу. 

Знахідка справді шокує

ssu.gov.ua

Приміські і внутріобласні перевезення здорожчали
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феміда

баба Яга проти ЗБИТКИ – ВІД ГУБЕРНАТОРА
НА КИЇВЩИНІ 
ЖОРСТОКО ВБИТО 
ПРАВОЗАХИСНИЦЮ
gazeta.ua

9 січня у селі Демидів 
Вишгородського району на 
Київщині попрощалися з юристом 
Іриною Ноздровською. На 
сільському кладовищі ї ї поховали 
поряд з молодшою сестрою 
Світланою Сапатинською.

«Іроди двох наших дочок убили. 
Одну машиною збили, а другу закату-
вали, бо хотіла, щоб усе по правді було. 
Вона 200 метрів додому не дійшла. Не-
далеко від нашої хати її схопили. А потім 
тіло викинули в річку», – розповів бать-
ко загиблої.

29 грудня жінка зникла, а вже 1 січ-
ня її тіло виявили в ріці Кізка біля Де-
мидова. Померла жінка за дві-три доби 
до того, як її знайшли, від множинних 
колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська вела справу про 
загибель своєї сестри, яку у вересні 
2015 року на смерть збив Дмитро Россо-
шанський, племінник районного судді. 
На момент ДТП він перебував під дією 
наркотиків.

Через два роки після трагедії Ірина 
домоглася покарання. Наприкінці трав-
ня убивцю її сестри засудили до семи 
років позбавлення волі. Однак 27 грудня 
він ледь не вийшов з-під варти. В Апеля-
ційному суді Київської області адвокат 
намагався оскаржити вирок і підвести 
свого клієнта під амністію, використову-
ючи порушення, допущені судом першої 
інстанції. Як стверджували родичі Ірини, 
вона постійно отримувала погрози.

Правоохоронці 8 січня затримали 
підозрюваного у вбивстві правозахис-
ниці. Ним виявився 64-річний Юрій Рос-
сошанський, батько Дмитра Россошан-
ського. «Під час допиту він сказав, що на 
зупинці громадського транспорту відбу-
лася сварка, після чого він дістав ніж та 
завдав жінці ударів у шию. Після скоєн-
ня злочину він відтягнув її до річки, одяг, 
на якому лишилися краплі крові, спалив 
удома в пічці», – повідомили в поліції.

злочин і кара

СААКАШВІЛІ ЗАСУДИЛИ ДО ТРЬОХ РОКІВ

Півроку судової 
тяганини, численні 
звернення та 

навіть акції протесту 
знадобилися для того, 
аби голова Волинської 
ОДА Володимир Гунчик 
зрештою підписав 
розпорядження про 
надання дозволу на 
розроблення проекту 
землеустрою для 
відведення земельних 
ділянок на клопотання 
КП «Волиньприродресурс». 

Документи були готові ще в 
липні, проте посадовець уперто 
відмовлявся їх підписувати. На-
віть коли суд визнав його дії про-
типравними, ОДА подала апеля-
цію, яку, зрештою, теж програла.

Землі потрібні комунальному 
підприємству для видобування 
торфу. Йдеться про земельні ді-
лянки державної власності зе-
мель запасу водного фонду на ро-
довищах Велике Багно (274,4 га) 
та Коза-Березина (300 га).

Землі використовуватимуть 
для видобування торфу, придат-
ного для виробництва брике-
тів, приготування компосту та в 
якості ґрунту торф’яного. Спец-
дозволи на користування цими 
ділянками «Волиньприродре-
сурс» отримав ще 2 лютого 2017 
року. До липня було зібрано всі 
документи, в ОДА подано кло-
потання про надання дозволу 
на розроблення проекту земле-
устрою. Але конструктивної 
співпраці комунального підпри-
ємства з виконавчою гілкою вла-
ди через особисті амбіції голови 
ОДА налагодити не вдалося. Тому 
юристи КП були змушені зверта-
тися до суду.

tsn.ua

5 січня Тбіліський міський суд визнав 
Міхеіла Саакашвілі винним у справі «про 
злісне перевищення повноважень» на 
посаді президента Грузії і присудив йому 
три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинувачення-
ми прокуратури в тому, що Саакашвілі у 2009 
році помилував чотирьох поліцейських, які 
відбували тюремний термін за вбивство в 
2006 році співробітника банку Сандро Гірг-
віліані. Справа набула широкого резонансу 
в Грузії, оскільки до вбивства були опосеред-
ковано причетні колишній міністр внутрішніх 

справ Вано Мерабішвілі, начальник департа-
менту конституційної безпеки Дата Ахалая та 
інші високопоставлені співробітники право-
охоронних органів.

Натомість сам Міхеіл Саакашвілі вважає 
вирок стосовно нього незаконним і таким, що 
суперечить міжнародним та національним 
нормам.

Політик зазначив, що суд над екс-
президентом за використання ним права на 
помилування, яке ніяк не обмежене, свідчить 
про цілком політичний характер цього про-
цесу. «Грузинська влада не знайшла на мене 
за п’ять років нічого суттєвого: жодних фактів 

корупції, інших правопорушень», – додав він.
Саакашвілі також висловив переконання, 

що цей вирок (так само, як і паралельний су-
довий процес у Києві) «свідчить, що олігар-
хічні влади в Україні і Грузії діють синхронно 
і в повній координації одна з одною» проти 
нього.

«Те, що Володимир Путін усі ці роки ви-
магав вжити проти мене цих репресивних за-
ходів і від грузинської, і від української влади, 
ні для кого не секрет... Моя боротьба трива-
тиме до повної перемоги наших народів над 
олігархатом, корупцією та бідністю», – заявив 
лідер партії «Рух нових сил».

glavcom
.ua

Волинський окружний адмі-
ністративний суд визнав проти-
правним рішення голови ОДА, 
яким відмовлено у наданні до-
зволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне 
користування для видобутку 
торфу.

ОДА подала апеляцію до 
Львівського апеляційного адмі-
ністративного суду, однак і цю 
справу було програно. У Львові 
рішення суду першої інстанції за-
лишили без змін.

Постановою суду голову ОДА 
зобов’язали підписати розпоря-
дження згідно з клопотаннями 
КП. Судові рішення Володимир 
Гунчик виконав лише 28 грудня.

Нинішні розпорядження 
щодо торфовищ на користь «Во-
линьприродресурсу» дають пер-
спективи на покращення ситуації 
й для ДП «Волиньтоф». Обидва 
підприємства уклали догово-
ри про надання послуг. Ідеться 
про виконання з допомогою 
технічних засобів «Волиньтор-
фу» болотно-підготовчих робіт 
та видобування торфу на родо-

вищах, на користування якими 
«Волиньприродресурс» отримав 
спецдозволи.

Радник голови Волиньради 
Веніамін Туз вважає: рішення 
суду є підтвердженням того, що 
і обласна рада, і КП «Волинь-
природресурс» рухаються в 
правильному напрямку у вико-
ристанні надр. Він певен, що ви-
конавча влада області має якщо 
й не сприяти в розвитку «Волинь-
природресурсу», то принаймні 
не заважати його діяльності: «На 
жаль, на рівні виконавчої гілки 
влади не виробилася політика 
користування покладами торфу, 
міді, бурштину як такого ресурсу, 
що має працювати на покращен-
ня життя волинян. Обласна рада 
та ОДА мають спільно працюва-
ти в цьому напрямку. Ми маємо 
бути господарями на своїй зем-
лі», – наголосив він. 

Що заважало губернатору 
підписати документи ще в липні, 
а не доводити справу до півріч-
ної судової тяганини, – невідомо. 
Своїми діями посадовець забло-
кував роботу ДП «Волиньторф», а 
Волинь втратила сотні мільйонів 

ПРОГРАВШИ ВСІ СУДИ, ГУНЧИК ТАКИ ПІДПИСАВ 
ДОЗВОЛИ «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРСУ»

гривень. Через дії голови ОДА 
до акцій протесту неодноразово 
вдавалися працівники цього під-
приємства.

Реагуючи на ситуацію, голо-
ва обласної ради Ігор Палиця 
звернувся до управління СБУ в 
області. «Вважаю, що голова ОДА 
здійснює диверсію. Ця людина 
працює не на Україну, не на благо 
народу, не на Президента. Впев-
нений, що глава держави не знає, 
що відбувається на Волині», – за-
уважив голова облради.

Зі слів Ігоря Палиці, область 
уже втратила через це сотні 
мільйонів гривень. Попри підви-
щення ціни на торф та готовність 
представників інших областей 
його купувати, підприємство не 
може його продавати, адже тор-
фу немає. Зрештою він закликав 
СБУ відреагувати на ситуацію.

До начальника управління 
СБУ у Волинській області Юрія 
Фелонюка з депутатським за-
питанням звертався і депутат 
облради, директор КП «Волинь-
природресурс» Василь Столяр. 
«Виконавча влада в області на 
чолі з Володимиром Гунчиком 
блокує роботу «Волиньторфу», 
бо не погоджує видобуток торфу. 
Суд визнав протиправними дії 
Гунчика та ухвалив рішення ска-
сувати його незаконне розпоря-
дження. Якщо він так і не надасть 
згоди на видобуток торфу, то че-
рез рік підприємство розвалить-
ся. Чи не вбачаєте в діях Гунчика 
умислу заподіяння економічної 
шкоди? Його дії можна розціни-
ти як державну зраду, за що має 
настати покарання від 12 до 15 
років. А якщо підприємство зане-
паде, то це можна кваліфікувати 
як диверсію. Прошу це питання 
вивчити, перевірити та дати мені 
відповідь», – вимагав депутат.

Ігор Палиця вважає, що Володимир 
Гунчик діє не в інтересах волинян

ков УПЦ МП (а таких у Запоріжжі 
більшість), однак всюди отрима-
ли відмову. Зрештою всі обряди 
провів священик із церкви Свя-
того Миколая УПЦ КП.

Дворічний хлопчик загинув 
трагічно: на нього 31 грудня з 
вікна багатоповерхівки впав чо-
ловік, який мав на меті вчинити 
самогубство. 

У Запорізькій єпархії УПЦ МП 
звинувачують журналістів у спе-

кулюванні на трагедії й наголошу-
ють, що взагалі не визнають Київ-
ський патріархат, а тому дитина 
вважається нехрещеною і моли-
тися за неї можна лише келейно 
(тобто таємно, поза церквою). 
«Ми не маємо права молитися у 
церкві за тих, хто не перебував 
у ній. Церковна молитва – це 
молитва за членів церкви. Це 
не жорстокість чи черствість», – 
йдеться у заяві єпархії.

церковний скандал КАНОНІЧНИЙ ЦИНІЗМ
radiosvoboda.org

Українську православну церкву 
Московського патріархату 
звинувачують у цинізмі й 
антиукраїнській позиції. Cталося 
це після того, як у Запоріжжі 
священик відмовився 
відспівати померлу дитину, 
хрещену в церкві Київського 
патріархату. Церковники 
стверджують: діяли так, 
як і годиться. УПЦ КП вони 
називають «розкольниками», а 
дитину «нехрещеною».

Історія швидко набула роз-
голосу. У Facebook ініціювали 
флешмоб #ПринесиЛяльку. Люди 
по всій Україні несуть іграшки до 
храмів УПЦ МП в пам’ять про за-
гиблого хлопчика.

За словами батька дитини, 
служитель Євгеній Молчанов ді-
знався про хрещення у КП вже 
під час процесії. «Мати плакала, 
ставала на коліна, але це не до-
помогло», – розповів він. Потім 
батьки звернулися до інших цер-

СЛУЖИТЕЛЬ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ВІДМОВИВСЯ 
ВІДСПІВАТИ ДИТИНУ, ХРЕЩЕНУ В КИЇВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТІ

Церкву МП не вперше зви-
нувачують в антиукраїнській по-
зиції, антиукраїнських висловлю-
ваннях її служителів. Так, речник 
УПЦ КП Євстратій Зоря згадує 
служителям УПЦ МП невставання 
під час оголошення імен Героїв 
України чи неспівання Гімну під 
час зустрічі звільнених бранців 
«руского міра».

Тим часом у Києві 8 січня гро-
мадські активісти з націоналіс-
тичної організації «С14» на чолі з 
ветераном АТО Євгеном Карасем 
навідалися до Києво-Печерської 
Лаври з акцією протесту, ви-
словлюючи незгоду з тим, що, на 
їхню думку, керівництво святині 
працює на ФСБ. Представників 
УПЦ МП звинувачують у корупції, 
співпраці з комуністами і Партією 
регіонів. На запитання, з ким воює 
Україна на сході, намісник Лаври 
владика Павло (Лебідь) відповів, 
що не був на війні, і заявив, що 
Крим ніколи не був українським. 
За його словами, в Україні немає 
Московського патріархату, а є 
Руська православна церква.

Українці, обурені діями священика, 
несуть іграшки до храмів УПЦ МП 
у пам’ять про загиблого хлопчика

volynrada.gov.ua
radiosvoboda.org

Ірина Ноздровська
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самоврядування

НА ВУСЕНКО 
ЗАВЕЛИ 
КРИМІНАЛ ЧЕРЕЗ 
ЗЛОВЖИВАННЯ 
ВЛАДОЮ

Нині тривають слідчі дії стосовно 
депутата Луцькради від 
«Самопомочі», екс-секретаря 
ЛМР Юлії Вусенко, яка не 
дотрималася законодавства, 
аби проведення в Луцьку 
виборів міського голови стало 
можливим. У поліції розслідують 
зловживання владою або 
службовим становищем, що 
спричинило тяжкі наслідки. 

«Слідчий відділ Луцького відділу по-
ліції ГУНП в області розслідує криміналь-
не провадження, розпочате за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК 
України, за фактом неподання протягом 
лютого-березня 2017 року відповідних 
відомостей до Верховної Ради щодо 
призначення позачергових виборів 
міського голови Луцька», – повідомили 
в поліції.

Йдеться про умисне, з корисливих 
мотивів чи в інших особистих інтересах 
або в інтересах третіх осіб, використан-
ня службовою особою влади чи служ-
бового становища всупереч інтересам 
служби, що карається позбавленням 
волі на строк від п’яти до восьми років з 
позбавленням права обіймати певні по-
сади чи провадити певну діяльність на 
строк до трьох років.

«Упродовж 15 днів від смерті місько-
го голови Миколи Романюка секретар 
міськради мала надіслати клопотання 
у Верхову Раду щодо призначення по-
зачергових виборів з усіма додатками. 
Натомість 17 лютого Юлія Вусенко наді-
слала не необхідні документи, а лист у 
довільній формі, який не мав відповід-
ного юридичного навантаження. Також 
вона мала провести позачергову сесію 
та ухвалити рішення про дострокове 
припинення повноважень Миколи Ро-
манюка. Микола Ярославович помер 
3 лютого, а сесію вона призначила аж 
на 23 лютого. Відповідно, не вчинила 
потрібних дій для того, щоб призначити 
позачергові вибори. Вочевидь партія 
«Самопоміч» не була зацікавлена у про-
веденні виборів у Луцьку», – пояснив 
радник міського голови Луцька, депутат 
Луцькради Ігор Поліщук.

Зауважимо, методи та дії Юлії Вусен-
ко й зараз часто спрямовані не на під-
тримку громади Луцька. Зокрема, вона 
єдина з депутатів не голосувала за звер-
нення на підтримку ДКП «Луцьктепло».

пороблено-задавненопо-хазяйськи

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

ВЛАДА ПІДТРИМУЄ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ОСББ

УКРАЇНЦІВ ЗОБОВ’ЯЗАЛИ 
СОРТУВАТИ СМІТТЯ

ГОЛОВИ ОТГ СТВОРИЛИ АСОЦІАЦІЮ

Торік на підтримку ОСББ з 
бюджету міста виділили у п’ять 
разів більше коштів, аніж роком 

раніше. А це – понад 12 млн грн. 
Міська влада підтримує ініціативи 
лучан щодо об’єднання. Як свідчить 
досвід, це найефективніший 
метод господарювання у 
багатоквартирному будинку, 
інформує Луцька міська рада.

Створюючи ОСББ, мешканці стають 
справж німи власниками своїх будинків, кра-
ще доглядають за ними, дбайливіше та відпо-
відальніше ставляться до зробленого.

ЗАЛУЧАТИ ВИГІДНІ КРЕДИТИ 
ДОПОМАГАЄ МІСЬКА РАДА

У Луцьку – 355 ОСББ, які експлуатують 391 
житловий будинок, а це – майже 25% від за-
гальної кількості багатоквартирних будинків 
міста. У 2017 році створили 36 ОСББ.

«Програми підтримки ОСББ, які ухвалила 
Луцька міська рада, дають змогу мешканцям 
багатоповерхівок залучати вигідні кредити, 
адже відсотки сплачує міська рада, а також 
навести лад у своїх будинках за виділені кош-
ти на умовах співфінансування», – зауважує 
виконувач повноважень міського голови, се-
кретар міської ради Григорій Пустовіт.

В обласному центрі діє дві такі програми, 
які фінансуються за кошти місцевого бюджету.

Одна з них – Програма сприяння діяль-
ності ОСББ на території м. Луцька на 2015-
2019 роки. Відповідно до неї, капітальний 
ремонт у будинках проводять на умовах спів-
фінансування: 70% фінансується із місцевого 
бюджету, а 30% – кошти ОСББ.

У 2017 році 50 ОСББ отримали 8 млн грн з 
міського бюджету на капітальні ремонти кон-
структивних елементів будинків, покрі вель, 
ліфтів, внутрішньобудинкових систем водо-, 
тепло-, електропостачання та каналізації, вста-
новлення засобів обліку теплової енергії.

У КВАРТИРАХ ТЕПЛО, ДАХИ 
НЕ ПРОТІКАЮТЬ 

Минулого року керівники міської ради 
контролювали хід виконання робіт та вико-
ристання коштів міського бюджету, огляда-
ючи будинки, де тривають роботи в рамках 

На Волині створили 
платформу для захисту 
інтересів об’єднаних 
територіальних громад. За 
інформацією Волинського 
Центру розвитку місцевого 
самоврядування, понад 
двадцять голів ОТГ 
області вирішили створити 
громадську організацію 
«Асоціація голів ОТГ Волині».

Голова Рівненської ОТГ Воло-
димир Крижук наголосив, що асо-
ціація має бути дієвим органом, 
а не паперовою організацією. А 
очільник Любомльської ОТГ Ро-
ман Ющук значну увагу приділив 
юридичним питанням функціону-
вання громадської організації.

Присутні голови ОТГ запро-

Із 1 січня набув чинності 
закон «Про відходи». Він 
передбачає нові правила 
щодо вивозу сміття. 

Зокрема, законодавчі зміни за-
твердили для населення штраф за 
невідсортоване сміття від 340 до 
1360 грн і для юридичних осіб – від 
850 до 1700 грн.

Для цього на подвір’ях мають 
стояти окремі контейнери, а сорту-

вати сміття мають самі громадяни. 
Виконання цих змін законодавці по-
кладають на органи місцевого само-
врядування, які мають забезпечити 
сортування відходів для переробки 
та утилізації. Втім механізмів для вико-
нання нових правил не передбачили.

Директор департаменту ЖКГ 
Луцької міської ради Юрій Крась 
зауважив:

«Звісно, ці зміни потрібні, але 
підхід має бути ґрунтовним та по-
етапним. Закон недопрацьований. 

Мені цікаво, як узагалі будуть сор-
тувати сміття в селах, якщо там і ви-
возу немає? До того ж, законодавчі 
зміни зобов’язують сортувати сміт-
тя на фракції і без цього забороня-
ють його вивезення. Але питання 
спірне, адже сортувати можна на 
2-8 фракцій. Це дуже сирий закон. 
Утім, знаючи про нього, ми купили 
сортувальну лінію».

Зауважимо, що нині в Україні 
понад 94% сміття захоронюють, у 
ЄС цей показник становить 25,3%.

 Вадим ПАНАФІДІН
    Луцьк

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

програми. Наприклад, минулоріч в будинку 
на вулиці Чорновола, 2 капітально відремон-
тували дах. Загалом витратили 283 тис. грн, 
із них 200 тис. – кошти міського бюджету. 
300 тис. грн кредиту брали на встановлення 
ІТП (індивідуального теплового пункту) в бу-
динку. Відсотки за залученим кредитом від-
шкодує міський бюджет.

«Ремонт дахів – серйозна проблема багато-
поверхівок, залагодити її самотужки мешкан-
цям важко. Тому міська рада й надалі підтри-
муватиме програми ОСББ, аби будинки були 
в належному стані й люди проживали у нор-
мальних умовах», – зазначає депутат міської 

понували очолити громадську 
організацію головам Зимнівської 
ОТГ В’ячеславу Католику, Ве-
лицької ОТГ Віктору Ковальчуку 
та Любомльської ОТГ Роману 
Ющуку. Щоправда, останні взяли 
самовідвід.

В’ячеслав Католик зауважив, 
що на засідання президії Асоці-

ації об’єднаних територіальних 
громад України часто приходять 
представники Кабміну і про-
фільних міністерств, тому є мож-
ливість доносити свою думку 
про потрібні для громад зміни. 
За його словами, створення на 
Волині такої асоціації допоможе 
захищати інтереси ОТГ та їх меш-

канців. Також така громадська 
організація зможе позитивно 
впливати на зміни у Волинській 
області.

Керманичі волинських об’єд-
наних територіальних громад 
вирішили обрати головою гро-
мадської асоціації В’ячеслава Ка-
толика терміном на два роки.

Зазначимо, що до наглядової 
ради громадської організації уві-
йшло понад десять голів ОТГ.

Керманичі об’єднаних терито-
ріальних громад Волині думають 
над створенням асоціації ОТГ.

Директор Волинського Цен-
тру розвитку місцевого само-
врядування Анатолій Пархом’юк 
зауважив, що асоціація голів ОТГ 
буде настільки активною, на-
скільки очільники громад самі 
зроблять її дієвою.

ради, радник міського голови Ігор Поліщук.
Ще один проект – Програма відшкодуван-

ня відсоткових ставок за залученими ОСББ 
кредитами. Отримавши кредит на впрова-
дження енергоощадних заходів, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків 
гарантовано матимуть повне погашення від-
соткових ставок з місцевого бюджету. Наразі 
для ОСББ, які отримали такі кредити, міська 
рада вже проводить відшкодування відсотко-
вих ставок за 63-ма кредитними договорами, 
за вісьмома кредитними договорами виплати 
відсотків завершено.

У 2017 році з місцевого бюджету на про-
граму виділено понад 4,5 млн грн для вико-
нання робіт з комплексної термомодернізації 
будинків, встановлення ІТП з регулюванням 
подачі теплоносія, заміни віконних та двер-
них блоків у місцях загального користування 
на енергозберігальні.

Депутат міськради, радник міського голо-
ви Ігор Поліщук наголосив, що міська влада 
приділяє значну увагу співпраці з ОСББ: «Така 
форма є найефективнішим методом управлін-
ня будинком, адже мешканці самі визначають, 
куди і на що треба спрямовувати кошти. У 2017 
році з міського бюджету було виділено значну 
суму для підтримки об’єднань. Сподіваємося, 
що бюджет розвитку дасть змогу цьогоріч ще 
збільшити фінансування програм, щоб таким 
чином мотивувати людей до створення ОСББ». 

lutskrada.gov.ua

lutskrada.gov.ua

volynnew
s.com

  Алла САДЕЦЬКА

Ігор Поліщук та Григорій Недопад інспектують 
проведення робіт на даху багатоповерхівки

У Луцьку – 355 ОСББ, які 
експлуатують 391 житловий будинок

Понад двадцять голів ОТГ області вирішили 
об’єднатися в громадську організацію

Юлія Вусенко

facebook.com
/lgdc.volyn
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Робота – це моя життєва функція. Коли я не працюю, то не відчуваю в собі життя. Жуль Верн

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної 

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

«Чотири роки тому моя по-
друга отримала квартиру, прива-
тизувала її і поїхала на заробітки, 
а мені запропонувала жити там. 

Я погодилася. Тепер вона має російське 
громадянство і три квартири в Росії. Усі 
ці роки я платила за комунальні послуги 
за квитанціями, що надходять на її ім’я. 
Субсидію отримати не можу, бо потріб-
на заява від власниці, а я її вже понад 
шість років не бачила. Я писала їй багато 
листів, але вона не відповідає. Чи можу 
я оформити цю квартиру на себе, якщо 
у ній прописана подруга? Чи не вижене 
мене жек, якщо про це там дізнаються?»

Квартиру законно без волевиявлен-
ня подруги оформити на себе не можете, 
оскільки вона приватизована. Жек вас ніко-
ли не вижене з цієї квартири, оскільки вона 
перебуває у приватній власності.

«Я – вчитель. Трудову діяль-
ність розпочала 15 серпня 1990 
року. Чи маю право на пенсію 
за вислугою років? Стаж безпе-

рервний. Якщо ні, то коли цього права 
набуду? Рік народження – 1970».

Із 1 січня 2016 року деякі норми закону 
України «Про пенсійне забезпечення» від 
05.11.1991 №1788-XII зазнали змін. Цим за-
коном у чинній редакції встановлено пен-
сійний вік, зокрема працівникам освіти, що 
надає їм право на пенсію за вислугою років 
після досягнення 55 років і за наявності 
спеціального стажу роботи за Переліком 
закладів і установ освіти, охорони здоров’я 
та соціального захисту і посад, робота на 
яких дає право на пенсію за вислугою років, 
затвердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України №909 від 04.11.1993 року.

При цьому передбачено право на при-
значення пенсії за вислугою років незалеж-
но від віку особам, які мали стаж 25 років 
станом на 1 квітня 2015 року чи 25 років 
6 місяців – на 1 січня 2016 року.

Особи 1971 року народження і старші 
мають право на таку пенсію за наявності ви-
слуги років на цих посадах, що передбачено 
абзацами 2-11 цього пункту, та після досяг-
нення ними такого віку, зокрема 54 роки 
6 місяців для тих, хто народився з 1 липня 
1969 року до 31 грудня 1970 року. Тобто ви 
можете вийти на пенсію в 2024 році, якщо до 
того часу нічого в цьому плані не зміниться.

«Чоловік працює за кордо-
ном, має довготривалий побут і 
придбав там собі авто для робо-
ти. Більшість часу він перебуває 

за кордоном, але приїздить  додому у 
відпустку на 2-2,5 тижня. Та за новим зако-
нодавством, термін перебування на тери-
торії України обмежується 5 або 10 днями. 
І щоразу йому доводиться «виганяти» ма-
шину через кордон. Коли ми перетинали 
кордон у межах однієї області на шостий 
день (тобто день прострочили), то про-
понували заплатити штраф за один день 
протермінування. Нас навіть слухати не 
захотіли. Сказали, що не закінчився тран-
зитний коридор, і відправили в іншу об-
ласть. Чи могли б ми обійтися штрафом? 
Чи є підстава для перебування на терито-
рії України авто на закордонних номерах 
понад 10 днів?» 

Ви могли обійтися штрафом – 100%. Ін-
ших реальних законних варіантів перебуван-
ня в Україні авто на закордонній реєстрації, 
яке належить громадянину України, більш 
ніж 5 або 10 днів, немає. Для цього потрібно, 
щоб авто належало нерезиденту і було заре-
єстроване за кордоном, ввезене нерезиден-
том і поставлене в режим «транзит».

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

  epravda.com.ua

по поличках БЮДЖЕТ-2018: 
ХТО ВИГРАВ, ХТО ПРОГРАВ?Бюджет на 2018 рік ухвалено. 

Напередодні нового року 
Президент підписав 

закон, який набрав чинності 
1 січня. Як же новий кошторис 
країни позначиться на окремих 
категоріях громадян?

Учителі. На підвищення зарплати вчите-
лям держава заклала 6,684 млрд грн. В уряді 
не раз заявляли, що з 1 січня 2018 року вона 
збільшиться ще на 25%. Що ж саме написано 
в законі?

По-перше, посадовий оклад педагогіч-
ного працівника найнижчої кваліфікаційної 
категорії встановлюється в розмірі трьох 
мінімальних зарплат. По-друге, посадовий 
оклад педагогічного працівника кожної на-
ступної кваліфікаційної категорії підвищу-
ється щонайменше на 10%. Тобто для фахів-
ця найвищої категорії оклад має бути на 30% 
вищим від нинішнього рівня.

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата 
становить 3723 грн. Тобто, за законом «Про 
освіту», з моменту його підписання мінімаль-
ний посадовий оклад педагога мав би стано-
вити 9600 грн, а з 2018 року – 11169 грн.

Проте цього не станеться. В уряді зазна-
чають, що держбюджет не впорається з та-
ким навантаженням одразу, тому зарплату 
педагогам будуть підвищувати поступово – з 
1 січня 2018 року до 2023 року.

Крім мінімальної зарплатні педагогічно-
го працівника та надбавки за кожну квалі-
фікаційну категорію, вчителі будуть отриму-
вати щомісячні надбавки за вислугу років: 
понад три роки – 10% посадового окладу, 
понад десять років – 20% посадового окла-
ду, понад 20 років – 30% посадового окладу.

Медики. Зміни для медиків стануть від-
чутними з 1 липня 2018 року, коли почне 
діяти медична реформа. Як відомо, вона пе-
редбачає введення принципу «гроші ходять 
за пацієнтом», тобто держава буде платити 
конкретним лікарням і лікарям за надані 
конкретним пацієнтам медичні послуги, а не 
за «утримання ліжок».

За рік лікар отримуватиме за людину 370 
грн. За пацієнтів віком до п’яти років і після 
65 тариф буде удвічі вищим – 750 грн. Посту-
пово ця сума збільшуватиметься. У 2019 році 
на пацієнта планують закладати 450 грн.

Максимальне навантаження на одну ме-
дичну практику (лікар і медсестра) станови-
тиме 2 тисячі пацієнтів на рік. Таким чином, 
мінімальний дохід за максимального наван-
таження складатиме 740 тис. грн на рік або 
близько 62 тис. грн на місяць. Навіть якщо 
вирахувати витрати на розхідні матеріали та 
утримання практики, місячна зарплата ста-
новитиме близько 20 тис. грн.

Ця зміна стосується працівників первин-
ної ланки медичної допомоги – сімейних лі-
карів, терапевтів та педіатрів. Лікарі вторин-
ної і третинної ланок мають перейти на нову 
систему з 2020 року.

Депутати. Слуги народу не забули про 
себе – підвищили зарплату і собі. Залежно 
від посади, вона становитиме 17-20,4 тис. грн. 
Голова Верховної Ради тепер отримуватиме 
12 прожиткових мінімумів, тобто 20400 грн. 
Перший заступник – 11,5 прожиткових міні-
мумів – 19550 грн. Звичайний заступник ма-
тиме 11 прожиткових мінімумів – 18700 грн.

Голови комітетів, спецкомісій, керівники 
депутатських фракцій отримуватимуть по 
17850 грн, секретарі, заступники керівників 
фракцій та голови підкомітетів – 17510 грн, 
звичайні депутати – не менш як 17000 грн.

Таким чином, бюджетні витрати на зар-
плати депутатам, їхнім помічникам, праців-
никам парламенту й підвідомчих організа-
цій у 2018 році зростуть на 390,3 млн грн.

Крім окладів, депутати отримують гроші 
на відшкодування витрат, пов’язаних з вико-
нанням депутатських повноважень, оренду 
житла, компенсацію проїзду, а також надбавки 
за інтенсивність праці, ранги, вчені ступені.

Президент. Бюджетні витрати на діяль-
ність глави держави та його адміністрації у 
2018 році сягнуть 1,038 млрд грн. Сума за 
останні вісім років збільшилася майже вде-
сятеро. Збільшення відчутне, але було б неко-
ректно говорити про ці витрати без порівнян-
ня з доходами бюджету. Проте навіть у такому 
випадку ситуація не на користь Президента: у 
2010 році частка витрат від доходів станови-
ла лише 0,04%, а у 2018 році – вже 0,11%.

Водії. Влада хизується, що будівни-
цтво доріг – один з ключових пріоритетів 
держбюджету-2018. На дорожнє господар-
ство буде спрямовано рекордну суму – 
майже 47 млрд грн. Безумовно, це великий 
крок уперед для всіх українців, але в першу 
чергу – для багатостраждальних водіїв.

Загалом бюджет на дорожнє будівни-
цтво останніми роками неухильно збільшу-
ється. У 2016 році було виділено 19,2 млрд 
грн, у 2017 році – 32,2 млрд грн. Результати 
поки не вражають, але ситуація змінюється 
на краще.

Споживачі міцного алкоголю. Любите-
лям алкогольних напоїв пощастило більше, 
ніж курцям. Парламент відмовився підви-
щувати акцизи на горілку, вино та пиво на 
11,2%, як пропонував Мінфін.

Як пояснив генеральний директор га-
лузевої асоціації «Укргорілка» Володимир 
Остапюк, за 2014-2016 роки ставки акциз-
ного податку на горілку та лікеро-горілчані 
напої зросли на 125%. Як наслідок – ско-
рочення обсягів виробництва, зростання 
тіньового сегменту до 60%, мінімальні над-
ходження до бюджету. Аналогічні тенденції 
спостерігалися і в 2017 році.

«Оскільки у 2018 році податкове наван-
таження не зміниться, то ціни на алкоголь 
підвищуватимуться залежно від інфляції та 
вартості імпортних складових для виробни-
цтва», – пояснив Остапюк.

Студенти. На виплату академічних і со-
ціальних стипендій у держбюджеті перед-
бачено менше коштів, ніж у 2017 році. За 
бюджетною програмою «Виплата академіч-
них стипендій студентам вищих навчальних 
закладів» передбачено видатки загального 
фонду обсягом 3,165 млрд грн. Це на 20% 
менше, ніж у 2017 році.

Так само скорочуються видатки на со-
ціальні стипендії: з 992 млн грн у 2017 році 
до 631,6 млн грн у 2018 році. Чи означає це, 
що скоротиться кількість стипендіатів або 
розмір стипендій? Не обов’язково. Видатки 
на соціальні та академічні стипендії для сту-
дентів вишів запропоновано перенести на 
місцеві бюджети.

Також у 2017 році почали діяти нові пра-
вила нарахування стипендій. Уряд збіль-
шив розмір академічної стипендії, але за-
провадив рейтингування, яке обмежило 
кількість отримувачів до 40-45% студентів-
бюджетників.

Призначають академічні стипендії виші 
відповідно до рейтингу успішності. До ньо-
го включають усіх студентів, які навчаються 
на певному факультеті за денною формою 
навчання. У порядку формування рейтингу 
вказано, що загальний ліміт стипендіатів має 
бути в межах 40-45%.

Отже, у 2018 році студенти отримувати-
муть такі стипендії.

Академічна Соціальна

Зви-
чайна

Підви-
щена

Для дітей-
сиріт

Інші

Для учнів ПТНЗ 490 490 1 180 450

Для студентів 
ВНЗ I-II рівня 
акредитації

980 1 250 2 360 890

Для студентів 
ВНЗ III-IV рівня 
акредитації

1 300 1 660 2 360 1 180

До 2017 року ака-
демічну стипендію 
о т р и м у в а л и 
близько 70% 
с т уд е н т і в , 
а її розмір 
становив 825 
грн. Перспективи – сумні, стипендіатів буде 
ще менше. У рамках трирічного бюджетного 
планування їхня кількість має скоротитися 
до 15%. У 2018 році цей показник має ста-
новити 25-30%. Утім незрозуміло, чи будуть 
цей план виконувати. Міністерство освіти та 
Мінфін це питання ще не вирішили.

Пенсіонери. Бюджет-2018 ухвалено з 
урахуванням пенсійної реформи. Закон про 
пенсійну реформу набув чинності у жовтні 
2017 року, однак деякі пенсійні нововведен-
ня запрацюють тільки з 1 січня 2018 року.

Так, потрібний для виходу на пенсію 
страховий стаж підвищиться з 15 до 25 ро-
ків. Тобто з 1 січня у 60 років на пенсію мож-
на буде вийти за наявності страхового стажу 
щонайменше 25 років, у 63-річному віці – за 
наявності стажу 15-25 років.

Підвищення страхового стажу означає, 
що не всі українці, які планували вийти на 
пенсію у 2018 році, зможуть це зробити. Їм 
доведеться працювати до досягнення по-
трібного стажу або віку.

У 2018 році можливі й інші зміни. Уряд 
готує законопроект про пенсійне забезпе-
чення військовослужбовців. Цей документ 
передбачатиме перерахунок пенсій для 560 
тисяч колишніх військових. Востаннє такий 
перерахунок проводили у 2008 році.

Курці. Сигарети подорожчають. Причи-
на – чергове підвищення акцизних ставок. 
Держбюджет визначає восьмирічний графік 
наближення ставок акцизного податку до мі-
німальних вимог ЄС. У 2018 році ставки зрос-
туть майже на 30%, а потім будуть щорічно 
підвищуватися на 20%, поки не досягнуть 
рівня €90 за тисячу сигарет.

«Для споживача підвищення акцизу за 
цим графіком означатиме зростання цін на 
сигарети на 4-5 грн за пачку», – прогнозує 
менеджер корпоративних комунікацій ком-
панії «Філіп Морріс Україна» Олексій Каліні-
ченко.

Фермери. У кошторисі на 2018 рік є ря-
док «Фінансова підтримка фермерських гос-
подарств», на який передбачено 1 млрд грн.

Утім ніхто з урядовців не уточнив, як 
розподілятимуть кошти. Йтиметься про до-
помогу, пропорційну до площі земель чи 
поголів’я худоби, про кошти на конкретні 
проекти чи про пільгові державні кредити?

1 млрд грн – то лише 1/900 витрат бю-
джету, і ситуацію це не змінить. ЄС виділяє 
на підтримку АПК близько €50 млрд на рік. 
Натомість уряд віддає перевагу агрохолдин-
гам, які зазвичай отримують в рази більші 
суми.

Крім цього, в рамках бюджетного про-
цесу було ухвалено норму, за якою експор-
терам технічних культур (соя, ріпак, соняш-
ник) тепер уже не будуть відшкодовувати так 
званий експортний ПДВ. Це уже призвело 
до зниження закупівельних цін на відповід-
ні культури, що позначиться на доходах ви-
робників, тобто на фермерах. 

року акаа-
пендію ю ю ю  
л ии 
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Медицина насправді є найблагороднішим з усіх мистецтв. Гіппократ

досягнення ТОП-10 ВІДКРИТТІВ
2017 РОКУ В МЕДИЦИНІ

на старості літ

Погіршення пам’яті, 
втрата інтересу 

до життя, неохайний 
зовнішній вигляд – це все 
ознаки старечої деменції. 
Багато людей сприймають 
їх як природні зміни, що 
відбуваються у поважному 
віці. Тому до фахівців 
звертаються, коли 
родич майже не впізнає 
близьких. 

Старечою деменцією називають 
захворювання нервової системи, 
яке відбувається внаслідок уражен-
ня головного мозку і виявляється 
значним зниженням розумових 
здіб ностей. «Деменція» в перекладі 
з латинської означає «слабоумство». 
Ця набута хвороба виявляється пе-
реважно в людей поважного віку. 
Перебіг хвороби залежить від її при-
чини і загального стану пацієнта. 
Але всім типам деменції властиві такі 
ознаки, як погана пам’ять, знижена 
здатність до абстрактного мислення, 
навчання та творчого розвитку – аж 
до повного розпаду особистості. 

КОЛИ БАБУСЯ СТАЄ БАБОЮ ЯГОЮ
ЦНС, черепно-мозкові травми. Іно-
ді поштовхом до розвитку хвороби 
стають вірусні енцефаліти, СНІД, 
хронічний менінгіт. Також деменція 
може виявитися на фоні усклад-
нень при нирковій та печінковій 
недостатності, при ендокринних 
чи важких аутоімунних хворобах. 
За наявності відразу кількох при-
чин старечу деменцію називають 
змішаною. 

Уникнути хвороби або ж спо-
вільнити процес розвитку слабоум-
ства допоможуть активний спосіб 
життя, відпочинок (не сон) удень, 
прогулянки на свіжому повітрі, ві-
тамінна їжа. 

Ігнорувати деменцію не можна, 
адже вона, на жаль, невиліковна. 
Медики наголошують: приймати 
ліки доведеться постійно і протя-
гом усього життя. І що раніше паці-
єнт звернеться до лікаря, то кращі 
будуть результати. Якщо ваш родич 
перестав цікавитися вами і новина-
ми з життя близьких, не звертає ува-
ги на себе (ходить у брудному одязі, 
не чистить зуби, одягається не за 

сезоном тощо), у нього або зникає 
апетит, або раптово з’являється, 
уночі людина бродить помешкан-
ням, а вдень дрімає в одній позі – 
негайно звертайтеся до лікаря. На 
жаль, у багатьох поліклініках на такі 
скарги пацієнтів не реагують відпо-
відним чином, вважаючи все це не-
минучими супутниками старості. 

Щодо немедикаментозних під-
ходів, то прогресування деменції 
стримує  активна мисленнєва діяль-
ність. Хворим варто переглядати 
старі фотографії, пригадувати події, 
які відбувалися в молодості, читати 
вголос та переказувати прочитане, 
вчити напам’ять невеличкі віршики. 
Корисно слухати ретромузику, вес-
ти щоденник, рухатися. 

І наостанок. За даними ВООЗ, у 
світі понад 36,5 млн людей стражда-
ють на деменцію. Прогнозують, що 
до 2030 року ці показники зростуть 
удвічі, а до 2050-го – втричі. Серед 
причин такого стрімкого збіль-
шення – ігроманія, залежність від 
комп’ютерів та смартфонів, шопого-
лізм і часті депресії. 

Причиною розвитку деменції 
можна назвати будь-яку патологію, 
яка спричиняє руйнування клітин 
головного мозку. До таких хвороб 
насамперед належать хвороба 
Альц геймера, хвороба Паркінсона, 
хвороба Піка та судинні захворю-
вання головного мозку (інфаркти, 

інсульти тощо). 
Крім того, спровокувати роз-

виток деменції можуть збої в ро-
боті імунної системи (клітини, що 
відповідають за імунітет, атакують 
головний мозок) і генетична схиль-
ність. Серед інших причин розвитку 
цієї патології – алкоголізм, пухлини 

caycare.com

Науковці щодня шукають ліки 
проти смертельних хвороб, 
пропонують революційні 

методи лікування й цим рятують 
тисячі життів. Минулий рік не був 
винятком. Пропонуємо добірку 
важливих медичних відкриттів 
з усього світу, що їх зробили 
науковці в 2017 році. Деякі вже 
застосовують на практиці, окремі 
активно тестують, інформує 
Gazeta.ua.

ЛІКИ ПРОТИ СНІДУ
Японські науковці винайшли ліки, які вби-

вають клітини, уражені ВІЛ. Після дії препара-
ту вірус не активізується знову, як це було в 
попередніх дослідженнях інших науковців. 
Фахівці створили новий метод lock-in and 
apoptosis – «блокування і природна смерть». 
Вони переконані, що це допоможе повністю 
знищити цю недугу. Препарат уже тестують у 
клінічних умовах, але поки що не залучають 
до цього людей, які мають ВІЛ.

Подібні заяви зробили науковці Націо-
нального інституту охорони здоров’я США і 
фармацевтичної компанії Sanofi . Вони ство-
рили сполуку, яка успішно атакує три основні 
компоненти вірусу імунодефіциту. Для цього 
використали нейтралізувальні антитіла, які 
вбивають значну частину штамів вірусу й 
запобігають зараженню. Кілька типів таких 
антитіл об’єднали у речовину потрійної дії. 
Тестували революційний засіб на 24 мавпах. 
Жодна з них не інфікувалася після введення 
ВІЛ. Перші випробування ліків на людях роз-
почнуть у 2018 році.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ
Лікарі Медичного центру Монтефіоре в 

Нью-Йорку винайшли препарат, який знижує 
рівень цукру в крові у діабетиків. Ін’єкційний 
глюкагоноподібний пептид-1 випустили у 
формі таблеток.

У дослідженнях, які тривали 26 тижнів, 
взяли участь 1100 осіб з діабетом ІІ типу. У 
ході досліджень довели, що найбільша доза 
препарату (40 мг) в пероральній формі пра-
цювала так само ефективно, як і ін’єкційна 
форма. Вона добре контролювала рівень цук-
ру й дозволяла знизити вагу пацієнта. У цієї 
групи хворих рівень глікованого гемоглобіну 
в середньому знижувався на 1,9%. У понад 
70% добровольців знижувалася маса тіла мі-
німум на 5% (близько 6,8 кг).

За словами доктора Роберта Корги, аме-
риканського ендокринолога, пероральна 
форма засобу здатна реально змінити життя 
людей. Адже мало хто хоче робити ін’єкції, а 
таблетки – це значно зручніше.

УНІКАЛЬНА КАМЕРА, ЯКА 
БАЧИТЬ КРІЗЬ ТІЛО

Вчені Единбурзького університету розро-
били спеціальну камеру, яка допоможе ліка-

рям відслідковувати медичні інструменти під 
час внутрішніх обстежень організму. Камера 
може «бачити» крізь 20 см тіла. Вона розпі знає 
джерела світла всередині тіла, наприклад, на-
конечник гнучкої трубки ендоскопа, який ви-
користовують для дослідження внутрішніх 
органів людини. Раніше, щоб відстежити про-
сування ендоскопа в організмі, лікарі мусили 
використовувати рентген.

Промені з ендоскопа можуть проходи-
ти крізь тіло, але зазвичай розсіюються або 
відбиваються від тканин і органів, а не про-
ходять прямим потоком. Через це складніше 
чітко зрозуміти, де саме перебуває пристрій. 
Нова камера така чутлива, що може вихопити 
крихітні відбитки світла, яке проходить крізь 
тканини.

ПРОГРАМА ДЛЯ СМАРТФОНА, 
ЩО ДІАГНОСТУЄ РАК

Американські вчені створили систему 
штучного інтелекту, яка відрізняє безпечні 
родимки від тих, які провокують рак шкіри. За 
основу взяли систему розпізнавання зобра-
жень Inception v3, яку створили програмісти 
Google. Апарат виявляє рак на перших стаді-
ях розвитку. Цю програму можна встановити 
на смартфоні чи комп’ютері. Вона аналізує 
фотографії підозрілих родимок і допомагає 
пацієнтові самостійно визначити, чи це доб-
роякісне утворення, чи є ознакою меланоми. 
Програма інколи діагностує рак краще, ніж 
лікарі.

М’ЯКЕ СЕРЦЕ
Швейцарські вчені створили силіконове 

серце. Воно допоможе людям, які потребу-
ють пересадки органа, але поки що не знай-
шли донора.

М’яке штучне серце створили з силікону 
з використанням технологій 3D-друку і лиття 
воску. Його вага – 390 г, а об’єм – 679 см3.

М’яке штучне серце рухається подібно до 
людського. Воно максимально наближене до 
функцій справжнього людського серця. Про-
те зараз може скорочуватися тільки близько 
3000 разів. Після цього матеріал більше не 
витримує деформації. Це відповідає 30-45 хв 
життя.

ЕКЗОСКЕЛЕТ ДЛЯ ДІТЕЙ, 
ХВОРИХ НА ДЦП

Дослідники Американського Національ-
ного інституту здоров’я зі штату Північна Ка-
роліна створили робототехнічний екзоске-
лет, який допомагає дітям із церебральним 
паралічем ходити без сторонньої допомоги. 
Він поліпшує рухливість краще, ніж інвазивна 
ортопедична хірургія. Ця хвороба є невроло-
гічним розладом, що спричиняє слабкість кін-
цівок, відсутність координації та є головною 
причиною інвалідності в дитинстві.

Дослідники перевіряли цю технологію із 
учасниками від 5 до 19 років протягом 8-12 
тижнів. У 6 із 7 учасників настало покращення 
вже за шість тижнів.

ПЕРЕСАДКА 
ГЕННОМОДИФІКОВАНОЇ 
ШКІРИ

Семирічному Хасану з Німеччини зро-
били операцію. Лікарі вкрили 80% його тіла 
генетично модифікованою шкірою. У хлопця 
вроджена хвороба – бульозний епідермоліз, 
що робить шкіру тендітною, як крила метели-
ка. Від найменшого дотику вона може порва-
тися або вкритися пухирями. Після кількох 
операцій Хасан отримав нову шкіру, яка вря-

тує йому життя.
Учені провели експеримент: взяли час-

тину шкіри хлопчика й виправили генетичну 
помилку. Потім виростили нові, міцніші тран-
сплантанти. Їх пересадили хлопцю.

Таке лікування не буде широко доступним 
у найближчі місяці. Але це значний прогрес у 
дослідженні, кажуть експерти.

ПРИСТРІЙ, ЩО ПОВЕРНЕ СЛУХ 
І ЗІР

Американські науковці з Rice University 
розробили унікальний мікрочип, який допо-
може повернути слух і зір.

Імплант FlatScope встановлюють у мозок 
і підключають до нервових закінчень. Чип 
отримує інформацію від зовнішніх пристроїв, 
обробляє дані, стимулюючи окремі ділянки 
мозку. Це компенсує втрату зору і слуху.

Поки що FlatScope існує як прототип. На 
дослідження планують виділити близько 
$65 млн.

ВАКЦИНА ПРОТИ 
НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ

Група американських вчених винайшла 
вакцину, яка виробляє імунну реакцію моз-
ку на героїн та синтетичні опіоїди. Вакцину 
успішно протестували на мишах.

Опіоїди складаються з маленьких моле-
кул, їх майже не розпізнає імунна система. 
Людина не може протистояти їхньому впливу. 
Щоб активувати захист організму, особливо 
мозку, фахівці створили препарат на основі 
гаптенів – невеликих молекул.

Гаптен-антиген в організмі пацієнта до-
зволить розпізнавати молекули з опіоїдною 
структурою. Це своєрідний бар’єр, який роз-
ділятиме кровоносну систему і мозок люди-
ни, не дозволить проникнути наркотичним 
речовинам.

Вчені сподіваються, що вакцина дозво-
лить зменшити залежність пацієнтів від нар-
котиків і знизить кількість смертей від пере-
дозувань.

БЮСТГАЛЬТЕР, ЯКИЙ 
ВИЯВЛЯЄ РАК ГРУДЕЙ

Мексиканський студент Джуліан Ріос 
Канту створив унікальний сенсорний бюст-
гальтер. Він допоможе виявити рак грудей на 
ранніх стадіях.

Бюстгальтер має назву EVA. Він призначе-
ний для жінок, які мають генетичну схильність 
до раку грудей.

Білизна оснащена 200 біосенсорами. Вони 
допомагають відстежувати зміни температу-
ри навколо грудей, їхню форму та вагу. Під-
вищення температури в різних зонах грудей 
означає посилений рух крові на конкретній 
ділянці. Це може вказувати на можливе ви-
никнення раку, каже винахідник.

Зібрані дані EVA надсилає на додаток. 
Його можна завантажити на смартфон або 
планшет.

icot.com
.ua

Деменція виявляється здебільшого в людей поважного віку

Ця камера може «бачити» крізь 20 см тіла
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Жінка – берегиня домашнього 
затишку. Однак за постійними 

хатніми клопотами господиням 
часто бракує часу на відпочинок та 
родинне спілкування. Тому жінки 
придумали багато способів, щоб 
полегшити щоденну роботу. 

1 Шерсть домашніх улюбленців – проблема 
багатьох господинь. Позбутися її допомо-

же широкий пакувальний скотч коричневого 
кольору. Проведіть липким боком по забруд-
неній поверхні – і ви позбудетеся не лише 
шерсті, а й іншого сміття.

2 Плями від цитрусових можна вивести за 
допомогою кип'яченого молока. Так, у єм-

ність з гарячим молоком помістіть забрудне-
ну річ і лишіть на 20 хв. Після цього виперіть.

3 Позбутися накипу в електричному чайни-
ку допоможе лимонна кислота. Налийте у 

чайник води до позначки max і всипте туди 

 Завше додавайте в тісто розведений 
у воді картопляний крохмаль. За цієї 
умови булки й пироги будуть пишними 
і м’якими навіть наступного дня. 

 Головна умова смачних пирогів – 
пишне тісто, яке гарно підросло.

 Борошно треба просіювати, тоді з 
нього видаляються сторонні домішки, 
воно збагачується киснем.

 У тісто на пироги, млинці, хліб та 
оладки на 0,5 л рідини додавайте 1 ст. 
ложку (з чубком) манки. 

 Крім молока, корисно додавати в 
тісто 1/2 скл. газованої мінералки. 

 Соду краще гасити наступним 
способом: розбавити 1 ч. ложку в 
1/2 скл. води і полити оцтом, або ж 
сипнути дрібку лимонної кислоти. 

 У приміщенні, де виготовляють 
вироби з дріжджового тіста, не має 
бути протягів. 

 Усі продукти для тіста мають бути 
кімнатної температури, аж ніяк не з 
холодильника.

 Рідину для тіста (воду чи молоко) 
слід підігріти до 30-35°С. Тепліша чи 
холодніша рідина пригнічує дріжджові 
грибки й тісто може не підрости. 

 Перед випіканням пироги мають 
вистоятися на декові 15-20 хв. 

 Пиріжки випікають за температури 
180-190°С. 

 У тісто додають м’яке масло чи 
маргарин. Розтоплене масло погіршує 
структуру тіста. М’які жири додають 
після того, як підійде опара. 

 Усі продукти для дріжджового тіста 
мають бути свіжими. 

ВІВСЯНИЙ КИСІЛЬ 
ВІДНОВЛЮЄ 
ЗДОРОВ’Я
Вівсяний кисіль корисний для 
шлунка, печінки та нирок. Він 
розчиняє камені в жовчному 
та сечовому міхурах, знижує 
рівень холестерину в крові. Овес 
відновлює сили, дарує енергію, 
рятує від депресії. 

Для приготування слід узяти по 
1 скл. молока та вівсяної крупи, 5 скл. 
води, 4-5 ст. ложок меду. 

Овес залити водою і варити на ма-
ленькому вогні, доки маса не нагадува-
тиме кисіль. Додати молоко й довести до 
кипіння. Трохи охолодити і додати мед. 
Цю порцію треба з’їсти протягом дня. 

Вівсяний кисіль очищає організм від 
шкідливих речовин, накопичених рока-
ми. Постійне його вживання підвищує 
витривалість, дарує бадьорість, енер-
гію, продовжує життя. Крім того, кисіль 
з вівсяних пластівців покращує обмінні 
процеси в організмі, регулює жировий 
обмін, зменшує болі при хворобах шлун-
ка,  покращує зір, зміцнює імунітет. 

Що важливо – протипоказань у цієї 
страви нема. 

САЛАТ «ДЕНЬ І НІЧ»
• 5 варених яєць • 200 г відвареного 
курячого філе • 200 г  маринованих 
грибів • 100-150 г твердого сиру
• майонез • зелень 

Яйця обібрати, білки відділити від 
жовтків, натерти в окремі посудини. 

М’ясо і гриби посікти, сир натерти. 
Викладати шарами: м’ясо, гриби, майо-
нез, білки, майонез, сир, майонез, жовт-
ки. Прикрасити зеленню. 

«КРАБИ» 
З ПОМІДОРАМИ 
• 200 г крабових паличок 
• 100 г твердого сиру • 2 помідори 
• 2 варені яйця • майонез 

Салат викладають шарами: крабові 
палички (порізані кубиками), поверх – 
сіточка з майонезу. Наступний шар – на-
терті яйця, які змащують майонезом. По-
верх яєць викладають порізані кубиками 
помідори. Останній шар – натертий сир. 
Салат прикрашають посіченою зеленню 
і квітами з овочів. 

їжа – ліки

ням-ням

На приготування смаколика 
ви витратите не більш як 
півгодини. Це за умови, що 
у вашій морозилці лежить 
напохваті пачка маргарину. 

3 скл. борошна, пачка мар-
гарину, по дрібці солі й соди, на-
чинка на ваш смак. 

Отож, маргарин посікти й пе-
ретерти з борошном. Додати сіль і 

соду, ретельно вимішати. 2/3 маси 
викласти на деко й притиснути. На-
ступний шар – начинка. Це можуть 
бути заморожені ягоди, натерті 
яблука, варення, ковбаса і сир, 
капуста... Одне слово, що підкаже 
ваша фантазія. Зверху притрусити 
рештою тіста. 

Випікати 20-30 хв за темпера-
тури 180°С. 

СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА

 Дріжджове тісто не любить 
надлишку цукру. Від цього воно може 
не зарухатися. 

 Високі пироги випікають на 
слабкому вогні, щоб вони рівномірно 
пропеклися. 

 Тісто для завиванців розкачують 
тонким шаром, щоб добре відчувався 
смак начинки. 

 Щоб нижня частина завиванця була 
сухою, тісто треба злегка посипати 
крохмалем, а тоді викладати начинку. 

 Ні тісто, ні опара не мають 
перестоюватися. Достатньо 3 год у 
теплому місці. 

 Перед випіканням пиріжки 
змащують збитим яйцем, молоком, 

підсолодженим чаєм. Посипають 
сіллю, маком, посіченими горіхами, 
кунжутом чи кмином. 

 Готові пиріжки часто посипають 
цукровою пудрою. Перед цим їх варто 
легенько змастити маслом.

 Якщо в тісто дати надміру соди, 
пироги матимуть неприємний запах.

 Якщо тісто важко розкачати, на 
нього кладуть шматок пергаментного 
паперу і тоді розкачують. 

 Пироги з пісочного тіста виймають 
охолодженими.

 Перед тим як додавати у тісто 
родзинки, їх обкачують у борошні. 

 Якщо пиріг не відділяється від дека, 
скористайтеся ниткою. 

ХИТРОЩІ НА ДОПОМОГУ 
ГОСПОДИНЯМ

1 ст. ложку лимонної кислоти. Прокип'ятіть і 
лишіть на кілька хвилин. Після цього промий-
те чайник і насолоджуйтеся чистотою.

4 Сода – чудовий і ефективний засіб у бо-
ротьбі з брудом на кухонній плитці. Вона 

також допоможе замінити мийний засіб для 
посуду.

5 Для того щоб у будинку збиралося менше 
пилу, злегка зволожте полотнинку конди-

ціонером для прання білизни і протріть нею 
меблі. В результаті поверхні будуть менше за-
бруднюватися.

6 Сильно забруднені кухонні поверхні гар-
но відчищаються нашатирним спиртом, 

дезінфекція при цьому гарантована. Щоправ-
да, потім доведеться трохи провітрити при-
міщення.

7 Брудне скло допоможе відчистити роз-
різана навпіл цибулина. Просто протріть 

нею місце забруднення. Запаху цибулі при 
цьому не чути. А щоб скляні поверхні менше 
забруднювалися, протирайте їх такою суміш-
шю: 30 мл води, 70 мл гліцерину й кілька кра-
пель нашатирного спирту. 

8 Плями від чорнила на лінолеумі можна за-
чистити наждачним папером «нулівкою». 

Потім змастіть оброблене місце соняшнико-
вою олією і протріть вовняною тканиною.

9 Жир з килима допоможе відмити суміш 
прального порошку і бензину. Залиште її 

на килимі на кілька годин, а потім промийте 
гарячою водою.

10 Сліди від цінників і наклейок можна ви-
вести за допомогою олії. Протріть лип-

ку поверхню олією і промийте рідиною для 
миття посуду. 

НАСИПНИЙ ПИРІГ

infoeda.com

kitchendecorium
.ru

cookook.ru

hayinfo.net

SpecialFood.ru
patee.ru

sm
achnogo.pp.ua 

Смакота за півгодини

Сода замінить мийний засіб

Лимонна кислота врятує чайник

Найважливіше – готувати з любов’ю
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ВІВТОРОК 16 січня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30 Х/ф «Пророк 
Моісей»

09.30, 11.45, 01.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 

днів для планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.15 RadioSymphony UA
04.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
05.05 Розсекречена 

історія

UA: ПЕРШИЙ

03.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19, 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
08.50 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізо-

ром
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мобільник»
00.00 Т/с «Костянтин»
01.50 Х/ф «Аллан Кво-

термейн. У пошуках 
золотого міста»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.00 «Все буде смачно!»

08.00 «Холостяк - 6»

15.25, 23.20 «Містичні 

історії-5 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.40 «Х-Фактор 

- 8»

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

Хілс, 90210»
12.00, 00.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
13.10, 19.00 «Орел і Реш-

ка. На краю світу»
14.10, 20.00 «Орел і Реш-

ка. Незвідана Європа»
15.10, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00, 01.10 «Розсміши 
коміка»

22.00 «Вірю не Вірю»
02.00 «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
10.30 Свекруха або не-

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Гладіатор»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 01.20 Дзеркало іс-
торії 08.20 Правда життя 
09.20 Таємниці акул 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Наші 12.20 Скептик 
13.20 Брама часу 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Створені вбивати 17.50, 
22.40 Диво-винаходи 
18.50 Бандитська Одеса 
19.50, 23.40 Великі 
тирани 02.10 Там, де нас 
нема 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Мі-
няю жінку»

16.10 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Школа»

23.15 Х/ф «Пришестя 
диявола»

01.05 Х/ф «Війна богів»
04.40 Мультфільми

1+1

05.40 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ра-
нок з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.50 Х/ф «Діло було в 
Пенькові»

14.50, 15.45, 16.45, 03.05 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.50 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.25, 04.35 «По-
дробиці»

00.25 Х/ф «Любов на 
асфальті»

05.15 «Topshop»

ІНТЕР

05.40, 20.15 Громадян-
ська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Няньки»
14.15, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
16.40, 21.25 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Два стволи»
01.30 Т/с «Морська по-

ліція. Новий Орлеан»
02.55, 04.50 Т/с «Відділ 44»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Холодне 

серце»
11.10 Т/c «Усі жінки - від-

ьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу 

під Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ
06.15, 04.10 «Легенди 

бандитської Одеси»

06.45 Х/ф «Чорта з два»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Слід в 

океані»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.45 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша 

за життя»

21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий 

свідок»

03.25 «Речовий доказ»

05.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

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, 23.30 Глобал 3000
09.30, 20.00 Волинський 

портрет
10.00 Мозаїка батьківства
10.30 Х/ф «Хочу зробити 

зізнання»
11.40 Мультфільми
12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.20 Англійські Класи
13.00 Концерт «Чорні 

черешні»
14.00, 18.00, 01.40 

МузейОк
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 Я - Одне життя
16.00 В гостях у Добрячка
16.20 Говоримо поль-

ською
16.30 Рандеву
17.00 Реформація 500
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в 

моїй кишені»
21.00 Завтра-сьогодні
22.10 Т/с «Справа Дойла»
00.35 Х/ф «Хочу зробити 

зізнання»
02.00 У фокусі подій
03.05 Реформація 500
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 15.25 Х/ф «Рожева 
пантера»

19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Атлантида 2»
01.45 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

06.00, 17.15 М/с «Чорний 
Джек»

14.00 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Новини
15.15, 05.05 Розсекрече-

на історія
16.45 Хто в домі хазяїн
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 До справи
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.25 Д/ц «Незвичайні 

культури»
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Інтермаріум
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
23.50, 01.00, 05.00 Погода
00.00 Історія кіно
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.15 Арт-проект. 

RadioSymphony UA
04.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Мі-
няю жінку»

16.10 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.10, 22.15 Т/с 
«Школа»

23.15, 01.20 Х/ф «Санк-
тум»

05.00 Мультфільми

06.15 «Cлідство вели... з 
Леонідом Каневським 
2»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ра-
нок з Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф 
«Д’Артаньян і три 
мушкетери»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо 

долі»
22.30 «Cлідство вели... 

з Леонідом Канев-
ським»

00.25 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана»

03.00 «Речдок»

05.00, 04.35, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти

05.25 Т/с «Відділ 44»
06.10 Громадянська 

оборона
07.00 Секретний фронт 
09.15 Інсайдер
10.10 Антизомбі
11.15, 13.15 Х/ф «Інший 

світ»
14.00, 16.15 Х/ф «Інший 

світ. Еволюція»
16.30 Х/ф «Неймовірний 

Халк»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Більше ніж правда
21.20 Шоу «На трьох»
22.25 Свобода слова
00.30 Т/с «Морська по-

ліція. Новий Орлеан»
01.25 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Дюймовоч-

ка»
11.10 Т/c «Усі жінки - від-

ьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу 

під Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

07.25 Х/ф «Сказання 

про двох братів-

близнюків»

08.55 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.50 

«Свідок»

15.05 Х/ф «Зворотного 

шляху немає»

19.30 Т/с «Морський 

патруль»

21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий 

свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.50 «Правда життя. 

Професії»

06.25, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.55 «Все буде смачно!»
08.50 Х/ф «Суєта суєт»
10.40 Х/ф «Справжнє 

кохання»
12.50 «Холостяк - 6»
15.25, 23.15 «Містичні 

історії-5 з Павлом 
Костіциним»

17.30, 22.00 Вікна-
Новини

19.55, 22.40 «Х-Фактор 
- 8»

05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.20 
«Три сестри» 09.10 «Кра-
суні» 10.00 «Навколо М» 
11.00 Х/ф «Лікар. Учень 
Авіценни» 14.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 15.10, 21.00 
«Орел і Решка. Навколо-
світня подорож» 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
18.00, 01.15 «Розсміши 
коміка» 19.00 «Орел і 
Решка. На краю світу» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
23.00 Х/ф «Анжеліка - 
маркиза янголів» 02.10 
«Нічне життя» 

03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
07.10 Х/ф «Крокодил 

Данді»
09.10 Х/ф «Крокодил 

Данді 2»
11.20 Від пацанки до 

панянки
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Х/ф «Полтергейст»
00.00 Т/с «Костянтин»
01.50 Х/ф «Копальні 

царя Соломона»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.40 
Сьогодні

09.30, 03.20 Зірковий 
шлях

11.40, 04.00 Реальна 
містика

13.45, 15.30 Т/с «Даша»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «На лінії життя»
23.30 Х/ф «Гладіатор»
04.45 Агенти справедли-

вості 16+

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 01.20 Дзер-
кало історії 08.20, 02.10 
Правда життя 09.20 
Таємниці акул 10.20 
Пустелі: життя на межі 
11.20 Наші 12.20 Скептик 
13.20 Брама часу 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Створені вбивати 17.50, 
22.40 Диво-винаходи 
19.50, 23.40 Великі 
тирани 

ПОНЕДІЛОК 15 січняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НТН

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

07.00, 08.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

07.30, 08.30, 18.55, 
21.55, 00.30, 03.00 
Погода

07.35, 18.30, 20.30 
Вголос

07.45 М/с «Цуценя в 
моїй кишені»

08.35, 09.30, 23.30, 01.40 
Феєрія мандрів

09.00, 21.00 Євромакс
10.00 Мультфільми
10.30 Х/ф «Хочу зробити 

зізнання»
11.40, 18.00 МузейОк
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи

АВЕРС 13.00 Світлана Весна 
«Мій рідний край»

14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 Я - Одне життя
16.00 В гостях у Добрячка
16.20 Говоримо поль-

ською
16.30 Рандеву
17.00 Реформація 500
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»
19.00 Х/ф «Секрет 

Санти»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в 

моїй кишені»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Волинський 

портрет
00.35 Х/ф «Хочу зробити 

зізнання»
02.00 Завтра-сьогодні
03.05 Реформація 500
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 12.15 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 «Загублений світ»
12.25 Т/с «Ментівські 

війни. Київ 2»

2+2 16.25 Х/ф «Бібліотекар: 
Повернення до копа-
лень Царя Соломона»

19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Атлантида 2»
01.45 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.35 «Облом.UA.» Фільм «Лікар. Учень Авіценни»

11:00

kinoafi sha.ua

Фільм «Два стволи»

23:40

variety.com
– Лікарю! У 

мене з алко-
голем проб-

леми!
– Що трапи-

лося?
– Грошей не-

має!

– Ну як Новий 
рік зустрів?

– Та як подару-
нок...

– Це як?
– Усю ніч під 

ялинкою про-
валявся...



www.volynnews.com
– Я закохався в істеричку. – Я істеричка? Я не істеричка! 

– Я сказав, що люблю тебе, а ти почула лише слово «істеричка». Фільм «Гола правда»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 1 (100)  11 січня 2018 року

korrespondent.net

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

ТОП ПІСЕНЬ, ЯКІ СЛУХАЄ 
ПОРОШЕНКО 

У 2017 році українці продемонстру-
вали, що хочуть слухати пісні 

рідною мовою. Таку заяву зробив 
президент України Петро Порошенко, 
повідомляє Amazing-ukraine.com.

«Українська музика цього року зроби-
ла значний крок уперед – з’явилося багато 
сучасного та цікавого контенту. Але найго-
ловніше – цей рік показав: українці хочуть 
слухати пісні рідною мовою», – зазначив 
Порошенко.

Він також додав відео з 
підбіркою із семи пісень 
2017 року, які, на його дум-
ку, є найцікавішими. Серед 
таких треків – Riff master  
– «Тихо Прийшов, Тихо 
Пішов», Onuka – Vsesvit, 
The Hardkiss – «Журавлi», 
Pianoбой – «Вітчизна», 
DakhaBrakha – Monakh, 
Воплі Відоплясова  
– «Марш нової ар-
мії», Тіна Кароль  – 
«Перечекати». 

музика

ПОМЕР КОЛИШНІЙ 
ЗЯТЬ ТИМОШЕНКО 

У Празі через ускладнення від 
хвороби печінки помер колишній 

чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії 
музикант та байкер Шон Карр. Про це 
повідомляє його рок-група Death Valley 
Screamers у інтернеті.

«Шон Карр помер уві сні 8 січня о 10:00, 
його дочка Чарлі була з ним», – йдеться у 
повідомленні.

Чоловікові було 49 років. У заяві вказа-
но, що він дуже любив Україну. Нещодавно 
Карр відкрив у Празі клуб, він співпрацю-
вав з українськими байкерами. 

Із Євгенією Тимошенко Шон Карр одру-
жився в 2005 році, у березні 2012 року пара 
розлучилася. Після цього Шон одружився 
втретє з британкою Мері Хілл. У музиканта 
залишилися дочка Чарлі та син Джекс.

memento mori

СЕРЕДА 17 січня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30 Х/ф «Пророк 
Моісей»

09.30, 11.45, 01.00, 03.45, 
05.00 Погода

09.40, 19.25 Д/с «1000 
днів для планети»

10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
20.25, 00.15 Роздягалка
21.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.15 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.50 Арт-проект. 

RadioHor UA
04.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

UA: ПЕРШИЙ

03.45, 02.35 Зона ночі
05.20 Абзац
07.14, 09.09 Kids Time
07.15 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
09.10 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізо-

ром
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Відчай»
00.40 Т/с «Костянтин»
02.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.35 «Все буде смачно!»

09.25 «Холостяк - 6»

11.55 «Холостяк - 7»

15.25, 23.40 «Містичні 

історії-6 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.40 «Х-Фактор 

- 8»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 07.40 
«Чи знаєте ви, що...» 
08.20 «Три сестри» 09.00 
«Красуні» 09.50, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
11.45, 00.00 Т/с «Секс у 
великому місті» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. На 
краю світу» 14.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 15.10, 21.00 
«Орел і Решка. Навколо-
світня подорож» 18.00, 
01.25 «Розсміши коміка» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
02.15 «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
10.30 Свекруха або не-

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Правда життя 
09.20 Створені вбивати 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Фестивалі планети 
11.50 Незвичайні культури 
12.20 Скептик 13.20 За-
програмовані долі 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Таємниці акул 17.50, 22.40 
Диво-винаходи 19.50 Ве-
ликі тирани 23.40 Великі 
танкові битви 01.20 1377 
спалених заживо 02.10 
Чорна піхота 03.10 Майор 
«Вихор» 04.10 Лікар Хайм 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Мі-
няю жінку»

16.10 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15, 02.10 Х/ф «Мов-

чання ягнят»
00.25 Х/ф «Хічкок»

05.45 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ра-
нок з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

13.00 Х/ф «Якщо йдеш, 
то йди»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.20 «По-
дробиці»

00.25 Х/ф «Дідька 
лисого»

02.55 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15 Х/ф «Няньки»
11.00, 13.15 Х/ф «Два 

стволи»
13.25, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини
20.15 Секретний фронт
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
22.55 Х/ф «Миротворець»
01.15 Т/с «Морська по-

ліція. Новий Орлеан»
02.35 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Принц-

жабеня»
11.10 Т/c «Усі жінки - від-

ьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу 

під Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ
06.15 Х/ф «Дике кохан-

ня»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без права на 

провал»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.40 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.50 Т/с «Ставка більша 

за життя»
21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»
23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»
01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.25 «Речовий доказ»
04.45 «Легенди бандит-

ської Одеси»
05.35 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

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, 02.00 Завтра-
сьогодні

09.30 Волинський 
портрет

10.00 Мозаїка батьківства
10.30 Х/ф «Украдене 

щастя»
11.40 Мультфільми

АВЕРС 12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
13.00 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 Я - Одне життя
16.00 В гостях у Добрячка
16.20 Говоримо поль-

ською
16.30 Рандеву
17.00 Реформація 500
18.00, 01.40 МузейОк
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 Х/ф «Украдене 

щастя»
03.05 Реформація 500
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.10 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»
15.25 Х/ф «Ірландець»
19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Легенди 2»
01.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.30 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР 18 січня
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 Новини

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

09.30 Х/ф «Пророк 
Моісей»

09.30, 11.45, 16.55 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 

днів для планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 00.10 Роздягалка
15.10, 02.55 Біатлон. 

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

17.05 Лайфхак україн-
ською

17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Єдине коло»
20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.40 Д/с «Дика планета»
04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.05 Розсекречена 

історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.05 Абзац
06.00, 06.50 М/с «Дра-

кони: Перегони без-
страшних»

06.49, 08.40 Kids Time
08.45 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізо-

ром
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Запит у 

друзі»
23.50 Т/с «Костянтин»
01.40 Х/ф «Полтергейст»

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 18.00 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.10 «Все буде смач-

но!»

09.05 «Холостяк - 7»

15.25, 23.15 «Містичні 

історії-6 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.40 «Х-Фактор 

- 8»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 07.40 
«Чи знаєте ви, що...» 
08.20 «Три сестри» 09.10 
«Красуні» 10.10, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
12.00, 00.00 Т/с «Секс у 
великому місті» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. На 
краю світу» 14.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 15.10, 21.00 
«Орел і Решка. Навколо-
світня подорож» 18.00, 
01.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
01.50 «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
10.30 Свекруха або не-

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало іс-
торії 08.20 Правда життя 
09.20 Створені вбивати 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Незвичайні культу-
ри 12.20, 01.20 Скептик 
13.20 Прокляття відьом 
14.10, 05.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Таємниці 
акул 17.50, 22.40 Диво-
винаходи 18.50 Бандит-
ська Одеса 19.50 Великі 
тирани 23.40 Великі 
танкові битви 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Мі-
няю жінку»

16.10 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 Х/ф «Дюплекс»
00.00 Х/ф «Наїзниці та 

янголи»
01.45 Х/ф «Пришестя 

диявола»
04.55 Мультфільми

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ра-
нок з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

13.00 Х/ф «Двоє під од-
нією парасьлкою»

14.50, 15.45, 16.45, 03.15 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.15 «По-
дробиці»

00.25 Х/ф «Випадковий 
запис»

02.50 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Мирот-

ворець»
15.00, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
17.25, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
23.35 Х/ф «Малавіта»
01.30 Т/с «Морська по-

ліція. Новий Орлеан»
02.50 Краще не повторюй
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Везунчик»
11.10 Т/c «Усі жінки - від-

ьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу 

під Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ
07.00 Х/ф «Двійник»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Із життя 

начальника карного 
розшуку»

10.45 «Кримінальні 
справи»

12.40 «Легенди карного 
розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.40 
«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Мор-
ський патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша 
за життя»

21.20 Т/с «Перетинаючи 
межу»

23.45 Т/с «Служба роз-
слідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»

03.10 «Випадковий 
свідок»

03.25 «Речовий доказ»
04.50 «Легенди бандит-

ської Одеси»
05.15 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

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, 18.00, 01.40 

МузейОк
10.00 Мозаїка батьківства
10.30 Х/ф «Украдене 

щастя»
11.40 Мультфільми
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи

АВЕРС 13.00 Концерт 
К.Малицької «Серце 
не камінь»

14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 Я - Одне життя
16.00 В гостях у Добрячка
16.20 Говоримо поль-

ською
16.30 Рандеву
17.00 Реформація 500
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в 

моїй кишені»
21.00, 02.00 Глобал 3000
22.10 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Феєрія мандрів
23.30 У фокусі Європа
00.35 Х/ф «Украдене 

щастя»
03.05 Реформація 500
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 15.20 Х/ф «Кілер мимо-
волі»

19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Легенди 2»
01.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.30 «Облом.UA.» Фільм «Наїзниці та янголи»

00:00

kinopoisk.ru

Фільм «Миротворець»

22:55

katushka.tv

Оголошення на 
сайті знайомств: 
«Неодружений 

чоловік 
нормальної 
зовнішності, 

власник 
двадцяти 

гектарів землі 
(чорнозем, 
Київська 

область) бажає 
познайомитися з 
жінкою. Навички 

керування 
трактором 

обов’язкові!»

– Мойшо, я 
тобі суворо 
забороняю 

гратися з Яшею! 
Він поганий 

хлопчик.
– А я хороший?

– Звичайно, 
синку! Ти 

дуже хороший 
хлопчик.

– Тоді можна 
Яші гратися зі 

мною?

ondent.net
korrespo

пісень
го дум-
Серед 
master  
, Тихо 
Vsesvit, 
уравлi»,
тчизна», 
akh, 
а  

ru.reuters.com
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

У 2015 році в рамках 
програми «Сучасна освіта» 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» стартував проект 
«Фонд розвитку навчального 
закладу». Його мета – розвиток 
навчально-методичної бази 
освітнього закладу, сприяння 
ефективному використанню 
коштів в інтересах дітей та 
залучення додаткових джерел 
фінансування.

Напередодні Нового року пред-
ставники Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», голови правлінь 
фондів розвитку, директори шкіл 
та завідувачі дитсадків, у яких 
створено такі організації, підбили 
підсумки та розповіли про основні 
результати роботи проекту.

ЛУЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ ЗАЛУЧИЛИ 2,7 МЛН 
ГРН ДОДАТКОВИХ КОШТІВ

За сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» у Луцьку було 
створено 36 фондів розвитку на-
вчальних закладів: 18 у школах та 18 
у дитячих садках. А це більш як по-
ловина навчальних закладів міста.

– Для того щоб батьки змогли у 
своїх навчальних закладах створи-
ти благодійні організації, потрібно 
було надати платформу для старту 
та інформаційну підтримку. Голов-
ний офіс Фонду не зміг би осягну-
ти такий масштаб роботи. Так ви-
никло 8 Офісів розвитку кварталу 
в різних мікрорайонах міста. Вони 
стали майданчиками для комуніка-
ції з лучанами, – розповіла перший 
заступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Лари-
са Тарасюк. – Коли до нас почали 
звертатися батьки та вчителі, ми 
розповідали, як можна діяти, як  за-
реєструвати структуру і які це дає 
можливості. Це й стало початком 
зародження проекту «Фонд розвит-
ку навчального закладу».

Фонд не лише допомагав ство-
рити фонди розвитку, а й у по-
дальшому підтримував їхнє функ-
ціонування. Усі новостворені 
фонди отримали стартові гранти: 
ЗОШ – 15 тис. грн, ДНЗ – 10 тис. 
грн. Крім того, було передбачено 
кошти на співфінансування про-
ектів, спрямованих на розвиток 
навчальних закладів. Задля ефек-
тивного розв’язання актуальних 
питань керівники фондів розвитку 
об’єднались у «Клуб найкращих 
батьків». Щомісяця активні батьки 
проводили робочі зустрічі, на яких 
обговорювали нагальні питання, 
ділилися досвідом залучення до-
даткових коштів та діяльності фон-
дів розвитку.

Фонди розвитку – активні 
учасники міжнародних та міських 
конкурсів і програм. Загальна сума 
залучених ними додаткових коштів 
та матеріалів для навчальних за-
кладів становить 2,7 млн грн. Із них 
1,4 млн грн виділив Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом».

СПІЛЬНА РОБОТА ДАЄ 
БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Розпочалося підсумкове засі-
дання «Клубу найкращих батьків» з 
урочистого моменту. Лариса Тара-
сюк вручила сертифікати на отри-

мання стартових грантів головам 
правлінь фондів розвитку, що їх 
нещодавно створили при ЗОШ №2, 
ЛНВК №22, ДНЗ №13, ДНЗ №30, 
ДНЗ №38. Потому про свою робо-
ту розповіли представники фондів, 
яким уже вдалося досягнути пев-
них результатів.

Першими крок до покращення 
умов навчання та виховання дітей 
зробили у ЗОШ І-ІІ ступенів №11-
колегіумі. Фонд розвитку навчаль-
ного закладу «Ерудит» зареєстру-
вали в листопаді 2015 року.

– Метою створення нашо-
го фонду було покращення ма-
те ріально-технічної бази школи. 
Ми шукаємо нові можливості для 
нашого навчального закладу, нові 
шляхи фінансування. Адже на 
сьогодні освіта потребує додатко-
вих вливань, – розповідає голова 
правління фонду розвитку ЗОШ 
№11«Ерудит» Наталія Гунько. – За 
два роки нам вдалося залучити по-
над 400 тис. грн.  Але без потужної 
підтримки Фонду, депутатів Луць-
кої міської ради Сергія Балицького 
та Юрія Безпятка, громади, педаго-
гічного колективу школи в нас ні-
чого не вийшло б.

Одним із найвагоміших на-
працювань у школі є проведення 
у навчальному закладі інтернету. 
Також тут встановили систему ві-
деонагляду. Підтримує фонд роз-
витку й шкільні творчі колективи 
та розвиток учнів загалом.  Успіхом 
увінчалася участь «Ерудита» в місь-
кому конкурсі кращих громадських 
ініціатив жителів Луцька. Проект 
зі створення скверу мрійників та 
інтелектуалів поряд зі школою став 
одним із переможців конкурсу. Як 
результат – у сквері встановили 
гойдалки і столи для гри в шахи.

Перемогами в конкурсі громад-
ських ініціатив поділився і голова 
фонду розвитку ДНЗ №32 «Ромаш-

ка» Віталій Шнит:
– Ми написали два проекти, в 

яких окреслили наші ініціативи. Їх 
обидва підтримали. У результаті ми 
облаштували 10 надвірних споруд 
та оновили спортивний інвентар. 
Також на умовах співфінансуван-
ня придбали сучасну техніку, від-
ремонтували пральню, сушарку, в 
кожній групі створили міні-музей, – 
ділиться пан Віталій. – У нас є гар-
монія й співпраця з заві дувачкою, 
батьками та нашим депутатом Ори-
сею Залевською. Саме зав дяки її під-
тримці цьогоріч вдалося залагодити 
багаторічну проблему – відремонту-
вати дорогу біля дитсадка. За період 
діяльності фонду було залучено по-
над 115 тис. грн.

Віталій Шнит  очолює ще один 
фонд розвитку – ЗОШ №5 «Аван-
гард». Ініціативний батько зазначає: 
зі створенням фонду їхня шкільна 
родина стала організованішою, а 
комунікація з батьками – активні-
шою. У школі вдалося облаштувати 
танцювальний клас. Завершується 
ще один проект – ремонт кабінету з 
виховної роботи. За рік «Авангард» 
залучив понад 90 тис. грн. З них 
35 тис. виділив Фонд.

– Дякую Фонду за поштовх 
до дій та підтримку. Я впевнений: 
якби не було початкового гранту, 
всі ці проекти не вдалося б утілити 
в життя, – вважає Віталій Шнит.

Фонд розвитку ЗОШ №3 «Іні-
ціатива» було створено в листопаді 
2016 року. Голова правління Анна 
Колодинська розповіла, що завдяки 
злагодженій роботі педагогічного 
колективу, батьків, учнів створили 
програму розвитку школи й успіш-
но її реалізовують. За період роботи 
в школу залучили 76 тис. грн. За ці 
кошти придбали два ноутбуки, ра-
діомікрофон, телевізор, долучилися 
до ремонту коридору, облаштували 
його лавками.

ПРОЕКТ «ФОНД РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» – 
УНІКАЛЬНИЙ НА ТЕРЕНАХ 
УКРАЇНИ

Активну участь у розвитку на-
вчальних закладів бере Луцька місь-
ка рада, яка приділяє значну увагу 
освіті. Присутній на підсумковій 
зустрічі «Клубу найкращих батьків» 
радник луцького міського голови та 
голови правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ігор Поліщук 
зазначив, що фактично тільки на 
господарсько-технічні роботи, ре-
монти цьогоріч з міського бюджету  
було виділено 36 млн грн. Ремонтні 
роботи проводили майже в кожному 
навчальному закладі. Також міська 
рада реалізовує проекти НЕФКО-2 
і НЕФКО-3, які передбачають енер-
гомодернізацію приміщень навчаль-
них закладів, зокрема утеплення фа-
садів, заміну вікон, ламп тощо.

Ігор Поліщук відмітив: проект 
«Фонд розвитку навчального за-
кладу» певною мірою є унікальним, 
адже люди з інших міст, зокрема 
особи, які мають стосунок до міс-
цевого самоврядування, та й просто 
ініціативні батьки телефонують у 
Фонд, міську раду й просять поділи-
тися досвідом, розповісти, яким чи-
ном це працює і які результати дає.

Депутат Юрій Безпятко подя-
кував керівникам фондів розвитку 
за те, що в цей складний для країни 
час не бояться виявляти ініціативу.

– Рухайтеся вперед і не зупи-
няйтеся на досягнутому. Адже дер-
жава починається тут – у Луцьку, на 
наших вулицях, у наших школах, са-
дочках, під’їздах. Саме нам до снаги 
змінювати її, – наголосив депутат.

АКТИВНА ПОЗИЦІЯ – 
ЗАПОРУКА УСПІХУ

Керівник проекту «Фонд розвит-
ку навчального закладу» Інна Ткачук 
відмітила, що фонди стали активними 
учасниками міжнародних та міських 

конкурсів і програм. Зокрема, п’ять 
проектів,  ініціаторами яких були  
фонди розвитку, здобули перемогу 
на конкурсі громадських ініціатив від 
міської ради. Учні з чотирьох луцьких 
шкіл взяли участь у конкурсі «Учнів-
ська обласна рада», що його ініціював 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Усі етапи конкурсу лягли в основу 
фільму, який надіслали на міжнарод-
ний конкурс «Дитятко». У результаті 
школярі як переможці мали змогу 
відвідати Всесвітній форум демокра-
тії, що відбувався у Страсбурзі.

Протягом двох років Фонд 
«Тільки разом» та фонди розвитку  
навчальних закладів проводили 
спільні заходи та акції. Приміром, 
у 24 школах Луцька відбувся во-
лейбольний турнір між батьками і 
вчителями. Взяли участь у форумі 
«Корпоративна соціальна відпові-
дальність». Спільно зі школами та 
дитсадками провели акцію з озеле-
нення територій навчальних закла-
дів. В Арт-галереї Фонду, що розта-
шована в Центральному універмазі 
Луцька, проведено понад 100 твор-
чих майстер-класів, які відвідали 
більш як 1200 дітей.

– Основні завдання та мету, які 
було поставлено перед проектом, 
реалізовано. Ми всі разом відшу-
кали й апробували на практиці той 
інструмент, який працює в право-
вому полі та дозволяє залучати 
додаткові кошти для навчального 
закладу, – підсумував заступник го-
лови правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Орест Маховський.

Фонд розвитку навчального за-
кладу – це насамперед активна гро-
мадська батьківська позиція, форму-
вання відкритого простору та нового 
підходу до фінансування навчально-
го закладу. 36 фондів розвитку та 
результати їхньої роботи – вагомий 
внесок для того, аби  розвиток освіти 
в Луцьку вийшов на новий рівень.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Підсумкова зустріч «Клубу найкращих батьків»

ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» У ЛУЦЬКУ 
СТВОРЕНО 36 ФОНДІВ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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ЯК ЗРОБИТИ ЖИТТЯ ГРОМАДИ 
КРАЩИМ, ЗНАЮТЬ У ШЕЛЬВОВІ

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ШКОЛА, ДЕ ПАНУЄ ТВОРЧІСТЬШкола в селі Соловичах 
Турійського району – не лише 
частина інфраструктури, а 
й центр організації дозвілля 
молоді. На шкільні святкові та 
виховні заходи збираються 
жителі не тільки з Соловичів, а 
й із навколишніх сіл. 

Новорічні ранки, випускні ве-
чори, зустрічі з відомими та ціка-
вими односельцями – цей список 
можна продовжувати й продов-
жувати, адже у Соловичівській 
школі навчаються талановиті й 
творчі учні, які радо демонстру-
ють свої здібності гостям. Сла-
виться навчальний заклад здо-
бутками на районних і обласних 
конкурсах художньої самодіяль-
ності.

Аби музика була якіснішою і 
звучала гучніше, батьки та педа-
гоги, які дбають про всебічний 
розвиток дітей, написали проект 
щодо придбання сучасного зву-
кового обладнання. Реалізовували 
його спільно з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». На умовах 
співфінансування вдалося при-
дбати мікшерний пульт, мікрофо-
ни, колонки.

– Шкільне життя – це не тіль-
ки навчання, а й позаурочний 
час. Наші діти дуже талановиті. 
Тому ми комбінуємо навчання зі 
спортивними та творчими занят-

тями. У школі діє студія «Полісь-
ке золото», де учні виготовляють 
вироби з соломи, функціонує 
секція дзюдо, працює вокальний 
гурток. У нас часто відбуваються 
різні спортивні змагання, кон-
курси, свята. Для таких заходів 
потрібне відповідне музичне об-
ладнання. Раніше ми позичали 
апаратуру в будинку культури, 
проте хотілося мати свою. Тож 
зібралися, провели збори, визна-
чили ініціативну групу. Так роз-
почалася співпраця з Фондом. 

Шукали сучасну якісну апарату-
ру, ретельно підбирали техніку. 
Тому результатом дуже задово-
лені, – розповів директор школи 
Олександр Поліщук. 

Омріяне обладнання викорис-
товують на повну. Перше свято, 
що його проводили із застосуван-
ням нової апаратури, – козацькі 
забави. Педагоги кажуть: хоч дій-
ство відбувалося в спортзалі, звук 
був якісним.

– Гарне звучання виховує у ді-
тей естетичне сприйняття, куль-

туру, – переконана вчитель мо-
лодших класів Надія Остап’юк. 
– Дуже доб ре, що проект перед-
бачає співпрацю з батьками. Це 
залучає їх до шкільного життя, не 
дозволяє стояти осторонь проб-
лем школи. У нас вийшов колек-
тивний проект, який спрямований 
на те, щоб виховати в дітей небай-
дужість до всього, що відбуваєть-
ся в школі, селі, країні, світі. 

Голова Турійської районної 
парторганізації «Українського 
об’єд   нання патріотів – УКРОП» 

Сергій Власюк відмітив небайду-
жість педагогів та батьків і при-
вітав шкільний колектив із завер-
шенням проекту:

– Знаю, що ваша школа сла-
виться талантами, думаю, що це 
обладнання допоможе вам розви-
ватися, проводити гарні заходи та 
вигравати нові конкурси. Впевне-
ний: ваша громада не буде зупи-
нятися і ви реалізуєте ще не один 
проект.

Ірина ЮЗВА,
Турійський район

Сергій Власюк і Олександр Поліщук 
вітають шкільний колектив із 
завершенням проекту Соловичівська школа багата на таланти

Громадська організація 
«Шельвівська» успішно реалізувала 

два соціально-економічні проекти. 
А все тому, що жителі села Шельвів 
Локачинського району знають, 
як зробити життя своєї громади 
кращим. Місцевим активістам вдалося 
замінити вікна та двері у дитсадку 
на енергозберігальні, встановити 
конденсаційні газові котли та 
хімводочистки у школі.

КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЮНОГО 
ПОКОЛІННЯ

«Забезпечимо культурний розвиток 
підростаючого покоління» – проект, який 
шельвівці втілювали у життя спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». Нещодав-
но на умовах співфінансування у місцевий 
будинок культури придбали проектор.

– Громада дуже активна, – стверджує 
куратор проекту, представник Локачин-
ської районної організації політичної пар-
тії УКРОП Оксана Дмитрук. – Цим людям 
вдалося розв’язати вже не одну проблему. 
Тішить те, що звернули увагу й на заклади 
культури. Адже вони останні роки фінан-
сувалися за залишковим принципом. Саме 
тому в наших сільських клубах такі плачев-
ні ситуації. Цей проектор буде корисним не 
лише для молоді, а й для всіх жителів села.

Шельвівський будинок культури збу-
довано у 1976 році. Нині тут функціонує 
п’ять гуртків: жіночий та дитячий вокаль-
ні, художнього слова, драматичний та 
вокально-інструментальний. Шельвівська 
громада не боїться труднощів, місцеві жи-
телі готові написати та реалізувати будь-
який проект, якщо він принесе користь 
громаді.

– За останні кілька років нам вдало-
ся відремонтувати та замінити дах, вікна, 
придбати десять сценічних костюмів для 
жіночої вокальної групи. У клубі постійно 
демонструють фільми, а для цього ми вико-
ристовували позичений проектор. Завдяки 
спільним зусиллям Фонду та громади тепер 
матимемо свій, – каже ініціатор проекту, ди-
ректор будинку культури Віталій Павлось.

УСЕ НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ
У рамках ще одного проекту Фонду та 

місцевої громади вдалося придбати іграш-
ки, постільну білизну, електричну плиту 

ЗДОРОВІ ДІТИ – МАЙБУТНЄ 
КРАЇНИ

Не оминула увагою ініціативна громада  
й місцеву школу. Для повноцінних занять 
спортом школярам бракувало спортивного 
інвентарю. Спільно з Фондом жителі реа-
лізували проект «Здорові діти – майбутнє 
країни».

Заступник директора з господарської 
частини Сергій Подаш написав проект вар-
тістю 13470 грн і виграв із ним. Спільними 
зусиллями було придбано три гімнастичні 
мати, чотири баскетбольні, три волейбольні, 
два футбольні м’ячі та тенісний стіл.

Вручаючи довгоочікувані подарун-
ки, представник Волинської обласної ре-
гіональної парторганізації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» Сергій Ко-
стриченко наголосив: 

– Популяризація спорту серед дітей та 
молоді – пріоритетний напрямок роботи 
Фонду «Тільки разом» і його засновника 
Ігоря Палиці. Адже спорт неабияк впливає 
на розвиток та здоров’я дитини. Це інвести-
ція у здоров’я нації, у майбутніх чемпіонів. 
А участь у проектах згуртувала громаду. 
Люди повірили в себе, у власні сили та мож-
ливості.

Галина ТЕРНОВА,
Локачинський район 

Подарунки для найменших жителів села

Школярі отримали новий спортінвентар

Реалізовувати проекти шельвівцям 
допомагали представники партії УКРОП

для дитячого садочка. Нині в дошкільному 
навчальному закладі – 23 малюки.

Голова громадської організації «Шель-
вівська», завідувачка місцевого дитячого 
садка Ольга Гучук каже: діяльність Фонду – 
це не лише благодійність, а й продуктивна 
співпраця з громадами.

Шельвівська громада має чималий до-
свід у проектній діяльності. За останні кіль-
ка років працівники садочка самостійно 
відремонтували підлогу, а завдяки різним 
проектам замінили вікна, придбали мийку, 
пральну машину, пилосос та холодильник.   

Автор ідеї – місцевий житель Віктор 
Творовський. Чоловік каже, що йому небай-

дужа доля рідного села. Тому він робитиме 
усе, аби шельвівці жили краще, бо вони на 
це заслуговують.

– Мені дуже приємно робити щось ко-
рисне для людей, – каже Віктор Творов-
ський. –  Односельчани не були пасивними 
й підтримали мене. Разом нам вдалося вті-
лити цей проект у життя. Діти радіють, а це 
найголовніше.

Представник Локачинської районної 
організації УКРОПу Василь Демидюк від-
мітив: такі проекти відкривають нові мож-
ливості для села та об’єднують людей. Адже 
від інвестицій, які спрямовують громада і 
Фонд, залежить майбутнє дітей.
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ГАЗОВИЙ ЗАКОН – ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ 
БОРОТЬБИ ЗА ІНТЕРЕСИ ТРЬОХ 
МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ»

НА ЗАХИСТІ СЕЛЯН

З ПЕРШИХ ВУСТ

МОЛОЧНІ МОНОПОЛІСТИ 
ПОЗБАВЛЯЮТЬ СЕЛЯН ЗАРОБІТКУ

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«ВЛАСНІ КИШЕНІ 
ПЕРЕБОРОЛИ 
ОБІЦЯНКИ НА 
МАЙДАНІ»

Волинське територіальне відділення 
Антимонопольного комітету 
встановило причинно-наслідковий 
зв’язок між заготівельними цінами 
на молочну сировину від населення 
та цінами на готову продукцію. Як 
стверджують у територіальному 
відділенні, при зниженні 
заготівельних цін до 33,3% виробники, 
відповідно, знижують оптово-
відпускну ціну до 22,9-32%. 

Про це виконувач обов’язків голови 
Волинського територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету Оксана 
Лесів повідомила у відповіді на запит на-
родного депутата Ірини Констанкевич.

Нагадаємо, у червні народний депу-
тат звернулася до Антимонопольного 
комітету щодо перевірки дотримання за-
конодавства заготівельниками молочної 
сировини на Волині. За словами нардепа, 
жителі Ківерцівського, Маневицького, 
Камінь-Каширського та Любешівського 
районів постійно звертаються з пробле-
мою встановлення молокопереробними 
підприємствами низьких цін на закупів-
лю молока. У період так званого «вели-
кого молока» в 2017 році заготівельники 
скуповували у людей сировину за 4-5 
гривень за кілограм. А ціна на сухе мо-
локо, яке виготовляють із молока, реалі-
зованого особистими селянськими гос-
подарствами, зросла на 20% порівняно з 
2016 роком. 

Наприкінці 2017 року 
Верховна Рада 

заборонила встановлення 
загальнобудинкових 
газових лічильників 
без згоди співвласників 
багатоквартирного 
будинку. Відповідний 
законопроект виносили 
на розгляд у сесійній 
залі впродовж двох днів. 
Народним депутатам 
від УКРОПу довелося 
заблокувати парламентську 
трибуну, аби врешті 
обранці звернули увагу 
на важливість цього 
нормативного документа. 

– Цей законопроект став 
результатом боротьби за ін-
тереси трьох мільйонів укра-
їнців, яким з 1 січня цього 
року мали б відрізати газ у 
квартирах, тому що у них 
немає газових загальнобу-
динкових лічильників, – роз-
повіла у коментарі народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. – Чинити від-
повідні дії дозволялося обл-
газам.

На її думку, такі норми у 
законах захищали інтереси 
суто газових монополістів, 
передусім мільярдера Дмит-
ра Фірташа. 

Народний депутат до-
дала, що чинним законо-
давством ще з 2011 року пе-
редбачалося встановлення 
загальнобудинкових газових 
лічильників за кошти облга-
зів. Витрати на такі видатки 
було закладено у тарифах.

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця 
вважає, що в нинішній Верховній Раді давно 
не працюють жодні конституційні закони, а 
народні депутати не дотримуються обіцянок, 
що їх дали українцям.

Про це він заявив у програмі «Актуальне 
інтерв’ю» на телеканалі «Аверс».

Розповідаючи про роботу парламентарів, Ігор 
Палиця зазначив, що такої безпринципної каден-
ції Верховної Ради він не бачив і не пам’ятає.

– Давно не працюють основні засади Консти-
туції, давно немає коаліції. Тільки про це ніхто не 
говорить, бо це невигідно. У закони вносять прав-
ки вже після того, як їх опубліковано на сайті Вер-
ховної Ради, на підпис Президенту потрапляє ін-
ший текст. Закони висять без наслідків по півроку 
чи рік. Я такого принципу роботи та знущання з 
Конституції і народу України не пам’ятаю, – за-
значив очільник облради.

Відповідаючи на запитання про те, в чому при-
чина такої ситуації, Ігор Палиця зауважив, що це, 
серед іншого, через фінансові інтереси депутатів.

– Їх гроші зіпсували. Мабуть, фінансові інтере-
си не дали їм змоги працювати на благо України. 
Подивіться, на чому вони приїхали складати при-
сягу в 2014 році, у що були одягнені, як поводи-
лися і яка була риторика. І порівняйте, на чому 
їздять зараз, куди літають і що собі дозволяють. 
Напевно, власна кишеня переборола обіцянки, 
що їх давали на Майдані, – зазначив він.

Як приклад відстоювання олігархічних інте-
ресів Ігор Палиця називає поблажки для олігар-
ха Ріната Ахметова від уряду. Як відомо, Ахметов 
контролює більшу частину українського енер-
горинку. І йому дозволяють встановлювати такі 
високі тарифи для населення, про які він за часів 
президентства Віктора Януковича міг тільки мрі-
яти. При цьому влада не дотримала обіцянки, яку 
дала за часів Майдану, та не повернула у власність 
держави держпідприємства, що їх Ахметов неза-
конно приватизував. Зі слів Ігоря Палиці, конт-
рабанда вугілля з окупованих районів Донецької 
та Луганської областей процвітає, адже це вигідно 
бізнесу Ахметова.

– Про нього наші керівники на Майдані каза-
ли, що коли прийдуть до влади, то заберуть усе. 
Адже він приватизував держпідприємства неза-
конно і за копійки. Щось змінилося? Ні. Ахметов 
захоплює все більші частки ринку і підвищує та-
рифи. При Януковичу він міг тільки мріяти про 
те, що йому дозволять встановити такі тарифи 
для населення, які він сьогодні має. І вони ростуть 
далі. Тому й триває контрабанда з ОРДЛО, бо це 
вигідно, – наголосив Ігор Палиця.

З його слів, тарифи на електроенергію настіль-
ки завищені, що жодного обґрунтування цьому 
немає. Компанії «Центренерго» і «Укренерго» 
заробляють десятки мільярдів гривень, чим хи-
зується уряд. Проте гроші ці потрапляють у при-
ватні руки, коли українці не в змозі платити таку 
велику ціну за комунальні послуги.

– Є закон, який дозволяє споживачу купувати 
електроенергію у виробника, а не в енергоринку. 
Тоді буде конкуренція між виробниками й ціна 
впаде, як і на газ. Проте в Україні це не працює, 
адже краще набивати одну-дві кишені, ніж дати 
жити нормально всім українцям, – резюмував 
Ігор Палиця.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк 

Суму витрат за блакитне 
паливо розподіляли пропор-
ційно до зареєстрованих у 
квартирах, тому нерідко до-
водилося сплачувати знач-
но більше, аніж по факту 
використовував мешканець. 
За встановлення індивіду-
альних лічильників газу 
споживачі мали сплачувати 
самі. 

– УКРОП виступив на за-
хист споживачів газу й під-
готував свій законопроект, 
який відстоює інтереси лю-
дей, – зауважила Ірина Кон-
станкевич. – Паралельно 
було ще три законопроекти. 
Врешті вирішили підготу-
вати єдиний компромісний 
варіант від різних фракцій, 
депутатів різних груп. Та-
ких прикладів консолідації 
довкола гострої проблеми 
у Верховній Раді пригадаю 
небагато. Але голосування 
у парламентській залі пока-
зало, що лобісти Фірташа й 

газових монополістів роби-
тимуть усе можливе, аби за 
законопроект не проголо-
сували. І тому в останній се-
сійний тиждень року ці голо-
сування завалювали. Це була 
філігранна політична гра: для 
того, аби повернути проект у 
залу, голоси були, а для того, 
аби його підтримати, браку-
вало одного-двох. 

Аби домогтися винесення 
на розгляд газового законо-
проекту, УКРОП заблокував 
трибуну. 

– Я не прихильниця таких 
форм і методів, адже вважаю, 
що мають бути цивілізовані 
форми депутатської роботи. 
Та, на жаль, спікер Верховної 
Ради на інші методи не реа-
гує, – зазначила Ірина Кон-
станкевич.  

Згідно зі змінами, які було 
внесено у закон «Про внесен-
ня змін до закону України 
«Про забезпечення комер-
ційного обліку природного 

газу», жителі квартир і окре-
мих будинків, які використо-
вують газ тільки для приготу-
вання їжі, мають обладнати 
своє житло лічильниками до 
1 січня 2021 року. Газорозпо-
дільні компанії зобов’язані 
забезпечити встановлення 
саме індивідуальних лічиль-
ників. 

Ухвалений документ за-
бороняє газовикам припиня-
ти постачання газу в багато-
квартирний будинок у разі 
ненадання співвласниками 
такого будинку згоди на вста-
новлення загальнобудинко-
вого лічильника. 

Закон також передбачає 
можливість самостійного 
встановлення індивідуальних 
лічильників газу побутовими 
споживачами з наступною 
компенсацією таких витрат 
за рахунок коштів, які вони 
сплачують за природний газ. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Київ 

Після перевірки молокопереробних 
підприємств, що заготовляють молочну 
сировину від населення на Волині, зокре-
ма, ТДВ «Рожищенський сирзавод», ТзОВ 
«Шацький молокозавод», ПП «Чорт-
ківмолоко», ТзОВ «Укрмолпродукт» та 
ТзОВ «Молочна компанія ГАЛИЧИНА», 
було визначено, що вони знижують рі-
вень заготівельних цін, проте рівноцінно 
знижують і оптово-відпускну ціну на го-
тову продукцію. 

Натомість підприємства ТзОВ «Ради-
вилівмолоко» та ПАТ «Дубномолоко» при 
зниженні заготівельних цін до 33,3% зни-
зили оптово-відпускні лише до 15,8% та 
12,6% відповідно. За що ці підприємства 
було притягнуто до відповідальності. 

Ірина Констанкевич зауважує, що 
проб лема низьких цін на закупівлю моло-
ка від населення буде доти, доки не буде за-

конодавчого регулювання цього питання.
– Вітчизняний молочний ринок фор-

мують не так багато заводів в Україні. 
Але вони – монополісти, тому і встанов-
люють свої правила гри, які, звичайно ж, 
враховують лише свої інтереси. Водно-
час, за офіційною статистикою, волин-
ські селяни утримують 95 тисяч корів, 
тож уявіть, скільки родин поставлено у 
залежність від монополістів, які контро-
люють ціни на ринку. Домовляючись між 
собою, вони штучно занижують ціну, а 
люди, не маючи вибору, змушені з цим 
погоджуватися. Цю ситуацію можна вре-
гулювати лише законодавчим шляхом. 
Верховній Раді ще на початку 2016 року 
було рекомендовано у другому читанні 
прийняти закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо державного регулювання заку-
півельної ціни на молоко та підтримки 
села». Проте його ухвалення намагають-
ся відтягнути усіма способами, адже мо-
нополістам він зовсім не вигідний, – на-
голосила Ірина Констанкевич. 

Додамо, що нещодавно  Міністер-
ство аграрної політики та продоволь-
ства заявило про те, що в Україні мо-
жуть відмовитися від молока, яке здають 
селяни-одноосібники. Мовляв, воно не 
відповідає вимогам Євросоюзу.

Анастасія КОРЕЦЬКА

Укропівці заблокували трибуну, аби нардепи заборонили загальнобудинкові лічильники

Ціни на молоко має 
регулювати закон
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ТРАДИЦІЇ

САМОВРЯДУВАННЯ

У кожній родині відомих 
представників УКРОПу – 

різні традиції святкування. 
Хтось вважає, що всі зимові 
свята треба проводити в колі 
сім’ї, хтось планує зустрітися 
з друзями. Та всі намагаються 
подарувати казку рідним і 
приділити максимум уваги 
дітям.

Голова фракції УКРОП, рад-
ник голови обласної ради Вячеслав 
Рубльов пригадує, що з дитинства 
найбільше запам’яталася колекція 
автомобілів, яку йому подарували 
батьки.

– Дуже добре пам’ятаю, скільки 
в мене було щастя від цього пода-
рунка. Аж шість різнокольорових 
металевих автомобілів! І таких 
більш ні в кого з моїх друзів не 
було, – пригадує політик.

Він вважає, що зимові свята по-
трібно зустрічати в колі сім’ї.

– Новий рік та Різдво завжди 
намагаюся провести зі своєю 
сім’єю – приділити час дітям, дру-
жині, подарувати їм подарунки, – 
каже Вячеслав Рубльов. – Це час, 
коли треба зупинитися, видихнути 
і поставити цілі на наступний рік. 

Депутат обласної ради Олек-
сандр Омельчук Новий рік і Різдво 
також завжди відзначає в колі сім’ї.

– Щороку ялинку прикрашають 
мої донечки – для них це традиція, 
нас із дружиною до цього процесу 
вони не підпускають. Під час зимо-
вих свят намагаюся максимум часу 
присвятити своїй сім’ї, обговорити 
з ними плани на наступний рік. 
Це дуже важливо для нас – разом 
мріяти про майбутнє, – каже Олек-
сандр.

Депутат обласної ради від 
УКРОПу Олександр Курилюк вва-
жає, що подарунки на зимові свята 
мають бути теплими і душевними, 
а новорічний стіл – пісним. 

– Раніше хотілося святкувати 
Новий рік і Різдво із друзями, гуч-
но. Зараз це змінилося. Вважаю, що 
відзначати такі свята потрібно лише 

У Затурцівській об’єднаній 
територіальній громаді відбулося 
перше сесійне засідання новообраної 
ради. Під час сесії депутати 
сформували фракції, обрали секретаря 
та заступника голови ради, а також 
голів і членів постійних комісій та 
виконавчий комітет.

Нагадаємо, вибори в Затурцівській ОТГ 
відбулися 24 грудня 2017 року. До складу 
ради увійшли 22 депутати.

На першій сесії обранці громади відразу 
сформували три депутатські фракції: «Укра-

їнського об’єднання патріотів – УКРОП», «ВО 
«Батьківщина» та «Аграрної партії». До фрак-
ції «УКРОП» увійшли 8 депутатів ОТГ: Віктор 
Творовський, Володимир Ілиняк, Наталія Да-
ніляк, Тарас Морозовський, Людмила Бощук, 
Світлана Карабіна, Сергій Подаш та Михайло 
Савчук. Головою фракції обрали Тараса Моро-
зовського.

Крім того, під час сесії сформували три 
депутатські комісії: бюджетну, земельну та 
освітню. Головою земельної комісії депутати 
обрали укропівця Тараса Морозовського.

– Головним своїм завданням як депутата і 
керівника земельної комісії вважаю наведен-
ня ладу із земельними ділянками в об’єднаній 

громаді. Як виявилося, в цій сфері дуже ба-
гато проблем. Одна з них – це те, що багато 
територій не зазначені на жодній карті і ніяк 
не обліковуються. Також варто звернути ува-
гу на те, як надаватимуть землі учасникам 
АТО. Переконаний, що ми зможемо навести 
лад у цій сфері і зробимо так, аби люди хотіли 
жити в нашій громаді, – каже Тарас Морозов-
ський.

Також депутати затвердили кандидатуру 
заступника голови Затурцівської ОТГ. Ним 
став керівник Локачинської районної пар-
торганізації УКРОПу Василь Демидюк. Його 
кандидатуру запропонував голова ОТГ Воло-
димир Патійчук.

– Посада заступника голови ОТГ – це 
важка робота, бо її основний масив – це 
господарські справи, – каже Василь Деми-
дюк. – Передусім хочу створити сайт ОТГ, 
щоб мешканці громади і депутати могли 
подивитися питання, які буде винесено на 
сесію, голосування депутатів, виконання 
бюджету, оголошення тощо. Водночас бу-
демо налагоджувати роботи щодо проектів, 
розподілу функцій різних управлінь. Щиро 
радий, що депутати довірили цю посаду 
саме мені, і сподіваюся, що досвід допо-
може.

– Василь Ілліч – досвідчений управлі-
нець, працював на посаді голови Локачин-
ської районної ради. Впевнений, що він 
може значно покращити життя громади. 
Вірю, що спільно з депутатами ОТГ і де-
путатами обласної ради будемо працювати 
над покращенням ситуації в Локачинському 
районі, – підкреслив голова Волинської об-
ласної регіональної парторганізації «Укра-
їнського об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов.

Також під час сесії сформували склад 
виконавчого комітету Затурцівської ОТГ. 
До нього увійшли 15 жителів громади. Од-
ним із членів виконкому депутати обрали 
Юрія Ковальчука, який балотувався в голо-
ви Затурцівської ОТГ та здобув другий ре-
зультат на виборах. Наразі в сесійному засі-
данні оголосили перерву до 19 січня. За цей 
час депутати мають пропрацювати бюджет 
майбутньої об’єднаної громади.

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

У ЗАТУРЦЯХ ПРОВЕЛИ ПЕРШУ СЕСІЮ ОТГ

На першій сесії – стовідсоткова присутність депутатів ОТГ

НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА 
В РОДИНАХ УКРОПІВЦІВ

в сімейному колі. Ми намагаємо-
ся дотримуватися посту до Різдва, 
тому на новорічному столі – пісні 
страви, – розповідає депутат. – У 
такі святкові дні хочеться сімейно-
го спокою і домашнього затишку. 
Найбільше запам’яталися подарун-
ки від дружини, бо вона завжди 

знає, що мені потрібно – краватки, 
хороші парфуми. Найприємніше 
те, що я впевнений: вона це завжди 
робить з душею.

Перший заступник луцько-
го міського голови Григорій Не-
допад Новий рік зазвичай свят-
кує у родинному колі, а на Різдво 

обов’язково від відує батьків.
– У перший день Різдва зран-

ку їду з сім’єю до матусі на сніда-
нок, – розповідає Григорій та при-
гадує: найцінніший подарунок із 
дитинства – ігрова приставка. – Її 
подарували батьки і я дуже пишав-
ся цим, адже приставка була не у 

кожного. Своїм дітям намагаюся 
дарувати книги, щоб більше чита-
ли, та іграшки.

Голова Шацької районної ради, 
укропівець Сергій Карпук розпо-
відає, що найбільше чекає Різдва – 
бо саме на це свято збирається уся 
родина.

– Новий рік іноді святкуємо ра-
зом із друзями. А Різдво для мене – 
це суто сімейне свято. Ми всі разом 
обов’язково йдемо до церкви, потім 
приймаємо колядників, обмінює-
мося вітаннями, – розповів Сергій 
Карпук.

Анна ВОЛОЩУК

Сергій Карпук Новий рік 
завжди святкує із друзями

Олександр Омельчук переконаний, що разом із сім’єю 
потрібно обговорювати плани на наступний рік

«Різдво – це свято, яке потрібно 
присвячувати сім’ї», – вважає 
Олександр Курилюк

Григорій Недопад новорічно-
різдвяні свята завжди 
проводить із найріднішими

Вячеслав Рубльов святкує 
Різдвяні свята вдома



– Ти одружений? – Чому? – Тому що чоловіки, які нічого не розповідають про себе, завжди одружені. 
Фільм «Знайомтеся, Джо Блек» www.volynnews.com
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МАЙНО ШОУМЕНА 
МУХАРСЬКОГО 
АРЕШТУВАЛИ

Актор заборгував 400 тис. грн за 
аліментами, пише «5 канал». 

«Антін Мухарський не сплачував алі-
менти на чотирьох дітей», – стверджує 
перший заступник міністра юстиції Ната-
лія Бернацька. Наразі частину майна вже 
продано. З молотка пішов автомобіль із 

зображенням Мухарського 
та його колишньої дружи-
ни Сніжани Єгорової.

Нагадаємо, у грудні 
2017 року Мухарський 
роздягнувся догола, по-
вісив спідню білизну на 

двері суду і влаштовував 
протест під Оболонським 

районним судом че-
рез ухвалення Вер-

ховною Радою 
закону про по-

силення відпо-
в і д а л ь н о с ті 

за несплату 
аліментів.

ЮРКО ЮРЧЕНКО ПРОСИТЬ 
ГРОШІ НА YURCASH

Гурт Yurcash на шоу «X-фактор» 
отримав друге місце. Мільйон 

гривень артисти хотіли витратити на 
запис пісні до «Євробачення-2018». 

Тому в інтернеті організували збір кош-
тів, лідер гурту Юрко Юрченко запропону-
вав скидати гроші на його картку. 

«Мій новостворений френд-клаб на гре-
бені цієї хвилі запустив флешмоб. Скиньте 
кілька гривень для Yurcash. У будь-який ін-
ший момент свого життя я був би проти, але 
тільки не зараз», – написав Юрко Юрченко.

Він повідомив, що це буде перший в 
історії випадок, коли 
продюсером гурту 
стане народ. Артист 
повідомив, що зайві 
гроші поверне, коли 
відпрацює концерт на 
«Олімпійському». 

Артист також до-
дав, що Поплавський 
винен йому $32 тис. 
Співак працював на 
нього на виборах.

музика

скандал

glam
urchik.tochka.net

П’ЯТНИЦЯ 19 січня
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 Новини

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

09.30 Х/ф «Пророк 
Моісей»

09.30, 11.45, 16.55 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 

днів для планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 «Схеми»
15.10, 02.55 Біатлон. 

Кубок світу. VI етап. 
Спринт 10 км. Чоловіки

17.05 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 Новини. Спорт
22.15 Х/ф «Солдат 

Джанет»
23.45 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
04.15 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.05 Розсекречена 

історія

UA: ПЕРШИЙ

03.40, 02.40 Служба роз-
шуку дітей

03.45, 02.45 Зона ночі
05.15 Абзац
07.09, 08.19 Kids Time
07.10 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
08.20 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізо-

ром
16.10 Таємний агент
17.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Легіон»
00.00 Т/с «Костянтин»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 18.00, 23.40 Т/с 

«Коли ми вдома»

08.00 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»

09.50 Х/ф «П’ята група 

крові»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.40 «Х-Фактор 

- 8»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 «Спе-
ція» 07.40 «Чи знаєте ви, 
що...» 08.20 «Три сестри» 
09.10 «Красуні» 10.10, 
16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210» 12.10 «Орел і 
Решка. Шопінг» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. 
На краю світу» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. Не-
звідана Європа» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
18.00, 00.50 «Розсміши 
коміка» 22.00 «Вірю не 
Вірю» 23.00 «КВН» 01.45 
«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
10.30 Свекруха або не-

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти спра-

ведливості 16+
16.00 Т/с «На лінії життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Листи з 

минулого»
01.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандит-
ська Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20 
Правда життя 09.20, 
17.00 Таємниці акул 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Незвичайні культу-
ри 12.20 Скептик 13.20 
Таємниці пірамід 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Диво-винаходи 
19.50, 23.40 Великі 
танкові битви 01.20 
Бандитський Київ 

МЕГА

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

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Мі-
няю жінку»

16.10 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху 2017»
00.25 Х/ф «Друзі друзів»
02.00 Х/ф «Наїзниці та 

янголи»
05.15 Мультфільми

05.55 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Cлідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ра-
нок з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Мере-
живо долі»

12.50 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»

20.00, 03.15 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Вчитель 
року»

02.00 Х/ф «Випадковий 
запис»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.05, 20.15 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Ма-

лавіта»
14.45, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
17.05 Скетч-шоу «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Саботаж»
02.00 Т/с «Морська по-

ліція. Новий Орлеан»
03.25 Краще не повторюй

ICTV

06.00, 05.25 Корисні 
підказки

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.10 Т/c «Усі жінки - від-

ьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00, 18.00 Країна У
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
19.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
22.30 Х/ф «Молодята»
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ

06.30 Х/ф «Вірний 
Руслан»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «І ти побачиш 

небо»
10.25 «Кримінальні 

справи»
12.15 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.50 Т/с «Ставка більша 

за життя»
23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»
01.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандит-

ського Києва»
04.45 «Правда життя. 

Професії»
05.20 Х/ф «Жінка для 

всіх»

НТН

06.00, 12.30 М/с «Авто 
про добро»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35, 20.30, 22.05 
Вголос

07.45 М/с «Цуценя в 
моїй кишені»

08.35, 23.40 Феєрія 
мандрів

09.00 Глобал 3000
09.30, 18.00 МузейОк
10.00 Мозаїка батьків-

ства
10.30 Х/ф «Тигролови»
12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.20 Англійські Класи
13.00 Концерт «Щедрі-

вочка щедрувала»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 2 Я - Одне життя
16.00 В гостях у До-

брячка
16.20 Говоримо поль-

ською
16.30 Рандеву
17.00 Реформація 500
19.00 Т/с «Справа До-

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

моїй кишені»
21.00 Рандеву
22.10 Х/ф «Дари волх-

вів»
00.35 Х/ф «Тигролови»
03.05 Реформація 500
04.00 Х/ф «Пастка»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 15.05 Х/ф «Чужий»
19.20 Х/ф «Боксер»
21.10 Х/ф «Цінний 

вантаж»
23.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.20 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.10 «Облом.UA.»

СУБОТА 20 січня
06.00 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10 Новини
09.30, 12.00 Х/ф «Пророк 

Моісей»
09.30 М/с «Гон»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти Z
11.20, 15.25 Д/с «Щоден-

ники комах»
13.40, 17.05, 01.00 Погода
14.10, 01.35 Біатлон. Кубок 

світу. Гонка пересліду-
вання 10 км. Жінки

15.05, 00.40 Д/с «Дика 
планета»

15.55, 02.30 Біатлон. Кубок 
світу. Гонка пересліду-
вання 12, 5 км. Чоловіки

17.15 Лайфхак україн-
ською

17.25 Д/ф «Таємниці акул»
18.25 Х/ф «Незаймана 

королева»
20.25 Д/ц «Незвичайні 

культури»
21.35, 05.05 Розсекрече-

на історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.10 Роздягалка
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі

05.49, 06.49 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.50 Ревізор

10.00 Суперінтуїція

17.00 Х/ф «Затура»

19.00 Х/ф «Джуманджи»

21.00 Х/ф «Казки на ніч»

23.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»

00.50 Х/ф «Мобільник»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Май-

дані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Х-Фактор - 8»
19.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

20.55 Х/ф «Іван Васильо-
вич змінює професію»

22.50 Х/ф «Щастя за 
рецептом»

00.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.20 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»
11.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 
Америку»

12.40 «Ух ти show»
13.40 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
16.45 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Їже, я люблю тебе!»
00.00 Х/ф «Королівський 

роман»
02.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.15 

Сьогодні
07.10, 05.10 Зірковий 

шлях
10.15 Т/с «Листи з мину-

лого»
14.00, 15.20 Т/с «Гороби-

ни грона червоні»
17.45, 19.40 Т/с «Чоловік 

на годину»
22.00 Т/с «Кохання як не-

щасний випадок»
02.10 Т/с «20 років без 

кохання»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30, 05.10 Містична 

Україна
08.20 Полювання на НЛО
09.10 Академік Корольов
10.00, 22.50 Анатомія 

бою
12.10 Великі танкові 

битви
13.50, 21.00 Бойова за-

лізниця
15.40 Африка: хижий світ
17.30 Незвичайні куль-

тури
18.30 Прихована реаль-

ність
00.40 Таємниці кримі-

нального світу

МЕГА

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

хідний»
09.50, 23.15 «Світське 

життя»
10.45 Х/ф «Планета 

мавп: Революція»
13.00, 02.00 Х/ф «Тато 

напрокат»
14.55 Х/ф «Друзі друзів»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські сен-

сації»
00.15 «Вечірній Київ »
05.20 Мультфільми

1+1

06.40 «Мультфільм»
07.10 «Чекай мене»
08.45 «Подорожі в часі»
09.15, 04.00 Д/п «Шалі-

мов. Сто років як один 
день»

10.00 Х/ф «Дорога моя 
людина»

12.10 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Никано-
рова»

14.00 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

15.40 «Концерт Олі По-
лякової»

17.45, 20.30 Т/с «Червона 
королева»

20.00, 04.45 «Подробиці»
22.45 Т/с «Особисті об-

ставини»
02.15 Х/ф «Вчитель 

року»

ІНТЕР

05.40, 04.50 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00, 12.45 Факти
06.20 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.50 Особливості на-

ціональної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.25 Х/ф «Погані 

хлопці»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні нови-

ни. Підсумки
20.05 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
23.00 Х/ф «Хенкок»
00.35 Х/ф «Саботаж»
02.25 Провокатор

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 

підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Долина папо-

роті: Тропічний ліс»

12.00 Х/ф «Принц-

жабеня»

13.00 Готель Галіція

17.00 Х/ф «Молодята»

19.00 Танька і Володька

20.00 Країна У. Новий рік

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

ТЕТ
06.55 Х/ф «Людина в 

прохідному дворі»
12.00 «Легенди шансона»
13.00 «Свідок. Агенти»
13.40, 02.45 «Речовий 

доказ»
17.10 «Круті 90-ті»
19.00, 02.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «За двома 

зайцями»
21.00 Х/ф «Прибульці - 3: 

Взяття Бастилії»
23.15 Х/ф «Джулія Х»
01.00 Т/с «Великі по-

чуття»
02.30 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Легенди бандит-

ського Києва»
04.35 Х/ф «Весь світ в 

очах твоїх...»
05.40 Т/с «Спадщина»

НТН

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

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 В гостях у Добрячка
10.00 Мультфільми
10.30 Х/ф «Будинок 

батька твого»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Волинський 

портрет

АВЕРС 13.00 Концерт «Один в 
каное»

14.15 Говоримо поль-
ською

15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 Фестиваль 

вертепів «З Різдвом 
Христовим!». 1 ч.

17.30 Рандеву
18.00 Євромакс
19.00 Х/ф «Дари волх-

вів»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в 

моїй кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Зустрічі та 

проводжання»
23.30 Завтра-сьогодні
00.25 Т/с «Справа Дойла»
02.00 МузейОк
02.55 Т/с «Справа До-

йла»
04.00 Х/ф «Пастка»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «ДжеДАІ. Дайджест 

2017»
11.00 «Загублений світ»
13.00 Т/с «Ментівські 

війни. Київ 2»
17.05 Х/ф «Боксер»

2+2 18.50 Х/ф «Цінний 
вантаж»

20.40 Х/ф «Чужі»
23.25 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
02.05 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані єдино-

борства. UFC 220. 
Титульний двобій: 
Стіпе Міочич - Франсіс 
Нганну» Фільм «Хенкок»

23:00

kinom
ania.ru

Фільм «Легіон»

22:00

kinru.ru

Казино. Шикарна 
жінка підходить 

до рулетки:
– Хочу зіграти, 

але я маю одну 
особливість: мені 

щастить, коли 
я граю голою. 

Можна?
– Звичайно! – 

прокидається 
круп’є.

Дамочка 
роздягається й 
кидає кульку на 

рулетку...
– Уррааа! Дорогі 

мої, любі мої! 
– цілує вона 

круп’є, забирає 
фішки й іде.

– А що випало?
– А на що вона 

ставила?

Раптом з вулиці 
чути страшенний 

гуркіт. З вікна 
виглядає 

чоловік і бачить 
закривавленого 

водія 
вантажівки.

– Що трапилося?
– Та ось, у 

провулок хотів 
заїхати.
– А чому 

гуркіт такий?
– Та немає там 

провулка.

зображенням Му
та його колишн
ни Сніжани Єго

Нагадаємо, 
2017 року М
роздягнувся д
вісив спідню б

двері суду і вл
протест під Об

районним 
рез ухвал

ховною
закон

силе
в і д

за

ka.net
glam

urchik.toch

ий 
а 

ть 
го 
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ФУТБОЛ 1

ПН 15 січня ВТ 16 січня СР 17 січня ЧТ 18 січня ПТ 19 січня СБ 20 січня НД 21 січня
06.00, 08.05, 05.25 Топ-матч 
06.15 Жирона - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Маріу-
поль - Зоря 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 Селтік 
- ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.05 Сосьєдад - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Арсе-
нал - Кельн. Ліга Європи УЄФА 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Ліверпуль 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.40 Реал - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
21.30 Світ Прем’єр-Ліги 21.55 
LIVE. Бетіс - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Вітесс - Лаціо. 
Ліга Європи УЄФА 02.40 Чем-
піонат Англії. Огляд туру 03.35 
Челсі - Лестер. Чемпіонат Англії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 
МЮ - Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 ПСЖ - 
Баварія. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.05 Еспаньйол - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
БАТЕ - Арсенал. Ліга Європи 
УЄФА 19.00 Алавес - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 20.45 МЮ - 
Базель. Ліга Чемпіонів УЄФА 
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.45 Ніцца - Лаціо. Ліга 
Європи УЄФА 01.35, 03.40 
Топ-матч 01.50 Сосьєдад - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Борнмут - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 01.35, 03.40 
Топ-матч 06.15 Реал - Вільяр-
реал. Чемпіонат Іспанії 08.10 
Тоттенгем - Евертон. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Андерлехт 
- ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 12.05 Депортіво - Ва-
ленсія. Чемпіонат Іспанії 13.50 
Арсенал - Црвена Звезда. Ліга 
Європи УЄФА 16.00 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.30 Борнмут - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії 18.20 Со-
сьєдад - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 20.10 «Сіткорізи» 20.40 
Бенфіка - МЮ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 22.50 Чемпі-
онат Іспанії. Огляд туру 23.45 
Лаціо - Ніцца. Ліга Європи 
УЄФА 01.50 Бетіс - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 МЮ - 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 16.20, 18.20, 23.20, 
03.35 Топ-матч 06.15 Леванте - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ліверпуль - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS 10.20 ПСЖ - Андер-
лехт. Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Алавес - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Кельн - Арсенал. 
Ліга Європи УЄФА 16.00 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 16.30 Челсі - Лестер. 
Чемпіонат Англії 18.30 Еспань-
йол - Атлетік. Чемпіонат Іспанії 
20.20, 01.25 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 20.40 МЮ - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
22.50 «Сіткорізи» 23.35 Лаціо 
- Вітесс. Ліга Європи УЄФА 01.45 
Реал - Вільярреал. Чемпіонат Іс-
панії 03.55 Тоттенгем - Евертон. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.05, 05.40 Топ-матч 
06.15 Сосьєдад - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Челсі - 
Лестер. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
ПСЖ - Селтік. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 Реал - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Арсенал 
- БАТЕ. Ліга Європи УЄФА 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Тоттен-
гем - Евертон. Чемпіонат Англії 
18.20 Депортіво - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 20.10, 03.20 
Світ Прем’єр-Ліги 20.40 Базель - 
МЮ. Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 23.10 Зюлте-Варегем - 
Лаціо. Ліга Європи УЄФА 01.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.30 Еспаньйол - 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 03.50 
Ліверпуль - Ман Сіті

06.00 Ейбар - Атлетіко. Чемпі-
онат Іспанії 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 08.15 
Борнмут - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Баварія - ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Хетафе - Атлетік. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Брайтон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 16.55 LIVE. Шахтар - 
Лудогорець. Контрольна гра 
17.45 Футбол Tables 18.55 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. Ві-
льярреал - Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 21.25, 23.40, 01.40, 
03.45 Топ-матч 21.40 LIVE. Лас-
Пальмас - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Ман Сіті - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 01.55 Еспань-
йол - Севілья. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Реал - Депортіво

06.00 Брайтон - Челсі. Чемпі-
онат Англії 07.45, 16.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Вільярреал 
- Леванте. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20, 03.55 Бернлі - 
МЮ. Чемпіонат Англії 12.05 
Шахтар - Лудогорець. Контр-
ольна гра 13.50 Ман Сіті - Нью-
касл. Чемпіонат Англії 16.00 
«Showboats». Чемпіонат Англії 
16.40 «Football Funnies». Чемпі-
онат Англії 16.50, 19.10, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч 
17.10 LIVE. Атлетіко - Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 18.00, 20.15 
Футбол Tables 19.25 LIVE. Сосьє-
дад - Сельта. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Бетіс - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Саут-
гемптон - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 01.55 Алавес - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 

АКТОР ДОНАТАС 
БАНІОНІС ДОНОСИВ 
У КДБ

Литовський актор Донатас Баніоніс, 
який часто знімався в радянських 

фільмах, був завербований КДБ, 
повідомили в Центрі вивчення 
геноциду і резистенції жителів Литви, 
пише «Капитал».

«Агент Броно (До-
натас Баніоніс) був 
завербований у 1970 
році через його кон-
такти із зарубіжними 
литовцями, насампе-
ред у США», – розпо-
віли в центрі. 

Також повідомля-
ється, що агенти про-

ходили чіткий інструктаж щодо того, яка 
інформація важлива для радянських спец-
служб. За даними центру, Баніоніса виклю-
чили з агентури в 1974 році.

Актор знявся в понад 70 кінофільмах, 
найвідоміші з них – «Ніхто не хотів поми-
рати» (1965), «Мертвий сезон» (1968), «Ко-
роль Лір» (1970) «Гойя, або Тяжкий шлях 
пізнання» (1971).

цілком таємно 

дивімося українське свіжачок

Uaua.world

Гарвардський університет 
включив дві стрічки Сергія 
Параджанова – «Тіні забутих 
предків» і «Колір граната» – 
до списку обов’язкових для 
перегляду претендентам 
на кандидатський ступінь у 
кінознавстві.

Кінокритики стверджують: не 
можна назвати себе експертом кіно, 
якщо людина не бачила «Тіні забутих 
предків» – стрічку, якою захоплюва-
лися Мартін Скорсезе та Федеріко 
Фелліні.

Фільм знімали півтора року. 
Параджанов не хотів поспішати та 
ігнорував численні догани за по-
вільні знімання. Коли вже було за-
тверджено увесь акторський склад, 
останньої миті Параджанов забрав 
головну роль у російського актора 
Геннадія Юхтіна й передав її Іванові 
Миколайчуку.

Довкола перешіптувались: цьо-

му студенту всього 23 роки, це 
взагалі його перша робота в кіно. 
Але Параджанов не зважав. Якщо 
потрібно було перезняти якусь 
сцену кілька разів, так і робили, й 
байдуже, що до місця знімань по-
трібно було продиратися десятки 
кілометрів через карпатські хащі.

Режисер розумів: якщо він не 
відчуватиме гуцулів – стрічка не 
вийде. Тому навідувався на весілля 
й похорони, ходив на полонини до 

НЕДІЛЯ 21 січня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10 Новини
09.30, 09.30 Х/ф «Пророк 

Моісей»
11.35 Д/ф «Єдине коло»
12.10 Перший на селі
12.40, 20.25 Д/ц «Незви-

чайні культури»
13.25, 01.35 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-старт 
12, 5 км. Жінки

14.20, 23.10, 01.00 Погода
14.30 Фольк-music
15.40, 02.30 Біатлон. Ку-

бок світу. VI етап. Мас-
старт 15 км. Чоловіки

16.55 Д/с «Дива Китаю»
17.25 Д/ф «Таємниці акул»
18.25 Х/ф «Незаймана 

королева»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
23.00 Д/с «Жива природа»
23.20 Д/с «Музична оді-

сея Арірант. Оповідь»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
03.15 Світло
04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.00 Еврика!

05.10, 12.45 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.05 Т/с «Код Костян-

тина»

08.55 Т/с «Відділ 44»

11.35, 13.00 Х/ф «Погані 

хлопці»

14.10 Х/ф «Погані 

хлопці-2»

17.00 Х/ф «Хенкок»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Кінг Конг»

00.35 Х/ф «Подарунок»

02.20 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 

підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Везунчик»

11.40 Х/ф «Потрійні не-

приємності»

13.30 Танька і Володька

18.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

20.00 Казки У

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

09.30 «Україна вражає»

11.20 Х/ф «За двома 

зайцями»

12.40 Х/ф «Солодка 

жінка»

14.35 «Легенди карного 

розшуку»

16.20 Х/ф «Прибульці - 3: 

Взяття Бастилії»

18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Людина-

амфібія»

21.00 «Добрий вечір»

22.50 Х/ф «Друге ко-

хання»

00.40 Х/ф «Джулія Х»

02.20 «Таємниці кримі-

нального світу»

03.10 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

06.00, 10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Май-

дані»

12.30 «Х-Фактор - 8»

15.05 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

17.05 Х/ф «Іван Васильо-

вич змінює професію»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, 

що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»
11.45 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 
Америку»

13.15 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

18.20 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

23.30 «КВН»
01.25 «Їже, я люблю тебе!»
03.15 «Нічне життя»

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 Пре-

зидента України Петра 
Порошенка з Новим 
роком!

00.10 Концерт. Музична 
платформа

02.10 Аліса в країні чудес. 
Мюзикл

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 05.10 Містична 

Україна
08.20 Шосте відчуття
09.10 Зворотній бік 

Місяця
10.00, 22.50 Анатомія 

бою
12.10 Великі танкові 

битви
13.50, 21.00 Бойова за-

лізниця
15.40 Африка: хижий світ
17.30 Незвичайні куль-

тури
18.30 Брама часу
00.40 Місця сили

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.15, 05.00 «ТСН»
07.10, 01.55 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35 «Світ навиворіт - 
5: Індонезія»

15.15 «Ліга сміху 2017 »
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Не можу за-

бути тебе»
00.55 «Світське життя»

05.45 «Мультфільм»
06.35 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
14.00 Т/с «Нехай гово-

рять»
17.45, 20.30 Т/с «Червона 

королева»
20.00, 02.35 «Подробиці»
22.45 Т/с «Особисті об-

ставини»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НТН

03.00, 02.10 Зона ночі
06.00 Стендап-Шоу
06.49, 10.09 Kids Time
06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.40 М/ф «Упс. Ний 

відплив»
10.10 Х/ф «Хранителі 

скарбів»
12.10 Х/ф «Затура»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.10 Х/ф «Казки на ніч»
18.00 Х/ф «Мушкетери»
20.00 Х/ф «Геркулес»
22.00 Х/ф «Константин»
00.15 Т/с «Константин»

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 Всім малятам-
трулялятам

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, 

00.30, 03.00 Погода
08.35 Завтра-сьогодні
09.35, 21.00 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Х/ф «Будинок 

батька твого»
11.40 Мультфільми
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Благодатна купель
13.00 Волинський народ-

АВЕРС ний хор «Щедрівочка 
щедрувала»

15.00 Т/с «Справа До-
йла»

16.30 Фестиваль 
вертепів «З Різдвом 
Христовим!». 1 ч.

17.30 Рандеву
18.00 Огляд світових 

подій
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 Х/ф «Зустрічі та 
проводжання»

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в 

моїй кишені»
22.05 Х/ф «Ангел в 

сім’ї»
00.35 Т/с «Справа Дойла»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Справа До-

йла»
04.00 Х/ф «Пастка»

06.00 «Змішані єдино-
борства. Титульний 
двобій: Стіпе Міочич 
- Франсіс Нганну»

09.00 «ДжеДАІ»
12.00 «Бандерлоги»
13.30 «Помста природи»
16.00 Х/ф «Чужі»

2+2 18.40 Х/ф «Рожева панте-
ра 2»

20.15 Х/ф «Бібліотекар 
3: Прокляття Юдиного 
потира»

22.05 Х/ф «Транзит»
23.45 «Змішані єдинобор-

ства. Титульний двобій: 
Стіпе Міочич - Франсіс 
Нганну» 

01.55 «Облом.UA.» Фільм «Константин»

22:00

adorocinem
a.com

Розмовляють 
двоє п’яних 
чоловіків:

– Ти навіщо 
Діда Мороза 

за бороду 
смикнув?

– Хотів 
перевірити – 

справжня чи ні.
– Ну і як?

– Справжньою 
виявилася. 

Ніяк не збагну, 
що тепер з нею 

робити?

alchetron.com

Незабаром на телеканалі 
«1+1» відбудеться прем’єра 
українського серіалу 
«Школа». 

У написанні сценарію викорис-
тано реальні історії з життя учнів 
випускних класів, що їх розказали 
батьки. 

Сюжет стрічки розгортається 
нав коло двох молодих викладачів, 
які випадково потрапили на роботу 
до однієї з українських шкіл. Успішна 
бізнес-леді Катя пішла працювати до 
школи вчителькою економіки, щоб 
налагодити стосунки з донькою. У 
навчальному закладі вона зустріча-
ється із новим викладачем англій-
ської Алексом, і це знайомство змі-
нює життя обох.

Головні ролі у стрічці викону-
ють Яна Андреєва, Микита Вакулюк, 
Єлизавета Василенко, Олександр 
Петренко, Вероніка Кудашова, Ка-
рина Чернявська, Олег Виговський, 
Богдан Осадчук, Анна Тринчер. 

СТУДЕНТИ В ГАРВАРДІ ВИВЧАТИМУТЬ 

«ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
вівчарів і єдиний з усієї знімальної 
групи жив не в готелі, а у звичайній 
гуцульській сім’ї. 

Параджанов не допускав фаль-
ші. Замість статистів – справж ні 
гуцули у своєму одязі. Народна 
музика й закадрові голоси теж у 
їхньому виконанні.

Першими змонтований фільм 
побачили самі ж гуцули 24 серпня 
1965 року. До сільського клубу за-
просили всіх акторів масовки. Для 
кожної жінки Параджанов привіз 
по квітчастій хустці.

Офіційна презентація в київ-
ському кінотеатрі «Україна» про-
йшла зі скандалом. На сцену під-
нялися Іван Дзюба, Василь Стус, 
В’ячеслав Чорновіл та виступили 
проти арештів серед інтелігенції.

Після цього стрічку фактично 
було заборонено до показу. А не-
вдовзі вірменину приписали укра-
їнський буржуазний націоналізм. 

НА «1+1» – НОВИЙ 
СЕРІАЛ ПРО ПІДЛІТКІВ

Учасниця другого сезону во-
кального проекту «Голос. Діти» Анна 
Тринчер зіграла роль школярки Нати, 
подруги головної героїні Лоли – най-
популярнішої дівчини школи. 

Саундтреком до серіалу стала 
нова композиція українського гур-
ту «Антитіла» «Там, Де Ми Є». Серіал 
буде цікавий не лише школярам, але 
і їхнім батькам, які зможуть дізнати-
ся, з якими викликами зіштовхують-
ся сучасні діти.

tsn.ua

golos.io
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827,

 МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

АВТО

 Продам запчастини до Т-40, МТЗ 
(колеса передні на ЮМЗ, неведу-
чий передок СРСР), НШ-100, колін-
вал, стартери, підшипники, пічку ЮМЗ 
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-

спірне питання нестандартні рішення

версал білого кольору (1996 р.): 
двигун моноінжекторний 1.8, ти-
танові диски, електропакет, гідропід-
силювач, сигналізація, центральний за-
мок. 066-578-01-67 (Валерій).

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам  цегл. будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської. Металопластикові вік-
на, утеплення, всі комунікації, газифіко-
вана літня кухня. Є сарай і курник, зем. 
ділянка 20 сот. У буд. 3 кімнати, кухня, 
сумісний санвузол. Ціна 550 000 грн. 
099-315-22-72. 

 Продам земельну ділянку площею 
30 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого р-ну (9 км від міста). Є льох, кри-
ниця, тимчасівка. Підведено електрику. 
Ціна договірна. 095-077-39-82 (Віта).

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літ-
ня кухня, гараж, хлів, льох, земель-
на ділянка 13 соток). Ціна договірна. 
093-008-03-92, 099-555-94-92.

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

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

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

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

 Продам земельну ділянку під за-
будову (0,25 га) в с. Копачівка, Ро-
жищенський 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. 066-779-96-80.

 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 6 000 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 бармена, 

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

Підробіток в офісі. Оплата до 1500 
грн на тиждень. 098-210-43-18, 
099-158-30-18.

ПОСЛУГИ

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

 Надаю 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 докумен-
тів на візу (запрошення, анкета, стра-
ховка тощо). Луцьк, вул. Ковельська, 1. 
099-315-22-72 (Оксана Володимирівна).

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.

 Втрачено військовий квиток НК 
6200688 на прізвище Собуцький Борис 
Ростиславович вважати недійсним.

«КОРИСНА ТАРІЛКА» 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВМи маємо щодня 

їсти овочі, фрукти, 
горіхи, нежирне 

м’ясо, пити молоко і багато 
свіжої води, а також їсти 
частіше й потроху. Це 
дозволить українцям 
бути здоровими. Такі 
рекомендації МОЗ та 
громадських організацій, 
які спільно розробили 
«тарілку здорового 
харчування» для 
населення. 

ХЛІБ І САЛО – 
НЕЗДОРОВІ ПРОДУКТИ 

Насамперед це овочі, фрукти і 
сезонні ягоди. У щоденному меню 
мають бути щодня 1-2 яйця, 100 г 
риби і нежирного м’яса. Обов’язково 
треба їсти злаки й горіхи, олію, од-
нак не більш як 2 ст. ложки, випивати 
півлітра молока, кефіру або йогурту. 
Варто обмежити сіль і цукор – і в 
чис тому вигляді, і в продуктах. Що-
дня треба вживати рідину – не менш 
як 4% ваги людини, половина має 
бути у вигляді чистої води.

Найдешевша «корисна тарілка», 
до якої увійдуть 7 здорових страв, 
обійдеться в 59 грн на день, або до 
1800 грн на місяць. На цю суму мож-
на купити по 100 г білокачанної ка-
пусти, моркви, буряку, 100 г річко-
вого коропа, 100 г курячих крилець, 
2 яйця, 2 ст. ложки соняшникової 
олії, по півлітра молока й кефіру 
жирністю 2,5% у м’якій упаковці. Та-
кож грошей вистачить на 1 яблуко, 
1 банан, по жмені гарбузового на-
сіння й чищених волоських горіхів. 
Вода з бювету – безплатно.

Якщо ж звичайну капусту замі-
нити на броколі, буряк і моркву – 
на баклажани, коропа – на лосося, 

курячі крильця – на філе, кефір – на 
йогурт, волоські горіхи – на миг-
дальні, соняшникову олію – на 
оливкову, то така тарілка буде на-
багато дорожчою – 171 грн на день, 
або 5100 грн на місяць.

Якщо враховувати, що середня 
зарплата в країні – 7377 грн, то на 
здорове харчування доведеться ви-
тратити від 24 до 70% заробленого.

Зазначається, що до переліку не 
увійшли хліб, каші, свинина, ялови-
чина і сало, які МОЗ вважає нездо-
ровими продуктами.

А ЩО КАЖУТЬ 
ЕКСПЕРТИ? 

Економіст Олександр Охрі-
менко каже, що рекомендації МОЗ 
складно виконати населенню з 
невисокими доходами. А тим, хто 
добре заробляє, ці поради давно 
відомі: «У нас більш як чверть сімей 
мають доходи 2-3 тис. грн на люди-
ну. Тому вони не можуть собі дозво-
лити навіть мінімум здорових про-
дуктів, що їх рекомендують фахівці. 
Основне меню цих людей – каші, 
картопля, сало. Ну і капуста, буряк, 

морква – через їхню дешевизну. 
Про горіхи не йдеться, хіба що вони 
виросли на дачі. А люди з високими 
доходами і так віддають перевагу 
здоровому харчуванню. Бо розу-
міють: серйозно захворівши, вони 
можуть втратити роботу».

Дієтолог і фітотерапевт Борис 
Скачко назвав рекомендації МОЗ 
занадто загальними: «Вони напи-
сані для середньої людини і мало-
застосовні для дітей, особливо це 
стосується бобів. Школярам краще 
замість бобових їсти рибу, вона 
сприяє розвитку мислення, та й до-
рослим риба теж корисніша. Вона 
засвоюється на 90%, а квасоля або 
горох – тільки на 50%. Причому ко-
рисніша морська «дика» риба: хек, 
мойва, оселедець, а не вирощена в 
ставках. Це стосується і лососевих. 
2 яйця на день – це для молодих. 
Після 50 років досить 1 яйця раз на 
2 дні. Багато на день і 70 г олії, вона 
може спричинити ожиріння, особ-
ливо у дітей і в офісних працівників. 
У раціоні обов’язково має бути 20-
30 г сала на день, каші, супи».

narodna-pravda.ua

За середньої зарплати в 7377 грн на здорове харчування 
доведеться витратити від 24 до 70% заробленого

Не лише граблі, а й тертка, 
фоторамка, меблеві ручки, 
вішак і п’яльця – тепер 
модні місця зберігання 
сережок і ланцюжків. 
Коштують ці предмети 
дешевше, ніж скриньки 
для прикрас. Та головне, 
що ваші сережки, 
ланцюжки й намиста 
матимуть своє місце! 

Тертки. Це, напевно, найбільш 
креативна ідея. Можна навіть 
не фарбувати, лише прикрасити 
стрічкою-бантиком і прикріпити 
поряд із дзеркалом. Шедевр!

Рамки для картин чи фото-
графій. П’ять хвилин роботи: на-
тягнути кольоровий дріт, декора-
тивний шнур, сітку чи обтягнути 
поролоном. Готова до викорис-
тання!

Мереживо. Можна повісити 
поряд з дзеркалом як гірлянду, 
обтягнути раму чи, наприклад, 
п’яльця. Має гарний і невагомий 
вигляд – а-ля прованс.

Меблеві ручки. Ті, які купу-
ють для кухонь чи сервантів. У 

ПОВІСЬТЕ НАМИСТО 
НА… ГРАБЛІ

торговій мережі є на будь-який 
смак, навіть з кристалами Сваров-
ськи. Кріпляться хоч до стіни, хоч 
до фанери, але цікавіше на деко-
ративній дошці чи на старовинних 
дверцятах. Пофарбували, зачисти-
ли – і маємо вінтаж!

Кухонні релінги, тримачі 
туалетного паперу, звичайні 
гачки – на них намиста, сережки 
мають оригінальніший вигляд, ніж 
черпаки, горнята чи банки спецій.

Фруктівниці, тортівниці, 
скляні ємності для круп теж ма-
ють оригінальний вигляд. Таке 
«сховище» для прикрас саме по 
собі стане оздобою інтер’єру.

Водопровідні труби. Такі точ-
но є в гаражі у свекра. Попросіть 
лише закріпити обрізок на якійсь 
красивій підставці. Колір фарби 
оберете самі.

Вішак, настінний ба-
гет, гачки-самокрутки, при-
щепки – кожна річ з цього пере-
ліку, перероблена і пристосована, 
дуже функціональна.

Граблі. Їх кріплять на дверях 
чи стіні. Оригінально і практично!

ukrainky.com

ukrainky.com

Тертка – підставка для сережок

Намисто – на прищепки
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зорі віщують 

хочете – вірте...

ЖОВТИЙ СОБАКА 
ОБІЦЯЄ СПОКІЙНИЙ РІКОБІЦЯЄ СПОКІЙНИЙ РІК

ОВНИ (21.03 – 20.04)
Протягом усьо-

го року Овни бу-
дуть рухатися лише 
вперед. Можливо,  
захочуть започат-
кувати власну спра-

ву або розширити бізнес. Більшість 
планів швидко здійсниться завдяки 
фінансовій допомозі спонсорів або 
партнерів. Представники цього 
знаку зможуть отримати прибуток 
від вдалих операцій з нерухомістю. 
При цьому варто дуже уважно ста-
витися до оформлення фінансових 
документів. В особистому житті 
усе спокійно, разом із партнерами 
Овни облаштовуватимуть житло. 
Щодо здоров’я, то зірки радять 
стежити за фізичними навантажен-
нями і не зловживати шкідливими 
продуктами. Жінки-Овни з високою 
ймовірністю можуть завагітніти в 
2018 році.

ТЕЛЬЦІ (21.04 – 21.05)
Для Тельців 

новий рік буде 
дуже вдалим. Вони 
зможуть розши-
рити бізнес за до-
помогою впливо-

вих людей. Можливе покращення 
стосунків з партнерами. Астрологи 
застерігають: жодних угод не вар-
то підписувати поспіхом! Значні 
прибутки будуть лише в першій 
половині року, тому Тельцям слід 
дуже розумно розпорядитися цими 
фінансами. В особистому житті по-
щастить самотнім Тельцям: вони 
зможуть вдало одружитися. Зі 
здоров’ям не виникатиме жодних 
проблем, якщо представники цього 
знаку будуть дотримуватися режи-
му і порад лікаря. 

БЛИЗНЯТА (22.05 –21.06)
2018 рік для 

Близнят буде 
вирішальним у 
кар’єрних і фінан-
сових питаннях. У 
першій половині 

року вони будуть неймовірно пра-
цьовиті й продуктивні. На Близнят 
чекають нові проекти, вдалі угоди 
і, відповідно, гідна винагорода за 
виконану роботу. Є висока ймовір-
ність піднятися кар’єрною драби-
ною. Гроші до них будуть надходити 
регулярно. У сердечних справах на-
мічається новий роман, можливо, 
навіть службовий. Самотні пред-
ставники цього знаку мають усі 
шанси зав’язати серйозні тривалі 
стосунки. Зорі радять тішити себе 
масажем, лазнею, косметичними 
процедурами.

14 січня християни відзначають 
свято Василія Великого, 

Старий Новий рік. Із ним пов’язано 
багато прикмет і повір’їв.  

1. Діти, переважно хлопчики, зранку посі-
вають в оселях. Декламуючи новорічні віншу-
вання, вони сиплють з долонь зерно і насіння. 
Посівання супроводжуються примовками на 
кшталт: «На щастя!», «На здоров’я!». Зерно 
потім змітають і зберігають до посівної – це 
обіцяє хороший врожай. Частину пшениці та 
вівса дають курям, щоб краще неслися. А щоб 
зерно принесло вашому дому благополуччя, 
його слід спіймати на льоту і покласти в ба-
вовняний мішечок, де зберігати до наступно-
го року. 

2. Цього дня господиня ще до світанку 
варить на сніданок для всієї родини гречану 
кашу. За нею примічали, що чекає сім’ю цього 
року. Каша почне втікати – погана прикмета. 
Якщо після того, як зняли пінку, гречка яскра-
ва, повна, це віщувало щастя дому. Дрібна, 
бліда, майже безбарвна каша не обіцяла ні-
чого доброго. А вже якщо горщик тріснув, 

ПОВІР’Я І ПРИКМЕТИ 
НА СТАРИЙ НОВИЙ РІК 

то його треба було позбутися, кашу вилити 
в річку, щоб витекли всі неприємності. Якщо 

ж гречка вдалася – попереду благополучний 
рік. Такий сніданок треба було весь з’їсти, 
щоб нічого не залишилося. І неодмінна умо-
ва – щоб кожен член родини покуштував цієї 
незвичайної каші. 

3. Вранці кожен намагався прокинутися 
першим, щоб умитися непочатою водою. Це 
означало, що весь рік будеш бадьорим і здо-
ровим.

4. Садівники шанують Василія Великого за 
те, що він охороняє сади від шкідників. Цього 
дня потрібно пройтися садом і злегка потру-
сити дерева, щоб шкідники їх не нищили. 

5. Щедро накритий стіл – прикмета вдало-
го року. Цього дня для святкового застілля го-
тують м’ясні страви. Найчастіше варять холо-
дець, печуть пиріжки з начинкою зі свинини, 
запікають свинячу голову.

6. Люди примічають і зв’язок природних 
явищ із цим днем. Коли на Старий Новий рік 

надворі розгуляється хуртовина, восени вар-
то очікувати гарного врожаю горіхів. Відлига 
прийшла – чекай холодного літа і бідного 
урожаю. Снігопад почнеться – липень дощо-
вий буде. Сухо і холодно – грибів не бачити. А 
ясна морозна погода в день святого Василя – 
до рясного урожаю ягід і хліба. Сильний вітер 
обіцяє сухе і спекотне літо. 

7. Вважається, що сни в ніч на Старий Но-
вий рік – віщі. У день святого Василя зверта-
ють увагу на того, хто першим увійде в хату. 
Якщо чоловік – усе цього року буде складати-
ся благополучно. Коли першою входить жін-
ка, велика ймовірність голодного року.

8. У це свято забруднити одяг – до матері-
альних труднощів. Тому під час застілля варто 
поводитися акуратно. 

9. Якщо є справа, у якій ви мрієте домогти-
ся успіху в новому році, її слід почати робити 
в день святого Василя. 

10. Не варто цього дня позичати гроші. 
Виносити сміття з дому – виносити щастя. На 
того, хто одягнув нове вбрання, чекає успіш-
ний рік. І наостанок: з яким настроєм прове-
дете Старий Новий рік, з таким житимете до 
наступного Василя.

РАКИ (22.06 –23.07)
Протягом усьо-

го року Раків буде 
супроводжувати 
відчуття свободи. 
Перед ними від-
криється безліч 

можливостей і на роботі, і в коханні. 
У кар’єрі щаститиме, Раки зможуть 
виявити всі свої таланти й обійня-
ти бажану посаду. На них чекають 
вигідні угоди і вдале завершення 
минулих проектів. З фінансами 
особливих проблем не передбача-
ється, особливо прибутковою буде 
перша половина року. Самотні Раки 
будуть відкриті всьому новому, 
ймовірні яскраві романи і вільні від 
зобов’язань стосунки. У 2018 році 
здоров’я не підведе: Раки чудово 
почуватимуться і матимуть гарний 
вигляд.

ЛЕВИ (24.07 – 23.08)
У новому році 

Леви опинять-
ся в центрі ува-
ги! Кар’єра буде 
успішною, вдасться 
справити хороше 

враження на партнерів і приверну-
ти їхню увагу. Можливо, у 2018 році 
Леви навіть започаткують власну 
справу. Багато представників цьо-
го знаку зав’яжуть нові романтичні 
стосунки з вдалим продовженням. 
Одружені Леви будуть контролюва-
ти своїх партнерів і демонструвати 

владу над ними. Щодо здоров’я, то 
представникам цього знаку потріб-
но шануватися й уникати перена-
вантаження.

ДІВИ (24.08 – 23.09)
У новому році 

Діви досягнуть успі-
ху і в професійному, 
і в особистому жит-
ті. Вони зможуть 
реалізувати свій по-

тенціал і піднятися кар’єрними схо-
дами. Власний бізнес буде успіш-
ним – Діви залишать позаду всіх 
конкурентів. У другій половині року 
зорі віщують чималий прибуток. У 
стосунках варто виявляти макси-
мальний спокій і мудрість, щоб рев-
нощі не взяли гору. Сімейним Дівам 
потрібно приділяти більше уваги 
партнеру й дітям. А самотні до кін-
ця року зустрінуть кохану людину. 
Астрологи рекомендують відмови-
тися від шкідливих звичок і зайня-
тися спортом – це дозволить уник-
нути проблем із серцево-судинною 
системою та безсоння.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
На Терезів че-

кає насичений 
рік, сприятливий 
для реалізації усіх 
планів. Однак слід 
ретельно планува-

ти всі справи, щоб зробити ривок 
уперед і отримати гідний прибуток. 

Творчі Терези опиняться на вершині 
небувалої популярності. На любов-
ному фронті зорі віщують взаємність. 
Сімейні Терези зміцнять стосунки і 
зможуть реалізувати задумані пла-
ни. Імунітет буде міцним у 2018 році, 
але все ж таки не завадять активні та 
систематичні заняття спортом.

СКОРПІОНИ (24.10 – 22.11)
У 2018 році 

астрологи реко-
мендують Скор-
піонам уникати 
негативу і спрямо-
вувати енергію на 

розв’язання реальних, а не наду-
маних проблем. На представників 
цього знаку чекають кар’єрний злет, 
досягнення всіх цілей і реалізація 
задуманого. Скорпіони зможуть 
уладнати всі справи, які тягнулися 
роками, збільшити прибутки й до-
сягти стабільності. У любові будуть 
дуже ревнивими й нестриманими. 
Одинаки перебуватимуть в актив-
ному пошуку. Зорі радять не дра-
туватися та уникати перевтоми. А 
ще – неодмінно перевірити зір.

СТРІЛЬЦІ (23.11 – 21.12)
У 2018 році 

Стрільці заплану-
ють занадто багато 
завдань. Але щоб 
досягти результатів, 

варто позбутися другорядних цілей. 
У роботі потрібно бути терпеливими 

і все добре зважувати. Астрологи ре-
комендують навчитися розставляти 
пріоритети. Це допоможе уникнути 
багатьох помилок під час ухвалення 
важливих рішень. У коханні Стрільці 
будуть дуже романтичними, однак 
непостійними і легковажними. Слід 
уникати випадкових зв’язків і відріз-
няти любов від закоханості. Цього 
року варто особливо уважно сте-
жити за опорно-руховим апаратом, 
щоб зберегти енергію.

КОЗОРОГИ (22.12 – 20.01)
Козороги від-

чують приплив сил 
і почнуть реалі-
зовувати свої ідеї. 
Їхня розсудливість 

дозволить скерувати енергію в по-
трібне русло. На роботі можливі 
нові знайомства і цікаві відряджен-
ня. Чимало Козорогів зважаться від-
класти повсякденні справи і виру-
шать у подорож. Жодних проб лем в 
роботі не виникне, усе вирішиться 
легко. Для сімейних Козорогів на-
стане період оновлення стосунків, 
а для вільних – час яскравих роман-
тичних пригод. Здоров’я буде чудо-
вим. Щоб самопочуття не підводи-
ло, варто бігати, ходити на фітнес чи 
вдаватися до будь-яких активних 
навантажень.

ВОДОЛІЇ (21.01 – 19.02)
У новому році у 

Водоліїв буде багато 
перспективних ідей, 
але великих успіхів 
вони досягнуть у мис-

тецтві та науці. Представники цього 
знаку зможуть поліпшити фінансове 
становище, поєднуючи творчість і 
ділову жилку. Всі проекти вдасться 
прекрасно втілити у життя. Водолії 
будуть легко закохуватися, ймовір-
но, що в 2018 році зрештою змо-
жуть зустріти потрібну людину для 
створення міцної сім’ї. За здоров’я 
переживати не варто, організм пра-
цюватиме, як годинник.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Риби зможуть 

реалізувати плани, 
вибравши найви-
гідніший спосіб дій. 
Щоб зробити вда-

лу кар’єру, зорі радять застосувати 
хитрість. Рибам не варто братися 
за багато справ одночасно і покла-
дати на себе багато обов’язків. Це 
загрожує хронічною втомою і емо-
ційним вигоранням. Стосунки в 
Риб будуть складатися гармонійно. 
Вони зустрінуть хороших партнерів 
і будуть абсолютно щасливі. Астро-
логи рекомендують записатися на 
фітнес і йогу. Систематичні заняття 
дозволять помітно покращити са-
мопочуття та зміцнити здоров’я. 

Символ 2018 року – Жовтий 
Земляний Собака. Астрологи 
запевняють, що це буде 
спокійний рік, який мине під 

знаком дипломатії і терпеливості, 
сімейних цінностей і любові. 
Загалом на нас чекає сприятливий 
в усіх сферах період.

ogo.ua

vladim
irvn.com

З яким настроєм проведете 
Старий Новий рік, з таким 
житимете до наступного Василя
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  Лілія БОНДАР
Фото з особистого архіву
Любомль 

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Старовижівський район

солодко й красиво

до джерел

Це той рідкісний 
випадок, коли хист 
і майстерність 

доповнені добрим 
почуттям гумору. Уявіть 
собі: на таці – айфон чи 
дитячі іграшки. А насправді 
це бісквітне тісто, масляно-
сирний крем та шоколадна 
поливка. 

Свої торти Тетяна Новосад з Лю-
бомля не просто пече, а творить – 
вигадує, фантазує, втілює. Виходять 
сюжети: теплі, веселі, іронічні. А всі 
фігурки, прикраси та оздоби на со-
лодкому печиві – їстівні. 

Маленькі й дорослі ювіляри 
упізнають себе в солодких персона-
жах. Це неабияк їх тішить. Власне, як 
і авторку сюжетів. «Кожен торт для 
мене особливий, – каже вона. – Бо я 
вкладаю у солодощі душу». 

Тетяна каже, що свій перший 
торт спекла ще в дитинстві, але він 
тоді їй не вдався. 

«Пам’ятаю, що тато ним ласував 
і вдавав, що він дуже смачний. Хоч 
насправді це було не зовсім так», – 
ділиться кондитерка. 

Тетяна вирішила випікати торти 
на продаж, коли була у декретній 
відпустці. Спочатку жінка пекла 
звичайні пляцки – на свята, на дні 
народження найближчих. Ті хвали-
ли і просили повторити. Тому з ча-
сом узялася експериментувати. 

Усе в цьому світі 
змінюється: час, люди, 
традиції, інтереси... «І нема 
насильства нестерпнішого, 
як те, що хоче відірвати 
в народу спадщину, 
створену незчисленними 
поколіннями його 
віджилих предків», – 
стверджував Костянтин 
Ушинський. Для того 
щоб цього не трапилося, 
люди й створюють музеї – 
своєрідні конгломерати 
пам’яті. Один із них діє 
в ЗОШ І-ІІІ ступенів села 
Дубечне. І це не просто 
скарбниця історії села, 
починаючи із 1565 
року, а цілий клондайк 
культурної спадщини, 
доповнений етнографічним 
комплексом та залою 
православної ікони. 

КОЖЕН ТОРТ – ШЕДЕВР
ЛЮБОМЛЬЧАНКА ПЕЧЕ НЕЗВИЧНІ СМАКОЛИКИ

«Зараз пригадую і дивуюся: ра-
ніше ніколи не купувала борошна 
та цукру, нічого не пекла. Я ніколи 
не цікавилася випічкою. Робити 
торти мене навчила сестра, поді-
лилася рецептами. Готувала щось 
цікаве, щоб просто поїсти, пригос-
тити рідних, – зізнається Тетяна. 
– Потім почала пекти печиво. До-
тепер пам’ятаю, що це були капкей-
ки. Зрозуміла, що солодощі можуть 

бути не тільки смачними, а й корис-
ними». 

Жінка пече торти уже два роки. 
На весілля, дні народження, хрести-
ни. Грошова торба – перший торт, 
який вона зробила на продаж. 

«Кондитери печуть банальні 
речі, бо замовник це купує, – каже 
Тетяна. – Багато людей хочуть зви-
чайний торт – «Наполеон» чи «Ме-
довик». Ми, може, і хотіли б чогось 

нового, проте не кожен може собі 
це дозволити». 

Цікаво, що жінка не дуже лю-
бить солодке. Усю випічку дегустує 
чоловік. 

За її словами, кожен торт – це 
велика робота. «Сама випічка по-
требує найменших зусиль і часу, – 
каже вона. – Дві-три години треба, 
щоб спекти коржі. А от щоб збити 
креми, перекласти, прикрасити 

торт, іноді потрібен цілий день». 
Рецепти тортів Тетяна зібрала 

з родинних кулінарних книг, отри-
мала від майстрів з інтернету. Зараз 
жінка має на озброєнні багато кла-
сичних рецептів, серед яких – пере-
вірені часом і смаками «Медовик», 
різноманітні бісквіти. Вона каже, 
що покупці найчастіше замовляють 
торт з профітролями. Він найпопу-
лярніший.

«У мене 18 варіантів тортів, – 
каже кулінарка. – Орієнтуюся на 
замовників. Люди люблять щось 
прос тіше. Складні рецепти дорож-
чі, бо з ними і возитися довше, і ін-
гредієнтів може бути більше. Рідко 
роблю два однакові торти, вони в 
мене різняться і за наповненням, і 
за оздоб ленням. Адже межі кулінар-
ного мистецтва немає. Всі продукти 
для солодощів – натуральні. Купую 
масло, домашні яйця та сметану. 
Беру випробувані інгредієнти. Не 
економлю на продуктах, хочу, щоб 
покупці залишалися задоволеними 
та вдячними. Я дуже люблю навча-
тися, робити щось нове. Моє на-
тхнення – дивитися, як творять інші 
профі. Так отримую і заряд енергії, і 
досліджую нові техніки й рецепти». 

Тетяна каже, що зазвичай пра-
цює вночі, коли діти сплять. 

«Малі бешкетники люблять усе 
перемацати пальчиками, а потім 
доводиться усе переробляти, – зі-
знається вона. – Якось за добу зро-
била аж п’ять тортів, а весільний за 
ніч спекла. Ця робота дарує мені за-
доволення». 

Кондитерка мріє відкрити влас-
ну майстерню, де зможе працюва-
ти. «Дуже хочу не робити це вдома, 
а мати окреме приміщення, – каже 
вона. – Можливо, колись вдасться 
здійснити свою мрію».

Тетяна Новосад каже: аби торт вдався, 
треба пекти його із гарним настроєм  

Кондитерка мріє відкрити власну майстерню

І ШКОЛА, І ХРАМ, І СВІТЛИЦЯ 
ПРЕКРАСНОГО

Дев’ять рівноцінних експозицій 
відроджують сторінки історії дав-
нього населеного пункту. Цей лі-
топис започаткувала колишній ди-
ректор школи Людмила Хомич, якій 
належить ідея створення кімнати-
музею, та виплекали його вчителі 
історії навчального закладу Лідія 
Сулева, Микола Макарук, Людмила 
Козловська, Людмила Махун, весь 
педагогічний колективом разом із 
учнями.

Відвідувачі історичного комп-
лексу можуть споглядати свідоцтво 
Симеона Сливки, який у 1912 році 
закінчив Дубечненську однокласну 
церковну школу, ознайомитися з 
життєписом учасника Другої світо-
вої війни та ветерана праці Василя 
Мазура, нагородженого орденами 
Слави та Червоної Зірки, на власні 
очі побачити гроші царської Росії 
1898, 1905 та 1909 років, а також 
інші вже радянські грошові знаки, 

бечненського Свято-Покровського 
храму протоієрей Павло Вельгус. 

Поряд зі старовинними екс-
понатами – документи більш су-
часні. Скажімо, 1914 року – часів 
Першої світової війни, під час якої 
60 відсотків чоловіків з Дубечного 
було мобілізовано на фронт. Серед 
них – Микита Хвень, Данило Мороз, 
Семен Сулева, Каленик Хвень. Або 
1918 року – періоду громадянської 
війни. З гвинтівкою в руках на її по-
лях воювали Іван Мрочко, Василь 
Горщарук, Мефодій Горщарук, Пав-
ло Андріюк. І зовсім сучасні доку-
менти: військовий квиток червоно-
армійця Демида Соботовича, лист 
із фронту Івана Соботовича, адре-
сований батькові, світлини воїнів-
інтернаціоналістів Степана Чирака, 
Олександра Литвинця, Олександра 
Борисюка та загиблого в Афганіста-
ні Миколи Юхимука із Залюття, ви-
пускника дубечненської школи.

Є в музеї і чимало документів 
про розвиток у селі освіти, роботу 
Дубечненського керамічного заво-
ду, місцевого лісництва, яке багато 
років очолював заслужений лісів-
ник України Адам Дмитрук, колгос-
пу. Приємно, що його експозиції 
постійно поповнюються новими 
експонатами. У цьому довелося 
пересвідчитися особисто: коли 
спілкувалася із завідувачкою музею 
Ларисою Сулевою та юним екскур-
соводом Христиною Козловською, 
свою сімейну реліквію приніс Саша 
Гацюк. То була каска його прапра-
діда, привезена з фронту. Як же тут 
можна сумніватися, що популяри-
зація історичної спадщини – це не 
просто передавання інформації 
про минуле, а можливість занурити 
людину в атмосферу того часу, який 
давно минув, благородна та над-
важлива справа, на прикладі якої 
виховувалося й виховуватиметься 
не одне покоління наших дітей?

починаючи із 1938 року, купони, 
монети та купюри зарубіжних країн. 
Не можуть не захоплювати історич-
ні знахідки археологів, зокрема – 
віднайдені в урочищі Щибурське та 
біля озера Луки ключі, хрестики, 
скребки, елементи люльок, монети, 
що їх передали вихідці з села Лютки 
Сергій Наумук та Віталій Хвищук.

«У музеї представлені також 
вироби ткацтва, вишивки, гончар-
ства, якими здавна славилася наша 
місцевість, – розповідає Лариса 
Сулева, яка нині опікується долею 
історичної спадщини. – Зокрема, 
ткацький верстат своїх предків 
подарувала музею наша колишня 
колега-педагог Лідія Сулева разом 
з тканими рушниками та сорочками 
своєї матері».

Поряд із верстатом – металічна 
щітка, чесалки, гребінь, потаки, гли-
ці, човники з цівками – про деякі з 
цих ткацьких причандалів сучасні 
діти навіть не чули.

«А ось чотири медальйони 
євангелістів Матфея, Луки, Марка 
та Іоанна», – Лариса Володимирів-
на звертає увагу на чималі полотна 
початку ХХ століття, які передав 
школярам колишній настоятель Ду-

Саша Гацюк, вчителька Лариса Сулева та 
юний екскурсовод Христина Козловська

У музеї є зала православної ікони

Археологічні знахідки Гончарні вироби, представлені в експозиції
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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 Ніщо не може замінити тяжку працю. А це означає наполегливі тренування щодня до сьомого поту.

Андре Агассі

ВОЛИНСЬКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Суми, Рівне

Луцький «Олюртранс» відновлює 
виступи в чемпіонаті України у Пер-
шій лізі двома важливими матчами в 
Сумах. Спочатку хлопці Юрія Гупала 
13 січня зіграють надпринциповий матч 
із «ШВСМ-СумДУ». Сумчани нині є ліде-
рами в Першій лізі, лучани на другому 
місці, але обидві команди мають іден-
тичні показники – по шість перемог і 
по одній поразці у семи турах. 14 січня 
«Олюртранс» зіграє ще один принципо-
вий поєдинок – зі «Зміївським енергети-
ком», який іде третім і також має у пасиві 
тільки одну поразку в чемпіонаті. Влас-
не, від результатів цих матчів у багато 
чому визначиться й подальший перебіг 
змагань. 

У жіночій Суперлізі луцький 
«Волинь-Університет-ОДЮСШ» стартує 
у 2018 році матчами в Рівному проти 
місцевої «Регіни». Тур відбуватиметься 
12 і 13 січня. 

Нагадаємо, що на зимові канікули 
трійка лідерів пішла в такій послідов-
ності: «Хімік» (Южне) – 40 очок, «Волинь-
Унiверситет-ОДЮСШ» – 32 очка, «Гали-
чанка» (Тернопіль) – 30 очок.

ПІВНІЧНА КОРЕЯ ПОЇДЕ 
НА ОЛІМПІАДУ-2018
Корея

Керівництво КНДР не буде пере-
шкоджати участі своїх спортсменів у 
майбутніх Іграх в Південній Кореї. За 
даними BBC, представники двох країн 
провели переговори, перебуваючи в 
населеному пункті Пханмунджом, який 
розділений на дві частини.

У Сеулі навіть запропонували збір-
ним КНДР і Південної Кореї об’єднатися 
на майбутній Олімпіаді, а також влашту-
вати людям, яких розділила корейська 
війна, возз’єднання сімей на відкритті 
такого масштабного спортивного заходу.

Реакцію представників Північної 
Кореї на такі ініціативи не уточнюють, 
проте країна планує відправити на Ігри 
делегацію спортсменів, чиновників, 
журналістів та вболівальників, незважа-
ючи на політичні розбіжності.

Варто відзначити, що це перші пере-
говори двох країн за останні два роки. 
З 2015 року відносини двох Корей тіль-
ки погіршувалися через випробуваня 
КНДР ядерної зброї. Зимові Олімпійські 
ігри 2018 року пройдуть з 9 до 25 люто-
го в Пхенчхані.

волейбол

олімпізм

вчинок

ПРИНЦИПОВІ ДІВЧАТА-ЧЕМПІОНКИ
  Іван БОГДАНОВИЧ

Наприкінці минулого 
року, 23 грудня, 
найсильніша 

українська шахістка 
Анна Музичук заявила, 
що вирішила не їхати 
на чемпіонат світу 
з рапіду та бліцу до 
Саудівської Аравії (рапід 
та бліц – різновид шахів 
зі скороченим контролем 
часу. У рапіді на всі ходи 
відводиться 60 хвилин, 
а в бліці – лише 10, – 
І.Б.). Причиною стали 
порушення прав жінок у 
цій країні.

РЕКОРДНИЙ ПОСТ
«Через кілька днів я втра-

чу обидва чемпіонські титули. 
Прос то тому, що вирішила не їха-
ти до Саудівської Аравії. Не грати 
за чиїмись правилами, не носити 
абайю, не ходити із супроводом 
на вулицю і взагалі не почувати-
ся вторинною істотою», – напи-
сала Музичук на своїй сторінці у 
Facebook. Цей пост став найпопу-
лярнішим в історії українського 
сегменту соцмережі, зібравши 
більш як 100 тисяч уподобань та 
десятки тисяч поширень. 

Абайя – це довга традицій-
на арабська сукня з рукавами. У 
Саудівській Аравії в ній у громад-
ських місцях зобов’язані ходити 
всі жінки. Виняток не роблять 
навіть для іноземок, що й обури-
ло Анну Музичук. Наша шахістка 
зазначила, що почувається дуже 
погано, але готова боротися за 
свої принципи і пропустити тур-
нір, який міг би принести більше 
грошей, ніж десяток турнірів ра-
зом узятих.

Здавалося б, можна було пе-
ренести чемпіонат в іншу краї-

інфраструктура реінкарнація

Нововолинськ

Приємний подарунок до 
новорічних свят зробила 
влада Нововолинська 
юним спортсменам, які 
тренуються в дитячо-
юнацькій спортивній 
школі. Упродовж двох з 
половиною місяців тут 
тривала реконструкція 
легкоатлетичного залу.

У старій залі ДЮСШ зростали 
покоління легкоатлетів, чиї  імена 
відомі не тільки на теренах Волині, 
а в Україні та поза її межами – ви-
сотник, срібний призер Чемпіонату 
Європи-1985 Олександр Котович, 
фіналіст Олімпійських ігор 1980 
року, штовхальник ядра Нуну 
Абашидзе. У залі Нововолинської 
ДЮСШ тренувалися й три юні 
спортсменки, яких цього року за-
лучали до юнацьких збірних Укра-
їни на міжнародних змаганнях. 
Тепер легкоатлети та їхні тренери 
матимуть можливість ще краще го-
туватися до змагань, підтримуючи 

УКРАЇНКА ВІДМОВИЛАСЯ НОСИТИ АРАБСЬКИЙ ОДЯГ У САУДІВСЬКІЙ 
АРАВІЇ ТА ВТРАТИЛА ТИТУЛИ ЧЕМПІОНКИ СВІТУ З ШАХІВ

ну, якщо це спричиняє стільки 
суперечок. Але держав, охочих 
організовувати такі турніри, у 
світі небагато. Водночас саудівці 
забезпечили небачений раніше 
призовий фонд у $2 млн, який 
став рекордним у цьому виді ша-
хів. Проведенням турніру особис-
то опікувався спадковий принц 
Мухаммед ібн Салман. А ім’я його 
батька – короля Саудівської Ара-
вії – міститься у офіційній назві 
змагань: чемпіонат світу з рапіду 
та бліцу короля Салмана.

Не поїхала на чемпіонат сві-
ту, який з 26 до 31 грудня від-
бувся у Ер-Ріяді, й рідна сестра 
української шахістки – Марія 
Музичук. Вона взагалі пропускає 
другу поспіль світову першість. У 
березні цього року 25-річна Ма-
рія не грала на чемпіонаті світу з 
класичних шахів у Ірані зі схожої 
причини. У Тегерані від шахісток 
вимагали виступати з покритою 
хіджабом головою. Музичук на 
це категорично не погодилася 
та пропустила змагання. Хоча 
її присутність на турнірі була 
вельми бажаною – Марія у 2015 
році стала чемпіонкою світу, пе-
ремігши у фіналі росіянку Марію 

Погоніну. Торік у Львові українка 
захищала титул в матчі проти 
китаянки Хоу Іфань, але у на-
пруженій боротьбі програла. А 
в наступному фіналі уже зіграла 
її сестра Анна, поступившись у 
Тегерані іншій китаянці – Тань 
Чжунь.

УНІКАЛЬНА 
ШАХОВА СІМ’Я

Анна і Марія виховувалися 
в унікальній родині у Стрию на 
Львівщині. Тато і мама – шахові 
тренери Олег та Наталія Музи-
чуки, тому сумнівів, ким дівчатка 
стануть, не було. Вже у дворіч-
ному віці українські «шахові ко-
ролеви» Анна і Марія Музичуки 
знали правила цієї складної гри. 
У 10 років Анна обігравала бать-
ків. За словами її мами, у шахи 
Аня навчилася грати раніше, ніж 
писати.

«Вона підходила до нас і пи-
тала, як ця фігура називається, як 
та. Так і відбувалися перші занят-
тя. З трьох років обидві мої донь-
ки грають у шахи. Перший турнір 
Аня зіграла, коли їй було п’ять. 
Вона ще не ходила до школи», – 
пригадує Наталія Музичук. 

У 13 років Аня виграла чем-
піонат України серед жінок, в 17 
стала міжнародним майстром, 
а згодом отримала й титул грос-
мейстера.

Проте на той час шахістка 
вже представляла не Україну, а 
Словенію, за яку поїхала виступа-
ти через конфлікт з Федерацією 
шахів України, яка, на думку бать-
ків спортсменки, підтримувала 
найталановитішу шахістку країни 
неналежним чином. За Словенію 
Анна Музичук виступала десять 
років і 2010-го стала під чужим 
прапором чемпіонкою світу се-
ред молоді віком до 20 років, у 
2012 році здобула бронзу євро-
пейської першості, а у 2014-му 
виграла чемпіонат світу з бліцу.

Упродовж усієї своєї словен-
ської кар’єри Анна жила пере-
важно у Стрию, а після зміни 
керівництва Федерації шахів 
України у 2014 році вирішила 
знову представляти рідну країну.

Саме після повернення ша-
хістки на Батьківщину до неї при-
йшли великі перемоги. У складі 
збірної України Анна Музичук у 
2014 та 2016 роках ставала брон-
зовою медалісткою Всесвітньої 
шахової Олімпіади.

Марія, молодша з сестер, не 
відстає: свій перший чемпіонат 
України вона виграла в 19 років. 
А 2016-го спортсменка, навіть не 
входячи до списку фаворитів тур-
ніру, у фіналі в чотирьох партіях 
обіграла росіянку і стала чемпі-
онкою світу. За цю перемогу Ма-
рія отримала $60 000 призових. 
«Колись я мріяла стати чемпіон-
кою світу, зараз придумую нову 
мрію», − жартує вона.

Шахи для сестер − повно-
цінна робота, вони витрачають 
щодня 6-8 годин на тренування 
і часто грають одна з одною. На 
змаганнях вони суперничали дві-
чі − коли старша Анна виступала 
за збірну Словенії. Обидві партії 
на міжнародних турнірах закін-
чилися внічию. Зараз в україн-
ському рейтингу сестри Музичук 
тримають дві верхні позиції: на 
першому місці − Анна, на друго-
му − Марія.

Музичуки – найшаховіша родина України

Сестри Музичук завершили 2017 рік у топ-10 рейтингу 
найкращих шахісток світу за версією Міжнародної шахової 
федерації. Анна Музичук посіла в цьому рейтингу третє 
місце, а Марія – сьоме.
Також українки увійшли до переліку найкращих у швидких 
шахах. У ньому Анна Музичук – на другій позиції, а ї ї сестра – 
на п’ятій. У рейтингу в блискавичних шахах Анна Музичук 
посідає шосте місце, а Марія – 34-те.
У 2016 році Анна Музичук стала чемпіонкою світу зі 
швидких та блискавичних шахів. Марія Музичук ставала 
чемпіонкою світу в 2015 році.
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Аня та Марія двічі грали між 
собою і обидва рази – унічию

Німеччина

Легендарний спринтер Усейн 
Болт закінчив з легкою 
атлетикою, проте не втрачає 
надії стати професійним 
футболістом. 

Раніше 31-річний ямайський 
бігун часто говорив про свою лю-
бов до футболу, а також до клубу 
«Манчестер Юнайтед». З МЮ в 

ЛЕГКОАТЛЕТИ ОТРИМАЛИ НОВУ ЗАЛУ

форму і взимку. Крім 30-метрових 
доріжок, зала обладнана ямою для 
стрибків у висоту.

Покриття в новій залі – швей-
царської фірми Conica, аналогічне 
до того, яким встелені доріжки НСК 
«Олімпійський». Після урочистого 
відкриття відбулися міські змагання 
серед дітей 2003-2004, 2005-2006, 
2007 рр. н. і молодших зі стрибків у 
висоту та з бігу на 30 м.

«Обновка» спортивної інфра-

структури міста відбулася у спів-
праці з депутатами міської ради, які 
профінансували капітальний ре-
монт у дитячо-юнацькій спортивній 
школі на 1 млн 65 тис. грн.

Легкоатлетична зала такого 
рівня нині єдина на Волині і в За-
хідній Україні. Нагадаємо, що у ве-
ресні 2016 року в Нововолинську 
відкрився й новий спорткомплекс 
із якісними легкоатлетичними до-
ріжками.

Володим
ир Рудю

к

Оновлена зала для нововолинських спортсменів

БОЛТ МОЖЕ СТАТИ «ШЕРШНЕМ»
нього поки не виходить, але в 
березні Болт пройде перегляд у 
клубі «Боруссія» (Дортмунд).

«У березні я планую приїхати 
на перегляд в «Боруссію». Поди-
вимося, як може скластися моя 
футбольна кар’єра. Якщо мені 
скажуть, що є якісь варіанти, то я 
продовжу наполегливо тренува-
тися. Навіть трохи нервую з цьо-
го приводу», – цитує легкоатлета 
Sunday Express.

Варто відзначити, що запро-
шення Болта на перегляд можна 
назвати радше маркетинговим 
ходом компанії Puma, яка є спон-
сором «Боруссії» і самого спортс-
мена.

Усейн завершив кар’єру в 
середині серпня 2017 року. Ле-
гендарний бігун, серед іншого, 
виграв дев’ять золотих олімпій-
ських медалей, проте був по-
збавлений однієї з них (естафета 
на ОІ-2008 в Пекіні) через те, що 
його партнер по естафетній чет-
вірці Неста Картер попався на 
допінгу.

footballhub.com
.ua

Болт кине «королеву 
спорту» заради «короля»
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Чемпіони грають доти, доки не отримають те, що їм потрібно. Біллі Джин Кінг

прогноз

КАДРисти надійна зміна

ІЗ НАДІЄЮ СПОДІВАЮЧИСЬ. 
ФУТБОЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ 2018 РОКУ

  Юрій КОНКЕВИЧ

ЧАС «ЗБИРАТИ 
КАМІННЯ» 
ЕКСПЕРИМЕНТУ...

У Прем’єр-лізі побачимо дуже 
цікаві лютий-березень, коли відбу-
дуться головні матчі в боротьбі за 
місця у першій шістці. На зимову пе-
рерву команди пішли дуже рівним 
пелетоном претендентів. «Шахтар», 
«Динамо», «Ворскла» й більш-менш 
«Зоря» вже не відчують із цим проб-
лем, а от батл «Вереса», «Олімпіка», 
«Маріуполя» та суто теоретично 
«Олександрії» обіцяє бути захопли-
вим.

Хоча приблизно побачити, хто 
буде вище, а хто нижче, зможемо й 
після результатів зимової трансфер-
ної кампанії, і після результатів роз-
гляду справи «Динамо» проти ФФУ 
в Лозанні. Три очка «Маріуполя» в 
ситуації, коли все здатен виріши-
ти навіть один пункт, можуть стати 
доленосними. Крім того, багато що 
може вирішити у цій гонитві догра-
вання матчу «Карпат» та «Олімпіка», 
зупиненого за нічиєї 1:1.

Так само цікавою буде ротація 
між УПЛ та Першою лігою. По-перше, 
станемо свідками прем’єрних для 
УПЛ стикових матчів, а також бо-
ротьби за підвищення в Першій 
лізі. У травні, після закінчення двох 
раундів чемпіонату, двом коман-
дам УПЛ (10 та 11 місця) доведеть-
ся підтвердити право на «місце під 
сонцем» елітного дивізіону в стиках 
із другою та третьою командами 
Першої ліги. Враховуючи вирівня-
ний останніми роками клас слаб-
ших команд УПЛ та найсильніших 
в ПФЛ, треба очікувати й цікавіших 
поєдинків у нижній шістці на друго-
му етапі. Мало кому захочеться ви-
пробувати долю в плей-оф із «Дес-
ною» чи тією ж «Полтавою». Поки 
що головні кандидати на участь у 
плей-оф від УПЛ – «Зірка», «Чорно-
морець» та «Карпати», в яких після 
апеляції на рішення КДК ФФУ мо-
жуть відмінусувати 3 очка. 

ЗИМОВІ «ОБНОВКИ» КОМАНД УПЛ

uapress.info

...ТА ЗГАДУВАТИ 
ПРО ОБ’ЄКТИВНІСТЬ 
І СПОРТИВНІ 
ПРИНЦИПИ

Уперше в історії Прем’єр-ліги її 
за спортивним принципом можуть 
покинути відразу три клуби. Але 
чи готові «молодші» так масово за-
мінити «старших»? Щось підказує, 
що ні.

Неприховане занепокоєння ви-
кликають слова президента УПЛ 
Володимира Генінсона про клуби 
Першої ліги, які готові до підвищен-
ня. На його думку, з їх числа лише 
«Оболонь-Бровар» може скласти 
компанію клубам УПЛ за вимога-
ми щодо інфраструктури. Проте 
пивовари нині в Першій лізі тільки 
десяті та на підвищення вже ніяк 
не претендують. Виходячи з цього, 
іншим першоліговим колективам у 
боротьбі за бажане підвищення в 
класі особливо ловити нічого.

Якщо це так, то про путівку в УПЛ 
може не мріяти той же «Арсенал-
Київ», який зараз лідирує в Першій 
лізі зі значним відривом від пере-
слідувачів, адже свої домашні матчі 
каноніри зараз грають фактично 

на спортивній базі під Києвом. Та-
кож багато проблем і в конкурентів 
киян – майбутніх учасників стико-
вих матчів. «Полтава», «Інгулець», 
«Колос», «Десна» та «Геліос», що збе-
рігають шанси на місце в плей-оф, 
у будь-який момент можуть бути 
забраковані УПЛ через інфраструк-
турну невідповідність. І ймовірність 
цього дуже велика.

Якщо це станеться, а в УПЛ зно-
ву залишиться та сама «Сталь», усі 
спортивні критерії в українському 
футболі будуть укотре затоптані, 
але тепер остаточно.

VAR ТРОХИ ЗНІМЕ 
НАПРУГУ В УПЛ

Здавна український футбол пе-
реповнений спірними рішеннями, 
які іноді спричиняють і бійки з по-
грозами, і розбірки у КДК з тривали-
ми дискваліфікаціями. Аби мінімізу-
вати різні суперечки та моменти, в 
ФФУ і закордонних арбітрів запро-
шували, і італійських кураторів арбі-
тражу прихистили, але здебільшого 
все марно – жоден сезон не минає 
без пригод.

Тому зовсім очікуваними були 
слова очільника ФФУ Андрія Па-

ФФУ: ОПЕРАЦІЯ 
«РЕАНІМАЦІЯ»

У ФФУ піару та скандалів менше 
не стане, але цілком імовірно, що 
першого віце-президента федера-
ції – «тридипломного» Вадима Кос-
тюченка – Андрію Павелку таки до-
ведеться позбутися і прилаштувати 
в інше місце – теж біляфутбольне, 
але вже не таке високе. Це у випад-
ку, якщо продовжиться медійний 
та фанатський тиск щодо факту не-
законного отримання вищих освіт 
одним з керівників українського 
футболу. Віце-президент ФФУ Ва-
дим Костюченко зробив кар’єру за 
допомогою фальшивого диплома. 

Не здивуємося, якщо через рік 
після формування чинного складу 
виконавчого комітету ФФУ в ньому 
відбудуться ротації. У комітеті наразі 
43 особи, і більш як третина, включ-
но з самим Павелком, мають посади, 
пов’язані з політикою, правоохорон-
ною діяльністю чи просто держав-
ною владою. Деякі з віце-президентів 
і членів виконкому торік узагалі не 
були помічені в стінах Будинку фут-
болу. Але знову ж таки – лише у ви-
падку відповідного тиску ЗМІ та, як 
заведено казати, «футбольної гро-
мадськості» кількість заступників Па-
велка зменшиться, а до виконкому 
ввійдуть не тільки потрібні керівни-
цтву люди з обласних федерацій та 
бізнес-структур, але й реальні рушії 
розвитку українського футболу.

Щодо піару та ФФУ, то в 2018 
році слід очікувати водночас гучних 
рішень стосовно договірних матчів, 
але зміст покарання зведеться до 
умовних термінів та штрафів. Ор-
ганізаторів «конторних» матчів не 
назвуть або ж просто не зможуть 
дістати. Анонсовані Франческо Ба-
ранкою ініціативи стосовно учасни-
ків поєдинків «на контору» стануть 
реальними тільки тоді, коли на лаві 
підсудних суду загальної юрисдик-
ції опиняться бодай один-два за-
мовники таких матчів.

Футбол у новому році позбудеться кількох задавнених 
халеп, але суттєвого прориву не станеться

  Іван БОГДАНОВИЧ

Зима – період змін для 
клубів УПЛ. Комусь 

вдається змінитися на 
краще, комусь – на гірше. 
Наразі комплектація 
українських клубів залежить 
не так від їхніх амбіцій, як 
від фінансової стабільності. 
Недарма багато українських 
футболістів вирушають 
шукати кращого життя в 
зарубіжні, хоча й не сильні 
навіть за мірками України, 
чемпіонати. 

Отож, аутсайдер чемпіонату 
«Сталь» поки тільки втрачає грав-
ців. Так, закінчилася оренда в Бог-
дана Михайличенка та Олександра 
Тимчика (динамівці грали за «Сталь» 
із початку чемпіонату).

«Карпатам», які теж залиша-
ються в підвалі турнірної таблиці, 
не вдалося утримати у себе деяких 
основних футболістів. Закінчилися 
контракти з півзахисником Павлом 
Ксьонзом та нападником Олексан-
дром Гладким. Ще раніше команду 
залишили Гуїдо Кортеджано і Ред-
ван Мемешев.

Головною втратою «Чорномор-
ця» став скандал із головним тре-
нером Олегом Дулубом, який, аби 
працевлаштуватися в БАТЕ, мусив 
викупити свій контракт і викласти за 
нього всі зароблені в Одесі кошти. 
Замість нього одесити призначили 
мало кому відомого Констянтина 

ДИНАМІВЦІ – 
У СПИСКУ ТОП-
ТАЛАНТІВ УЄФА
Швейцарія

Двоє півзахисників 
«Динамо» – Володимир 
Шепелєв і Віктор 
Циганков – потрапили в 
топ-50 найперспективніших 
гравців за версією УЄФА. 

Вік футболістів, представ-
лених у списку, варіюється від 
17 до 23 років. Найдосвідчені-
шим став 23-річний голкіпер 
«Атлетика» Кепа Аррісабалага, 
який уже проходить медогляд 
в «Реалі».

Циганков і Шепелєв у першій 
частині сезону часто потрап-
ляли до основного складу «Ди-
намо». 20-річний півзахисник 
зіграв у 22 матчах (17 – в основі), 
в яких відзначився сімома го-
лами. А ось 20-річний центрхав 
провів 24 поєдинки, у 16 з яких 
виходив з перших хвилин, за-
бивши при цьому один м’яч.

Київська команда в цьому 
сезоні стартувала у Лізі чемпіо-
нів, проте вилетівши від «Янг 
Бойз» (3:1, 0:2), продовжила ви-
ступи в Лізі Європи. У ЛЄ кияни 
здобули перше місце в групі, 
випередивши «Партизан», «Янг 
Бойз» і «Скендербеу». В 1/16 
фіналу «Динамо» зіграє проти 
АЕКа (15 і 22 лютого).

велка, що вже скоро в Україні поч-
нуть тестувати та вводити систему 
відеоповторів (VAR). Звісно, VAR 
не розв’яже всі проблеми україн-
ського футболу, у яких «ростуть 
ноги» далеко від футбольного поля. 
Проте все ж напругу зняти може, в 
окремих випадках допомігши уник-
нути палких спірних моментів та 
виступивши «найчеснішим арбіт-
ром». Нехай VAR і не в змозі вберег-
ти гравців від підозрілих жовтих/
червоних карток за симуляцію та 
суперечливу боротьбу, та все ж 
спроможний чітко показувати, де і 
як було зроблено дотик до м’яча, чи 
перетнув він межу поля, чи була гра 
рукою, і головне – чи перетнув м’яч 
лінію воріт. Це значно зменшить 
сферу впливу доблесних україн-
ських рефері та й взагалі має суттє-
во скоротити людський фактор.

«ШАХТАР» 
ПОБОРЕТЬСЯ ЗА 
1/4 ФІНАЛУ ЛІГИ 
ЧЕМПІОНІВ

Уже в лютому-березні (21 люто-
го – в Харкові, а 13 березня – у Римі) 
на «Шахтар» чекають матчі 1/8 фіна-
лу Ліги чемпіонів з «Ромою». І хоча 
фаворитами в цьому протистоян-
ні є римляни, «Рома» – більш ніж 
стерпний суперник для «Шахтаря» 
з числа тих, хто міг йому дістатися. 
Виходячи з цього, шанси підопіч-
них Фонсеки на успіх у поєдинках з 
«Ромою» не такі вже й мізерні. Тим 
більше, римляни в своїх останніх 
календарних матчах Серії А стали 
трохи пробуксовувати. Але до кінця 
лютого ще доволі далеко, щоб гово-
рити про стан та наявні проблеми 
«Роми». Тому за хорошого збігу об-
ставин і застосування максимуму 
всіх резервів є надія, що «Шахтар» 
упорається з «Ромою» і зараз.

РОЗПОЧИНАЮЧИ НОВИЙ РІК, ЗНАХОДИМО ОЧІКУВАННЯ ТА 
СПОДІВАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОКРАЩИТИ УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ

Фролова, який раніше працював із 
дублем моряків.

Стриманий оптимізм поки у 
«Зірки», з якої ніхто наразі не пі-
шов, посилення під час зимової 
перерви головний тренер команди 
Роман Монарьов обіцяв якісне. 

Наставник «Олександрії» Во-
лодимир Шаран позбувся Артема 
Чорнія, Михайла Козака, Станіслава 
Куліша та Максима Каленчука.

«Маріуполь» нинішньої зими 
поки розлучився з двома футболіс-
тами – Віталієм Віценцем, який удру-
ге закінчив кар’єру через травму, і 
Сергієм Рудикою. Однак кон тракт 
з азовцями підписав досвідчений 
півзахисник, колишній збірник Де-
нис Дедечко.

Кращому тренеру Прем’єр-ліги 
2017 року Роману Санжурі, якщо 
й не доведеться будувати нову ко-
манду, то перекроювати склад точ-
но буде потрібно. «Олімпік» – уже 
без шести провідних футболістів 
(Лухтанов, Міхальов, Поступаленко, 
Шестаков, Богданов, Шабанов). Не-
відома доля орендованих в «Дина-
мо» Очігави та Лук’янчука. А новач-
ків у екс-донеччан наразі немає. 

«Верес» розлучився з Юрієм 
Віртом і підписав маловідомого бі-
лоруського тренера Юрія Свіркова. 
Побачимо тепер, кого підпишуть 
рівняни узимку, аби залишитися в 
першій шістці. Наразі «Верес» отри-
мав центрального півзахисника 
Каленчука та вихованця «Динамо» 

Владислава Приймака, який пер-
шу частину сезону провів в івано-
франківському «Прикарпатті».

Непросто буде головному тре-
неру «Зорі» Юрію Вернидубу. Він 
залишився без воротаря Олексія 
Шевченка, захисників Андрія Пи-
лявського, Артема Сухоцького, 
Дмитра Гречишкіна і півзахисника 
Владислава Калитвінцева. Це мо-
жуть бути не всі втрати «Зорі», адже 
активно продають луганчани сво-
го лідера Олександра Караваєва і 
кіпера Андрія Луніна. Поповнили 
склад бронзового призера мину-
лого чемпіонату орендовані в «Ди-
намо» Михайличенко та Тимчик, а 
повноцінний контракт підписано з 
камерунським опорним півзахис-
ником Гаелем Ондю.

Стабільність – ознака класу. За 
таким принципом працює «Вор-
скла», яку залишив тільки один 
футболіст – Андрій Ткачук.

У «Динамо» поки одна втрата, 
але потужна. Це хорват Домагой 
Віда. При цьому в кінці минулого 
року столичний клуб підписав до-
говір зі словенським захисником 
данського «Копенгагена» Бенья-
міном Вербичем. Кияни підписали 
екс-волинянина з «Олімпіка» Арте-
ма Шабанова. 

Напевне, не буде глобальних 
офіційних новин зі стану «Шахтаря», 
доки команда не вийде з відпустки. 
Наразі від чинних чемпіонів ніхто не 
пішов і ніхто їх не поповнив. 

Трансфер екс-хрестоносця Артема 
Шабанова з «Олімпіка» в «Динамо» 
покликаний замінити у центрі 
оборони киян хорвата Віду
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Життя прекрасне, коли створюєш його сам. Софі Марсо
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Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 11 – 17 січня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ТРАМБУВАЛЬНИЙ КАТОК У КОВЕЛІ: 
ІСТОРІЯ В ОДНОМУ ФОТО

колесо історії

  Олександр КОТИС
hroniky.com

Бувають такі 
фотографії, які 
розказують цілу 

історію або відкривають 
неймовірні факти. Один 
із таких видатних кадрів 
зроблено у 1917 році в 
Ковелі. Чим він цікавий?

Попри те, що трамбувальний 
каток у наш час асоціюється пе-
реважно з асфальтом і способами 
його укладання, його використо-
вують уже більш як 200 років.

Перші катки з’явилися ще у 
XVIII столітті. Важкі циліндричні 
тумби тягнули за собою коні. З 
розвитком технологій у середині 
ХІХ століття перейшли на паро-

Дружина каже чоловікові:
– Який дивний цей маляр, бігме! Мені 

вибілив кухню за один вечір на раз-два, а в 
сусідки й за два тижні ніяк не впорається...

– Ну, просто твоїй кухні – п’ятдесят, а 
сусідчиній – двадцять, – відповідає чоло-
вік, не відриваючись від газети.

– Ти про метри? – з подивом перепитує 
жінка.

– Я про роки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одружений син прийшов з роботи, а 
йому мама каже:

– Твоя дружина мене сьогодні образи-
ла!

– О, а як це? Її ж удома немає. Вона ж 
поїхала у відрядження.

– Від неї сьогодні надійшов тобі на 
електронну пошту лист. Знаєш, що вона в 
кінці написала?! «Маріє Іванівно, будь лас-
ка, не витирайте листа, хай ваш син також 
прочитає».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У нас найекстремальніший місяць – 
січень! Новий рік, Різдво, Старий Новий 
рік...

– А навіщо нам Старий Новий рік?
– Це контрольний в печінку!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Новий рік – це така безглузда ніч, коли 
не можна сидіти в інтернеті, щоб ті лузери, 
що сидять на Новий рік в інтернеті, не по-
думали, що ти такий самий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рік ділиться на дві частини: першу ми 
чекаємо літо, другу – Новий рік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть два студенти. Бачать на балконі 
п’ятого поверху палку копченої ковбаси 
на мотузці. Один залишається на шухері, 
інший лізе по балконах угору. До того, що 
на шухері, підходить поліцейський.

– Чого ти тут стоїш?
– Та ось (показує на другого) – пода-

рунки на Новий рік вішаємо.
– Зараз же червень!
– Так? Васьооок! Знімай ковбасу і злазь, 

ідіоте, я тобі казав, що Новий рік узимку!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кажуть, у Новий рік усе завжди збува-
ється, навіть те, що цілий рік збути не ви-
ходить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Телефонна розмова напередодні Но-
вого року:

– Алло, це страхова компанія? Скажіть, 
ми можемо застрахувати будинок по теле-
фону?

– Ні це не можливо. Зараз ми пошле-
мо свого представника і він укладе з вами 
угоду.

– Тільки покваптеся, а то у нас вже до-
горає ялинка і починає диміти килим!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бачать два наркомани біля станції мет-
ро хлопчину, який ходить з плакатом і кри-
чить:

– Новий рік – без наркотиків!
Один наркоман запитує в іншого:
– Що це він кричить? Я щось не дога-

няю.
– Він каже, що до Нового року потрібно 

всю травку викурити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік з дружиною кажуть друзям:
– Приходьте до нас на Новий рік.
– Ми не зможемо.
– Це так мило з вашого боку.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Щороку 31 грудня ми з друзями ходи-
мо до лазні. І не тому, що традиція у нас 
така, а тому, що щоразу, просячи в дружи-
ни дозволу привести на свято друзів, ко-
жен з нас чує у відповідь традиційне: «Ідіть 
ви всі в баню!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Малюки, брат із сестрою, ліплять сніго-
вика. Хлопчик каже:

– Ну все, майже готовий. Побіжу на кух-
ню, морквину візьму.

Сестра:
– Дві візьми, ніс йому теж зробимо.

№

Жартівливий гороскоп на 11 – 17 січня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник управління СБУ 
у Волинській області
Цього тижня зірки рекоменду-
ють енергійно взятися за 
що-небудь новеньке. Після 

читання інтернету можливі різкі й раптові 
перепади настрою. Слід присвятити день 
розв’язанню матеріальних проблем і всьому, 
що пов’язане з особистим добробутом.

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Богатир 
11 травня 1969 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Не бійтеся жодних змін – у 
вас неодмінно все вийде. 
Хтось готує вам сюрприз, 
а хтось копає рова. Поки 

перебуватимете у приємному шокові. 
Ймовірно, отримаєте неочікувану 
пропозицію.

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1979 р.
Депутат Луцькради, адвокат
Вам доведеться задіяти весь 
шарм, аби переконати босів 
не порушувати статус-кво у 
новому році. Зорі бачать вас 

якщо не щасливим, то кращим. Виграєте 
у лотерею чудові зміни. Рік починається 
чудово!

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник управління ДСНС 
у Волинській області
На Парнасі порадили шукати 
запасну галактику, бо в цій 
усім зіркам стає тісно, та й 

молодь стукає знизу, вимагаючи поля для 
маневру. Не гасіть полум’я своїх спекотних 
мрій. Нічого не бійтеся!

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Никитюк 
17 серпня 1963 р.
Директор департаменту 
фінансів Волинської 
облдержадміністрації
Ви геніальні. У цьому 
знову переконаєтеся, коли 

запрацює те, що ви склали на одному коліні 
за допомогою зубила та молотка. Залиште 
весь негатив у минулому році. Примиріться 
з усіма дебетами-кредитами.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Якимчук 
7 вересня 1955 р.
Народний артист України
Період, що вимагає від вас 
уважного ставлення до свого 
здоров’я, профілактики 
захворювань, навіть якщо ви 

прекрасно почуваєтеся й не маєте наміру 
хворіти. Доведеться потурбуватися про 
друзів. Тримайтеся у формі.

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби у Волинській 
області
Психологічні навички 
допоможуть у важливій 

справі. Зможете довести професійність 
у складному проекті. Ваша стриманість 
сподобаються прихильникам. Чекайте на 
розкішний подарунок від вдячних платників.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Впливова людина допоможе 
залагодити життєву 
проблему. Не піддавайтеся 

на спокуси, щоб уникнути ускладнень. Не 
сумнівайтеся у вибраному раніше шляху. 
Тихше їдеш – далі будеш. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Аби рік був вдалим, зробіть 
п’ять добрих справ. Але не 
для себе, як завжди. Вам 
щаститиме. Щоб перевірити 

це, купіть лотерейний білет. До вас 
ставляться так, як ви ставитеся до інших. 
Більше спокою – більше конструктиву.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
Гендиректор  ДП 
«Волиньстандартметрологія»
Саме час підготувати приємні 
сюрпризи для родини. 
Вдалий тиждень для великої 

покупки, навіть у кредит. Подолайте рутину – 
чепуріться та сяйте! Уважно слухайте інших, 
щоб не пропустити важливу інформацію.

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк 
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
Удача усміхається вам, але 
не варто розслаблятися. 
Оптимізм і наполегливість 
піднімуть вас в очах оточення. 

Доля готує несподіваний поворот у вашому 
житті. Тому не зосереджуйте увагу на поганих 
подіях. Дивіться на життя оптимістично.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
У вашому болоті жаби 
квакатимуть по-старому, а 
павуки зіткали з документів 

знаряддя для особливо довірливих. Любов 
вас окрилятиме нині. Ви вмієте бути 
щасливим. Сприятливий час для нових 
знайомств та веселощів.

fotopolska.eu

Каток у Ковелі в 1917 році

ву тягу. З тих часів катки стали 
подіб ними до тих, які відомі сьо-
годні. Спершу їх використовува-
ли для трамбування піску перед 
укладанням бруківки. А з винай-
денням асфальту – для вкатуван-
ня рівних доріг.

На фото 1917 року австрійські 
солдати ремонтують дорогу, біля 
них їде каток. Це однозначно не 
асфальт, на фото видно щось схо-
же на биту цеглу, якою засипають 
ямки, а сама дорога – ґрунтова, 
розмита дощем.

Світлина – з Австрійської на-
ціональної бібліотеки, де збері-
гається багато фото Волині часів 
Першої світової.
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Якщо ви бажаєте, щоб життя усміхалося вам, то подаруйте йому спочатку свій хороший настрій. 
Бенедикт Спіноза
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погляд у минуле

11 січня – Веніамін, Георгій, 
Гортензія, Іван, Марк, Маркел, 
Тадей
12 січня – Антон, Ірина, Лев, 
Макар, Тимон, Феодора, 
Феодосія, Анісія
13 січня – Меланія, Геласій, 
Олімпіодор, Саламін
14 січня – Василь, Григорій, 
Петро, Федот, Феодосій, Емілія
15 січня – Кузьма, Марк, 
Модест, Петро, Сергій, 
Сильвестр, 
Серафим
16 січня – Гордій, 
Ірина, Малахій, 
Павло
17 січня – 
Олександр, Денис, 
Зіна, Семен, Степан, 
Тимофій, Яків, 
Аристарх, Артемій

11 січня – Веніамін, Георгій, 
Гортензія Іван Марк Маркел

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 412 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
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Наклад – 27 000 прим. Замовлення: 25594.
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ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
СКАНВОРДА ЗА ГРУДЕНЬ

№48 (96) Мирослава Верзун 
(м. Луцьк), виграшне слово – «кварти-
ра», приз – набір форм для печива;
№49 (97) Валерій Герасименко 
(м. Луцьк), виграшне слово – «радіа-
ція», приз – кухонний набір (рушник, 
рукавиця, прихватка);
№50 (98) Ганна Соловей (смт Стара 
Вижівка), виграшне слово – «супут-
ник», приз – фоторамка-колаж;
№51 (99) Світлана Борисюк 
(м. Луцьк), виграшне слово – «сніжин-
ка», приз – набір форм для випікання.а , р з аб р фор дл в а

НА БУДІВНИЦТВО СОБОРУ СВЯТОЇ 
СОФІЇ ПІШЛИ ВСІ ДОХОДИ ВІЗАНТІЇ
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Розфарбуйте малюнок.

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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  призовий сканворд

С Н І Ж И Н К А
Виграшне слово минулого номера
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У 537 році в 
Константинополі 

освятили храм святої 
Софії, який протягом 
тисячоліття був головним 
собором православного 
світу. Його висота – 
55 метрів, діаметр бані – 
31 метр. У 1985 році храм 
внесли до переліку 
всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та назвали 
восьмим дивом світу.

Собор висвятили на честь 
святої Софії, вдови-мучениці, яка 
виховувала дочок Віру, Надію та 
Любов у глибокій християнській 
вірі. Того дня влаштували всена-
родне свято – імператор з балко-
на обсипав сріблом народ. 

Храм звели на найвищому 
місці пагорба, де в античні часи 
стояв акрополь давньогрець-
кого міста Візантії. Будували Со-

фійський собор всією імперією. 
Проект поглинув три річні доходи 
Візантії: з усіх кінців імперії звози-
ли мармурові брили, золото, сріб-
ло, слонову кістку, перли, дорого-
цінне каміння для оздоби. 

Будівництво тривало 5 років, 
10 місяців і 10 днів. Усі доходи 
імперії за ці роки не покрили ви-
трат на спорудження. Імператор 
був розорений, навіть чинов-
никам перестали виплачувати 
зарплату.

Майже тисячу років собор 
святої Софії залишався символом 
християнства. Останню літургію 
в ньому провели 28 травня 1453 
року. Вранці в храм увірвалися 
яничари Мехмеда ІІ, які захопили 
Константинополь. Того ж року со-
бор перетворили на мечеть Ая-
Софія. Будівництво тривало 5 років, 10 місяців і 10 днів

Допоможіть пінгвінчикам відшукати 
дорогу до Діда Мороза.



Чиста совість гасить спрагу легковажних забав. Жан-Жак Руссо
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СТАЛИ ЧИТАЧЕМ – СТАЛИ ЧИТАЧЕМ – 
ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!**

Якщо ви передплатили газету «Волинські Новини» 
на 2018 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 цр ц риизиз.
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* Під отриманням призу розуміється придбання його за 1 грн. 
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МЕР СТАВ 
БЕЗХАТЬКОМ, 
АБИ ПОБАЧИТИ, 
ЯК ЖИВЕ НАРОД  

Мер американського міста 
Солт-Лейк-Сіті Бен МакАдамс 

убрався в лахміття й оселився 
в притулку для безхатьків, аби 
дізнатися, як їм живеться. Він не 
розповідав про свій ризикований 
досвід понад чотири місяці. Каже, 
що не хотів, аби ЗМІ назвали це 
піар-акцією, пише Desert News. 

Перша порада, яку йому дали на ву-
лиці, – «Не знімай взуття». Друга – «Не 
ходи в туалет у темряві». І хоча мер Солт-
Лейк-Сіті прислухався до обох, це не 
зробило його менш уразливим. За сло-
вами МакАдамса, життя на вулиці його 
шокувало. Він став свідком насильства, 
бійок, наркоманії, побачив, у яких жах-
ливих умовах живуть безхатьки району 
Ріо Гранде.

Мер вийшов зі свого офісу 24 бе-
резня о 17:00 без гаманця та без посвід-
чення особи. Мав тільки сумку з одягом, 
телефон і шматок брезенту. Він хотів зі-
брати максимум інформації про життя 
безхатьків, перш ніж побудувати новий 
притулок.

Першу ніч мер вирішив провести не 
в притулку, а на вулиці. Він хотів дізнати-
ся, чому навіть у мороз безхатьки волі-
ють спати на тротуарі, а не в нічліжках.

За всю ніч МакАдамсу вдалося по-
спати чотири години. Кілька сотень 
людей хаотично ходили туди-сюди, по-
стійно виникали бійки і хтось кричав. А 
ті, з ким йому вдалося поспілкуватися, 
сказали, що краще залишатися зовні 
й не наближатися до притулку, бо там 
крутяться наркоторговці, часто відбува-
ються перестрілки.

Наступного дня мер вирушив до 
притулку для безхатьків The Road Home. 
Через кожні три метри стояли наркотор-
говці з кокаїном та героїном. Директор 
закладу сказав, що торговці наркотика-
ми облюбували цей район, адже побли-
зу проходить автомагістраль, і тут водії 
можуть легко дістати дозу. Але безхать-
ки не є основними клієнтами торговців. 
Співробітники The Road Home регуляр-
но проводять обшуки, хоча це не зав-
жди допомагає. Найгірше, що в такому 
оточенні зростають діти. Мер навіть 
бачив дівчину з дитиною-аутистом, яка 
приходила ночувати в The Road Home.

Після експерименту МакАдамс вирі-
шив побудувати новий центр, де не буде 
наркотиків та насильства, а безхатьки 
почуватимуться в безпеці. 

на власній шкірі УКРАЇНЦІ, ЩО УВІЙШЛИ В 
«КНИГУ РЕКОРДІВ ГІННЕСА»  

і таке буває ПРИКИНУЛАСЯ ВАГІТНОЮ І ПІШЛА В ДЕКРЕТ

Британський інженер і власник 
пивоварні Х’ю Бівер у 1951 році 
пішов з друзями на полювання. 

А після цього між чоловіками виникла 
суперечка: хто з диких тварин 
найшвидший? Відповідь шукали 
у кількох довідниках, але так і не 
знайшли. Тоді дослідити правду 
друзі довірили близнюкам Россу та 
Норісому Маквіртерам. Брати мали 
агентство з дослідження фактів. Вони 
дізналися правду й видали книгу, яка 
називалася «Книга рекордів Гіннеса», 
пише «24 канал».

Нині це видання має найбільший наклад 
із усіх книжок, захищених копірайтом (окрім 
Біблії, Корану й цитатника Мао Цзедуна). До-
відник виходить щорічно. З 1955 до 2013 року 
було продано понад 130 млн його копій. 

У всесвітній книзі рекордів є десятки до-
сягнень українців. 

ЛІТАК «МРІЯ»

Київське конструкторське бюро імені Ан-
тонова потрапило до всесвітньої збірки ре-
кордів зі своїм літаком Ан-225 «Мрія». Розмах 
його крил – 88 метрів. Це найважчий літак у 
світі – 640 тис. кг. 

ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ
Сергій Бубка, безперечно, зірка українсько-

го і світового спорту. Його знають мільйони 
людей у всьому світі, молоді спортсмени досі 
рівняються на українського легкоатлета.

Він записаний у «Книгу рекордів Гіннеса» 
як володар найбільшої кількості світових до-

сягнень. На рахунку спортсмена – 35 світових 
рекордів. Його рекорд у 6 м 14 см у відкри-
тому секторі досі ніхто не перестрибнув, а 
результат 6 м 15 см в закритих приміщеннях 
побив француз Рено Лавіллені лише у 2014 
році – через 21 рік після самого Бубки. Саме 
українець першим в історії стрибків з жерди-
ною подолав шестиметрову висоту. І зробив 
це за свою кар’єру 44 рази. 

ЧИТАННЯ «КОБЗАРЯ»
Українці пишаються Шевченком, встанов-

люють йому пам’ятники та здатні довго чита-
ти його «Кобзар». Студенти та викладачі Ост-
розької Академії 19 діб безперервно читали 
твори великого українця (11 250 творів).

Читання творів Шевченка протягом 456 
годин увійшло до «Книги 
рекордів». Три тися-
чі учасників пере-
читали «Кобзар» 
45 разів. Так вони 
відзначили 200 
років з дня його 
народження. До 
речі, поперед-

ній світовий рекорд безперервного читання 
поетичних творів було зафіксовано у Мекси-
ці. Там він тривав 18 діб.

НАЙБІЛЬШИЙ КЕЛИХ 
ІЗ ШАМПАНСЬКИМ

31-річна росіянка прийшла на прийом до 
акушера в районну лікарню, сказала, що 
вагітна, і попросила поставити ї ї на облік. 
Лікар оглянув жінку, яка мала зайву вагу, 
і поставив попередній діагноз: «Вагітність 
невизначеного терміну», призначив аналізи 
та УЗД, пише «Українська правда. Життя». 

Обстеження росіянка не пройшла, але у 
визначений термін прийшла по лікарняний 
у зв’язку з вагітністю. Лікар оглянув її ще раз, 
побачив, що пацієнтка поповніла. Жінка усно 
підтвердила вагітність, тому медик виписав 
документ, що вона буде в декреті з 9 серпня 
до 26 грудня 2017 року.

Псевдовагітна отримала від держави 
263 тис. руб. і поїхала відпочивати. Коли ми-
нув термін пологів, але до лікаря «породілля» 
так і не прийшла, медики почали хвилювати-
ся за її здоров’я і звернулися в прокуратуру.

Лікарям жінка двері квартири не відчинила 
й відмовилася з ними спілкуватися. Прокурату-
ра почала перевірку і встановила, що вона не 
вагітна, але сидить у декретній відпустці. Жінка 
пояснила прокурору, що чотири рази була при 
надії, знала, як перебігає вагітність, тому свідо-
мо обманула медиків.

Справу передали в поліцію, щоб відкрити 

кримінальне провадження за ч. 3 ст. 159 Кри-
мінального кодексу Росії – шахрайство, вчи-
нене у великих розмірах.

За таке правопорушення передбачено 
штраф від 100 до 500 тис. руб. або розмір 
зарплати чи іншого прибутку засудженого на 
період від одного до трьох років, або приму-
сові роботи до п’яти років з обмеженням волі 
до двох років чи без нього. Ще один варіант 
покарання – обмеження волі до шести років і 
80 тис. руб. штрафу.

Незаконно отримані гроші жінці дове-
деться повернути.

До анексії Криму в Балаклавській бухті 
відбувався унікальний для України фести-
валь шампанського. На ньому й зафіксували 
світовий рекорд «Книги рекордів Гіннеса». 
Наповнили келих, який вмістив 75 пляшок 
ігристого вина (55 л). До речі, посудину зро-
били вручну зі скла. Келих важить 50 кг, має 
висоту 1,5 м, а діаметр (у найширшій частині) 
становить 40 см.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та 

розігнувся на одній руці 780 разів. Дмитро Ха-
ладжі підняв трубу завважки 1022 кг. Микола 
Куценко пройшов 42 км, жонглюючи м’ячем. 
Тарас Корніюк виконав 1303 підйоми з пере-

воротом на перекладині. Це тривало 
понад три години. Сергій Найдич без 
перерви рухався на віндсерфі 71 годину 
30 хвилин.

Олексій Гуцуляк пробув під снігом 
без одягу 1 годину 20 секунд. Павло 
Рєзвий у 65 років на звичайному чов-
ні за 61 добу перетнув Атлантичний 
океан. 

о «Книги
ся-
е-

р»
и 
0 

р
во
п
п
3

new
syou.info

new
syou.info

ua.112.ua

gazeta.ua

ram
a.com

.ua

svitppt.com
.ua

Бен МакАдамс

Розмах крил «Мрії» – 88 м

Сергій Бубка – зірка світового спорту

Келих вмістив 75 пляшок ігристого вина

Про експеримент мер 
довго не розповідав 
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