
ЄЛИЗАВЕТА ЯКОВЕНКО: 
«МЕНЕ БЕЗ МУЗИКИ 
НЕМАЄ»

Єлизавета Яковенко 
з 9 років займається 

музикою, має унікальний 
голос та харизму. Це 
допомогло їй здобути 
не одну перемогу на 
міжнародних конкурсах. 
Нещодавно Ліза вийшла 
у фінал проекту «Голос. 
Діти», завдяки чому стала 
відомою на всю Україну. 

«ВІНЧАТИСЯ НЕ 
ОБОВ’ЯЗКОВО 
НАТЩЕСЕРЦЕ», – 
СВЯЩЕНИК

Що треба для того, аби повінчатися, 
кому не можна здійснювати обряд 

та чи можна їсти перед вінчанням, 
розповідає священик Андрій Хромяк. 
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ДОМАШНЄ МОЛОКО – 
ПІД ЗАБОРОНОЮ 
ПРОДАЖУ?

СВЯЧЕНА ВОДА 
ВИРІВНЮЄ ЕНЕРГЕТИКУ 
ОРГАНІЗМУ

Науковці Інституту екології людини 
довели, що 19 січня енергетика води 

досягає максимуму внаслідок якогось 
непізнаного феноменального космічного 
явища. Cвячена водохрещенська вода, 
яку треба пити натщесерце з молитвою, 
має надзвичайні властивості.

хто б подумав!

знай наших

і в горі, і в радості

 читайте на стор. 19

У НОВОМУ 
ОПАЛЮВАЛЬНОМУ 
СЕЗОНІ – МЕНШІ 
СУБСИДІЇ

10 листопада Кабінет Міністрів 
схвалив постанову, якою вніс 

зміни до правил дорожнього руху, 
пише «24 канал».  
Серед головних нововведень – 
обмеження швидкості руху в населених 
пунктах з січня 2018 року з 60 км/год 
до 50 км/год. Ця швидкість не лише 
встановлена в Європі та США, а й 
рекомендована за результатами 
масштабного дослідження швидкості 
реакції людини в екстремальній 
ситуації Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я.

сторі

УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ: 
АВТОКОЛАПСИ В СЕЛІ ВЖЕ НІКОГО НЕ ДИВУЮТЬ 
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КЛІНТ, ЯКОГО НЕ ЗАРІЗАЛО 
ЛЕЗО, НЕ ОТРУЇЛИ ЛІКИ 
І НЕ ЗАСТРЕЛИЛА РУШНИЦЯ

Не секрет, 
що хокей – 
гра досить 
небезпечна. 
Переломи, синці, 
забої... Але 
історію воротаря 
Національної 
хокейної 
ліги Клінта 
Маларчука, який 
має українське 
коріння, годі 
повторити. 

НОВІ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Летальні випадки, 
загублені колеса 
автівок, уповільнене 

курсування карет швидкої 
допомоги – це все про дорогу 
міжнародного значення 
Р-14. Її протяжність – 
154,5 кілометра. Шлях 
розпочинається з Луцька й 

веде через Ківерцівський, 
Маневицький та 
Любешівський райони до 
самісінького кордону з 
Білоруссю. 
Звичайно, стверджувати, що 
все дорожнє полотно у вкрай 
незадовільному стані, не 
можна. Подекуди воно хоч і 

нагадує своїм виглядом про 
те, що тут давненько не було 
ремонту, все ж їхати можна 
без ускладнень. Однак на 
багатьох ділянках дороги і 
для водіїв, і для пасажирів 
ризики таки суттєві. 
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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 Невдача – це просто можливість почати знову, але вже більш мудро. Генрі Форд

В ІНДІЇ – СМЕРТЕЛЬНІ 
МОРОЗИ
Понад 40 осіб загинуло 10 січня через 
сильні морози. Усього постраждало 143 
людини. У столиці штату Уттар-Прадеш в 
Лакхнау закрили всі початкові школи. 

БІЛЯ КИТАЮ ЗАТОНУВ 
ТАНКЕР
Іранський нафтовий танкер вибухнув 10 
січня біля берегів Китаю. Він зіткнувся 
з китайським кораблем, що перевозив 
зерно. Із 32 членів команди знайшли 
тіла лише трьох. Влада Ірану оголосила 
мертвими весь екіпаж.

У КАЛІФОРНІЇ – ЖЕРТВИ 
ЧЕРЕЗ ЗСУВИ 
Через масштабні зсуви ґрунту на півдні 
штату загинуло 20 осіб. Ще четверо лю-
дей вважаються зниклими. Зсуви зруй-
нували 60 будинків у Монтесіто, пошко-
джено майже 450. 

УБИЛИ ЛИТОВЦЯ, ЩО 
ВОЮВАВ ЗА УКРАЇНУ 
На британському острові Гернсі в авто-
мобілі, призначеному для АТО, спали-
ли литовця Міка Альпса, який два роки 
воював у складі восьмого батальйону 
Української Добровольчої Армії.

У БАГДАДІ – ВИБУХИ 
Через напад смертника поблизу відділ-
ку поліції у Багдаді 13 січня загинуло що-
найменше 8 людей, понад 10 осіб пора-
нено. Ще два терористи підірвали себе 
15 січня в іракській столиці. Загинуло 
щонайменше 38 людей, 105 поранено. 

В ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ 
ЗАТРИМАЛИ МАФІЮ
169 бандитів з мафіозного клану «Ндран-
ґета» затримали 10 січня в Італії та Німеч-
чині. Серед арештованих – бізнесмени, 
мери та інші представники влади. Мафія 
контролювала мережі ресторанів, вино-
робень і ритуальних послуг. 

ТРИ ТИСЯЧІ ХРИСТИЯН 
УБИЛИ ЗА ВІРУ 
За рік у світі через релігійні переконання 
вбили понад три тисячі християн. Понад 
215 мільйонів людей зазнали пересліду-
вань. Найбільш небезпечні країни для 
християн – Північна Корея, Афганістан, 
Сомалі, Судан, Пакистан, Еритрея, Лівія, 
Ірак, Ємен та Іран.

У ЛІВІЇ – НАПАД НА АЕРОПОРТ 
16 січня озброєне угрупування «Аль-
Бакара» напало на міжнародний аеро-
порт «Мітіга» в столиці Триполі. Бойови-
ки вбили щонайменше 20 людей, ще 60 
осіб поранено. 

У САУДІВСЬКУ АРАВІЮ – 
БЕЗ ЧОЛОВІКІВ 
Влада дозволила в’їзд на територію кра-
їни жінкам, яким виповнилося 25 років, 
без супроводу чоловіків. Панянкам ви-
даватимуть одноразові туристичні візи 
на 30 днів. 

У МОЛДОВІ – ТАБУ НА 
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ
З 10 січня в Молдові накладено заборо-
ну на ретрансляцію російських новин та 
інформаційно-аналітичних програм. За-
кон має забезпечити захист суспільства 
від можливих спроб дезінформувати або 
маніпулювати інформацією з-за кордону.

ЗАСНОВНИК AMAZON – 
НАЙЗАМОЖНІШИЙ 
Найзаможнішою людиною в історії став 
засновник компанії Amazon Джефф Бе-
зос. 8 січня його статки досягли $105,1 
млрд. Безос побив рекорд засновника 
Microsoft Білла Гейтса.

ПОМЕР ЕКС-ЛІДЕР КУ-
КЛУКС-КЛАНУ
У лікарняній в’язниці штату Міссісіпі помер 
колишній лідер Ку-клукс-клану 92-річний 
Едгар Рей Кіллен. У 2015 році його засу-
дили до 60 років неволі через убивство 
трьох борців за права афроамериканців.

У ШВЕЙЦАРІЇ ДОЗВОЛИЛИ 
ЕВТАНАЗІЮ ТВАРИН
Швейцарці змушені присипляти тварин, 
які безнадійно мучаться від хвороб чи 
поранень. У країні також заборонено 
кидати живих раків в окріп. 

світова хроніка

ТРОЄ ВОЛИНЯН ЗАГИНУЛИ В АВАРІЯХТРОЄ ВОЛИНЯН ЗАГИНУЛИ В АВАРІЯХ

ВОДІЮ ТРОЛЕЙБУСА – ТРИ РОКИ УМОВНОВОДІЮ ТРОЛЕЙБУСА – ТРИ РОКИ УМОВНОфеміда

В ОБЛАСТІ ОРУДУЮТЬ ПСЕВДОВОЛОНТЕРИ
будьте пильні

Волинь

Представники Асоціації 
правозахисників Волинської 
області застерігають краян від 

аферистів. Останні без належних 
документів проводять збір коштів у 
різних населених пунктах області. 

Юристи переконані, що у цій ситуації полі-
цейські виявляють бездіяльність, тож звернулися 
в прокуратуру. Голова Асоціації правозахисників 
Волині Роман Літвінчук наголошує, що псевдово-
лонтери прикриваються Міжнародним благодій-
ним фондом «Люди сильні духом».

За словами громадського активіста, цю гру-
пу вже затримували в Ковелі та Луцьку. Та час до 
часу вони все одно безперешкодно збирають 
гроші у довірливих людей. Аферисти представ-
ляються волинянами й мають при собі недійсні 
документи.

Роман Літвінчук наголошує, що для збору кош-
тів волонтер має мати посвідчення із вклеєною 
фотографією, видане відповідною волонтерською 
організацією. У ньому зазначають найменування 
та адресу волонтерської організації, строк дії до-
кумента, мають бути підпис голови організації та 
печатка. Волонтер мусить мати при собі паспорт 
чи інший документ, який посвідчує особу.

Також той, хто збирає гроші, мусить мати 
нотаріально завірене доручення або контракт 
з громадянином, який потребує допомоги і на 
адресу якого спрямовуватимуть зібрані кошти. 
У контракті мають бути зазначені мета, терміни 
збору коштів, а також інформація про діагноз ди-
тини або дорослого, лікувальний заклад, де він 
розташований, про інформаційний ресурс, де 
можна ознайомитися зі звітом про використан-
ня зібраних коштів. Згідно з законодавством про 
волонтерську діяльність, такі добровольці мають 
працювати безплатно.

volynnew
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Турійський, Луцький райони

Поблизу селища Луків Турійського району 
8 січня вантажівка Mercedes-Benz Atego 
на смерть збила 30-річного пішохода.

Як повідомляє прес-служба волинської по-
ліції, за кермом автомобіля перебував 47-річ-
ний любомльчанин. Унаслідок ДТП загинув 30-
річний житель Ковельського району, який пішки 
рухався проїжджою частиною. Водій отримав 
тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Жахлива аварія трапилася 11 січня в селі 

Рованці Луцького району. Увечері легковик 
BMW врізався в автобус MAN. За кермом лег-
ковика перебував 26-річний лучанин. Ймовір-
но, він не впорався з керуванням, авто виїха-
ло на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з 
автобусом під керуванням 59-річного жителя 
Луцького району. 

Унаслідок ДТП водій та 26-річний пасажир 
легковика загинули на місці. Ще один пасажир 
BMW, 27-річний лучанин, отримав тілесні ушко-
дження, проте від госпіталізації відмовився.

Луцьк

Водій луцького тролейбуса, 
що скоїв ДТП, внаслідок якого 
померла пасажирка, отримав 
три роки умовного покарання. 
Такий вирок виніс Луцький 
міськрайонний суд Волинської 
області.

Нагадаємо, 23 вересня водій 
тролейбуса, рухаючись проспек-
том Волі в напрямку Київсько-

го майдану, здійснив висадку-
посадку пасажирів на зупинці на 
вимогу.

Суд встановив, що перед по-
чатком руху водій тролейбуса не 
переконався, що всі охочі паса-
жири вийшли. Також не оголо-
сив по гучномовному пристрою, 
що двері зачиняються. У резуль-
таті середні двері затиснули лі-
коть пасажирки, яка виходила із 

салону. Коли транспортний засіб 
почав рух, потерпіла впала на 
проїжджу частину та потрапи-
ла під заднє колесо тролейбуса. 
Внаслідок ДТП жінка отримала 
важкі травми, які спричинили 
смерть.

Суд отримав достатньо дока-
зів, які підтверджують вину водія 
тролейбуса, зокрема висновки 
експертів та покази свідків. Від-

так визнав чоловіка винним та 
призначив покарання – позбав-
лення волі строком на п’ять років. 
Однак звільнив його від відбу-
вання призначеного основного 
покарання, якщо він протягом 
трьох років не вчинить нового 
злочину. До слова, у прокуратурі 
повідомили, що домагатимуться 
суворішого покарання для водія 
тролейбуса.

смерть на дорозі

Наслідки аварії в Рованцях

volynnew
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Луцьк, Ківерцівський район

Велику партію фальсифікованого спирту 
виявили працівники податкової міліції в 
гаражі лучанина.

Як інформує оперативне управління 
ГУ ДФС в області, під час огляду приміщення 
з незаконного обігу вилучено 1150 л спирту. 
Підакцизний товар був у пластикових єм-
ностях різних об’ємів орієнтовною вартістю 
300 тис. грн. Триває слідство.

А в жителя Ківерцівського району знай-
шли 20 кг марихуани, повідомляє прес-служба 
поліції Волині. Наркотики виявили на горищі 
його домівки. Власнику трави загрожує від 
двох до п’яти років позбавлення волі.

ПІДЛІТОК ЗАСТРЕЛИВ 
ТОВАРИША

СПИРТ – У ГАРАЖІ, 
МАРИХУАНА – 
НА ГОРИЩІ

біда

кримінал

Володимир-Волинський район

Житель села Охнівка з мисливської 
рушниці поцілив у голову товаришу. 
Трагедія сталася 14 січня.

Як повідомляє «Район.Володимир», причи-
на лиха – необережне поводження зі зброєю. 
15-річний студент узяв до рук мисливську руш-
ницю ІЖ17, яка, як з’ясували правоохоронці, не 
була зареєстрованою. Юнак випадково зробив 
постріл у голову учневі місцевої школи 2001 
року народження. Хлопець помер на місці.

Батька студента за неналежне зберігання 
гладкоствольної зброї буде притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності, повідомляє прес-
служба волинської поліції. Триває слідство. Ви-
нуватцю трагедії загрожує покарання у вигляді 
позбавлення волі від трьох до п’яти років.

ЗА ПРОЇЗД У МАРШРУТЦІ – 5 ГРИВЕНЬ?
гаманець

Луцьк

У обласному центрі може зрости 
вартість проїзду в маршрутках. Із 
вимогою підвищити ціни на квитки у 
міськраду звертаються перевізники. 

Такі звернення надійшли від низки най-
більших підприємств, автобуси яких працю-
ють на міських маршрутах, пише ZIK. Ідеться 
про зростання вартості разового проїзду до 
5 грн.

«Основний аргумент перевізників – під-
вищення зарплати і подорожчання дизпали-
ва», – пояснили в мерії.

Однак швидкого підвищення вартості 
проїзду в луцьких маршрутках очікувати не 

варто. Оскільки цей крок потребує додер-
жання регуляторної процедури, то квитки 
до березня навряд чи здорожчають.

До березня квитки навряд 
чи подорожчають

volynnew
s.com

КОНТРАБАНДИСТІВ ЗУПИНИЛИ 
ПОСТРІЛАМИ

кордон

Шацький район

Прикордонники Луцького загону 14 січня 
затримали чотирьох громадян України. 
Порушники намагалися незаконно 
переправити до Польщі через річку 
Західний Буг майже чотири тисячі пачок 
тютюнових виробів.

За інформацією Держприкордонслуж-
би, двох контрабандистів  правоохоронці 
затримали за 20 м від державного кордону, 
ще двох виявили на березі Західного Бугу.

Побачивши правоохоронців, чоловіки 
покинули гумовий човен та два пакунки з 
куривом і кинулися навтьоки. Затримуючи 
втікачів,  прикордонники здійснили кілька 
попереджувальних пострілів угору  гумо-
вими кулями. Під час пошукових заходів 
поблизу місця правопорушення виявили 
ще два пакунки з тютюновими виробами. 

Наразі безакцизний вантаж доставлено 
до відділу прикордонної служби «Грабове». 
На затриманих осіб складено процесуальні 
документи не тільки за порушення при-
кордонного режиму та спробу незаконного 
перетину кордону, а за й злісну непокору 
прикордонникам.

Цигарки були 
запаковані в поліетилен

Аферисти збирають гроші 
без належних документів

dpsu.gov.ua
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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  ЙБідний, нещасливий і нездоровий – це той, хто часто використовує слово «завтра». Роберт Кіосакі

СУД ДОЗВОЛИВ 
ЕКСТРАДИЦІЮ ОНИЩЕНКА
Апеляційний суд Києва скасував рішен-
ня суду першої інстанції, який визнав 
незаконними дії детектива НАБУ щодо 
клопотання про видачу нардепа Олек-
сандра Онищенка. Його звинувачують у 
розкраданні газу. 

€20 ТИС. НА МІСЯЦЬ – 
НА ПОТРЕБИ АХМЕТОВА
Активи олігарха Ріната Ахметова за-
морожено через скандал з «Укртелеко-
мом». Окружний суд Нікосії заборонив 
йому витрачати на свої потреби по-
над €20 тис. на місяць. А суд Лондона 
зобов’язав групу компаній SCM, що на-
лежать Ахметову, доплатити $760 млн 
за «Укртелеком». Незважаючи на це, 
Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в 
рейтингу Bloomberg топ-500 найбагат-
ших людей світу.

ЗВЕРНЕННЯ ПОРОШЕНКА 
ДО ФСБ НАЗВАЛИ ФЕЙКОМ
Грузинський телеканал «Руставі-2» 
опуб лікував факсиміле заяви Петра По-
рошенка і зобов’язання в ФСБ РФ, да-
товані 2007 роком, у яких він обіцяв не 
діяти проти інтересів Росії. Однак в Ад-
міністрації Президента ці заяви назвали 
фейком і спростували. 

УБИВЦЯ ГОНГАДЗЕ 
ВІДСИДИТЬ МЕНШЕ
Убивці журналіста Георгія Гонгадзе 
Олексію Пукачу перерахували тюремне 
ув’язнення за законом Савченко, який 
дозволяє зараховувати один день по-
переднього ув’язнення як два дні в тер-
мін основного покарання. Журналіста 
вбили у 2000 році, замовників досі не 
покарано. 

ЗАКОРДОННІ ПАСПОРТИ 
ДРУКУВАТИМУТЬ ШВИДШЕ 
На поліграфкомбінаті «Україна» запус-
тили нове обладнання для друку за-
кордонних паспортів. Це дозволить ви-
готовляти документи швидше. Вартість 
обладнання – €1,7 млн. У черзі за біо-
метричним паспортом стоїть 775 тисяч 
громадян.

УКРАЇНЦІ ДОВІРЯЮТЬ 
ДОЛАРУ
Найбільшу довіру серед валют в Україні 
має долар. На думку 43% опитаних укра-
їнців, у цій валюті найвигідніше зберіга-
ти гроші. Далі йде євро – 15%, а гривня – 
8%. Біткойн визнали 2% українців. 

УЧИТЕЛІ МАТИМУТЬ ВИЩІ 
ЗАРПЛАТИ
З січня Кабмін збільшив зарплати вчите-
лям на 25%. У середньому це на 1,5 тис. 
грн більше, ніж вони отримували. 

ПОДАТОК НА ЕЛІТНІ АВТО – 
ПО-НОВОМУ 
Власники автомобілів віком до 5 років, 
вартість яких на початок року становить 
понад 1 396 125 грн, мають сплачува-
ти «транспортний податок» у розмірі 
25 000 грн на рік. 

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ВВЕЛА 
ОПЛАТУ КАРТКАМИ
Від 16 січня в міжнародних касах «Укр-
залізниці» можна розраховуватися пла-
тіжними картками. Досі квитки на між-
народні поїзди можна було придбати 
лише за готівку.

РАДА НЕ ВИЗНАЛА ДНР 
І ЛНР ТЕРОРИСТАМИ
Депутати Верховної Ради не визнали 
псевдореспубліки терористичними 
організаціями. Нещодавно ДНР ввела 
санкції проти ЛНР. Тепер горілка й ци-
гарки з Луганська в Донецьку під забо-
роною.

НА ЦІЛИТЕЛІВ – ТАБУ 
Міністерство охорони здоров’я хоче за-
боронити в Україні народну медицину і 
цілителів, а також анулювати всі дозво-
ли. У МОЗ вважають, що цілителі потен-
ційно небезпечні для людей.

українська хроніка

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

СПАЛИЛИ ІНОМАРКУ 
ДОНЬКИ СУДДІ

несподівано

ШКОЛЯРИКАМ ПЕРЕДАЛИ НОВІ АВТОБУСИ

НАПАВ НА ПАТРУЛЬНОГО? ПІД СУД!
злочин і кара

БУРШТИНОВІ ЗЕМЛІ БУРШТИНОВІ ЗЕМЛІ 
ПРОДАЮТЬ У ПРИВАТНІ РУКИПРОДАЮТЬ У ПРИВАТНІ РУКИ

земельна афера

Маневицький район

Хутір Лоше, 
що неподалік 
Маневичів, 

шахрайським шляхом 
продали у приватні руки. 
Нині там незаконно 
копають бурштин. 
А місцевим навіть 
радять підсунутися з 
городами, бо на них 
будуть викидати землю з 
вимитих ям.

Зі слів місцевих жителів, за 
парканом працює екскаватор, 
повідомляє ТРК «Аверс». У рові 
стоїть вода. Скрізь гори пере-
копаної землі, яку нікуди не ви-
возили. Ділянки по 2 га на хуторі 
Лоше виписали на прізвища соці-

ально незахищених маневиччан, 
серед яких багато інвалідів. Лю-
дям дали за землю по кількасот 
гривень. Деякі громадяни навіть 

не знали, скільки соток їм виділи-
ли. Не знали й про те, що ці землі 
продали.

У Маневицькій прокуратурі 

про все це знають. Кажуть, уже є 
багато томів щодо цієї справи. Та 
поки прокуратура збирає дока-
зи, нові власники активно копа-
ють бурштин.

Зазначимо, хутір Лоше – 
лише частина земель, які сум-
нівним способом потрапили до 
рук бурштинових ділків. Ще один 
масив на більш як 200 га теж про-
дано. Ці землі примикають до 
Маневичів і до Куклівської, Бо-
ровичівської, Будківської та Лі-
сівської сільських рад. До слова, 
від хутора Лоше до села Лісово 
рукою подати. Найімовірніше, ці 
два масиви замикають одну ве-
личезну бурштинову територію.

На Маневиччині в приватні руки незаконно 
потрапило 460 га ймовірно бурштинових земель

novynarnia.com
Волинь

На початку року навчальні заклади 
Волині отримали 15 одиниць техніки.

Найбільше шкільних автобусів попря-
мувало до Ківерцівського району – чотири. 
До Локачинського, Камінь-Каширського 
та Шацького поїхало по два. Горохівський, 
Любешівський, Старовижівський, Луцький 
і Турійський райони отримали по одному 
автобусу, інформує відділ інформаційної 
політики облдерж адміністрації.

Загалом у 2017 році придбано 23 
шкільні автобуси, загальна вартість 

яких – 38 млн 605,5 тис. грн. Із держав-
ного бюджету надійшло 29 млн 559,6 тис. 
грн, решта – співфінансування із місцевих 
скарбниць на 9 млн 45,9 тис. грн.

14 одиниць із вказаного транспорту 
придбано для тих районів, де у 2014-му 
автобуси вилучили для комплектування 
Збройних Сил України. Минулоріч уже 
встиг ли передати вісім одиниць техніки: 
три – Луцькому району, два – Ратнівсько-
му, а по одному автобусу отримали Ківер-
цівський, Любомльський та Ковельський 
райони.

voladm
.gov.ua

Новий транспорт для школярів

інфраструктура

Луцький район

У селі Зміїнець невідомі спалили машину. 
Іномарка належала доньці заступника голови 
Волинського окружного адміністративного 
суду Віктора Мачульського.

Пригода сталася в ніч на 13 січня, повідом-
ляє «Волинь24». За словами сусідів, це підпал. 
З’ясувалося, що горів позашляховик Mitsubishi. 
Вогонь перекинувся на розташовану поряд літню 
кухню. Коли прибули рятувальники, машина була 
охоплена вогнем повністю.

«Завдяки професійним діям вогнеборців вда-
лося врятувати літню кухню та інші господарські 
споруди», – наголошують у ДСНС.

Луцьк

Героєм справжнього детективу 
судилося стати волинянину, який ще у 
вересні вчинив ДТП в Луцьку.

Пересуваючись автівкою Mazda 
Demio, чоловік в’їхав у зелені насадження 
на вулиці Писаревського. Патрульні, які 
прибули на місце події, під час огляду ви-
явили в салоні іномарки п’ять патронів до 
мисливської нарізної зброї. 

Згідно з висновком експерта, набої 
належать до мисливських боєприпасів і є 
патронами до мисливської нарізної зброї 
калібру 308 WIN, придатні для стрільби та 
виготовлені заводським способом.

Затриманий водій, перебуваючи на 
задньому сидінні службового автомобі-
ля патруля, вдарив патрульного в око, 
хоч руки в нього були зафіксовані кай-
данками.

Однак обвинувачений повністю ви-
знав провину, щиро розкаявся у вчине-
ному та попросив вибачення в потерпі-
лого. Відтак Луцький міськрайонний суд 
Волинської області визнав його винним 
та призначив покарання у вигляді по-
збавлення волі на три роки. Втім звільнив 
від призначеного покарання, якщо чо-
ловік протягом року не вчинить нового 
злочину.
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розплата

  Марія ПЕТРУЧИК 
«Аверс»
Луцьк 

ЕКС-ОЧІЛЬНИКА ЛУЦЬКОЇ «СВОБОДИ» 
СУДИЛИ ЗА ХАБАРНИЦТВОМОСКВИЧА 

ВІДПУСТЯТЬ 
ПІД ЗАСТАВУ
Київ

Екс-директору Луцького 
КХП №2 Степану Москвичу 
обрали запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою 
з альтернативою застави в 
2,6 млн грн. Таке рішення 
ухвалив Солом’янський райсуд 
Києва майже місяць тому 
за результатами розгляду 
клопотання прокурора 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури та детектива НАБУ, 
пише «Слово і Діло».

Правоохоронці просили обрати для 
Москвича запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою з альтернативою 
застави в 64,7 млн грн, зазначивши, що 
дії підозрюваного призвели до розтрати 
майже 60 млн грн. Однак суд визнав таку 
суму непомірною для екс-директора 
КХП й призначив йому заставу в 2,643 
млн грн. У разі внесення вказаної суми 
на підозрюваного покладуть наступні 
зобов’язання: прибувати за першою 
вимогою; не відлучатися з місця про-
живання без дозволу; повідомляти про 
зміну місця проживання та/або роботи; 
утриматися від спілкування з фігуранта-
ми справи; здати закордонні паспорти 
та носити електронний браслет.

До слова, детективи НАБУ домогли-
ся арешту майна та корпоративних прав 
Степана Москвича. Солом’янський рай-
суд Києва кілька тижнів тому заареш-
тував корпоративні права Москвича в 
шести компаніях. Крім того, антикоруп-
ційне бюро клопотало про арешт 50 
об’єктів його рухомого й нерухомого 
майна. Серед заарештованого – авто-
мобіль BMW X5, магазин, зерносховища, 
свинарники, корівники, телятники тощо. 
На зазначене майно та корпоративні 
права наклали арешт шляхом позбав-
лення права на відчуження та розпоря-
дження майном Москвичем або третіми 
особами.

феміда

Колишній очільник 
луцької «Свободи» 
Святослав 

Боруцький отримав 
вирок за хабарництво. У 
листопаді екс-депутат 
Волиньради отримав 
$2 тис., за які мав 
допомогти підприємцю 
зі встановленням малих 
архітектурних споруд в 
обласному центрі для 
торгівлі продуктами 
харчування.

Політик визнав провину і пі-
шов на угоду з обвинувачем. Вчи-
нок екс-свободівця вважається 
злочином середньої тяжкості, 
який завдав шкоди лише суспіль-
ним інтересам. Таким чином, Бо-
руцький отримав тільки штраф у 
розмірі 10 тис. грн.

Керівник фракції «Свобода» у 
Луцькій міськраді Микола Федік 
заявив, що Святослав Боруцький 
вже більш як рік не є партійцем, 
мовляв, саме тому він не несе 
жодної відповідальності за дії 
екс-колеги. 

Утім варто зауважити, що в 
суді Боруцького захищав адвокат-
свободівець і працівник партій-

ного офісу Іван Пікун. Тож, схоже, 
партія таки не стояла осторонь у 
цій справі.

Відзначимо, що свого часу 
Святослав Боруцький був настав-
ником для цілої плеяди теперіш-
ніх партійців, які наразі мають де-
структивну позицію в міськраді й 
обслуговують інтереси олігарха 
Степана Івахіва, намагаючись 

дестабілізувати політичну ситуа-
цію в місті.

Цікаво, що теперішній лідер 
луцької «Свободи» Микола Федік 
після закінчення вишу так ніде й 
не працював і швидко став впли-
вовим партійцем. Будучи на мізер-
ній офісній зарплаті, він усе ж зміг 
стати мільйонером. У декларації 
за 2015 рік зазначав, що тимчасо-
во не працює, і отримував від дер-
жави допомогу. А вже за підсумка-
ми 2016 року задекларував дохід у 
999,9 тис. грн нібито від підприєм-
ницької діяльності, в основному 
за юридичні консультації.

Водночас недоброзичлив-
ці звинувачують одного з най-
більших депутатів-прогульників 
Миколу Федіка в тому, що той 
посприяв відходу Святослава 
Боруцького з політики, аби стати 
секретарем луцької «Свободи», 
натиснувши на його вразливе 
місце – проблеми з алкоголем.

протистояння

і сміх, і гріхсумнівний бізнес

ДЕПУТАТИ – ПРОТИ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

4vlada.com

Дати правову оцінку 
діям сільського 
голови Прилуцького 
вимагають депутати 
сільради, обурені тим, 
що Валентин Арчибасов 
не виконує рішення 
сесій та проводить 
пленарні засідання без 
достатньої кількості 
депутатів.

За словами місцевого де-
путата Валентина Матящука, 
голова ради засідання двох 
останніх сесій, де розгляда-
ли питання щодо бюджету на 
2018 рік, проводив за участі 

Поки Україна продовжує 
вести боротьбу на сході, 

ДП «Автоскладальний завод 
№1» АТ «Автомобільна 
Компанія «Богдан Моторс», що 
розташований в Луцьку, купує 
деталі для тролейбусів у фірми з 
країни-агресора.

«Четвертий рік війни з Росією. Понад де-
сять тисяч загиблих, тисячі поранених, сотні 
зниклих безвісти. Весь цивілізований світ 
засудив дії Росії, більш як 40 країн, аби при-
пинити агресію Росії проти України, застосу-
вали санкції. Мабуть, у керівництва луцько-
го автоскладального заводу інше мислення. 
Поки триває війна, наш автозавод замовляє 
деталі в Росії», – розповів депутат Луцькра-
ди, волонтер Микола Собуцький.

Відповідно до договору від 4 жовтня, 
ТзОВ «БАС МОТОР», яке є структурним 
підрозділом і дистриб’ютором техніки 
компанії «Богдан», налагодило співпрацю 
з ТзОВ «ЧЕРГОС», зареєстрованим у Санкт-
Петербурзі. Постачання за цим догово-
ром здійснюють для виконання умов ін-
шого – між «БАС МОТОР» і ДП «АСЗ №1» 
АТ «АК «Богдан Моторс». Предметом дого-
вору є комплекти тягового електрооблад-
нання. Це комплектувальні для промисло-
вого складання моторних транспортних 
засобів, електронні перемикачі, кабелі, 

Донбас

Між псевдореспубліками на Донбасі 
триває справжня торговельна війна. 
Нещодавно ДНР ввела санкції проти 
ЛНР.

27 грудня набула чинності постанова 
«ради міністрів ДНР», якою бойовики Захар-
ченка заборонили ввезення підакцизних то-
варів з території, підконтрольної бойовикам 
Пасічника/Корнета. Тепер горілка і цигарки з 
Луганська в Донецьку під забороною. 

За словами журналіста Дениса Казан-
ського, це свідчить про те, що бойовики на 
Донбасі воюють не за ідею, а тільки прикри-
ваються нею.

Цікаво, що жителям псевдореспублік 
бракує грошей навіть на основні потреби, по-
відомляє «24 канал». За словами луганчанки 
Ольги Черненко, в окупованому Луганську 
дешеві тільки оренда житла і комунальні по-
слуги.

«Зарплата медсестри – 3500 рублів, – каже 
жінка. – Жити на ці гроші годі. Це вкрай ма-
ленька сума. Люди на окупованих територіях 
мріють про поїздки в Україну. Шик – отриму-
вати з України посилки, ліки. Цьому заздрять, 
тому що це можуть отримувати тільки ті люди, 
які мають зв’язки, можливості».

Лише деякі продукти на Донбасі дешевші, 
ніж в Україні. Дещо коштує приблизно одна-
ково. У Донецьку й Луганську менші ціни на 
хліб та борошно. Макарони і рис дорожчі на 
2-5 грн, цукор – на 4 грн, яловичина і свини-
на – на 20-25 грн, сметана – на 20 грн.

Луцький КХП №2

agroportal.ua

ДНР ВВЕЛА 
САНКЦІЇ ПРОТИ ЛНР

Святослав Боруцький

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк, 
Ківерцівський 
район

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

семи депутатів.
«31 грудня було скликано 

позачергову сесію Прилуць-
кої сільської ради, на якій 
були присутні з 14 депутатів 
тільки 7. А сесія ради є пов-
новажною, якщо в пленар-
ному засіданні бере участь 
більш як половина депутатів 
від загального складу. Про-
те сесію відкрили. Це пряме 
порушення і регламенту, і за-
конодавства. Наступна сесія 
відбулася 12 січня, і знову 
ж таки її відкрили із сімома 
присутніми депутатами», – 
пояснив Валентин Матящук.

Частина обранців не 
з’явилися на сесію, оскільки 
не отримали повідомлення 
про призначення дати засі-

дання. «Основна причина та, 
що проекту бюджету не було 
ні на сайті сільської ради, ні 
роздано на руки депутатам. 
А як іти на сесію і голосувати 
невідомо за що? Так не має 
бути», – обурюється обра-
нець громади. 

Через неправомірні дії 
голови сільської ради депу-
тати групи «Воля громади» 
написали відповідні заяви 
до прокуратури, поліції та 
Волинської обласної ради. 

До слова, це не перші по-
рушення з боку Валентина 
Арчибасова. Сільський голо-
ва Прилуцького неоднора-
зово не виконував рішення 
ради, а об’єднання з Луцьком 
узагалі ветував.

ЛУЦЬКИЙ АВТОЗАВОД 
КУПУЄ ДЕТАЛІ В РОСІЇ

інвертори двигуна гідропідсилювача керма, 
перетворювачі напруги, зарядні блоки. За-
гальна сума договору склала €102,560 тис.

Окрім того, ТзОВ «ЧЕРГОС» та ДП «АСЗ 
№1» АТ «АК «Богдан Моторс» дійшли згоди 
щодо договірної ціни на виготовлення одно-
го комплекту тягового електрообладнання 
для тролейбуса Т70117 на суму €16,123 тис.

До слова, раніше луцький автозавод 
закуповував електрообладнання та тяго-
вий навіс фірми «ЧЕРГОС» для тролейбуса 
Т70117.

Відзначимо, що ТзОВ «ЧЕРГОС» створе-
но в 1991 році. Продукцію фірми найактив-
ніше купують у Росії та країнах СНД. Також, 
окрім луцького автозаводу, на офіційному 
сайті ТзОВ «ЧЕРГОС» серед партнерів зга-
дано й два інші підприємства, розташовані 
в Україні. Це львівський «Електронтранс» та 
«Крюківський вагонобудівний завод» із Кре-
менчука.

vsn.com
.ua

Контракти з ворогом – на тисячі євро
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ВОЛИНСЬКІ ДОРОГИ 
ДОВЕДУТЬ ДО ЛАДУ
Протягом 2018 року на Волині 
планують відремонтувати основні 
автомагістралі. Для цього мають 
намір залучити близько 2 млрд грн.

Як зазначив голова Волинської обл-
держадміністрації Володимир Гунчик,  
відремонтувати дороги вдасться за ра-
хунок державного фонду, кредитів, гран-
тових коштів, надходжень від митниці та 
співфінансування від місцевих бюдже-
тів. Ідеться про автошляхи за напрям-
ками Луцьк-Володимир-Волинський, 
В о л о д и м и р - В о л и н с ь к и й - Ус т и л у г, 
Ковель-Жовква, включаючи дороги в 
Нововолинську, значний відрізок шляху 
Луцьк-Ковель.

Своєю чергою, служба автомобіль-
них доріг у Волинській області цьогоріч 
планує виділити близько 181,313 млн 
грн на ремонт та обслуговування доріг 
загального користування державного 
значення. Невелику частину цих коштів 
мають спрямувати, зокрема, на утриман-
ня в належному стані дороги Н-17 Львів-
Радехів-Луцьк протяжністю 60,7 км.

Виконавця послуг із обслуговування 
шляхів визначать після 9 лютого.

Протягом року на дорогах області 
заплановано провести дрібний ямковий 
ремонт, прокласти асфальтобетонне по-
криття доріжок і тротуарів, облаштува-
ти узбіччя. Подбають і про придорожню 
інфраструктуру: очистять водовідвідні 
канави, доведуть до належного стану 
штучні споруди при дорогах, нанесуть 
розмітку, встановлять нові та частко-
во замінять уже наявні дорожні знаки, 
влаш тують металеві огорожі та демон-
тують старі на шляхах загальною про-
тяжністю понад 1 683 км.

До загальної суми, потрібної на об-
слуговування доріг, передбачено кошти 
на розчищення шляхів від снігу в зимо-
вий період і роботи з благоустрою.

На наступні роки передбачено до-
вести до ладу усі автомагістралі області. 
Насамперед – важливі з огляду на роз-
виток туристичного потенціалу Волині, 
наприклад, шацький напрямок.

ДВА РАЙОНИ – 
БЕЗ ОТГ
Горохівський та Камінь-Каширський 
райони – децентралізаційні 
аутсайдери на Волині. Там досі 
не створено жодної об’єднаної 
територіальної громади. Про це 
розповів консультант з правових 
питань регіонального відділення 
Асоціації міст України Валентин 
Малиновський, інформує Волинська 
регіональна дирекція НСТУ. 

З його слів, до завершення процесу 
децентралізації наблизилися Любомль-
ський, Володимир-Волинський, Івани-
чівський, Любешівський райони, в яких 
залишилися необ’єднаними від однієї 
до кількох сільських рад. Валентин Ма-
линовський каже, що 2018-й має стати 
вирішальним роком децентралізацій-
ної реформи, а територіальні громади 
районів-аутсайдерів мусять наважитися 
на об’єднання.

Нагадаємо, в області функціонує 40 
об’єднаних територіальних громад. 25 
ОТГ створили торік. Загалом, протягом 
2015-2017 років в Україні сформували 
665 ОТГ. Серед лідерів об’єднавчого 
процесу – Волинь.

інфраструктура

децентралізація

приватний сектор ДОМАШНЄ МОЛОКО – ПІД 
ЗАБОРОНОЮ ПРОДАЖУ?

ВІЙСЬККОМАТИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО

ВТРАТИЛА РУКУ НА ЗАРОБІТКАХ

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Із 1 липня 2018 року, відповідно 
до стандартів Європейського 
Союзу, на продаж в українські 

магазини потраплятимуть лише 
три сорти молока: екстракласу, 
вищого та першого.

У зв’язку з цим занепокоєння вислов-
люють насамперед селяни. Адже через не-
відповідність домашнього молока вимогам 
ЄС, зокрема в плані дотримання санітарно-
гігієнічних вимог та охолодження, власники 
корів ризикують втратити чи не найголовні-
ше джерело заробітку. Хвилюються й пере-
січні люди, які з острахом очікують на подо-
рожчання молочної продукції.

Згідно з підписаним договором про асоці-
ацію з Євросоюзом, нові стандарти мали по-
чати діяти ще з 1 січня. Однак, аби населення 
мало час підготуватися до запровадження 
нових норм, уряд вирішив дещо відтерміну-
вати заборону брати на переробку домашнє 
молоко нижчих сортів. За цей період селяни 
мають «підтягнути» його якість до стандартів 
країн ЄС.

За словами директора департаменту аг-
ропромислового розвитку Волинської обл-
держадміністрації Юрія Горбенка, домашнє 
молоко поки переважно є другосортним. 
Його вдасться привести у відповідність до 
вимог євроспільноти завдяки дотриманню 
санітарно-гігієнічних вимог, зберіганню в хо-
лодильних установках і швидкому транспор-
туванню.

Польща

Лучанка Олена 
Романенко втратила 

руку в пральні у 
Польщі. 29-річна жінка 
стверджує, що страшної 
виробничої травми 
можна було б уникнути. 

Однак власник хімчистки за-
боронив рятувальникам різати 
машину через бажання зберегти 
техніку. Понад те, роботодавець 
намагається перекласти вину на 
постраждалу.

Трагедія трапилася напри-
кінці минулого року. Олена вже 
місяць перебуває у лікарні. Три-
мається завдяки чоловікові й лі-
карям, пише «ТСН».

У хімчистці під Познанем 
вона пропрацювала лише кіль-
ка тижнів. Про випадок згадує 
неохоче. Каже, ситуація була зви-
чайна, у простирадло потрапила 
наволочка, вузол засмоктало до 
сушильної машини. Дівчина ки-
нулася діставати білизну, але за-
побіжник не спрацював і її руку 
затягла сушка. 

«Я почала кричати диким 
криком, це так боляче було, я не 
можу передати цього болю», – 
розповідає постраждала.

Рука Олени буквально сма-
жилася за температури 190 гра-
дусів упродовж години.

Волинь

До кінця лютого для 
укомплектації 14-ї ОМБР мають 
призвати 370 волинян. Про це 
повідомив військовий комісар 
обласного військкомату Роман 
Кулик.

Щодо осіннього та весняного призову, то 
їх виконали на 100%. Однак багато призовни-
ків узагалі не з’явилися. Наприклад, лише во-
сени – понад 8,5 тисячі осіб. Серед найкращих 
військових комісаріатів області – Володимир-
Волинський, Луцький та Ковельський.

Разом із тим, призов офіцерського запасу, 
що відбувся у червні та листопаді 2017 року, 
був не таким вдалим. Із запланованих 41 офі-
цера підготували лише 30. 187 осіб узагалі не 

«Ми вже почали проводити низку комп-
лексних заходів, аби пояснити населенню, 
що ці вимоги не надто складні. Ми готові про-
водити роботи, аби селяни почали самі дбати 
про якість молока. Уже, наприклад, зустріча-
лися з представниками Рожищенського сир-
заводу», – сказав Юрій Горбенко.

Чиновник пояснив, що кожен господар 
зможе сам обрати прийнятний для нього 
шлях підвищення якості молока. Головне – до-
тримуватися гігієнічних норм, проціджувати 
молоко й вчасно (протягом години від доїння) 

«Рятувальники, які прибули 
на виклик, хотіли різати машину, 
щоб мене врятувати. Та власник 
заборонив. Мені поставили ка-
тетер і вводили знеболювальні. 
Та вони не допомагали», – згадує 
Олена.

«Мусив прийти їхній механік, 
який почав розкручувати щось 
по-своєму тихенько, щоб менше 
зробити шкоди машині», – додає 
чоловік потерпілої.

Кінцівку довелося ампутува-
ти, адже йшлося про життя жінки. 
А от роботодавець Олени звину-
вачує її в нехтуванні правилами 
безпеки, хоча документи, які 

вона ніби підписувала, не опри-
люднює.

«Мені показувала пані поляч-
ка, що підвішувати. А там якісь 
кнопки, мені не казали, що не 
можна туди лізти. Пані навпаки 
кричала, щоб я бігла і забирала 
речі», – переконує жінка.

На зв’язок із журналістами 
працедавець Олени поки не ви-
ходить. Нині хімчистку переві-
ряє Державна інспекція праці. А 
познанська поліція проводить 
слідство. З’ясовуватимуть, чи 
дотримуються тут норм техніки 
безпеки й чи можна було вряту-
вати руку Олени.

Юрист Ірина Мизина наголо-
шує: якщо доведуть провину ро-
ботодавця, він буде змушений ви-
платити потерпілій компенсацію.

За словами українського кон-
сула в Познані, кількість схожих 
випадків зростає. Часто через те, 
що наші співвітчизники занадто 
легковажно ставляться до вибо-
ру робочого місця.

«Мені так соромно і при-
кро, що сталася така ситуація у 
Великопольському воєводстві. 
Тому звертаю увагу українців, що 
треба пильно і свідомо обирати 
працедавців, вимагати від робо-
тодавців проведення навчання й 
інструктажів на місці праці», – на-
голошує почесний консул Украї-
ни в Познані Вітольд Хоровський.

В Олени попереду ще кілька 
операцій, тривала реабілітація й 
численні витрати. Протез коштує 
майже $100 тис. Тому дівчина 
розраховує на допомогу небай-
дужих людей.

Реквізити для допомоги: 
картка ПриватБанку 

4149 4978 7361 4707 
(Смокталь Ганна Павлівна); 

переказ у Польщі: 
картка Millennium

53 1160 2202 0000 0003 
3977 6009

(Andrii Romanenko)

здавати його переробним підприємствам для 
зберігання в холодильниках.

Для потреб селян окремі підприємства го-
тові спеціально встановлювати холодильнич-
ки, як зробили, наприклад, у селі Крижівка. 
Це засвідчує зацікавленість самих фірм, адже 
в окремих районах Волині частка домашньо-
го молока для забезпечення потреб підпри-
ємств становить 80%.

Фермерські господарства, своєю чер-
гою, також мають подбати про холодильні 
установки та доїльні апарати, або навіть цілі 
доїльні зали. Такі вже наявні, наприклад, у 
фермерському господарстві Володимира 
Глинюка в Рожищенському районі.

Не виключив Юрій Горбенко й підвищен-
ня цін на молочну продукцію. Адже селянам 
доведеться мати додаткові затрати та дотри-
муватися санітарно-гігієнічних вимог, що за-
безпечать кращу якість готової продукції.

Питання продажу молока на ринках, як 
зазначив директор департаменту агропро-
мислового розвитку Волинської ОДА, поки 
вивчають. Однак, напевно, господарі зможуть 
реалізовувати таким чином домашнє молоко.

Відзначимо, що для відстоювання інтере-
сів селян, зокрема й задля підвищення цін на 
молоко, яке господарі здавали переробни-
кам, свого часу на Горохівщині було створено 
сільськогосподарський обслуговувальний 
кооператив «Степ» (єдиний на Волині), який 
зараз об’єднує близько 50 осіб.

poznan.w
yborcza.pl

krugloe.by
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з’явилися до військових комісаріатів без по-
важної причини. Відтак до поліції надіслали 
списки громадян, які ухиляються від вико-
нання громадянського обов’язку. Зазначимо, 
що  відповідний призов будуть проводити 
щоквартально.

До слова, вже у березні 2018 року військ-
комати реорганізують у територіальні центри 
комплектування і надання соціальної під-
тримки. Окрім того, запровадять систему кад-
рового менеджменту.

Працюватимуть і в електронній системі, 
аби знизити рівень корумпованості структу-
ри тощо. Тобто центр діятиме за стандартами 
НАТО. Пілотний проект уже стартував на Чер-
нігівщині. 

112.ua

Кожен господар зможе сам 
обрати прийнятний для нього 
шлях підвищення якості молока

Протягом року на дорогах 
області заплановано провести 
дрібний ямковий ремонт

Олена тримається завдяки чоловікові й лікарям

У військкоматах запровадять 
систему кадрового менеджменту



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

СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 2 (101)  18 січня 2018 року

Урок, який я засвоїв і який наслідую все життя, полягав у тому, що треба намагатися, 
і намагатися, і знову намагатися – але ніколи не здаватися! Річард Бренсон

звітність

зміни

пільги

НОВІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

ХТО МАЄ ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ У 2018 РОЦІ

У НОВОМУ ОПАЛЮВАЛЬНОМУ 
СЕЗОНІ – МЕНШІ СУБСИДІЇ

УКРАЇНЦІ 
ЗМОЖУТЬ ДОВШЕ 
ПРАЦЮВАТИ 
У ПОЛЬЩІ 

Кожен п’ятий 
польський 
роботодавець 
готовий праце-
влаш тувати робітників зі Східної 
Європи. З січня це можна зробити 
значно швидше і простіше. 
Роботодавці, які планують взяти 
на роботу працівників з України, 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови 
чи Росії, з січня мають оплатити 
реєстрацію своєї заяви, пише 
Money.pl.  

Нові правила дозволять краще 
контролювати заяви роботодавців. Фір-
мам доведеться інформувати, чи інозе-
мець, який прибув до Польщі в рамках 
спрощеної процедури, фактично зайняв 
вакансію. Це додатковий адміністратив-
ний крок, завдяки якому можна буде 
точно проаналізувати кількість інозем-
ців, які працюють у Польщі. 

ДОЗВІЛ 
Серед новинок – дозвіл на сезонну 

роботу, який застосовуватимуть у сіль-
ському господарстві та туризмі. З січня 
за видачу дозволів у Польщі відповіда-
тимуть староства. Завдяки цьому до-
зволу польські працедавці зможуть на 
законних підставах наймати іноземців 
для сезонної роботи на дев’ять місяців 
упродовж року. Раніше цей термін не 
перевищував шести місяців. Цей же до-
кумент дозволить іноземцю виконува-
ти роботу, відмінну від сезонних видів 
діяльності, але тільки на період, що не 
перевищує 30 днів протягом терміну дії 
дозволу. 

УМОВИ 
Старости зможуть видавати інозем-

цям дозволи на сезонну роботу, якщо 
платня не буде нижчою, ніж запропоно-
вано іншим працівникам на тій же поса-
ді, а також за наявності підтвердження, 
що не вдалося працевлаштувати нікого 
з місцевого ринку праці. Іноземець змо-
же отримати робоче місце лише тоді, 
коли на нього не буде претендувати 
поляк. 

ЗАЯВИ 
Крім дозволу на сезонну роботу, 

роботодавець може подати заяву для 
працевлаштування громадян України, 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови чи Ро-
сії. Тоді іноземці можуть легально пра-
цювати впродовж шести місяців на рік. 
За реєстрацію заяви роботодавець має 
заплатити 30 злотих. 

Старости зможуть відмовляти у ре-
єстрації, якщо роботодавець подав фік-
тивну заяву або не платить податків чи 
не сплачує внесків на соціальне страху-
вання. 

Польські фірми, які хочуть праце-
влаштувати іноземців, зможуть скорис-
татися ще дозволом на працю. Його ви-
дає воєвода не більш ніж на три роки. 

за кордон

Упродовж першого півріччя 
2017 року українцям 
видали 91436 дозволів 
на працю в Польщі. Також 
понад 128 тисяч українців 
станом на липень 2017 року 
мали дійсні дозволи на 
проживання у цій країні.

бітників зі Східної 
б

РОБОТА

kresy.pl

У січні-листопаді 
2017 року по 
субсидії для 

відшкодування витрат 
на оплату житлово-
комунальних послуг 
звернулося 7985,1 тис. 
домогосподарств, що 
на 19,3% більше, ніж 
у січні-листопаді 2016 
року. Дві третини з 
цих звернень (67,5%) 
припадало на міські 
сім’ї, пише Marker-ua.
info.

У листопаді минулого року 
субсидії отримали 6631,7 тис. 
домогосподарств. Середній роз-
мір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство в листопаді 
зменшився порівняно з 2016 
роком на 51,1% і склав 540,3 грн. 
Тобто в листопаді українці по-
чали отримувати вдвічі менші 
субсидії.

Щодо субсидій готівкою для 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива, то в січні-
листопаді 2017 року субсидії 
було призначено 773,2 тис. до-
могосподарств. Із них майже 
половина складається з однієї 
особи, 25,2% – з двох, решта – з 
трьох і більше осіб. 

У січні-листопаді 2017 року 

10 листопада Кабінет Міністрів 
схвалив постанову, якою вніс 

зміни до правил дорожнього руху, пише 
«24 канал». 

Серед головних нововведень – обме-
ження швидкості руху в населених пунктах 
з січня 2018 року з 60 км/год до 50 км/год. 
Ця швидкість не лише встановлена в Європі 
та США, а й рекомендована за результатами 
масштабного дослідження швидкості реакції 
людини в екстремальній ситуації Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я.

Також з 2018 року планують запровади-
ти дозвіл на евакуацію авто в разі порушен-
ня правил паркування та забезпечити фото/
відео-фіксацію порушень ПДР. Зазначимо, що 
евакуація автотранспорту дозволятиметься 
у випадках, якщо авто залишене на проїзній 
частині в другому й більше ряді, припаркова-
не в забороненому ПДР місці й заважає руху 
інших транспортних засобів та пішоходів.

Чітко прописані місця, де взагалі заборо-
нено паркуватися: залізничні переїзди, трам-
вайні колії, естакади, шляхопроводи, пішо-
хідні переходи, перехрестя. Також не можна 
залишати авто ближче, ніж за 30 метрів до зу-
пинок транспорту, та менше, ніж за 10 метрів 
від проведення дорожніх робіт тощо.

Заплановано суттєво збільшити штра-
фи за порушення ПДР. Так, за перевищення 
встановленої швидкості більш ніж 50 км/
год у межах населеного пункту доведеться 
сплатити 3400 грн, що набагато більше за 

загальна сума призначених суб-
сидій становила 2167 млн грн (у 
міських поселеннях – 446 млн 
грн, у сільській місцевості – 
1721 млн грн).

«Держава боргує зов-
нішнім кредиторам близь-
ко $65 млрд, – каже аналітик 
ГК «Телетрейд» Сергій Шевчук. 
– У 2018 році уряд має поверну-
ти майже $15 млрд. Аби віддати 
борги, збільшує ВВП та мінімізує 

основні державні витрати».
За словами експерта, одна 

з найбільших державних ви-
трат – пільги і субсидії, адже на 
них ідуть мільярди. Наприклад, 
торік загальний розмір виплат 
за субсидіями в січні-листопаді 
склав понад 4,45 млрд грн. Але в 
2017 році загальний розмір суб-
сидій за цей же період знизився 
на понад 18%.

Експерти практично одно-

стайні: розмір субсидій щороку 
буде знижуватися. На це є кілька 
причин. Перша – зростання «па-
перових доходів». Це пов’язано 
зі збільшенням мінімальної зар-
плати до 3723 грн. Якщо механізм 
нарахування субсидій збере-
жеться (на новий опалювальний 
сезон при розрахунку розміру 
субсидії враховуються доходи 
за I і II квартали поточного року), 
то через зростання мінімальної 
зарплати зменшаться субсидії 
на опалювальний сезон, що поч-
неться у жовтні 2018 року.

Друга причина пов’язана з 
урізанням соціальних норм, згід-
но з якими розраховують субси-
дії. В Україні норми традиційно 
знижують з 1 травня, цілком імо-
вірно, що те саме буде зроблено 
і в 2018 році.  

Третя причина зменшення 
субсидій – монетизація пільг. За 
словами аналітика Сергія Шев-
чука, вона призведе до зрос-
тання доходів на папері. Ціка-
во, що реальні доходи багатьох 
залишаться на тому ж рівні, а в 
декого навіть зменшаться, адже 
людям доведеться оплачувати 
послуги, якими раніше вони ко-
ристувалися безплатно.

Розмір субсидій буде зменшуватися через 
зростання мінімальної зарплати, урізання 
соціальних норм і монетизацію пільг

uarp.org

сьогоднішні 510 грн. Залишення місця ДТП 
каратиметься таким самим штрафом, але ще 
й із можливим позбавленням права керу-
вання автівкою до 6 місяців (зараз стягуєть-
ся штраф 255 грн).

Керування ТЗ особою, яка не має прав, 
каратиметься до 10200 грн, а повторне по-
рушення протягом року – від 40800 грн (нині 
за таке порушення стягують лише 510 грн). 
А якщо водій, якого позбавили права водити 
авто, захоче сісти за кермо, то заплатить до 
20400 грн штрафу за перше порушення, а за 
повторне – понад 40 тис. грн.

Заплановано також внести зміни до по-
рядку видачі водійських посвідчень – так, 
перше водійське посвідчення видаватимуть 
на два роки, а опісля заміна посвідчення від-

бувається без складання іспитів терміном на 
30 років. У разі, якщо протягом двох років у 
власника було зафіксовано три або більше 
порушень ПДР, посвідчення видають суто зі 
складанням повторних іспитів.

У 2018 році буде запроваджено «Персо-
нальний кабінет водія». Сервіс, що дозволяє 
кожному водієві в режимі online перегляда-
ти інформацію про штрафи, реєстрації тран-
спортних засобів, замовляти та оплачувати 
послуги дистанційно. 

Також запропоновано ввести кримі-
нальну відповідальність за управління авто-
мобілем у нетверезому стані. Законопроект 
регламентує і взаємодію водія з поліцією – 
розширює права поліцейського і дозволяє 
йому оглядати автомобіль просто на дорозі. 

З січня розпочався етап подання 
декларацій за 2017 рік. Державні 
службовці та інші суб’єкти декларування 
зобов’язані щорічно до 1 квітня 
заповнити на офіційному сайті 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 
за минулий рік за формою, яку визначає 
Нацагентство. 

Йдеться про Президента, голову Вер-
ховної Ради, народних депутатів, Прем’єр-
міністра, інших урядовців, голову Служби 
безпеки України, Генерального прокурора, 
голову Національного банку України, суддів, 
членів НАЗК, Центральної виборчої комісії 
та поліцейських.

Також декларації мають заповнити пред-
ставники громадських об’єднань, наукових 

установ, навчальних закладів, експерти від-
повідної кваліфікації, інші особи, які входять 
до складу конкурсних комісій, Громадської 
ради доброчесності, громадських рад, рад 
громадського контролю, що утворені при 
державних органах і беруть участь у підго-
товці рішень з кадрових питань, моніторять 
та оцінюють виконання антикорупційних 
програм.

Подати декларації мають фізичні особи, 
які отримують гроші, майно в рамках реалі-
зації в Україні програм (проектів) технічної 
або іншої, у тому числі безповоротної допо-
моги у сфері запобігання, протидії корупції, 
особи, які систематично впродовж року 
виконують роботи, надають послуги щодо 
ім плементації стандартів у сфері антикоруп-
ційної політики, моніторингу антикорупцій-
ної політики, підготовки пропозицій з пи-

тань формування, реалізації такої політики, 
якщо фінансування (оплата) таких робіт, по-
слуг здійснюється безпосередньо або через 
третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в 
тому числі безповоротної, допомоги у сфері 
запобігання, протидії корупції.

Також це особи, які є керівниками або 
входять до складу вищого органу управлін-
ня, інших органів управління громадських 
об’єднань, інших непідприємницьких това-
риств, що провадять діяльність, пов’язану 
із запобіганням, протидією корупції, імпле-
ментацією стандартів у сфері антикорупцій-
ної політики, моніторингом антикорупційної 
політики в Україні, підготовкою пропозицій 
з питань формування, реалізації такої полі-
тики та/або беруть участь, залучаються до 
здійснення заходів, пов’язаних із запобіган-
ням, протидією корупції.
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Не визнавати медиків можуть і люди освічені, заперечувати медицину можуть лише неуки. П’єр Буаст

актуально ПРАВИЛА КУПАННЯ 
В КРИЖАНІЙ ВОДІ

зворотний бік фітотерапіяУКРАЇНЦЯМ БРАКУЄ КОШТІВ 
НА МЕДИЦИНУ ЦІЛЮЩІ НАПОЇ 

ПРОТИ ЗАСТУДИ 

Занурення в ополонку – невід’ємна 
частина святкування Водохреща. 
Щоб купання у крижаній воді 

було корисним і безпечним, слід 
дотримуватися певних правил. 

Роздягатися поступово. Спочатку зняти верх-
ній одяг, взуття, тоді білизну. Підготуватися до зану-
рювання допоможе обтирання снігом. Жінкам бажа-
но купатися в суцільних купальниках або ж у довгих 
сорочках.

Заходити у воду потрібно швидко. Що швид-
ше ви зануритеся в крижану купіль, то менші шанси 
отримати переохолодження.

Перебувати у воді слід не більш як 20 секунд. 
Особливо ця засторога стосується тих, хто занурю-
ється вперше. Бажано побути в ополонці щонаймен-
ше 10 секунд. За цей час кров встигне зробити коло 
до серця і назад.

Не витиратися після виходу. Розтирання після 
крижаної води, надто на морозі, може пошкодити 
тендітні дрібні капіляри шкіри.

Одягатися потрібно максимально швидко. 
Для цього слід заздалегідь подбати, щоб одяг, який 
ви будете одягати після купання, був з мінімальною 
кількістю застібок і ґудзиків.

Прихопити з собою термос із чаєм. Філіжанка 
гарячого трав’яного напою зігріє зсередини та зба-
дьорить. 

Після купання бажано пробігтися. Щоб швидко 
зігріти організм, треба зробити кілька фізичних вправ 
чи пробіжку. Але тільки після того, як одягнетеся. 

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ 
Занурюватися в ополонку не з головою. Якщо 

вже пірнаєте в ополонку, то занурюватися потрібно 
повністю, з головою. Інакше різкий перепад темпе-
ратур між тілом і головою може спровокувати спазм 
судин.

Їсти напередодні дієтичні продукти. У крижа-
ній воді організму дуже знадобиться енергія. Хоро-
ший приплив сил напередодні купання можуть дати 
сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки.

Поплескувати себе по тілу після виходу з опо-
лонки. Тут причина та ж, що і у випадку з витиран-
ням рушником. Поплескування на морозі можуть 
пошкодити дрібні судини шкіри.

Вживати алкоголь. Спиртні напої здатні дати 
уявне відчуття тепла тільки в перші кілька хвилин, 
коли під їхнім впливом судини розширюються. Піс-
ля цього вони різко звужуються і ви ризикуєте дуже 
швидко замерзнути. Крім того, алкоголь збільшує 
навантаження на серце. 

КОМУ НЕ МОЖНА ПІРНАТИ 
В ОПОЛОНКУ?

Дітям до 6 років. Викид гормонів від занурен-
ня в холодну воду може серйозно послабити їхній 
імунітет.

Вагітним. Перепад температур запросто може 
спричинити дочасні перейми й навіть викидень.

Людям, які страждають на хвороби серця та 
судин, захворювання нервової системи. Утри-
матися від купання варто людям з хронічними хво-
робами легень, нирок, сечового міхура, шлунково-
кишкового тракту, а також діабетикам і тим, хто 
страждає на шкірні хвороби.

edinstvennaya.ua

1Теплий зелений чай з медом і ли-
моном. Мед і лимон краще додава-

ти не в окріп, а у теплий чай. 

2Журавлинний або брусничний 
морс. Журавлина, брусниця уні-

кальні за своїми бактерицидними 
властивостями. 

3Відвар плодів шипшини. Шипши-
на – джерело вітаміну С.

4Чай з травою ехінацеї. Ехінацея 
знаменита своїми імуностимулю-

вальними, протизапальними й проти-
вірусними властивостями.

5Чай з плодів малини й квіток 
липи. Для приготування можна ви-

користовувати і сухі плоди малини, і 
малинове варення.

6Гаряче молоко з мінералкою 
(краще лужною). Особливо корис-

но вживати цей напій при початковому 
кашлі, оскільки він сприяє виведенню 
мокротиння.

7Молоко з часником. Підігрійте 
склянку молока та додайте 10 кра-

пель часникового соку. 

8Імбирний чай з лимоном. Подріб-
ніть 0,5 ч. ложки кореня імбиру, 

покладіть його в склянку з гарячою во-
дою, додайте туди кориці, трохи сухого 
подрібненого листя м’яти, 1 ст. ложку 
меду та 1 ст. ложку соку лимона.

психічне здоров’я НЕБЕЗПЕЧНІ ҐАДЖЕТИ
Смартфони впевнено увійшли у наше 

повсякденне життя. Навіть наймолодші 
школярі на перервах грають в онлайн-
ігри. Залежність від смартфонів у дитини – 
це симптом глибоких проблем із виявом 
емоцій у родині, переконана психоаналітик 
Наталія Глухенька. 

На її думку, батьки мають більш якісно спіл-
куватися з дітьми, а за потреби звернутися до 
спеціаліста по пораду.

Наталія Глухенька вважає, що залежність 
від ґаджетів у дітей може бути спровокована 
тим, що їм важко жити в реальності. Якщо дити-
на по півдня тихо сидить зі смартфоном, каже 
експертка, це ускладнює її подальше соціальне 
життя та самореалізацію.

Фахівець певна, що діти та підлітки можуть 

шукати в інтернеті простір для вивільнення емо-
цій, які не дозволяють собі показувати в житті.

Експертка погоджується, що використан-
ня ґаджетів може бути конструктивним, якщо 
спрямоване на заощадження часу та здобуван-
ня нових знань. Водночас вона закликає усві-
домлено підходити до того, які саме психоло-
гічні потреби мотивують людину не випускати 
смартфон із рук.

«Я знаю багатьох людей, які постійно щось 
пишуть, їм відповідають, а коли телефон не 
працює, вони стають роздратованими. Інши-
ми словами, людина покриває потребу бути 
постійно потрібною. Десь у дитинстві вона не 
отримала належної уваги, належного емоцій-
ного контакту», – розповідає вона і додає, що 
лікування дитини від залежності вимагає за-

лучення всієї родини. Адже психічна ізоляція, 
якою за фактом є вихід з реальності в онлайн, 
спричинена насамперед браком вияву емоцій 
та комунікації в родині.

«Можна комунікувати дуже функціонально: 
«Що ти поїв?», «Яку оцінку отримав?», але при 
цьому емоційно не включатися. І тоді дитина 
не відчуває, що потрібна, що її люблять. Вона 
почувається живою і потрібною лише тоді, 
коли батьки до неї виявляють якусь емоцію», – 
запевняє експерт.

Дитячий психолог Катерина Фетісова на-
голошує: дитина не завжди може відрізнити 
корисний контент від шкідливого. Тому дуже 
важливо, щоб користування смартфоном та 
будь-яким ґаджетом було дозоване, нормова-
не і контрольоване. 

30% українців упродовж останнього 
року не зверталися до лікаря через 
брак коштів. Найменше – у Луганській 
області (9%), найбільше – в Черкаській 
(45%). Упродовж останнього місяця в 
середньому українці витратили 570 грн 
на ліки, пише «Українська правда».

Найбільше коштів витрачають жителі Дні-
пропетровщини (883 грн) і Тернопільщини 
(1118 грн), найменше – Хмельниччини (280 
грн) та Житомирщини (300 грн).

Такими є результати дослідження «Індекс 
здоров’я. Україна».

За його даними, 8% опитаних брали участь 
в урядовій програмі «Доступні ліки» й біль-
шість із них (74%) оцінює її позитивно.

Загалом по Україні 73% громадян задоволе-

передові технології КЕСАРІВ РОЗТИН ПО-НОВОМУ
Кесарів розтин – одна з 

найпоширеніших у світі 
операцій. Досі вона була 
болісною, вимагала швів і 
тривалого одужання.

В останні тижні минулого року 
в Ізраїлі було успішно виконано три 
операції за новою методикою – без 
швів, пов’язок, а головне – з мен-
шим ризиком ускладнень і швид-
ким одужанням, повідомляє УНІАН. 

Стара методика включає попе-
речний розріз шкіри, розріз матки 
і розсування м’язів черевної стінки 
по середній лінії. Саме втручання 
просте, але одужувати після нього 
доводилося досить тривалий час.

Сучасний метод, що його роз-
робив Денис Фаук, заснований 

матку і полегшує витягування плода.
За словами лікаря Хендлера, 

болю після такої операції значно 
менше, ніж після звичайної. У біль-
шості випадків жінки можуть їсти і 
ходити вже через 3-4 години. Опе-
рація дещо складніша за звичайний 
кесарів розтин, отвір для вилучення 
дитини менший за розмірами, тому 
вона досі не дуже поширена.

І хоча більшість лікарів віддають 
перевагу більш простому втручанню 
з тривалим одужанням, лікар Хенд-
лер сподівається, що ситуація змі-
ниться. Одна з прооперованих жінок 
зазначила, що ходити і їсти вона по-
чала через 3-4 години після операції. 
Це було другим кесаревим розтином 
в її житті Після першого, за старою 
методикою, вона провела в постіль-
ному режимі без руху 40 днів.

на поздовжньому розрізі уздовж 
м’язових волокон, а відсувають 
м’язи зліва до центру, до місця, де 
немає сполучної тканини, що при-
скорює загоєння операційної рани.

Перші операції за новим мето-
дом провів лікар Ісраель Хендлер, 
заступник завідувача акушерсько-
гінекологічного відділення лікар-
ні «Шиба» і оперуючий лікар лі-

ні дільничним терапевтом (сімейним лікарем).
Найменше задоволених – у Запорізькій 

(47%) та Сумській (49%) областях, найбільше – у 
Волинській (88%) і Харківській (89%).

57% опитаних задоволені меддопомогою в 
стаціонарі.

Найменше задоволених – у Запорізькій 
(26%) та Сумській (29%) областях, найбільше – у 
Чернівецькій (79%) і Миколаївській (86%).

79% опитаних не відмовлялися від вакци-
нації для своїх дітей.

78% вимірювали тиск упродовж останньо-
го року, а 8% – ніколи.

У 2017 році загальноукраїнське значення 
Індексу Здоров’я склало 62 бали – на 7 пунк-

тів краще, ніж торік.
Дослідження проводили другий рік поспіль, 

що дозволяє простежити зміни у сфері охорони 
здоров’я, що їх відчули українці перед стартом 
медичної реформи.

Вибірка – 10184 українці. У кожній області 
опитали принаймні 400 людей.

карні «Ланіадо» в Нетанії.
За його словами, ще один плюс 

нового методу в тому, що не потріб-
на катетеризація сечового міхура і 
проникнення в черевну порожнину. 
Це зменшує ризик емболії навко-
лоплідними водами і ушкодження 
кишківника.

Після операції проводять під-
шкірне зшивання м’язів, а шкіру при-
клеюють біоклеєм, без зовнішньої 
пов’язки, дужок і швів. Жінка при 
цьому методі бачить момент появи 
малюка на світ, що для багатьох мам 
дуже важливо. Фізіотерапевт ра-
дить породіллі видихати в спеціаль-
ну трубочку – це піднімає діафрагму, 
посилює тиск черевних м’язів на 

poradu24.com

khersonci.com
.ua

Перебувати у воді слід не більш як 20 секунд

В Ізраїлі було успішно виконано три операції за новою методикою
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геть зайві кілограми

абетка домоведення

Серед охочих 
позбутися зайвих 
кілограмів останнім 

часом дуже популярними 
стали відвари з омели 
та липи. Таке поєднання 
вважається особливо 
ефективним. Відвар 
наповнює шлунок і 
притуплює відчуття 
голоду. Крім того, омела 
біла очищає організм 
від шлаків, бадьорить і 
нормалізує метаболізм.

Найбільш поширена п’яти-
денна схема прийому відварів 
для схуднення. За цей час можна 
позбутися близько 5 кг. 

ГРАФІК ПРИЙОМУ
Першого дня потрібно пити 

липовий настій: 4 ст. ложки ли-
пового цвіту залити 1 л окропу і 
настоювати в термосі 2-3 год. На-
стій треба спожити протягом дня, 
при цьому не варто їсти жирного 
і взагалі не переїдати.

Другого дня п’ють настоянку 
омели (її можна купити в аптеці у 
вигляді сушеного листя або паго-
нів): жменю сировини залити во-
дою (1 л), доведеною до кипіння. 
Настій слід випити протягом дня, 
дотримуючись легкої дієти. 

ГАРЯЧИЙ 
«НАПОЛЕОН» З 
КАРТОПЛЯНИМ 
КРЕМОМ

Для приготування цієї суперсмачної 
закуски використовують або готові кор-
жі для торта «Наполеон», або ж спечені з 
замороженого листкового тіста. 
Для начинки: 
• 4 картоплини • 150 г вершків,
• 1 цибулина • 100 г твердого сиру 
• 300 г грибів • сіль • перець 
• пучок зелені • 2 ст. ложки олії

Картоплю відварити, цибулю і гри-
би обсмажити на олії. Картоплю збити 
з вершками, з’єднати з грибною масою 
і добре вимішати. Коржі перемастити 
масою, посипати тертим сиром. Верхній 
корж лише посипати сиром. Поставити 
в духовку на 5 хв, щоб сир розплавився. 

ДОМАШНІЙ ХЛІБ
• 650 г теплої води • 2,5 ч. ложки сухих 
дріжджів • 1 ч. ложка цукру (можна
замінити медом) • 2 ч. ложки солі 
• 1 кг борошна 

Усі складники вимішати у великій 
мисці, замісити м’яке тісто. Накрити 
рушником і поставити в тепле місце, 
щоб тісто підросло. Через кілька годин 
сформувати два буханці й викласти у 
форми. Щойно буханці підростуть, по-
ставити в розігріту духовку. Випікати 30-
40 хв за 180°С. 

ДОМАШНЯ КОВБАСА
• 1,5 кг яловичини • 2 кг курячих
стегенець • 75 г солі • 350 г бульйону
• 1 ст. ложка меду • 2 ст. ложки 
паприки • 1 ст. ложка чорного 
меленого перцю • 0,5 ст. ложки 
мускатного горіха • по 1 ст. ложці 
сушених спецій, часнику, кропу та 
базиліку • чорний перець горошком 
для бульйону • кишка чи оболонка 
для ковбас 

Куряче м’ясо відділити від кісток і 
шкіри. З кісток зварити бульйон, припра-
вивши горошинками чорного перцю та 
сіллю. Процідити й охолодити. Полови-
ну яловичини (бажано жирнішої) і шкір-
ки зі стегенець змолоти на м’ясорубці 
через дрібну сітку. Решту яловичини та 
курятину покраяти кубиками по 2 см. 
М’ясо викласти в миску, додати мед, 
сіль, спеції та бульйон, вимішати. 

Начинити фаршем кишки, щоб не 
потрапило повітря. Якщо ж пухирці 
утворилися, їх треба проколоти голкою. 
Кінці кишок зав’язати нитками. Ковбаси 
підвісити вертикально й витримати за 
кімнатної температури 1-2 год. Потім 
відварити на слабкому вогні  протягом 
1,5-2 год. Готову страву охолодити під 
струменем холодної води й підвісити у 
прохолодній кімнаті на 12 год. Потім за-
горнути у папір і покласти в холодиль-
ник. 

смакота

Основною стравою 
наших дідусів і бабусь 
була каша. Без неї не 
обходилося жодне 
застілля, про неї 
складали прислів'я 
та приказки. Сьогодні 
багато молодих людей 
не вміють готувати цю 
корисну страву, багату 
на складні вуглеводи, 
клітковину, вітаміни 
групи В, рослинні білки.

Між тим, смачна домашня 
каша є не тільки кулінарною на-
солодою, але й джерелом енер-
гії на весь день. А її користь для 
шлунка й кишківника годі пе-
реоцінити. На перший погляд, 
приготувати цю поживну страву 
нескладно, та все ж специфіка є. 
Отже, як правильно варити каші?

ЗАГАЛЬНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Цю корисну страву готують 
на помірному вогні, причому в 
процесі варіння доливати рідину 
більше не рекомендовано. 

Щоб отримати розсипчасту 

ОМЕЛА І ЛИПА 
ДОПОМОЖУТЬ СХУДНУТИ

Протягом 3-5 днів роблять 
настій з липи та омели: беруть по 
жмені сушених омели і липового 
цвіту, заливають гарячою водою 
(2 л) у термосі й настоюють про-
тягом 2 год. Відвар треба випити 
за день. Щоб трохи поліпшити 
смак напою, можна додати кілька 
ложок натурального меду та сік 
одного лимона.

Слід пам’ятати, що омела 
біла – отруйна рослина. Вона 
категорично протипоказана при 
вагітності та грудному вигодову-
ванні. Перед застосуванням чаю 
бажано проконсультуватися з 
лікарем. 

Не варто пити відвар омели 

білої для схуднення понад 5 днів, 
це може спричинити отруєння 
організму. Повторити курс мож-
на через місяць-два.

СУПЕРСУП ДЛЯ ТАЛІЇ
Вживаючи лише цю страву 

протягом трьох днів без обме-
жень, ви без проблем розпрощає-
теся із зайвими кілограмами. Для 
приготування супчику потрібні: 
1 середня цибулина-порей, 1 
середня морквина, 200 г стебел 
чи кореня селери, 1 середній со-
лоний огірок, 1 банка (200 г) чер-
воної чи білої квасолі у власному 
соку.

Цибулю-порей промити і 

cathedral.org.uk
cook.i.ua

kivahan.ru

Завдяки відвару можна скинути до 5 кг

дрібно накраяти. У каструлю, в 
якій варитиметься суп, налити 
50 мл будь-якої рафінованої олії. 
Після того як олія розігріється, 
по черзі закладати подрібнену 
цибулю, натерті моркву, селеру 
й огірок. Масу ретельно виміша-
ти і додати трішки цукру. Щойно 
овочі пустять сік, накрити посу-
дину кришкою на 5-7 хв і змен-
шити вогонь до мінімуму. Через 
5 хв додати квасолю й довести 
об’єм супу перевареною водою 
до 3-3,5 л. Після 3-5 хв кипіння 
вогонь можна вимкнути. Суп має 
настоятися ще 10-15 хв.

Суперсуп можна подавати з 
нежирною сметаною, якщо ви 
любите перші страви в гарячому 
вигляді. Він також дуже смакує 
холодним із кислим молоком чи 
ряжанкою. До цього супу чудово 
підійдуть грінки з висівкового 
хліба, житні сухарі, будь-який 
бездріжджовий хліб.

Цей супчик не тільки дасть 
вам змогу позбутися зайвих 
«святкових» кілограмів, а й по-
мітно поліпшить роботу печінки 
та жовчного міхура. Три дні такої 
дієти дадуть вам можливість ра-
дісно й упевнено увійти в нор-
мальне робоче русло.

Увага! Суперсуп є дуже гар-
ним очищувальним засобом 
для кишківника. Тому далеко від 
дому краще не відходити.

хто б подумав

Науковці Інституту екології 
людини довели, що 

19 січня енергетика води досягає 
максимуму внаслідок якогось 
непізнаного феноменального 
космічного явища. Cвячена 
водохрещенська вода, яку треба 
пити натщесерце з молитвою, має 
надзвичайні властивості.

Водохрещенська вода – це велика святи-
ня, матеріальний посередник між Богом і лю-
диною, покликаний зміцнювати віру в Божу 
благодать. Тому, застерігають науковці, не 
можна сприймати свячену воду так, як аптеч-
ні ліки чи якийсь магічний талісман.

Відомо, що водохрещенська свячена вода 
роками не псується. Директор Інституту еко-
логії людини, доктор фізико-математичних 
наук Михайло Курик протягом кількох років 
досліджував свячену воду, отримавши на це 
дозвіл Патріарха УПЦ КП Філарета.

Науковець стверджує, що 19 січня вода 
змінюється структурно. Вона стає подібною 
до тієї зв’язаної води, що міститься в організ-

мі людини. Тож є лікувальною і помічною. За 
допомогою свяченої води можна вирівню-
вати спотворену енергетику організму. Для 
цього треба вмитися або облитися свяченою 
водою.

Не треба нести додому водохрещенську 

воду великими банками. Достатньо додати її 
хоч трішки до звичайної. Адже тоді вся вода 
набуде властивостей свяченої. Цього дня із 
молитвою окроплюють дім, обливаються та 
п’ють водохрещенську воду.

Свячену на Водохреще воду треба вжива-
ти натще. Вважається, що саме за цієї умови 
вона має найбільшу силу. До магічних влас-
тивостей свяченої води належать здатність 
гамувати пристрасті, відганяти від оселі злих 
духів, дарувати хворому одужання часто на-
віть від невиліковних хвороб. Деякі свяще-
ники переконані, що немає ліків, кращих за 
святу воду.

Однак акцентують увагу на тому, що Бог не 
творить чудес там, де людина їх очікує просто 
з цікавості, без щирого наміру скористатися 
ними задля власного спасіння. Щоб свячена 
вода приносила користь, треба дбати про 
чис тоту власних думок і вчинків.

СВЯЧЕНА ВОДА ВИРІВНЮЄ 
ЕНЕРГЕТИКУ ОРГАНІЗМУ
ТАКУ ВОДУ ТРЕБА ПИТИ НАТЩЕ І З МОЛИТВОЮ

і щільно вкутати. Каша тривалий 
час залишатиметься теплою.

МАЛЕНЬКІ ТОНКОЩІ
Щоб каша не пригоріла, не 

варто її варити в емальованому 
посуді. 

Під час варіння рисової каші 
зерно може прилипати до стінок 
каструлі. Щоб цього не сталося, 
рекомендовано перед приготу-
ванням покласти в крупу шмато-
чок масла. 

Якщо хочете приготувати 
смачну розсипчасту гречану 
кашу, треба попередньо просма-
жити крупу на сухій сковорідці. 

Ячну, перлову, пшоняну кру-
пу спочатку потрібно промити 
під струменем теплої води, а по-
тім ошпарити.

Любителям розсипчастої 
каші краще готувати її в казані. У 
цьому випадку потрібно дотри-
муватися важливої умови – об'єм 
рідини має удвічі перевищувати 
кількість крупи. 

Знаючи, як правильно варити 
каші, згодом у них можна додава-
ти смажену цибулю, гриби, різні 
прянощі, а в солодкі страви – су-
хофрукти, варення і навіть йо-
гурт.

КАША – ЇЖА НАША!

кашу, її потрібно варити на воді, а 
для приготування страви в'язкої 
консистенції найкраще викорис-
товувати молоко. 

Перед приготуванням крупу 
бажано просіяти і промити, щоб 
видалити лушпиння та інші до-
мішки. 

Пшоняна крупа має присмак 
гіркоти. Щоб його позбутися, пе-
ред варінням пшоно потрібно 
ошпарити. 

Більшість людей сьогодні во-
ліють готувати каші з роздроб-
леної гречки, вівсяних пластів-
ців «Геркулес». У такому випадку 
крупу не промивають. Її всипають 
у киплячу підсолену воду. Зерна 

мають добре розбухнути, тому 
важливо, щоб вода повністю по-
кривала крупу.

Порівняно з кашами, приго-
тованими на воді, під час варіння 
молочних каш слід додавати мен-
ше солі. 

Перловку, пшоняну, рисову 
крупу рекомендовано спочат-
ку зварити до напівготовності у 
воді, а потім додати гаряче мо-
локо і далі варити на слабкому 
вогні. Молочна каша має вийти 
в'язкої консистенції. Щоб довес-
ти страву до повної готовності, 
після закінчення варіння потріб-
но покласти в неї шматочок мас-
ла, закрити каструльку кришкою 

im
enno.ru

pravlife.org

Каша є не тільки кулінарною насолодою, 
але й джерелом енергії на весь день

Cвячена водохрещенська вода 
має надзвичайні властивості



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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Світ міцний тоді, коли у тебе в руках міцний кийок. Фільм «Залізна людина»

№ 2 (101)  18 січня 2018 року

ДОПОМОЖІТЬ 
ВРЯТУВАТИ ЮНЕ 
ЖИТТЯ!

У родині Петра та Ірини Свіржев-
ських із Заболоття Ратнівського 

району трапилося лихо, із яким упора-
тися самотужки їм не до снаги.

Підступна недуга вклала на лікарняне 
ліжко п’ятнадцятирічного сина Ірини Дениса. 
Висновок лікарів приголомшив: «Об’ємний 
кістозно-солідний утвір лівої лобно-тім’яної 
ділянки (анапластична астроцитома з ді-
лянками трасформації в мультиформну 
гліобластому)». Хлопець уже пережив одну 
операцію, однак з’ясувалося, що потрібне 
ще одне втручання. 

На операцію та лікування хлопця потріб-
ні чималі кошти, яких малозабезпечена роди-
на просто не має, тому й звертається до всіх 
небайдужих людей із добрими серцями, аби 
допомогли врятувати життя їхньому синові.

Кошти можна переказувати на 
картковий рахунок мами Дениса: 

26250510468423 
(Свіржевська Ірина Анатоліївна).

не будьмо байдужими

ВІВТОРОК 23 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, 10.40, 11.50, 14.20, 
16.30, 01.00 Погода

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

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Док. цикл Смаки 

Культур
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
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 одісея 

Арірант. Оповідь»
00.15 Д/с «Дива Китаю »
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.45 Д/ф «Наївне маляр-

ство»
04.35 Д/ф «Віденськи-

ми стежками. Івана 
Франка»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
06.39, 08.30 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.40 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мачо і 

Ботан»
00.00 Х/ф «Запит у 

друзі»
02.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 18.00, 23.10 Т/с 

«Коли ми вдома»

07.00 «Все буде смачно!»

07.55 «Холостяк - 7»

15.25 «Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.50, 22.40, 01.05 

«Х-Фактор - 8»

СТБ
05.15 «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» 12.00, 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 Решка. 
Незвідана Європа» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
18.00, 01.00 «Орел і Реш-
ка» 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, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не-

вістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з рубі-

ном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Правда життя 
09.20 Левиний рик 10.20 
Африка: хижий світ 11.20 
Наші 12.20 Скептик 13.20 
Таємниці дефіциту 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Таємниці акул 17.50 
Погляд з середини 18.50 
Бандитська Одеса 19.50, 
23.40 Великі танкові бит-
ви 22.40 Диво-винаходи 
02.10 Прихована реаль-
ність 

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, 11.00, 12.20 «Чоти-
ри весілля»

12.45, 14.00 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.10 Т/с «Школа»
22.10 «Інспектор. Міста»
23.45, 01.40 Х/ф 

«Кохання-зітхання 
- 2»

05.15 Мультфільми

1+1

05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона коро-
лева»

14.50, 15.50, 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 «У зоні осо-
бливої уваги»

05.15 «Topshop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
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 «Жи-

веш тільки двічі»
14.50, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
17.15, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «Діаманти 

назавжди»
01.45 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Потрійні 

неприємності»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу 

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

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана», 

7 серія
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя 

+»
16.20 Суспільний універ-

ситет
17.13 «До справи»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Д/ф «Олена Пчілка: 

«Я не йду в слід 
чийсь...»

19.20 Погода
19.55 Т/ф «...І належить 

прибути Вам...»
20.30 Новини. Сурдопе-

реклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Захищеність
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 2 Я - одне життя
12.00 Огляд світових 

подій
12.30 Волинський портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «Різдво у 

Луцьку»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Злочин з 

багатьма невідо-
мими»

18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Завтра сьогодні
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00, 02.00 Євромакс
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «Різдвяна 

зірка»
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Злочин з 

багатьма невідо-
мими»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 02.30 

«Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»
15.30 Х/ф «Рожева 

пантера 2»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 Т/с «Кістки 6»
23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Легенди 2»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

06.00, 17.15 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 14.20, 16.30, 00.05, 
01.00 Погода

09.40 Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
армії»

10.55 Д/ф «Українська 
Гельсінська спілка-
вектор визначено»

12.00 Д/ф «Дебальцеве»
13.10, 14.30 РадіоДень
15.15 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 Новини. Спорт
22.15 Інтермаріум
23.25 Д/с «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.45 Д/ф «Українські 

шерифи»

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, 11.00, 12.20 «Чоти-
ри весілля»

12.55, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Гроші»
23.30, 01.35 Х/ф 

«Кохання-зітхання»
05.15 Мультфільми

06.10, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15 Х/ф «Найчарівні-
ша та найпривабли-
віша»

12.25 Т/с «Нехай говорять»
16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «По-

дробиці»
20.40 Т/с «Мереживо 

долі»
00.25 Х/ф «Дорога моя 

людина»
03.15 «Речдок»
04.45 «Topshop»

05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні нови-

ни. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
11.50, 13.15 Х/ф «По-

дарунок»
14.20, 16.15 Х/ф «Кінг 

Конг»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Скетч-шоу «На трьох»
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Живеш 

тільки двічі»
02.30 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Долина папо-

роті: Тропічний ліс»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу 

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

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
6 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень 

«Життя +»
16.20 Суспільний універ-

ситет
17.13 Д/ф «Дисиденти. 

Левко Лук’яненко. Йти 
за совістю»

17.40 Музичний проспект
18.00 Такти і факти
19.20 Погода
19.55 «Спорт для всіх»
20.30 Новини. Сурдопе-

реклад

05.25, 18.00, 23.10 Т/с 
«Коли ми вдома»

06.50 «Все буде смачно!»
08.45 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
10.35 Х/ф «Щастя за 

рецептом»
12.40 «Холостяк - 7»
15.25 «Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.50, 22.40, 01.05 

«Х-Фактор - 8»

05.15 «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 Реш-
ка. Шопінг» 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. Навколосвітня 
подорож» 18.00, 01.45 
«Орел і Решка» 22.00 
«Вірю не Вірю» 23.00 Х/ф 
«Королівський роман» 
02.30 «Нічне життя» 

03.00, 02.55 Зона ночі
05.40, 07.00 М/с «Дра-

кони: Перегони без-
страшних»

06.59, 07.59 Kids Time
08.00 Х/ф «Мушкете-

ри»
10.00 Х/ф «Геркулес»
12.00 Від пацанки до 

панянки
15.50 Таємний агент
17.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Cтрасти за Ревізо-

ром
00.30 Х/ф «Костянтин»
02.50 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.30 Зірковий шлях
11.40, 03.50 Реальна 

містика
13.50, 15.30 Т/с «Чужа 

доля»
18.00 Т/с «Кільце з рубі-

ном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «На лінії життя»
23.30 Х/ф «Водний 

світ»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенти справедли-

вості 16+

06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 Дзер-
кало історії 08.20 Правда 
життя 09.20 Левиний рик 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Наші 12.20 Скептик 
13.20 Таємниці дефіциту 
14.10, 01.20 Містична 
Україна 15.10, 21.40 Мис-
тецтво виживання 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Таємниці акул 17.50 
Погляд з середини 19.50, 
23.40 Великі танкові битви 
22.40 Диво-винаходи 
02.10 Бізнес на залякуван-
ні 03.00 Органи на експорт 
03.50 Професія - альфонс 
04.40 Ліліпути 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
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, 22.00 

Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових 

подій
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Х/ф «За кордо-

ном болю»
12.00 У фокусі Європа
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Концерт «Зимова 
казка»

15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Пастка»
18.00 Шляхами Волині
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»
19.00 Х/ф «Ангел в 

сім’ї»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Захищеність
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «Різдво у 

Луцьку»
02.00 Глобал 3000
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Злочин з 

багатьма невідо-
мими»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 «Загублений світ»
12.05, 01.40 «Нове Шале-

не відео по-українськи»

2+2 12.20 Т/с «Ментівські ві-
йни. Київ 2»

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

19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
00.50 Т/с «Легенди 2»
02.30 «Облом.UA.»

Фільм «Королівський роман»

23:00

hdrezka.ag

Фільм «Діаманти назавжди»

23:30

kinoguru.co

НТН

07.25 Х/ф «У пошуках 
мільйонерки»

08.50 Х/ф «Людина-
амфібія»

10.35 «Кримінальні 
справи»

12.25 «Легенди карного 
розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.45 
«Свідок»

15.05 Х/ф «Морський 
патруль»

16.50 Х/ф «Ставка біль-
ша за життя»

19.30 Т/с «Морський 
патруль»

21.20 Т/с «Криміналіст - 5»
23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»
01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий 

свідок»
03.30 «Речовий доказ»
05.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.35, 04.45 «Легенди бан-
дитської Одеси»

07.05 Х/ф «Кросмей-
стер»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Це було в 

Пенькові»
10.55 «Кримінальні 

справи»
12.40 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.45 Т/с «Ставка більша 

за життя»
21.20 Т/с «Криміналіст - 5»
23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»
01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий 

свідок»
03.50 «Речовий доказ»
05.35 «Правда життя. 

Професії»
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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

ЧЕТВЕР 25 січня

СЕРЕДА 24 січня
06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини

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

09.30 Біблейська Колекція.
Художній фільм «Про-
рок Ієремія.»

09.30, 10.40, 16.30 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 

днів для планети»
10.50, 23.20 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 
Індивідуальна гонка 
чоловіки 20км

13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.25, 02.50 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 
Індивідуальна гонка 
жінки 15км

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

Культура
19.00 Док. цикл «Пліч-о-

пліч»
20.25 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
04.25 Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна україн-
ської ідеї»

04.55 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.50, 02.20 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.20 Kids Time
07.00 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
08.30 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.00 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мачо і 

Ботан 2»
00.10 Х/ф «Мачо і 

Ботан»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Все буде смачно!»

06.55 «Холостяк - 7»

15.25 «Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.50, 22.40, 01.05 

«Х-Фактор - 8»

СТБ
05.10 «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» 12.00, 00.00 Т/с 
«Секс у великому місті» 
13.00, 19.00 «Орел і Реш-
ка. На краю світу» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
18.00, 01.00 «Орел і Реш-
ка» 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, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з рубі-

ном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандит-
ська Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20 
Правда життя 09.20, 
17.00 Левиний рик 10.20 
Африка: хижий світ 11.20 
Наші 12.20 Скептик 13.20 
Таємниці дефіциту 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Погляд з середини 
19.50, 23.40 Великі тан-
кові битви 02.10 Україна: 
забута історія 04.30 Ілюзії 
сучасності 

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, 14.05 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Одруження на-

осліп 4»
23.45, 01.35 Х/ф «Хра-

нитель»
05.00 Мультфільми

05.45 Мультфільм
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона коро-
лева»

14.50, 15.50, 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 «Хід у відпо-
відь»

02.50 «Скептик 2»
04.45 «Topshop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Діа-

манти назавжди»
14.55, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
17.15, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Живи і дай 

померти іншим»
01.45 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу 

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

ТЕТ06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00, 23.30 Євромакс
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Джем
12.00 Глобал 3000
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «Різдвяна 

зірка»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Злочин з 

багатьма невідо-
мими»

18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Актуальне інтерв’ю
22.15 Т/с «Справа Дойла»
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «Різдвяна 

зірка»
02.00 У фокусі Європа
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Злочин з ба-

гатьма невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.10, 01.45 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

2+2 11.05, 17.15 «Загублений 
світ»

15.40 Х/ф «Природже-
ний гонщик»

19.20 Т/с «Команда»
21.20 Т/с «Кістки 6»
23.10 Т/с «Кістки 5»
00.55 Т/с «Легенди 2»
02.35 «Облом.UA.»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
8 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень 

«Життя +»
16.20 Суспільний універ-

ситет
17.13 «Наші гроші»
17.40 «Дитячий світ»
18.00 «Воїни миру»
18.30 Музичний проспект
19.20 Погода
19.55 «Видатні волиняни» 

(М.Головань)
20.30 Новини. Сурдопе-

реклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.50 Х/ф «Матрос 
Чижик»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Підірване 

пекло»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.40 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.50 Т/с «Ставка більша 

за життя»
21.20 Т/с «Криміналіст - 5»
23.45 Т/с «Служба роз-

слідувань»
01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.40 «Легенди бандит-

ської Одеси»
05.30 «Правда життя. 

Професії»

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 Біблейська Колекція.
Художній фільм «Про-
рок Ієремія.»

09.30, 10.40, 11.50, 14.20, 
16.30 Погода

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

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Док. цикл Смаки 

Культур
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 00.10 Роздягалка
15.15 Надвечір’я. Долі
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Білий Слон»
20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.20 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Оповідь»
23.45 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.40 Незвичайні культу-

ри. Док. цикл
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.50 Абзац
05.50, 07.00 М/с «Дра-

кони: Перегони без-
страшних»

06.59, 08.15 Kids Time
08.20 Серця трьох
10.20 Ревізор
13.20 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.40 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Вовк з Уолл-

Стріт»
01.30 Х/ф «Мачо і 

Ботан 2»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.50 «Все буде смачно!»

09.45 «Холостяк - 7»

15.25 «Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.50, 22.40 «Х-Фактор - 8»

СТБ
05.10 «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» 12.00, 00.00 Т/с 
«Секс у великому місті» 
13.00, 19.00 «Орел і Реш-
ка. На краю світу» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.00, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
18.00, 01.00 «Орел і Реш-
ка» 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, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з рубі-

ном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Дзеркало 
історії 08.20 Правда життя 
09.20 Таємниці акул 10.20 
Африка: хижий світ 11.20 
Незвичайні культури 12.20 
Скептик 13.20 Прокляття 
скіфських курганів 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Левиний рик 17.50 Диво-
винаходи 18.50 Бандит-
ська Одеса 19.50, 23.40 
Великі танкові битви 22.40 
Погляд з середини 02.10 
Підроблена історія 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.40 
«ТСН»

09.30, 10.50, 12.20 «Чоти-
ри весілля»

12.35, 14.00 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Міняю жінку - 13»
23.15, 01.15 Х/ф «Фаль-

шиві заручини»
04.55 Мультфільми

05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона коро-
лева»

14.50, 15.50, 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 «Без особли-
вого ризику»

02.50 «Скептик 2»
04.45 «Topshop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська обо-
рона

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 «Живи 

і дай померти іншим»
15.00, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15»
17.20, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Людина із 

золотим пістолетом»
01.50 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Диявол с 

трьома золотими 
волосинами»

11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу 

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

ТЕТ
06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Актуальне інтерв’ю
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Реформація 500
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «Різдвяна 

зірка»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Злочин з ба-

гатьма невідомими»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «Різдвяна 

зірка»
02.00 Огляд світових подій
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Злочин з ба-

гатьма невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00, 02.35 «Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 13.05 «Помста природи»
15.30 Х/ф «Що приховує 

брехня»
19.20 Т/с «Команда»
21.20 Т/с «Кістки 6»
23.10 Т/с «Кістки 5»
00.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
9 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень 

«Життя +»
16.20 Суспільний універ-

ситет
17.13 «Складна розмова»
17.40 «Волинська ве-

селка»
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане Закар-

паття»
19.20 Погода
19.55 «Мова наша кали-

нова»
20.30 Новини. Сурдопе-

реклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.40 Х/ф «Розпад»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Суворі кіло-

метри»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.40 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.50 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.50 Т/с «Ставка більша 

за життя»
21.20 Т/с «Криміналіст - 5»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
02.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.20 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Речовий доказ»
05.15 «Легенди бандит-

ської Одеси»
05.40 «Правда життя. 

Професії»

ТРАМП ПЛАТИВ 
ПОРНОЗІРЦІ ЗА 
МОВЧАННЯ

Адвокат Дональда Трампа Майкл 
Коен заплатив порнозірці Стефані 

Кліффорд $130 тис., щоб та не 
розповідала про зустрічі з президентом 
США. Вона отримала гроші за місяць до 
виборів, пише Wall Street Journal. 

Жінка стверджує, що її побачення з 
Трампом відбулося у 2006 році. Цікаво, що 
в 2005-му Трамп одружився з Меланією 
Трамп, а 20 березня 2006 року дружина на-
родила йому сина Беррона Вільяма. 

38-річна Кліффорд називає себе «Ша-
лена Деніелс». У 2009 році вона висунула 
свою кандидатуру на пост сенатора штату 
Луїзіана, проте її кампанії не судилося роз-
горнутися на повну потужність. Через два 
місяці Стефані побила чоловіка і її звинува-
тили в домашньому насильстві.

скандал

Фільм «Хід у відповідь»

00:25

kino-teatr.ru

ПОМЕР МИХАЙЛО 
ДЕРЖАВІН 

81-річний російський актор 
театру і кіно Михайло Державін 

помер після тривалої важкої хвороби. 
У середині 80-х років він разом 
з Олександром Ширвіндтом вів 
телепрограму «Ранкова пошта», у 
2007-2013 роках – програму «Хочу 
знати».

Дежавін озвучував 
мультфільми, зіграв у 
десятках фільмів. Се-
ред найвідоміших його 
робіт – ролі у стрічках 
«Троє в човні, не ра-
хуючи собаки» (1979), 
«Бабій» (1990), «Моя 
морячка» (1990), «Наре-
чений з Маямі» (1994), 
«Імпотент» (1996), «Старі шкапи» (2000).

Політична позиція Державіна щодо 
України була «кримнашистською». Він вва-
жав, що анексований Крим відділили від 
Росії, і називав півострів «рідним місцем». 
Також актор був переконаний, що не слід 
забороняти російські фільми в Україні.

memento mori

Фільм «Фальшиві заручини»

23:15

m
oviestape.net

souzveche.ru

theguardian.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  

Село Сокіл Рожищенського 
району має завидну 

біографію. Його історія 
тягнеться з ХІ століття. У ХІV 
столітті воно було відоме 
як княже містечко Сокуль, 
яке в 1564 році отримало 
Магдебурзьке право. Центр 
села донині називають 
містом, а соколян – 
міщанами.

Щоб дістатися до Сокола в наш 
час, потрібно здолати понад де-
сять кілометрів шляху, що радше 
схожий на атракціон. Хоча дорога 
державного значення, тут десятки 
років не робили навіть ямково-
го ремонту. Та люди не складають 
рук, роблять усе від них залежне, 
щоб село розвивалося. Тож коли 
сокільський сільський голова 
Олег Бондарук прочитав у газеті, 
що громада Топільного спільно з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізувала проект, вирішив і 
собі спробувати. Відтоді соколяни 
спільно з Фондом реалізували два 
масштабні проекти: замінили вік-
на, двері й твердопаливний котел у 
дитсадку та відремонтували буди-
нок культури. 

КОМФОРТНІ УМОВИ 
ДЛЯ НАЙМЕНШИХ

У ДНЗ «Сонечко» навчається 30 
дітей із сіл Сокіл та Духче. Щоріч-
но за рахунок батьків та працівни-
ків закладу в дитсадку проводять 
поточні та косметичні ремонти. 
Капітального ремонту в будівлі не 
було від початку будівництва, адже 
з державного бюджету коштів фак-
тично не виділяють, а батькам такі 
витрати не по кишені. Тож уже 
стало закономірністю, що кожної 
осені старі великі вікна забивали 
плівкою та всіляко утепляли, щоб 
хоч трохи втримати тепло. 

Завідувачка Валентина Бога-
чук, яка працює у дитсадку майже 
20 років, розповідає, що вікна на-
віть у теплу пору не могли відчини-
ти, щоб провітрити приміщення, 
адже вони будь-якої миті могли 
розсипатися. 

– Коли ми почули, що Фонд 
успішно реалізовує проекти в 
інших селах, вирішили взяти 
участь. Провели збори, батьки 
нас підтримали. За кошти гро-
мади, сільської ради та Фонду 
замінили п’ять вікон та двоє ста-
рих дерев’яних дверей на сучасні 
енергозберігальні, котел. Тепер у 
наших кімнатах не лише просто-
ро та світло, а й тепло, – розпові-
дає Валентина Богачук.

Голова Волинської регіональ-
ної парторганізації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов відмітив, що саме 
такі проекти, спрямовані на розви-

ток дітей, мають бути в пріоритеті 
держави, адже за ними – майбутнє 
нашої країни. 

– Вартість цього проекту – 
майже 90 тис. грн. Ви бачите, що 
діткам стало комфортніше навча-
тися. Держава на сьогодні досить 
багато коштів виділяє не на май-
бутнє, не на такі соціальні проек-
ти, а на правоохоронну систему. 
Якщо ми будуємо соціальну дер-
жаву, то насамперед маємо дбати 
про соціальні заклади. За останні 
два роки, коли головою облради 
став Ігор Палиця, ми якраз при-
пинили виділяти кошти на право-
охоронні органи, а спрямовуємо 
їх на освіту, медицину, дошкільні 
заклади, – підкреслив Вячеслав 
Рубльов. 

«ПРАЦЮЄМО, 
ТВОРИМО, 
ВІДПОЧИВАЄМО»

Славиться Сокіл не лише щи-
рими працьовитими людьми, а й 
їхніми талантами. Колектив «Со-
кільські веселухи» знають не лише 
в усій околиці, а й за межами райо-
ну. Виступи колоритних жіночок – 

цілі вистави. Пісенні номери вони 
урізноманітнили танцювальними. 
Такий собі «Лісапетний батальйон» 
на волинський лад. Загалом у сіль-
ському будинку культури працює 
аж 10 гуртків. 

– Будинок культури побудова-
ний у 1960 році. Довгий час при-
міщення не опалювалося. Підлога 
прогнила, сцена стала аварійною. 
На ній неможливо було виступати. 
Ми звернулися до сільського голо-
ви. Він і запропонував взяти участь 
у проекті Фонду, – пригадує дирек-
тор будинку культури Світлана 
Гончаревич.

Проект «Працюємо, творимо 
відпочиваємо» реалізовували на 
умовах співфінансування Фонду, 
сільської ради та місцевих жите-
лів. Загальна його вартість скла-
ла понад 50 тис. грн. За ці кошти 
відремонтували сцену, придбали 
завісу, ламбрекен та ноутбук. На 
самих ремонтних роботах вдалося 
зекономити, адже все робила міс-
цева молодь. А на день села Сокіл 
отримав ще один подарунок від 
Фонду – радіомікрофон.

Керівник колективу «Сокіль-

ські веселухи» Наталія Богачук на 
сцені місцевого будинку культури 
виступає з дитинства. Жінка роз-
повідає, що за її пам’яті завіси не 
було, а сцена перебувала в такому 
стані, що на ній було страшно на-
віть стояти, не кажучи вже про те, 
щоб виступати.

– Дуже приємно, що є люди, які 
не забувають про село. Ми вдячні, 
що Фонд пішов нам назустріч та 
допоміг здійснитися нашим мрі-
ям, – каже пані Наталія.

Сокільські артисти відразу 
випробували оновлену сцену та 
продемонстрували глядачам свої 
таланти.

 Вячеслав Рубльов подякував 
соколянам за гарний настрій та 
позитивну енергетику й додав, що 
обласна рада виділить кошти на те, 
щоб іще одна їхня мрія стала реаль-
ністю. А мріє ініціативна громада 
облаштувати просторий музей, бо 
експонувати у селі є що. 

ПРОЕКТИ, ЩО 
ЗГУРТОВУЮТЬ ЛЮДЕЙ

Зроблено багато. Та жителі Со-
кола не збираються зупинятися на 

досягнутому. Адже було б бажан-
ня – робота завжди знайдеться. А 
бажання у соколян є.

– Проект успішно завершено 
завдяки спільній праці громади, 
виконавчого комітету сільської 
ради, Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Люди вкладали не лише 
свої кошти, а й любов. Ми готові 
надалі долучатися до проектів, бо 
працювати ще є над чим, – каже 
сільський голова Олег Бондарук.

Олена Веремчук, представник 
партії УКРОП у Рожищенському 
районі, відмітила, що громада Со-
кола – одна з найактивніших у їх-
ньому краї. 

– У селі Сокіл проживають 
надзвичайно активні й ініціатив-
ні люди, які прагнуть позитивних 
змін, хочуть покращити рівень 
свого життя. Прикладом цього є 
два реалізовані спільно з Фондом 
проекти. Свою частину співфінан-
сування збирали всім селом. Такі 
проекти надзвичайно згуртовують 
і об’єднують людей, – наголосила 
вона.

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район

Над реалізацією проекту працювали усі разом

Бурхливі пристрасті на сільській сцені

Соколяни вміють не лише працювати, а й відпочивати

«Сокільські веселухи»
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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ФАПІВ

ПІДТРИМКА

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ КАЗКА ДЛЯ МАЛЕЧІ

Фельдшерсько-акушерські 
пункти в селах Юнівка, 

Семеринське та Зубильне 
Локачинського району 
завдяки ініціативі громадян та 
підтримці Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» отримали 
медичне обладнання: 
електронні ваги для немовлят 
та дорослих, глюкометр, 
тонометр, тест-смужки й 
пеленальний столик.

Юнівський ФАП розташо-
ваний у приміщенні колишньої 
початкової школи. Заклад  потре-
бував значного оновлення матері-
альної бази. Це й спонукало місце-
ву активістку Ольгу Мацібору до 
написання проекту «Тільки разом 
до якісного медичного обслугову-
вання».

– Ваше село невелике. Тут про-
живають люди поважного віку. Їм 
потрібно виміряти тиск, рівень 
цукру в крові, адже від цього за-
лежить їхнє здоров’я, тож цей 
проект був на часі, – зазначив ке-
рівник локачинського осередку 
УКРОПу Василь Демидюк.

Завідувачка ФАПу села Юнівка 
Наталя Колядюк не приховувала 
радості від отриманих подарунків. 
Раніше вона користувалася ста-
рим обладнанням, яке часто під-
водило. Тепер без проблем зможе 
виміряти комусь тиск чи зважити 
дитину.

Своєю чергою, голова фракції 
«УКРОП» у Волинській обласній 
раді Вячеслав Рубльов висловив 
сподівання на те, що нове облад-
нання хоч трохи покращить життя 
в населеному пункті. Він наголо-
сив, що у 2018 році кожна громада, 
яка виявить ініціативу, зможе взя-
ти участь у конкурсі міні-проектів 
Волинської обласної ради та залу-
чити 100 тисяч гривень на потре-
би населеного пункту.

Нові електронні ваги для не-
мовлят та для дорослих, глюко-

Четверте десятиліття Княгининівський ДНЗ 
«Дзвіночок», що в Луцькому районі, щоранку 
привітно зустрічає малят. Тут панують 
спокій і доброзичливість, увага та чуйність. 
Наразі дитячий садочок відвідує понад сто 
вихованців. Одне з перших місць у діяльності 
навчального закладу посідає турбота про 
здоров’я та всебічний розвиток дитини.

Попри старання працівників дитсадка 
та батьків забезпечити відповідні умови для 
навчання малечі, деякі проблеми лишалися 
нерозв’язаними. Упродовж багатьох років у 
приміщенні проводили лише поточний ремонт. 
І вихователі, й батьки мріяли про сучасні умови 
для розвитку дітей, та коштів вистачало тільки 
на найнеобхідніше. 

2017 року Княгининівська сільська рада взя-
лася за ремонт групи «Лісова казка», яка най-
більше потребувала оновлення. Батьки ж, сво-
єю чергою, також не лишилися осторонь. Вони 
написали проект у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», аби на умовах співфінансування при-
дбати сучасні меблі в групу. У рамках успішної 
реалізації проекту придбали кухонний, перу-
карський, живий куточки, дитячі столи, стінку. 

– Ініціаторами проекту були батьки, – зазна-
чає завідувачка ДНЗ Юлія Сусоловська. – Діти з 
великим задоволенням граються у рольові ігри, 
спостерігають за рослинами, поливають квіти. 
Це сприяє розвитку їхнього світогляду. Отри-
мані теоретичні знання вони можуть закріпити 
на практиці. 

До співфінансування долучилися не лише 
батьки, діти яких відвідують групу «Лісова 
казка», а й з інших груп. Завідувачка каже, що 
це лише початок змін у їхньому садочку, адже 
в планах – уже новий проект, спрямований на 
покращення умов для повноцінного навчан-

метр і тонометр придбали й у 
Семеринський ФАП. Його завіду-
вачка Жанна Микитюк зауважила, 
що отримане обладнання дуже 
потрібне у її роботі, адже тоно-
метр – це своєрідне продовження 
руки лікаря.

– До нас звертаються люди 
різних вікових категорій, молоді 
мами. Дитячі ваги були ще з Ра-
дянського Союзу, та й ті вийшли 
з ладу. Тому ми не могли надати 
батькам якісних рекомендацій із 
догляду за їхніми дітьми. Зараз я 
можу поважити малюків, а вже 
тоді давати відповідні рекомен-
дації. Дуже рада, що Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» відгукнув-
ся на наше прохання, – зазначила 
Жанна Микитюк.

Один з ініціаторів проекту 
Богдан Іванчук, теж медик, за-
уважив: довго не роздумував над 
тим, що потрібно для села, адже 
обладнання у ФАПі перебувало в 

жахливому стані. Його оновлення 
було вкрай потрібним.

Депутат Волинської облради 
Вячеслав Рубльов відзначив ак-
тивність громади та пообіцяв, що 
наступного року у ФАПі замінять 
вікна. Також він зазначив, що об-
говорював з Ігорем Палицею пи-

тання надання швидкої медичної 
допомоги в селі. Зі слів Вячеслава 
Рубльова, в 2018 році планують 
забезпечити всі амбулаторії сум-
ками екстреної медичної допо-
моги.

Окрім медпунктів у Юнівці 
та Семеринському, нове медичне 

обладнання отримав і ФАП села 
Зубильне. Місцевий активіст Іван 
Іванчук звернувся до представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» з проблемою відсутності 
потрібного медичного обладнан-
ня. У рамках проекту «Покра-
щимо матеріальну базу ФАПу» 
придбали глюкометр, тонометр, а 
також електронні ваги для дітей та 
дорослих.

Вячеслав Рубльов підкреслив, 
що обладнання для цих трьох 
ФАПів украй потрібне, адже ме-
дичні заклади, де люди можуть 
отримати відповідні послуги, від-
далені від сільських жителів.

– Я думаю, що реалізація про-
ектів значно покращить сферу 
охорони здоров’я в цих населених 
пунктах. Сподіваюся, що тільки 
разом ми наведемо лад у селі, – 
резюмував Вячеслав Рубльов.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Локачинський район

Реалізація проекту – важливий крок у розвитку села Презентація проекту в Семеринському ФАПі

Нове обладнання полегшить роботу сільських медиків

ня та розвитку малечі. 
– Це найактивніша громада в Луцькому ра-

йоні. Сільська голова Олена Твердохліб не зали-
шається осторонь проблем громади та завжди 
підтримує ініціативи людей. У Княгининівській 
ОТГ спільно з Фондом реалізовано низку про-
ектів. Значну їх частину спрямовано на розви-
ток освітньої галузі. Зокрема, на умовах співфі-
нансування придбали спортивне устаткування 
в ДНЗ та мультимедійне обладнання у школу 
селища Рокині, облаштували ФАПи сіл Брище 
та Сирники, придбали комп’ютерну техніку в 
рокинівську бібліотеку, – розповіла куратор 
проекту, представник луцької районної партор-
ганізації УКРОПу Наталія Рубльова.

Ірина ЮЗВА,
Луцький районІгри стали цікавішими

Дітлахи радіють оновленій групі Маленька господиня
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НА МЕЖІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ: 
АВТОКОЛАПСИ В СЕЛІ 
ВЖЕ НІКОГО НЕ ДИВУЮТЬ 

ДОЧЕКАЛИСЯ НА МАНЕВИЧЧИНІ  – НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК
У селі Галузія Маневицького 
району відкрили 
новий дитсадок. Його 
відвідуватимуть 24 малюки. На 
урочистості завітали народний 
депутат Ірина Констанкевич, 
депутати Волинської облради 
від УКРОПу Вячеслав Рубльов 
та Іван Киричик. 

Діти влаштували справжнє 
свято пісні й танцю. Не стримува-
ли радощів і батьки, які чекали на 
цю подію багато років. 

– На шляху до відкриття до-
шкільного навчального закладу 
виникало чимало перепон. Дві 
попередні спроби відкрити ДНЗ у 
Галузії закінчилися невдачею. Ви-
значальну роль відіграли жителі 
села, які не втрачали надію, – роз-
повів голова Прилісненської ОТГ 
Ігор Терещенко.

– Відкриваючи нові садочки 
та школи, створюючи умови для 
гармонійного  розвитку дітей, ми 
закладаємо підвалини щасливого 
майбутнього нашої країни. Над-

Летальні випадки, 
загублені колеса 

автівок, уповільнене 
курсування карет швидкої 
допомоги – це все про дорогу 
міжнародного значення Р-14. Її 
протяжність – 154,5 кілометра. 
Шлях розпочинається з Луцька 
й веде через Ківерцівський, 
Маневицький та Любешівський 
райони до самісінького 
кордону з Білоруссю. 

Звичайно, стверджувати, що 
все дорожнє полотно у вкрай не-
задовільному стані, не можна. По-
декуди воно хоч і нагадує своїм 
виглядом про те, що тут давнень-
ко не було ремонту, все ж їхати 
можна без ускладнень. Однак на 
багатьох ділянках дороги і для во-
діїв, і для пасажирів ризики таки 
суттєві. 

КОЖНА ЯМА – РИЗИК ДЛЯ 
ПАЦІЄНТІВ У ШВИДКИХ

Близько двох місяців тому на 
стратегічній дорозі через ями на 
одній з центральних вулиць, що 
у селі Прилісне Маневицького ра-
йону, утворився автомобільний 
колапс. 

Як розповів голова Приліснен-
ської об’єднаної територіальної 
громади Ігор Терещенко, через 
незадовільний стан асфальтового 
покриття в затор відразу потрапи-
ло шість автівок. Більше того, всі 
машини «погубили» колеса. 

Ігор Ілліч додає, що за час його 
головування були випадки, коли 
навіть уночі з проханням про до-
помогу телефонували водії, які по-
трапили у такі скрутні ситуації на 
цій дорозі. 

Ігор Терещенко зауважує, що 
протяжність дороги Р-14 у ме жах 
Прилісненської ОТГ – 23 кіло-
метри. Пролягає вона через три 
села – Прилісне, Карасин та Лиш-
нівку. 

– Капітальний ремонт шляху 
Р-14 проходив ще у вісімдесятих 
роках минулого століття, – додає 
Ігор Ілліч. – Тоді готувалися до ве-
лопробігу за маршрутом Любешів-
Луцьк, саме з цієї нагоди шлях і 
приводили до ладу. 

Жителька Прилісного Вален-
тина Швець розповідає, що відтоді 
за тридцять років дорогу належно 
ні разу не ремонтували. 

Однак обласна державна адміні-
страція не передбачила коштів на 
2018 рік саме на цю дорогу. З цього 
приводу вже надіслала звернення 
в Державну службу автомобіль-
них доріг, до голови Волинської 
облдержадміністрації Володими-
ра Гунчика, – зазначила народний 
депутат. 

Ірина Констанкевич каже, що 
вже давно підготувала перелік 
аварійно небезпечних доріг 23-го 
округу, де покриття у вкрай незадо-
вільному стані. Шляхів, які потре-
бують негайного ремонту, в окрузі 
29. Серед них – і дорога Р-14. 

Нардеп наголошує, що з 2018 
року в Україні починає діяти Дер-
жавний дорожній фонд, який буде 
акумулювати кошти на ремонти 
доріг. У фонд надходитимуть гроші 
з оплачених мит і акцизних зборів. 
Найголовніше – ці кошти будуть 
цільовими і їх не можна буде ви-
користовувати ні на що інше, крім 
ремонту та будівництва шляхів.

Цьогоріч на ремонт доріг в 
Україні заклали 44 мільярди гри-
вень, що на 37% більше порівняно 
з минулим роком. Із них майже 
півмільярда надійде на Волинь. 

– Уперше за часи незалежнос-
ті України в державному бюджеті 
передбачено таку значну суму на 
ремонт доріг, – каже Ірина Кон-
станкевич. – Як народний депутат 
від 23-го округу вважаю, що част-
ка цих коштів має бути витрачена 
на дороги у районах, які до нього 
входять. Мене непокоїть те, що 
розподіл державних коштів може 
здійснюватися в ручному режимі, 
адже розпорядником буде голова 
облдержадміністрації. Сподіваю-
ся, що під час розподілу видатків 
не буде суб’єктивізму, а об’єктивно 
буде проаналізовано фактори, на 
основі яких сформують перелік до-
ріг, що першочергово потребують 
ремонту. Зокрема, буде враховано 
стан дорожнього полотна, заванта-
женість ділянок транспортом, ава-
рійність та багато інших факторів. 

За словами Ірини Констанке-
вич, практика попередніх років 
переконує в тому, що з коштами, 
передбаченими на ремонт доріг, 
було дуже багато зловживань. 

– Можливо, 2018 рік нам по-
каже діаметрально протилежні 
процеси. Дуже хочу вірити, що пе-
реможуть здоровий глузд та гос-
подарський підхід, – каже нардеп. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Маневицький район 

Її донька Тетяна Швець, яка 
нині мешкає в Луцьку та щотиж-
ня їздить цим шляхом, додає, що 
на цій ділянці дороги періодично 
проводять лише ямковий ремонт, 
який не дає бажаних результатів.

Упродовж трьох десятків років 
дорогу на території Приліснен-
ської сільради латали таки неод-
норазово. Укладання асфальту 
потребує відповідних погодних 
умов. Але, як зауважує голова 
ОТГ, ямкові ремонти проводили з 
порушеннями технологій. 

– Я не міг втручатися в госпо-
дарську діяльність інших суб’єктів 
господарювання, адже цей шлях 
контролює Cлужба автомобільних 
доріг у Волинській області, – каже 
Ігор Ілліч. 

Як пояснює голова ОТГ, виді-
лити з селищного бюджету кошти 
на ремонт цієї дороги можна, але 
через бюрократію від ідеї довелося 
відмовитися. Торік з бюджету ОТГ 
хотіли передбачити на такі види 
робіт два мільйони гривень.

– Потрібне було співфінансу-
вання нашого відділу автодору в 
розмірі хоча б однієї тисячі гри-
вень або забезпечення технічного 
нагляду за виконанням робіт. Нам 
відмовили, – каже Ігор Терещен-
ко. 

Не знайшли можливості по-
сприяти у розв’язанні питання 
щодо ремонту шляху на території 
району і керівники Маневицької 
райдержадміністрації. 

звичайно радісно, що і керівник 
Ігор Терещенко, і вся громада спо-
відують ті ж цінності, розуміючи, 
що лише інвестуючи в дітей, мож-
на побудувати сильну незалежну 
державу, – зазначила Ірина Кон-
станкевич.

Саме завдяки допомозі народ-
ного депутата в новому дитсадку 
вже встановили енергоощадні 
вікна. Це стало можливим у рам-
ках реалізації спільного проекту 
громади та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Теплий садочок – 

запорука формування здорового 
покоління», загальна вартість яко-
го сягнула 29 тисяч гривень. 

Новий дошкільний заклад від-
крився на базі Галузіївської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІ ступенів і є 
філією Прилісненського дитячого 

садочка «Колобок». Тут працюва-
тиме п’ять педагогів. 

Загалом у Галузії – більш як 60 
діток дошкільного віку. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Маневицький район

Допоки ж у верхах нікому не-
має діла до жахливих українських 
доріг, швидка такими шляхами 
дістається на виклики значно дов-
ше. 

– Через аварійний стан доріг 
карета швидкої медичної допомо-
ги приїздить упродовж 15-20 хви-
лин, а до села Лишнівка дістається 
близько 30 хвилин, – зазначає Ігор 
Терещенко. – Незважаючи на те, 
що ми маємо власну амбулаторію, 
випадки, коли треба довезти лю-
дину в Маневицьку районну лі-
карню, трапляються дуже часто.

Окрім того, саме дорогою Р-14 
часто курсує громадський тран-
спорт, який забезпечує сполучен-
ня між багатьма населеними пунк-
тами в межах Волинської області. 
Чимало українців саме цим шля-
хом прямують у Білорусь. Інша 
ж дорога, яка веде до сусідньої 
країни, пролягає через Ковель і є 
дов шою. 

Аби зменшити небезпеку на ді-
лянці дороги Р-14, яка проходить 
через Прилісне, з ініціативи голо-
ви тут вже облаштували вуличне 
освітлення за кошти місцевого 
бюджету. У планах – продовження 
таких робіт. 

У 2018 РОЦІ – 
ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ 
НА ВОЛИНСЬКІ ДОРОГИ 

По допомогу в розв’язанні пи-
тання щодо ремонту траси Р-14 
до народного депутата Ірини Кон-
станкевич звернулися жителі всіх 
чотирьох районів 23-го виборчо-
го округу – Камінь-Каширського, 
Ківерцівського, Маневицького та 
Любешівського. 

– Волинь належить до тих об-
ластей, де найгірша ситуація з до-
рожнім полотном. Особливо при-
кро це констатувати, порівнюючи зі 
Львівською та Івано-Франківською 
областями, де активно працюють 
дорожні служби, ремонтуючи до-
роги і місцевого, і державного зна-
чення, – каже нардеп. 

Ірина Мирославівна дода-
ла, що з приводу ремонту доріг і 
державного, і місцевого значення 
скерувала вже не одне депутатське 
звернення у різні інстанції. 

– Автомобільна дорога Р-14 
сполучає дві держави, тому сумні-
ву в тому, що вона вкрай важлива і 
питання її ремонту на часі, немає. 

Валентина Швець за 30 
років ремонту дороги у 
Прилісному не пригадує

Новий дошкільний заклад 
відвідуватимуть 24 малюки

Ірина Констанкевич переконана: інвестуючи 
у дітей, будуємо сильну державу

З ініціативи Ігоря Терещенка на 
ділянці дороги через Прилісне 
облаштували освітлення

Летальні випадки, загублені колеса – 
наслідки розбитих українських шляхів
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 
vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

НАШ ДЕПУТАТ З ПЕРШИХ ВУСТ

ІГОР КАДЕНЧУК: 
«ГОЛОВНЕ ДЛЯ 
ДЕПУТАТА – 
ВИКОНУВАТИ ВСІ 
ОБІЦЯНКИ»

У ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
ПРИЇЗДИТИМУТЬ ТУРИСТИ З НІМЕЧЧИНИ

УКРОПІВЦІ ІНІЦІЮВАТИМУТЬ 
ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ НА ЛІКВІДАЦІЮ 
НАСЛІДКІВ ПІДТОПЛЕННЯ

Володимиряни взяли участь у 
триденній робочій поїздці до 
німецького міста Цвікау, під 
час якої провели зустріч щодо 
залучення німецьких спеціалістів до 
модернізації котелень Володимира-
Волинського та взяли участь у 
туристичній виставці.

У складі делегації були голова фракції 
«УКРОП» у Володимир-Волинській місь-
кій раді, член постійної комісії з питань 
містобудування, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури Сергій Рад-
кевич, перший заступник міського голови 
Володимира-Волинського Ярослав Мат-
війчук та керівник заповідника «Старо-
давній Володимир» Володимир Пикалюк.

– Цвікау – це місто-партнер Во ло ди-
мира-Волинського. Під час візиту ми за-
початкували співпрацю у сфері теплопо-
стачання. Зокрема, збираємося розпочати 
реалізацію грантового проекту з модерні-
зації теплопостачання. Тобто до нашого 
міста приїдуть спеціалісти з Німеччини, 
які проведуть аудит закладів бюджетної 
сфери та допоможуть вибудувати меха-
нізм модернізації котелень Володимира-
Волинського, – розповів Сергій Радкевич.

Укропівець Ігор Каденчук – депутат Камінь-
Каширської міської ради, голова фракції 
«УКРОП». Депутатом став у 2015 році, а до 
цього провадив підприємницьку діяльність.

– Так склалося, що моя робота була весь час 
пов’язана з людьми – багато з ким знайомий не 
тільки в Камені-Каширському, а й у районі. Коли 
вирішив балотуватися в депутати, то вірив, що 
пройду, – каже Ігор Каденчук.

Однією з головних виборчих обіцянок тоді ще 
кандидата в депутати було розчистити місто та 
зробити його комфортним для людей. Найбіль-
ше чоловіка обурював стан житлово-комунальної 
сфери та сміття на вулицях.

– Через рік після того, як став депутатом, мені 
запропонували очолити Камінь-Каширське вироб-
ниче управління ЖКГ. І я почав працювати над тим, 
аби моє бачення чистого і комфортного міста втіли-
лося в реальність, – пояснює депутат.

За рік роботи Ігоря Каденчука на посаді на-
чальника ВУ ЖКГ Каменя-Каширського спільно 
із народним депутатом Іриною Констанкевич при-
дбали вакуумний автомобіль для збору та переве-
зення рідких побутових відходів, контейнери для 
роздільного збору сміття, контейнери для розділь-
ного збору твердих побутових відходів, сміттєвоз 
з боковим завантаженням та фронтальний ковшо-
вий навантажувач, обладнали причіп для розки-
дання піску, встановили зупинки і переобладнали 
вуличне освітлення у більш економний варіант. 
Крім того, триває робота над освітленням тих ву-
лиць, де раніше не було ліхтарів.

– Ми, депутати від УКРОПу, йшли на вибори, 
щоб працювати для людей. І зараз я маю унікаль-
ний шанс довести, що депутатські обіцянки – не 
пустопорожні балачки. У місті дуже багато проб-
лем, які потребують втручання і допомоги від депу-
татського корпусу. Це і розподілення земельних ді-
лянок, і ремонт вулиць та дворів, освітлення нових 
житлових масивів, – переконаний укропівець.

У всіх починаннях Ігоря Каденчука підтримує 
дружина Оксана. Вона також є депутатом Камінь-
Каширської міської ради і разом з чоловіком пра-
цює для покращення добробуту містян.

– Найголовніше в депутатській роботі – вико-
нувати обіцянки, що їх давали виборцям, і спілку-
ватися із громадою, з тими людьми, які довірили 
свій голос. Адже якщо тобі довіряють – у жодному 
разі не можна підводити людей.

Анна ВОЛОЩУК,
Камінь-Каширський

У Любешівському, 
Камінь-Каширському 

та  Ратнівському  районах 
жителі потерпають 
від підтоплень. Тут у 
воді – 1200 гектарів 
сільськогосподарських 
угідь, частина житлових 
будинків і господарських 
споруд.

Депутати від УКРОПу в 
радах різних рівнів ініціюють 
виділення коштів на розчи-
щення водовідвідних каналів 
та укріплення дамб.

Зокрема, за словами депу-
тата Любешівської об’єднаної 
територіальної громади Сер-
гія Неймарка, помічника на-
родного депутата від УКРОПу 
Ірини Констанкевич, ще влітку 
до нього зверталися жителі сіл 
Цир та Лахвичі, які нарікали 
на стан водовідвідних каналів.

– У тих селах, навіть коли 
пройде дощ, вода підтоплює 
городи, – розповідає Сергій 
Неймарк. – У 2017 році в Лю-

бешові очистили канал, який 
з’єднує річку Коростинку з 
річкою Стохід, і люди відразу 
відчули результат.

– У селі Лахвичі дуже дав-
но не чистили систему каналів, 
відтак вони перестали пропус-
кати воду. Зараз підтопило до-
роги, городи. Така вода нищить 
посіви, адже в людей на полях 
озимина росте. Крім того, за-
раз вони не можуть завезти на 
поля добрива та перегній, – до-
дає депутат Любешівської ОТГ 
укропівець Анатолій Мель-
ник. – Я вже піднімав питання 
щодо очищення каналів, проте 
влада не відреагувала.

Найгостріше проблема 
підтоплення стоїть у Камінь-
Каширському районі – вода 
вже під хатами. 

– У районі дуже багато від-
критих водойм, чи не уся тери-
торія – в низовині. Щоб убез-
печити від підтоплення села, які 
розташовані біля річки Турії, 
потрібно укріплювати дамбу. 
Проте на це потрібні шале-

Крім того, Володимир-Волинський 
включили до туристичного автобусного 
маршруту. Відвідування міста заплано-
вано на п’ятий день восьмиденного туру 
«Непізнані перлини Галичини та міста-
партнери Цвікау».

– Вражений цим містом. За 900 років 
його існування тут досі збереглися пам’ятки 

архітектури. Мрію про те, аби і наш слав-
ний Володимир-Волинський став таким. 
Хотілося б перейняти ще більше корисного 
не тільки в плані сучасних технологій, а й у 
сфері охорони, збереження та відновлення 
історичних споруд, – каже Сергій Радкевич.

Анна ВОЛОЩУК,
Володимир-Волинський

ні кош ти. У районі вже давно 
ухвалено бюджет на 2018 рік, 
в якому передбачено кошти на 
такі надзвичайні ситуації. Тож 
сподіваюся, що за першим звер-
ненням сільських голів їх будуть 
надавати, – каже голова фракції 
«УКРОП» у Камінь-Каширській 
райраді Сергій Лях.

У Ратнівському районі вже 
підтоплено 110 гектарів люд-
ських городів та паїв. За слова-
ми голови Ратнівської райради 
укропівця Михайла Макарука, 
критичної ситуації, на щастя, 
поки що немає – воду, так би 
мовити, підсушує мороз.

– Проблема підтоплення в 
Ратнівському районі виникає з 
року в рік, адже не прочищено 
12 кілометрів русла річки Гри-
нище. Нині ми виготовляємо 
проектно-кошторисну доку-
ментацію на ці роботи, і в разі 
наявності коштів у районному 
бюджеті їх буде виконано, –  
каже голова районної ради.

За словами голови фракції 
«УКРОП» у Волиньраді, рад-

ника голови Волинської облас-
ної ради Вячеслава Рубльова, 
в державному й обласному 
бюджетах є екологічний фонд, 
кошти в якому передбачені на 
відновлення меліоративних 
систем і каналів. 

– Минулоріч було про-
ведено меліоративні роботи 
в Любомльському і Шацько-
му районах, аби знизити ри-
зик підтоплення населених 
пунктів та людських полів. 
Вважаю, що роботи з розчи-
щення водовідвідних каналів 
та укріплення дамб треба про-
водити системно, а не тоді, як 
уже лихо прийде. Наразі вар-
то було б скликати екологічну 
комісію обласної ради. Саме в 
компетенції тамтешніх депу-
татів розібратися з цими проб-
лемами та скерувати кошти на 
їх розв’язання, – підсумовує 
Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Любешівський, 

Камінь-Каширський, 
Ратнівський райони  

Вода вже дісталася людських осель

Через непрочищену меліоративну систему жителів 
Камінь-Каширського району щороку підтоплює

Волинська делегація під час конференції у німецькому місті-партнері Цвікау
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СУБОТА 27 січня

П’ЯТНИЦЯ 26 січня
06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 18.05, 21.00, 
01.55 Новини

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

09.30, 10.40, 11.45, 13.30, 
16.30 Погода

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

10.50 Т/с «Бодо»
11.55, 02.50 Біатлон. Чем-

піонат Європи. Спринт 
чоловіки 10км

13.55 «Схеми»
14.30 РадіоДень
14.55, 04.20 Біатлон. Чем-

піонат Європи. Спринт 
жінки 7.5км

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 «Просто 

уяви»
00.10 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

00.55, 05.30 Бабин Яр. Без 
права на існування

05.45 Д/ф «Олександра 
Шулежко. Доля пра-
ведниці»

UA: ПЕРШИЙ

03.50, 02.50 Служба роз-
шуку дітей

03.55, 02.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19, 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
08.50 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Афера Тома-

са Крауна»
00.10 Х/ф «Втікач»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 18.00, 00.25 Т/с 

«Коли ми вдома»

07.55 Х/ф «Молода 

дружина»

09.55 Х/ф «П’ята група 

крові»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.50, 22.40, 01.15 

«Х-Фактор - 8»

СТБ
05.15 «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 Реш-
ка. Шопінг» 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. Навколосвітня по-
дорож» 18.00 «Орел і Реш-
ка» 22.00 «Вірю не Вірю» 
23.00 Х/ф «2199: Космічна 
Одіссея» 01.45 «Скептик» 
03.00 «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, 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти спра-

ведливості 16+
15.50 Т/с «На лінії життя»
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Моє нове 

життя»
23.20 Слідами іншого 

батальйону «Донбас»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 Дзер-
кало історії 08.20 Правда 
життя 09.20 Таємниці акул 
10.20 Африка: хижий світ 
11.20 Незвичайні культу-
ри 12.20 Скептик 13.20 
Потойбіччя. Сни 14.10, 
01.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Левиний рик 17.50 Диво-
винаходи 19.50, 23.40 
Великі танкові битви 
22.40 Погляд з середини 
02.10 Код доступу 

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, 13.50 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.00 «Ліга сміху 2017»
00.00 Х/ф «Мій найкра-

щий ворог»
02.05 Х/ф «Екстрасенс»
05.35 Мультфільми

06.10, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.05, 12.25 Т/с «Мережи-
во долі»

12.40 Т/с «Червона коро-
лева»

14.50, 15.50, 16.45 «Реч-
док»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.15 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «З пекла у 
пекло»

02.00 Х/ф «Юденкрайз, 
або Вічне колесо»

04.55 «Topshop»
05.25 Х/ф «Я кохаю»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська обо-
рона

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 20.20 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф 

«Людина із золотим 
пістолетом»

15.05, 16.15 Т/с «Володи-
мирська, 15»

17.35 Скетч-шоу «На 
трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Шпигун, 

який кохав мене»
02.35 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.25 Х/ф «Секретний 

ешелон»

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Карибське 

золото»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 17.30 Казки У Кіно
14.00 Т/c «Домашній 

арешт»
14.30 Віталька
16.00 Рятівники
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
22.30 Х/ф «Джек - пере-

можець велетнів»
00.00 Х/ф «Мисливці за 

хмарами»
01.30 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
02.45 Щоденники Темного

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана», 

10 серія
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень 

«Життя +»
16.20 Суспільний універ-

ситет
17.13 «Схеми»
17.30 «Протилежний 

погляд»
18.25 «Офлайн»
19.20 Погода
19.55 «Грані»
20.30 Новини. Сурдопе-

реклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 
00.30 Погода

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Завтра сьогодні
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Інша сторона
12.00, 23.30 Євромакс
12.30 Волинський 

портрет
13.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «Різдвяна 

зірка»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Злочин з ба-

гатьма невідомими»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Життя в цифрі
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Глобал 3000
22.15 Х/ф «Хороший» 

хлопчик, Різдво 
Джорджа Лопеза»

00.35 Шляхами Волині
01.05 Реформація 500
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Діаманти 

шаха»

06.00 Мультфільми

08.00, 13.05 «Відеобімба»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»

14.45 Х/ф «Чужі»

19.20 Х/ф «Озеро акул»

21.10 Х/ф «Самоволка»

23.10 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»

01.30 «Помста природи»

НТН

06.45 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічний 

патруль»
10.55 «Кримінальні 

справи»
12.40 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Мор-

ський патруль»
16.45 Т/с «Ставка більша 

за життя»
21.20 Т/с «Криміналіст - 6»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий 

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

ського Києва»
05.15 Х/ф «Я буду 

чекати...»

06.30 Докудрама «Мис-
ливці на нацистів»

09.20 Бабин Яр. Без права 
на існування

09.40 Д/ф «Примара Баби-
ного Яру»

11.00 Д/ф «Іспит на лю-
дяність»

12.00 Біблейська Колекція. 
Художній фільм «Про-
рок Ієремія.»

13.55, 00.15 Біатлон. 
Чемпіонат Європи. 
Гонка переслідування 
чоловіки 12.5км

15.00, 17.10 Д/с «Дика 
планета»

15.55, 01.40 Біатлон. 
Чемпіонат Європи. 
Гонка переслідування 
жінки 10км

16.55, 00.55 Погода
18.35 Х/ф «Старий до-

брий день подяки»
20.25 «Гордість світу»
21.00, 01.10 Новини
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
армії»

02.20 Д/ф «Українська 
революція»

03.20 Д/с «Орегонський 
путівник»

03.50 Д/ф «Вони боролись 
до загину»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.10 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.20 Ревізор
09.20 Страсті за Ревізором
11.50 Х/ф «Втікач»
14.20 Х/ф «Трейсери»
16.10 Х/ф «Карате-

пацан»
19.00 Х/ф «Останній 

володар стихій»
21.00 Х/ф «Я номер 

чотири»
23.00 Х/ф «Будинок 

воскових фігур»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «Спокута»

08.00 «Караоке на Май-

дані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.55, 00.45 «Х-Фактор - 8»

19.00 Х/ф «Добігти до 

себе»

22.50 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»

10.15 М/ф «Відважна 

Ліфі»

12.10 Х/ф «Перший пес 

держави»

14.00 «Орел і Решка»

23.50 Х/ф «Принцеса де 

Монпансьє»

02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 

Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Моє нове 

життя»
13.00, 15.20 Т/с «Об-

раниця»
17.45, 19.40 Т/с «Поране-

не серце»
22.10 Т/с «Один єдиний і 

назавжди»
01.50 Телемагазин
03.00 Т/с «20 років без 

кохання»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.30, 00.40 Містична 

Україна

08.20, 18.30 У пошуках 

істини

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 культури

01.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші »

08.00 «Сніданок. Ви-

хідний»

09.45 «Інспектор. Міста»

11.30 Х/ф «Сісі - пре-

красна імператриця»

15.40 Х/ф «Не можу 

забути тебе»

20.15 Х/ф «Випадкових 

зустрічей не буває»

00.15 «Вечірній Київ»

02.25 Х/ф «Мій найкра-

щий ворог»

1+1

06.35 Мультфільм
07.20 «Чекай мене»
08.50 «Подорожі в часі»
09.30, 03.40 Х/ф «Госпо-

дар тайги»
11.00 Х/ф «Вертикаль»
12.45 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

14.30, 20.30 Х/ф «Місце 
зустрічі змінити не 
можна»

20.00 «Подробиці»
22.15 «Великий бокс. 

Олександр Усик - Май-
ріс Брієдіс»

01.45 Х/ф «Лівша»
05.00 «Topshop»

ІНТЕР

05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00, 12.45 Факти
06.20 Більше ніж правда
07.30 Т/с «Відділ 44»
10.50, 13.00, 03.10 Х/ф 

«Постання світу»
13.15 Х/ф «Патріот»
16.10 Х/ф «І цілого світу 

замало»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні нови-

ни. Підсумки
20.05 Х/ф «007: Коор-

динати «Скайфолл»
22.45 Х/ф «Ліцензія на 

вбивство»
01.15 Х/ф «Із Росії з 

любов’ю»

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Диявол с 

трьома золотими 
волосинами»

13.00 Х/ф «Ромео та 
Джульєта»

15.00 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

16.30 М/с «Пригоди 
Котигорошка та його 
друзів»

17.30 М/ф «Турбо»
19.00 М/ф «Як приборкати 

дракона - 2»
20.30 Х/ф «Крадійка 

книжок»
22.30 Х/ф «Мисливці за 

хмарами»
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

ТЕТ
07.00 «Школа Мері Попінс»
07.15 «Казки Лірника 

Сашка»
07.30 «Як це?»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30 «Музичний про-

спект»
13.43, 19.30 Тема дня
14.13 Серіал «Роксолана», 

6 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

7 серія
16.00 Серіал «Роксолана», 

8 серія
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська веселка»
17.55 Т/ф «Каїнова 

печать»
18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. Сурдопе-

реклад
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Всім малятам-

трулялятам
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, 18.00 Глобал 3000
09.35 В гостях у Добрячка
10.00 Х/ф «Діаманти 

шаха»
12.00 Чарівна майстерня
12.30, 05.30 Волинський 

портрет
13.00 Фільм «Наш чудо-

АВЕРС вий Всесвіт»
14.00 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства
15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 Х/ф «Хороший» 

хлопчик, Різдво 
Джорджа Лопеза»

18.40, 20.30, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00, 02.00 МузейОк
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Різдвяна 

пісня»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Євромакс
01.00 Реформація 500
02.55 Х/ф «Гріх»

08.15 «ДжеДАІ. Дайджест 
2017»

10.10 Ситуация «Небез-
пека»

11.05 Х/ф «Озеро акул»
12.50 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»
16.40 Х/ф «Самоволка»
18.45 Х/ф «Самоволка 

2+2 72»
20.10 Х/ф «Чужий 3»
22.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»
00.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.00 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC on FOX 27. Го-
ловний двобій: Роналду 
Соза - Дерек Брансон». 
Трансляція з США

НТН

06.45 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»

09.30 Х/ф «Ще до ві-

йни»

12.00 «Легенди бандит-

ського Києва»

13.00 «Свідок. Агенти»

13.40, 02.55 «Речовий 

доказ»

17.15 «Переломні 80-ті»

19.00, 02.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Проект 

«Альфа»

21.10 Х/ф «Соломон 

Кейн»

23.10 Х/ф «Поля»

01.15 Т/с «Великі почуття»

02.40 «Випадковий 

свідок»

04.35 Х/ф «Грішник»

05.45 Т/с «Спадщина»

ПРОЕКТУ «УКРАЇНА 
МАЄ ТАЛАНТ» БІЛЬШЕ 
НЕ БУДЕ

Телеканал СТБ припинив 
виробництво талант-шоу «Україна 

має талант». Дев’ятий сезон проекту 
(дитячий) буде завершальним. Перший 
сезон вийшов навесні 2009 року.

Останній випуск шоу показали гляда-
чам 27 травня 2017 року. 

Ведучими дорослої версії були Оксана 
Марченко, Дмитро Танкович та Костянтин 
Томільченко, дитячої – Дмитро Танкович 
та Еля Антонова.

А суддями популярного шоу були Ігор 
Кондратюк (1-9 сезони), Слава Фролова 
(1-9 сезони), Влад Яма (1-5 сезони), Ектор 
Хіменес-Браво (6 сезон), В’ячеслав Узел-
ков (6-7 сезони ) і Dzidzio (8-9 сезони, ди-
тяча версія).

телешоу

kinru.ru

Фільм «Джек - переможець велетнів»

22:30

ТОМ ХЕНКС – 
НАЙКРАЩИЙ АКТОР 
УСІХ ЧАСІВ

За 61-річного 
голлівудського 

актора Тома Хенкса 
віддали понад 22 
тисячі голосів з-поміж 
більш як 1,1 мільйона 
користувачів порталу 
Ranker, повідомляє 
Gazeta.ua.

Зірка стрічок «Фор-
рест Гамп» та «Врятувати рядового Раяна» 
опинився на першому місці в рейтингу 
найкращих акторів усіх часів. 

Другу позицію посіла американська 
актриса Бетт Девіс («Усе про Єву», «Смерть 
на Нілі»), а замикає трійку лідерів актор те-
атру та кіно Марлон Брандо («Хрещений 
батько», «Апокаліпсис сьогодні», «Трамвай 
«Бажання»).

До десятки найвидатніших акторів в 
історії кінематографа увійшли Роберт де 
Ніро, Джеймс Стюарт, Джек Ніколсон, Кет-
рін Хепберн, Морган Фрімен, Ентоні Хоп-
кінс і Дастін Хоффман.

відзнака

Фільм «Останній володар стихій»

19:00

uakino.club

hochu.ua
w

am
c.org
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ФУТБОЛ 1

ПН 22 січня ВТ 23 січня СР 24 січня ЧТ 25 січня ПТ 26 січня СБ 27 січня НД 28 січня
06.00, 08.00, 05.25 Топ-матч 
06.10 Маріуполь - Зоря 08.10 
Ман Сіті - Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.45 Фут-
бол NEWS 10.20, 19.40 Шахтар 
- Лудогорець. Контрольна гра 
12.05 Порту - Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
13.55 Бетіс - Барселона. Чем-
піонат Іспанії 16.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Саутгемптон - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 18.45 Чемпіо-
нат Англії. Огляд туру. Прем’єра 
21.30 Світ Прем’єр-Ліги 21.55 
LIVE. Ейбар - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Брайтон - 
Челсі. Чемпіонат Англії 02.40 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
03.35 Атлетіко - Жирона. Чемпі-
онат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 Свонсі 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Шахтар - Верес. 
1/4 фіналу. Кубок України 
12.05 Бешикташ - Лейпциг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
13.55 Реал - Депортіво. Чемпіо-
нат Іспанії 19.00 Ніцца - Лаціо. 
Ліга Європи УЄФА 20.45 Бетіс 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.45 Гоффенгайм - Лівер-
пуль. Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 01.35, 03.40 Топ-матч 
01.50 Бернлі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 03.55 Ейбар - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 12.50, 01.35, 03.40 Топ-
матч 06.05 Шахтар - Лудого-
рець. Контрольна гра 07.55 
Брайтон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 09.45, 10.45, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 09.55 LIVE. Шах-
тар - Динамо (З). Контрольна 
гра 11.55, 22.50 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 13.00 LIVE. 
Жеребкування групової стадії. 
Ліга Націй УЄФА 13.55 Еспань-
йол - Севілья. Чемпіонат Іспанії 
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.30 Ман Сіті - Ньюкасл. Чемпі-
онат Англії 18.20 Шахтар - Зоря 
20.10 «Сіткорізи» 20.40 Реал 
- Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
23.45 Ліверпуль - Гоффенгайм. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.50 Саутгемптон - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 03.55 Сосьє-
дад - Сельта. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 16.20, 18.20, 
23.20, 03.35 Топ-матч 06.10, 
18.30 Шахтар - Динамо (З). 
Контрольна гра 08.10 Бернлі 
- МЮ. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Барселона - Олімпіакос. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05 Монако 
- Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 13.55 Ві-
льярреал - Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.30 Брайтон - Челсі. Чемпіо-
нат Англії 20.20, 01.25 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
20.40 Еспаньйол - Севілья. Чем-
піонат Іспанії 22.50 «Сіткорізи» 
23.35 Ліверпуль - Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.45 Ман Сіті - 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 03.55 
Реал - Депортіво

06.00, 08.00, 05.40 Топ-матч 
06.10 Аустрія - Мілан. Ліга 
Європи УЄФА 08.10 Саутгемп-
тон - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Зірка - Шахтар 
12.05 Бешикташ - Монако. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Атлетіко - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Бернлі 
- МЮ. Чемпіонат Англії 18.20 
Арсенал - БАТЕ. Ліга Європи 
УЄФА 20.10, 03.20 Світ Прем’єр-
Ліги 20.40 Шахтар - Динамо (З). 
Контрольна гра 22.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
23.10 Марибор - Ліверпуль. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.00 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 01.30 
Свонсі - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 03.50 Атлетік - Ейбар

06.00 Олімпік - Ворскла 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Вест Гем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 Реал 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 Бешикташ - Порту. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55 Шах-
тар - Лудогорець. Контрольна 
гра 16.00 Тоттенгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 17.45 Наполі 
- Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.25 LIVE. Малага - Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 21.25, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 21.40 
LIVE. Вільярреал - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Севілья 
- Ліверпуль. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 01.55 Депорті-
во - Леванте. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Олександрія - Сталь 

06.00 Малага - Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Арсенал 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Валенсія - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Лейпциг 
- Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 13.55 Шахтар 
- Динамо (З). Контрольна гра 
16.00 Вільярреал - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 17.45 Баварія 
- ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.25 LIVE. Севілья - Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 20.15 Футбол 
Tables 21.25, 23.40, 01.40, 03.45 
Топ-матч 21.40 LIVE. Барсело-
на - Алавес. Чемпіонат Іспанії 
23.50 Ліверпуль - Марибор. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.55 Депорті-
во - Леванте. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Маріуполь - Шахтар 

скандал кіно

Нещодавно телеканал «1+1» 
відзняв сюжет про популярного 
українського виконавця Олега 
Винника та його жінок. За 
словами жителів села Вербівка, 
де народився виконавець, 
співак одружився ще на початку 
1990-х років, а весілля гуляли 
на два села: від нареченої гості 
їхали за 100 км на батьківщину 
Олега, повідомляє «TСН.ua». 

Його обраницею стала Таїсія Сватко, 
яка більш відома за сценічним ім’ям Таюне. 
Пара познайомилася ще в училищі, відтоді 
вони разом. Кохана музиканта завжди по-
ряд із головним мачо української естради: 
і на концертах, і в студіях звукозапису. 

Жителі Вербівки переконують: Винник 
поводиться досить скромно, коли приїж-
джає з коханою до рідного села, навіть не 
нехтує закуповуватися у місцевих жителів 
картоплею. Їхній син-підліток вчиться у 
Європі та вже давно не бував на батьків-
щині тата.

Журналісти стверджують, що у Ви-

В американському серіалі 
«Спецназ» показали банду 
кримінальних авторитетів, які 
працюють на Волині.

«Серіал розповідає про аме-
риканський спецназ. В останній 
серії – Україна та українці, – повідо-
мив блогер Антон Ходза в інтерне-
ті. – Починається все на Волині, де українська банда 
знаходить радянські ядерні снаряди й везе їх до Варни 
продавати поганцям. А спецназ відправляють провчи-
ти кримінальних авторитетів». На думку Антона Ходзи, 
у цьому фільмі є і негатив, і позитив.

«Негатив у тому, що Україну показано як країну, 
де на старому складі на Волині може валятися ядерна 
зброя, яку банда може знайти й везти на старих ван-
тажівках через всю країну і через кордон, – зауважив 
він. – Із позитивних моментів – мапа України з Кримом, 
а також те, що бандити розмовляють українською 
мовою. Тут тобі і «Я не вбивця», і «Руки вгору!». Навіть 
агент ЦРУ українською бандитів допитував. Мабуть, з 
діаспори хтось доклався».

ОЛЕГ ВИННИК ОБРАЗИВСЯ 
НА «1+1» ЧЕРЕЗ ЖІНОК ВОЛИНЬ – В 

АМЕРИКАНСЬКОМУ 
СЕРІАЛІ

НЕДІЛЯ 28 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 Біблейська Колекція.

Художній фільм «Про-
рок Ієремія.»

11.35 Д/ф «Обсерваторія 
«Білий Слон»

12.10 Перший на селі
12.40, 20.10 Незвичайні 

культури. Док. цикл
13.55, 23.05 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 
Одиночна змішана 
естафета

14.55 Фольк-music
15.55, 23.50 Біатлон. Чем-

піонат Європи. Змішана 
естафета 2x6 + 2x7.5

17.45 Т/с «Імперія»
20.25 «Гордість світу»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
01.40 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
03.45 Д/ф «Вони боролись 

до загину»
04.15 Світло
05.10 Розсекречена історія

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50, 12.45 Факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Х/ф «Патріот»
11.00, 13.00 Х/ф «Із 

Росії з любов’ю»
13.25 Х/ф «Ліцензія на 

вбивство»
16.00 Х/ф «007: Коор-

динати «Скайфолл»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Помри, але 

не зараз»
23.10 Х/ф «І цілого світу 

замало»
01.35 Х/ф «Лікар Ноу»
03.20 Х/ф «Постання 

світу»

06.00, 05.40 Корисні під-
казки

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Турбо»
11.30 Рятівники
16.30 М/ф «Як приборкати 

дракона - 2»
18.00 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
19.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Крадійка 

книжок»
00.00 Х/ф «Вільям і 

Кейт»
01.30 Теорія зради
02.30 Віталька

07.00 «Школа Мері 
Поппінс»

07.15 «Казки Лірника 
Сашка»

07.30 «Як це?»
08.00 «Хочу бути»
08.30 «Хто в домі хазяїн»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30, 18.25 «Музичний 

проспект»
13.43 Тема дня
14.13 Серіал «Роксолана», 

9 серія, 10 серія
16.00 Фольк - music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
19.00 «Роздягалка»
19.20 Д/ф «Дисиденти. 

Левко Лук’яненко. Йти 
за совістю»

20.00 «Розсекречена 
історія»

07.05 Т/с «Коли ми вдо-

ма»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Май-

дані»

10.55, 00.55 «Х-Фактор - 8»

15.05 Х/ф «Добігти до 

себе»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.00 Х/ф «Я щаслива»

05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.10 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Перший пес 

держави»
12.10 М/ф «Відважна 

Ліфі»
14.00 «Орел і Решка»
23.35 «КВН»
02.25 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 00.40 Містична 

Україна
08.20, 18.30 У пошуках 

істини
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
01.40 Скептик

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50 «Битва громад»
10.55, 11.55, 13.05, 14.10 

«Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»

15.30 «Ліга сміху 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 Х/ф «Домашняя 

работа»
00.50 Х/ф «Екстрасенс»
04.20 Мультфільми

05.30, 20.00, 02.25 «По-
дробиці»

06.00 Мультфільм
06.25 «Великий бокс. 

Олександр Усик - Май-
ріс Брієдіс»

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 

проти Скотланд-
Ярда»

14.00 Т/с «Генеральська 
невістка»

17.50, 20.30 Т/с «Червона 
королева»

22.55 Х/ф «Варенька»
00.50 Х/ф «Мої зірки 

прекрасні»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.30, 06.50 М/с «Дра-
кони: Перегони без-
страшних»

06.49, 07.49 Kids Time
07.50 Х/ф «Карате-

пацан»
10.20 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
14.10 Х/ф «Останній 

володар стихій»
16.10 Х/ф «Я номер 

чотири»
18.20 Х/ф «Земля 

майбутнього: Світ за 
межами»

21.00 Місто
23.30 Х/ф «Березневі 

коти»
01.20 Х/ф «Трейсери»

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Всім малятам-

трулялятам
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 Рандеву
10.00 Духовність
10.30 Малюваки
11.00 Мультфільми
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Благодатна купель
13.00 Джем
14.00 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства

АВЕРС 15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 «Коляда з 

Т.Ціхоцькою»
18.00 Огляд світових 

подій
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 Х/ф «Різдвяна 
пісня»

20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Завтра сьогодні
22.05 Х/ф «Все, що я 

бажав на Різдво»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Завтра сьогодні
02.00 ФМузейОк
03.05 Х/ф «Гори дим-

лять»
05.30 Музична скринька

06.00, 23.45 «Змішані 
єдиноборства. UFC on 
FOX 27. Головний двобій: 
Роналду Соза - Дерек 
Брансон». Трансляція з 
США 07.00 Мультфільми 
08.00 Бушидо 09.05 «Дже-
ДАІ. Дайджест 2017» 11.00 

2+2 Ситуация «Небезпека» 
12.00 «Бандерлоги» 13.00 
«Помста природи» 14.05 
Т/с «Зустрічна смуга» 
16.00 Х/ф «Неймовірне 
життя Волтера Мітті» 
18.00 Х/ф «Великий сол-
дат» 19.50 Х/ф «Транс» 
21.45 Х/ф «Общак» 02.00 
«Облом.UA.» 

НТН

10.00 «Україна вражає»
11.45 Х/ф «Проект 

«Альфа»
13.15 Х/ф «Пацани»
15.05 «Легенди карного 

розшуку»
16.35 Х/ф «Соломон 

Кейн»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Женя, Же-

нєчка та «катюша»
20.45 «Добрий вечір»
22.45 Х/ф «Люби мене»
00.45 Х/ф «Поля»
02.40 «Таємниці кримі-

нального світу»

«ДАХАБРАХА» РЕКЛАМУЄ 
БРЕНД БЕКХЕМА 

Колишній британський футболіст 
Девід Бекхем заснував бренд 

під назвою House 99. Назва торгової 
марки символічна: у 1999 році Девід 
одружився з Вікторією Бекхем. Фірма 
футболіста виготовляє засоби для 
догляду за шкірою та волоссям, пише 
Karabas Live.

В інтернеті з’явився перший реклам-
ний ролик, саундтреком до якого стала піс-
ня «Шо з-под дуба» гурту «ДахаБраха».

Менеджер групи Ірина Горбань розпо-
віла, що автори реклами навіть не розду-
мували, коли обирали цей трек.

«Вибір дуже конкретний і чіткий, – каже 
вона. – Одразу надіслали чорновий монтаж 
із цією музикою. У виробників ролика були 
й інші варіанти, проте замовник обрав і на-
поліг саме на нашій пісні». 

знай наших!

Фільм «Я номер чотири»

16:10

livelib.ru

нника була ще одна жінка, якій він навіть 
присвятив пісню. Йдеться про Ніну Пече-
рицю – шкільне нещасливе кохання спі-
вака. Його однокласники переконують, 
що той ховав почуття, а вже в творчості 
оспівав своє кохання під іменем Ніно. У 
сюжеті йдеться, що зараз жінка працює 
продавчинею і від камери ховається, бо, 
мовляв, продюсер Винника забороняє їй 
говорити, оскільки сам співак начебто со-

ромиться минулого.
Попри все, найголовнішою жінкою у 

житті Олега Винника все ж залишається 
його мати Ганна Яківна. Вона живе сама, 
її чоловік помер. Жінці має виповнитися 
80 років. Місцеві кажуть, що вона колись 
працювала на фермі та дуже гарно співала. 
Цілком імовірно, що саме від неї син успад-
кував талант.

Представники Олега Винника пере-
конують, що журналісти телеканалу «1+1» 
«цілеспрямовано, безцеремонно влізли 
в особисте життя артиста, образили його 
честь і гідність». Сам Винник каже, що й іс-
торія пісні «Ніно» не відповідає дійсності.  

«Налякали дівчину в магазині, самі все 
придумали та самі повірили. Сенсацію з ні-
сенітниць зліпили», – наголошує менеджер 
співака.

На його думку, представники телека-
налу «1+1» ображені на співака, адже вони 
часто запрошували Винника у свої проек-
ти, але він завжди їм відмовляв.

uznayvse.ru

im
db.com

Олег Винник і Таїсія Сватко

24tv.ua

І от заходиш ти в 
супермаркеті до 
винного відділу 

й розумієш: 
так... не все 

ще в житті ти 
спробував, не 

все...

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Обраниця»
13.20 Т/с «Поранене 

серце»
17.10, 21.00 Т/с «Півкроку 

до сім’ї»
19.00, 05.30 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
22.50 Х/ф «Шукаю 

тебе»
00.45 Реальна містика
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «20 років без 

кохання»
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 МФО 303440

ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ 
ПРО КУРКУМУ
Завдяки речовині куркуміну, яка входить до ї ї складу, 
куркума знижує рівень шкідливого холестерину в 
крові, нормалізує склад жовчі, підвищує загальний 
імунітет і активізує обмін речовин.
Поліпшуючи стан печінки, вона не тільки очищає 
кров і покращує ї ї циркуляцію, а й стимулює 
утворення еритроцитів.
Ця спеція є також чудовим натуральним 
антибіотиком, тому ї ї можна використовувати як 
бактерицидний і антисептичний засіб. 
Застосування куркуми має два протипоказання: 
ї ї не можна вживати в разі гепатиту та вагітності 
(спричиняє скорочення матки, що може 
спровокувати викидень).

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (га-
зові, твердопаливні, електрич-
ні), газові колонки, конвектори, 
електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і 
насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газо-
ві лічильники й регулятори тиску. 
050-736-93-28.

 Виготовляємо і продаємо ко-
льорові металеві штахети з 
одно- та двоcтороннім фарбу-
ванням, ширина – від 8 до 13 см 
(матові, глянцеві, золотий дуб, 
темний дуб). Оцинковані труби, 
ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

АВТО

 Продам запчастини до Т-40, 
МТЗ (колеса передні на ЮМЗ, не-
ведучий передок СРСР), НШ-100, 
колінвал, 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 хорошому робочому стані. До-
ставка в межах Волинської об-
ласті безплатна. 066-470-91-24,
097-127-72-34.

 Продам Т-25, картоплекомбайни 
«Анна», «Болько», «Карлик», гно-
єрозкидач, прес, підбирач, кар-
топлекопалку, одно- та дворяд-
ну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

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

 Продам Volkswagen Passat B4 
універсал білого кольору (1996 
р.): двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гід-
ропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 
(Валерій).

цікаво їжа – ліки

 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 
гарбузів, трактор МТЗ-82 (мала 
кабіна), а також засіб проти дро-
тяника. Недорого. Ціна договірна. 
098-461-20-57.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам земельну ді-
лянку (0,12 га) в с. Мстишин Луць-
кого р-ну. 300 ум. од. за 0,01 га. 
Можливий торг. 050-666-47-03.

 Продам 2-кімн. квартиру в м. Ро-
жище, центральна вулиця, 2-й по-
верх двоповерх. будинку. Євроре-
монт, пластикові вікна, замінена 
сантехніка, проводка, якісний ла-
мінат, вхідні й міжкімнатні две-
рі, камін. Сучасні світильники, що 
реа гують на рух. Можливо під ка-
бінет. 099-315-22-72.

 Продам земельну ділянку пло-
щею 30 соток під забудову в с. Це-
перів Луцького р-ну (9 км від міс-
та). Є льох, криниця, тимчасівка. 
Підведено електрику. Ціна дого-
вірна. 095-077-39-82 (Віта).

 Продам дерев’яний буди-
нок у м. Любомль, вул. 1 Травня 
(3 кімн., є літня кухня, гараж, хлів, 
льох, земельна ділянка 13 соток). 
Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

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

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

 Продам земельну ділянку пло-
щею 10,2 сотки під забудо-
ву в с. Великий Омеляник на бе-
резі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

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

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

 Продам газифікований житло-
вий цегляний будинок з усіма на-
двірними спорудами в с. Марко-
вичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

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

РОБОТА

 Візьму на роботу продавців у 
продуктовий магазин в Луцьку, 
з/п 7328 грн, офіційне праце-
влаштування, зручний робочий 
графік. 095-704-44-94.

 Потрібні на роботу в Луцьку 
столяр, шліфувальник, фарбу-
вальник (можна після профтех-
училища). З/п 5000-12000 грн. 
066-779-96-80.

 Виробниче підприємство запро-
шує на роботу працівників робо-
чих спеціальностей. Зарплата від 
8000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. 068-302-28-56.

 На харчове та кондитерське 
виробництво потрібні працівни-
ки (жінки) для роботи на устатку-
ванні (ЗП від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, прибиральниці й 
різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: бу-
дівельні спеціальності; різноро-
бочі на склади, фабрики; зва-
рювальники, слюсарі, столяри. 
Високі зарплати, перевірені робо-
тодавці. Візова підтримка. Дове-
зення до місця праці. (Ліц. МСПУ 

ЩОБ В ОСЕЛІ БУЛИ 
МИР І ДОСТАТОК ЗАМІСТЬ ТАБЛЕТОК – 

КУРКУМА

серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продук-
товий супермаркет «Biedronka» 
(Польща). Робота для жінок – ви-
кладання товарів на полиці, при-
йом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 
днів на тижд.). Зарплата – 10 зл./
год. Житло безплатне. Чоловіків 
запрошують на роботу на продук-
тових складах. Обов’язки: пересу-
вання складом на електрокарах, 
завантаження товару та достав-
ка до місця вивантаження. Про-
ходження інструктажу з техні-
ки безпеки 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 вакан-
сії – 100% безплатні.

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

ПОСЛУГИ

 Надаю послуги вантажних пе-
ревезень. Металевий кузов до 

30 тонн. Перевезення будь-
куди. Дешево. 050-90-68-408, 
068-77-87-837.

 Надаю інформпослуги: без-
платна консультація, повний пакет 
документів на візу (запрошення, 
анкета, страховка тощо). Луцьк, 
вул. Ковельська, 1. 099-315-22-72 
(Ок сана Володимирівна).

РІЗНЕ

 Відео-, фотознімання урочис-
тих подій, організація музич-
ного супроводу. Можливий ви-
їзд у райони. 050-985-41-13, 
067-194-82-67. 

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

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

 Продам саджанці малини, 
сорт Зюгана – високоурожай-
ний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.

Фен-шуй – наука 
про енергетичну 
організацію простору. 

Вона навчає, як привабити 
гармонію, здоров’я, успіх і 
достаток у своє життя. 

За східним уявленням, небесне 
щастя – це те, що людина отримує в 
мить народження, людське щастя – 
свідомі дії людини (її заслуги, стиль 
мислення, освіта, риси характеру, 
вчинки), земне щастя – земні енер-
гопотоки, які впливають на події, 
здоров’я, стосунки та інші мо-
менти в часі й просторі. Змінити 
стан земного нещастя (усунути 
тимчасовий енергетичний дис-
баланс) можна тільки позитив-
ною енергетикою. Як це зробити 
правильно, радить біоенергетик 
міжнародного рівня Олена Єрьоміна. 

ГРОШІ В ХАТУ 
ПРИВАБИТЬ ГОРЩИК 
БАГАТСТВА

За достаток у домі відповідає сек-
тор південного сходу. У цьому секторі 
можете розташувати так званий гор-
щик багатства. Це може бути глиняна 
або кришталева ваза. «Горщик» стави-
мо в затишному місці, подалі від чужо-
го ока, й нікому про нього не розпові-
даємо. Кладемо туди гроші, прикраси, 
різні монети й купюри різних валют. 
А під скатертину обов’язково треба 
покласти кілька великих купюр. Тоді 
гроші завжди будуть в оселі.

Створюйте вдома більше руху, 
давайте рух грошам, видавайте їх, не 
відкладайте «на потім». Дякуйте Бо-
гові за те, що маєте: дах над головою, 
здоров’я, сім’ю, дітей, рідних. 

ЗОБРАЖЕННЯ ДОБРА 
ВБЕРЕЖУТЬ ВІД СВАРОК 

Щоб сварки в домівці ущухли, у 
секторі південного заходу треба по-

ставити дві однакові 
китайські порцелянові 

вази. Нема китайських – 
ставимо будь-які інші. Голов-

не, щоб вони були однаковими.
І ще: не тримайте вдома зображень 

злих, хижих тварин. Наприклад, тигра 
на пледі. Інакше цей агресивний сигнал 
передаватиметься тому, хто спить під 
таким пледом. Замініть тигрів квітами – 
й людина стане мирною.

А для кар’єрного зростання фен-
шуй рекомендує використовувати 
північний сектор вашого помешкан-
ня – це сектор кар’єри. У ньому треба 
розмістити або зображення риби, або 
фігурку орла.

ВИКИНЬТЕ МОТЛОХ – 
ПОВЕРНЕТЬСЯ ЗДОРОВ’Я 

Наше здоров’я, добробут, успіш-
ність, наші статки, мир в оселі багато у 
чому залежать від речей, якими ми себе 
оточуємо. Якщо вдома багато старих 
речей, різного мотлоху, поламаних ігра-
шок, стоптаного взуття, битого чи щер-
батого посуду, то у вас постійно буде й 
багато проблем у різних сферах життя – 
від хвороб до невдач у будь-якій справі.

Викидайте старі речі без жалю! 
Якщо у вас померла людина, яка тяжко 
хворіла, то не тримайте в себе її речей, 
а тим більше, не носіть їх. Пам’ять про 
померлу близьку людину нехай збері-
гається у вашому серці.

У європейських країнах річ, яку не 
носили або не вдягали протягом року, 
викидають чи здають до секонд-хенду, 
навіть коли ця річ нова. І ось такі речі 
потрапляють на наш ринок у вигляді 
«одягу з Європи».

Якщо ж ви таким одягом чи взут-
тям користуєтеся, то, аби проблеми й 
хвороби перших власників не пере-
кинулися на вас, зробіть так: засипте 
всередину взуття сіль, і нехай воно так 
постоїть дві-три доби, потім сіль ви-
сипте, витріть взуття насухо й носіть 
його на здоров’я.

Так само в міцному сольовому роз-
чині вимочіть ковдри, простирадла з 
секонд-хенду, виперіть, просушіть їх 
і лише потім користуйтеся. Будь-який 
верхній одяг можна просто покласти в 
мішок і на добу засипати сіллю, а потім 
її струснути. Після цього його можна 
одягати. Сіль вбирає будь-яку негатив-
ну енергетику.
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Для очищення печінки 
та жовчного міхура 

є багато ефективних 
методик. На жаль, 
вони підходять не всім. 
Особливо для хворих на 
жовчнокам’яну хворобу 
(камінь може застрягти в 
жовчній протоці, внаслідок 
чого виникне потреба 
хірургічного втручання).

Та є неймовірно простий і 
абсолютно безпечний спосіб 
очищення печінки й жовчного 
міхура. До того ж, дуже дієвий.

У чому він полягає? У по-
стійному вживанні куркуми. Ця 
приправа має вигляд яскраво-
жовтого порошку, ніжний гірку-
ватий запах і смак. Продається в 
багатьох магазинах і на ринках. 
Її потрібно додавати в усі страви, 
які ви їсте: перші, другі, салати.

Кількість куркуми на одну 
порцію не має перевищувати 
0,5 г: приблизно стільки міс-

титься на кінчику ножа. Через 
3-6 місяців регулярного спо-
живання куркуми зникають 
відчуття тяжкості в ділянці пе-
чінки, нудота, відчуття гіркоти в 
роті, язик очищається від жов-
того нальоту і стає рожевим. У 
багатьох людей відпадає по-
треба в застосуванні «печінко-
вих», знеболювальних та інших 
медичних препаратів.

Багато натуропатів вважа-
ють, що людям, які мають проб-
леми з печінкою і жовчним 
міхуром, куркума не просто 
потрібна, а життєво необхідна. 
Завдяки їй гепатобіліарна сис-
тема людини почне працюва-
ти злагоджено, як 
швейцарський 
годинник. 

fortunagid.com
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Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко
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  Вадим та Анна 
ПАНАФІДІНИ
Луцьк

знай наших

життєва наука

  Марта ЮЛАНТОВА

На свята вирішила 
навідати батьків, які 

живуть у віддаленому 
поліському селі. Щоби 
встигнути їм щось 
допомогти, взяла квиток на 
перший автобус. Думала, 
подрімаю у дорозі. Але 
Бог послав таку говірку 
сусідку по сидінню, що 
спати не було як. Марія 
Іванівна дуже емоційно 
розповідала про свого 
сина-одинака, якому ніяк 
не вдається влаштувати 
особисте життя. 

– Ото їду в село, до сестри, щоб 
запросити на вечірку – син втретє 
одружується. Ви, може, подумаєте, 
що він якийсь безтолковий у мене, 
але це не так. Просто Василькові 
ніяк не щастить із жінками. На ро-
боті його шанують, недавно підви-
щили. Друзів має багато, є з ким на 
полювання чи риболовлю поїхати. 
А от на особистому фронті – постій-
ні поразки...

За словами Марії Іванівни, жін-
ки років 65-ти, вона деякий час ви-
ховувала сина сама. Тому мусила 
якось викручуватися, шиючи на за-
мовлення одяг. 

– Із першим чоловіком, бать-
ком Василька, ми одружилися дуже 
молодими. Він щойно відслужив в 

ПЕРША ДРУЖИНА – ВІД БОГА, 
ДРУГА – ВІД ЛЮДЕЙ, А ТРЕТЯ? 

армії, я тільки закінчила ПТУ. Трохи 
позустрічалися, я завагітніла. Муси-
ли одружуватися, але пуття з того 
шлюбу не було. Я вибрики cвого 
благовірного терпіла, доки не почав 
піднімати на мене руку. От тоді ми і 
розпрощалися, – розповідала жінка, 
час до часу поправляючи налакова-
не фарбоване волосся. – Спочатку 
було важко жити удвох із сином на 
одну зарплату. Але так тривало не-
довго: через кілька років сестра 
познайомила із підприємливим 
солом’яним удівцем. Від Петра втек-
ла дружина, яку звабив коханець. 
Він був не скупий: не шкодував гро-

шей ні для мене, ні для мого сина. 
Єдине, що мене постійно муляло, то 
Петрові доньки, яким він ніколи ні в 
чому не відмовляв. Вони регулярно 
надзвонювали батькові і вимагали 
гроші! – обурювалася жінка. 

Але щойно Петро видав обох 
доньок заміж, Марія Іванівна напо-
лягла, аби їх утримували чоловіки, і 
стала суворо контролювати сімейні 
витрати. Натомість більше уваги пе-
репадало Василькові. 

– Мій син ріс гордою дитиною, 
тому відмовився від навчання в ін-
ституті, хоча ми могли купити йому 
готовий диплом. Роботу на той час 

було важко знайти, тому Василько 
сидів удома. Ну і, звісно, як кожна 
молода людина, хотів розважати-
ся. На дискотеці познайомився з 
дівкою, старшою на три роки. Вона 
швидко обкрутила мого сина і зава-
гітніла. Василько мусив женитися. 
Але той шлюб тривав недовго, вони 
розлучилися, щойно внукові випов-
нилося два рочки. Невістка не пус-
кала Василька на зустрічі з друзями, 
примушувала шукати роботу. Одне 
слово, вони не зійшлися характера-
ми, – підсумувала Марія Іванівна.

Василько не довго парубкував: 
за два роки знову пішов під вінець. 
За словами матері, друга невістка 
була його юнацьким коханням. У 
молодості не звертала на Василька 
уваги, але ближче до тридцяти ро-
ків таки погодилася вийти за нього 
заміж. 

– Друга невістка була повною 
протилежністю першої, – переко-
нувала мене жінка. – Вона гарно 
впливала на мого сина, він влашту-
вався на роботу. Але коли невістка 
завагітніла, почалися проблеми. 
Ну, Василько ж не міг зриватися 
з роботи і їхати до неї у лікарню? 
А їй то те привези, то се... Пологи 
були важкими, внук народився не-
доношеним – то все тому, що неві-
сточка себе у молодості не берегла. 

З пологового приїхала нервова, до 
всього доскіпувалася. Я її не впізна-
вала – так змінилася. А Василько ж 
возив великого начальника, зран-
ку до ночі мусив бути на роботі. От 
вона і влаштовувала скандали, а по-
тім узагалі втекла до мами.      

Чому Василько розлучився з 
другою дружиною, Марія Іванів-
на до пуття не пояснила. Сказала 
лишень, що цей розрив син важко 
переживав. І якби не Кіра, третя по-
тенційна невістка, хтозна, чим усе 
закінчилося б. Мовляв, у Василька 
були кількаденні запої, якось він на-
віть потрапив в аварію. Але зустріч 
із Кірою витягла його з цієї депре-
сії. Набагато молодша за Василька 
дівчина змусила його зав’язати зі 
спиртним і взятися за розум. Так, 
вона – шикарна жінка, тому й не 
дивно, що Василько купує їй стиль-
ний одяг, імпортне взуття, дорогу 
косметику. А нещодавно Кіра ви-
рішила отримати водійські права, 
щоб у разі чого підстраховувати Ва-
силька за кермом.

– Син наче на світ народився, 
такий щасливий, – щебетала Марія 
Іванівна. – Нещодавно подали за-
яву, будуть розписуватися. Василько 
вперто відмовляється від урочистос-
тей. Але ж у Кіри – це перший шлюб. 
Як же без білої сукні та фати? От їду, 
запрошу найближчу родину. Хоч і 
сміються вони з мене: мовляв, скіль-
ки разів подарунки на весілля будуть 
готувати, та мені байдуже. Синові 
вид ніше, з ким йому жити...

Єлизавета Яковенко 
з 9 років займається 
музикою, має 

унікальний голос та 
харизму. Це допомогло їй 
здобути не одну перемогу 
на міжнародних конкурсах. 
Нещодавно Ліза вийшла 
у фінал проекту «Голос. 
Діти», завдяки чому стала 
відомою на всю Україну. 

ЗА ТАЛАНОВИТУ 
ВОЛИНЯНКУ БОРОЛИСЯ 
ВСІ СУДДІ

Дівчина зуміла підкорити серця 
усіх суддів, однак обрала тренером 
на проекті Наталію Могилевську. На 
прослуховуваннях наосліп 15-річна 
лучанка з перших хвилин вразила 
унікальним і дуже рідкісним голо-
сом. Після виконання пісні I put a 
spell on you співачки Енні Леннокс 
усі судді захотіли взяти волинянку 
до себе в команду.

В ексклюзивному інтерв’ю дів-
чина розповіла про здобутий до-
свід та перемоги передовсім над 
собою.

– Перед виходом на сцену страх 
зник і я вийшла у зал. Під час ви-
ступу думала про пісню і як на це 
відреа гують глядачі. Тому сконцен-
трувалася на музиці, на композиції. 
Коли всі судді повернулися, для 
мене це було неочікувано. Я не спо-
дівалася отримати таку високу оцін-
ку. Тому просто стояла і дивилася на 
них, бо не могла промовити й слова. 
Це було трохи дивно, коли виникли 
пау за й обмін поглядами, – пригадує 
Ліза. Та додає: виконуючи пісню, ба-
гато імпровізувала, виявляла свою 
манеру співу. А це не лише тембр го-
лосу та техніка, а певний стиль, який 
є у кожного вокаліста.

Рішення взяти участь у конкур-
сі, каже Єлизавета Яковенко, було 
незапланованим.

– Я займалася музикою і поза 
проектом. Прийти сюди вирішила 
спонтанно. Я вже у такому віці, коли 

ЄЛИЗАВЕТА ЯКОВЕНКО: 
«МЕНЕ БЕЗ МУЗИКИ НЕМАЄ»

пора ухвалювати рішення. Треба ду-
мати, що буду робити далі, як буду-
ватиму майбутнє, з чого починати-
му. «Голос. Діти» – це хороший старт, 
адже є можливість попрацювати зі 
справжніми професіоналами – му-
зикантами, продюсерами. Завдяки 
цим людям я побачила себе з іншо-
го боку, багато в чому змінила свою 
думку, зокрема й щодо музики, – 
каже дівчина.

ГОЛОС ЛІЗИ ЯКОВЕНКО 
СТАВ ВІДКРИТТЯМ 
СЕЗОНУ  

Спочатку Єлизавета хотіла по-
трапити в команду Дмитра Мо-
натика, бо вважає його сильним 
музикантом. Але все-таки вибрала 
Наталю Могилевську. Зіркова тре-
нерка відзначила, що у Єлизавети 
дуже рідкісний голос – альт, завдя-
ки йому вона стала відкриттям цьо-
го сезону проекту «Голос. Діти».

– Наталя стільки усього пере-
жила на сцені і в житті. У цієї співач-
ки я могла навчитися перемагати 
себе. Тому перед виходом на сцену 
чітко вирішила, до кого потрібно 
йти. З Могилевською я відкрилася. 
Вона має великий досвід, з нею ці-

каво працювати, – розповідає Єли-
завета.

– У роботі Могилевська біль-
ше виявляла себе як режисер. На 
репетиціях давала чіткі поради не 
лише як вокалісту, розповідаючи 
про техніку і манеру, а як артисту. 
Вона мене дуже добре відчувала. 
Про Могилевську я можу сказати 
так: вона – складна людина у хоро-
шому сенсі. У неї величезний багаж 
ідей. Одне слово – вона надзви-
чайна! Після закінчення проекту я 
з нею не продовжую спілкування, 
треба трохи відпочити, ставити нові 
цілі та йти до них. Думаю зараз, як 
мені бути далі, де здобувати знання 
в музиці. Бо ж під час проекту про-
пустила багато занять, зокрема з 
англійської. Зараз шукаю виходи за 
кордон, придивляюся до навчаль-
них закладів, аби стати професіо-
налом. Я пишу музику і думала саме 
про неї більше, ніж про перемогу в 
проекті, – каже Ліза.

«ВАША ГОЛОВНА 
ПЕРЕМОГА В ЦЬОМУ 
ПРОЕКТІ ВІДБУЛАСЯ»

Ці слова Могилевської у пам’ять 
Лізи вкарбувалися назавжди. 

– Наталія мала на увазі, що я ді-
йшла до фіналу, долаючи труднощі 
та нерозуміння. Я переборола свою 
гординю й навчилася дослухатися 
до людей. Коли я співаю, то відкри-
ваюся і можу кричати про свої емо-
ції, біль. Адже музика – це життя. Ба-
гато людей на сцені розкриваються, 
я серед таких. Інколи у складні мо-
менти люди ходять до психотера-
певта, а мені він не потрібен, адже я 
маю музику. Коли виходжу на сцену, 
то через вокал вихлюпую усе зай-
ве. На проекті моєю опорою була 
музика. Я розуміла, що скоро це все 
скінчиться, тому важко було скон-
центруватися у фіналі. Але я бачила 
перед собою майбутнє, до якого 
йду, – ділиться молода співачка.

Єлизавета Яковенко займається 
музикою з 9 років, проте справж-
ньою співачкою відчула себе лише 
зараз.

– Раніше я неграмотно ставила-
ся до вокалу, несерйозно працюва-
ла, хоча й любила це. Я була лише 
дитиною і не розуміла, що треба 
вкладати час та сили задля резуль-
тату. Це більше було для особистого 
задоволення, для душі, а професій-
но почала займатися лише півтора 

року тому. Зараз усе по-іншому, 
адже я починаю рости і є ще куди 
розвиватися.

НАСТУПНА ЦІЛЬ – 
ВИХІД ВЛАСНОГО 
АЛЬБОМУ

– Я не можу назвати себе кон-
курсною дитиною, адже мені біль-
ше подобається бути в ролі артис-
та, а не конкурсанта. Тому таких 
виступів було небагато. Два роки 
тому я спробувала себе на проекті 
«Голос. Діти», але не пройшла. Далі 
поїхала в Буковель на фестиваль 
«Покоління junior» від продюсер-
ського центру Paradiz Україна, де 
отримала спецприз. Там мене за-
просили в Ізраїль на конкурс «Се-
редземне море», де зустрілася з 
багатьма впливовими людьми в 
музиці. Вони мені підказали, над 
чим варто попрацювати, аби роз-
критися. На тому конкурсі я здобу-
ла гран-прі, а далі все закрутилося. 
Брала участь у конкурсі від музич-
ного каналу Music Box, де теж ста-
ла фіналісткою. Також була учас-
ницею Міжднародного дитячого 
фестивалю Paradise Holiday. Відтоді 
стало все по-іншому, я розвиваюся 
як музикант, пишу музику. А пишу 
я англійською мовою, складно ска-
зати, який це стиль, адже немає 
аранжування. Є лише кілька демо-
версій.

Мене без музики немає. Я за-
ймаюся самоосвітою, вивчаю ан-
глійську, школу не відвідую, адже 
екзамени складаю екстерном. Ба-
гато працюю над собою, – розпові-
дає Єлизавета й додає, що наступна 
ціль – вихід сольного альбому.

– Вершина, до якої я зараз іду, – 
вихід мого сольного альбому. Над 
цим уже працюю. Не обіцяю, що це 
буде скоро, але вже маю три «дем-
ки» та багато текстів, імпровізацій, 
акордів. Коли я це зроблю, то руха-
тимуся далі, адже хочу знайомитися 
з цікавими людьми та розвивати-
ся, – підсумовує Єлизавета.

1plus1.ua

love-facts.com

У Лізи – унікальний голос «Голос. Діти» – це хороший старт
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

і в горі, і в радості «ВІНЧАТИСЯ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО 
НАТЩЕСЕРЦЕ», – СВЯЩЕНИК 

  Галина ТЕРНОВА 

святині СІМ ЧУДОТВОРНИХ ІКОН УКРАЇНИ

БОЯНСЬКА ІКОНА ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ

Ікона Божої Матері є типовою одигі-
трією. Святиню написано у 1991 році для 
іконостаса відновленої Боянської парафі-
яльної церкви Різдва Пресвятої Богороди-
ці. Перше диво явилося у 1993 році під час 
богослужіння в храмі напередодні свята 
Миколая Чудотворця. Присутні християни 
стали свідками того, як очі Богородиці на-
повнилися слізьми.

Після закінчення служби настоятель церк-
ви отець Михаїл закрив та опечатав церкву й 
доповів про випадок правлячому архієрею. 
Наступного дня єпархіальна комісія на чолі з 
єпископом Онуфрієм зафіксувала факт явлен-
ня чудотворної ікони.

Того ж року було зафіксовано ще два фак-
ти чудес, пов’язаних з Боянською іконою Бо-
городиці. Зцілилися двоє онкохворих: юнак 
Георгій з Хмельницької області та священик 
Ігор з Польщі.

РАДОМИШЛЬСЬКА (ІВЕРСЬКА) 
ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ

У 1993 році сім’я лікарів півроку безплат-
но доглядала за хворою. На знак подяки їм на 
Різдво подарували поліграфічну ікону Івер-
ської Божої Матері. Після повернення з від-
пустки родина побачила, що образ вкритий 
краплинками. Найбільші були на ніжці Спаси-
теля і на руці Богородиці. Господарі обережно 
зняли одну крапельку ватою. Рідина одразу ж 
перетворилася на білі кристали. 

Про це повідомили настоятеля Свято-
Миколаївського храму отця Євгенія. Перед 
мироточивою іконою стали щодня читати 
акафіст Божій Матері. Краплини ще більше 
вкрили образ, і він став трохи світлішим. Ікону 
перенесли до Свято-Миколаївського храму 
Радомишля. 

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ 
«КИЇВСЬКА-БАРСЬКА»

Святиня перебуває у Хрестовоздвижен-
ській церкві Києво-Печерської Лаври. Це 
одне з найбільших див нашого часу.

У 1970 році київський священик Тимофій 
Шайдуров купив будинок у двох жінок. На 
горищі зберігалися старі церковні речі. На 
шматку мішковини була ікона, напис на якій 
стерся від часу. Священик завіз її матушці 
Ананії, а вона доручила своїй послушниці 
Таїсії пустити полотно в річку за течією. Біля 
річки на послушницю звернув увагу міліціо-
нер, тому вона повернулася з тканиною в ке-
лію. У 1972 році на свято Успіння на полотні 
чітко проявилися два хрести: вгорі й трохи 
нижче – збоку. Протягом року на полотні пов-
ністю проявилися всі деталі ікони.

Спочатку зображення було чорно-білим, 
а пізніше стало кольоровим. Коли ікона ще 

ля цього його з дружиною вразила хвороба, і 
зцілилося подружжя лише після того, як по-
вернуло чудотворний образ у монастир.

Відтоді ікона перебуває в особливому кіо-
ті у формі зірки, що сяє, в третьому ярусі над 
царськими вратами іконостасу Успенського 
собору. Звідти її спеціально опускають для 
поклоніння паломників.

ОХТИРСЬКИЙ ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ
Охтирський образ Божої Матері був яв-

лений у ХVІІІ столітті. Його побачив священик 
Покровської церкви містечка Охтирка Василь 
Данилів. Чоловік вийшов на город біля храму 
й побачив світло, що сходило від ікони Божої 
Матері, яка лежала в траві. Три роки образ 
стояв удома в священика, а потім Богородиця 
з’явилася отцю Василю уві сні й наказала ви-
терти з ікони пил. У другому сні вона звеліла 
не виливати воду після миття, а зцілювати нею 
хворих. Відтоді від образа зцілюються люди. 

У 1751 році Священний Синод постановив 
вважати новоявлену Охтирську ікону чудо-
творною. Нині у Свято-Покровському храмі 
Охтирки зберігається копія цього образа.

КАСПЕРІВСЬКА ІКОНА БОЖОЇ 
МАТЕРІ

Це найвідоміша християнська святиня 
півдня України. Зараз чудотворна ікона пере-
буває у Свято-Успенському кафедральному 
соборі в Одесі.

Касперівська ікона прибула на терени 
України з родиною серба з Трансільванії. Ста-
лося це в середині XVIII століття. Образ був 
родинною реліквією, яку передавали від по-
коління до покоління. У 1809 році власницею 
ікони стала херсонська поміщиця Іуліанія 
Касперова. Жінка переживала важкі часи, 
тому часто молилася перед нею. Вона роз-
повідала про свої негаразди та зверталася 
до Богородиці зі щирою молитвою. Згодом 
потьмянілий старовинний образ оновився, 
стало чітко видно кожну рису Богородиці та 
Божого Немовляти.

Що треба для того, 
аби повінчатися, 
кому не можна 

здійснювати обряд та 
чи можна їсти перед 
вінчанням, розповідає 
священик Андрій Хромяк.

«Шлюб у християнстві заведе-
но називати таїнством, оскільки 
під зовнішнім обрядом, який звер-
шує священик у храмі, молодятам 
невидимо подається Боже благо-
словення на сімейне життя, наро-
дження та виховання дітей, – каже 
священик Андрій Хромяк. – Хрис-
тиянський шлюб може бути тільки 
єдиним. Таємниця шлюбної любові 
в тому, що люди цілком віддають 
себе і своє життя одне одному. У цій 
любові особистість людини не може 
роз’єднуватися, а всеціла шлюбна 
любов вимірюється вічністю». 

ЩО ТРЕБА ДЛЯ 
ВІНЧАННЯ  

Для вінчання молодятам у церк-
ву слід узяти свідоцтво про одру-
ження, яке видає відділення РАЦСу. 
У багатьох храмах не вимагають 
пред’явлення документа, оскільки 
вважають, що істинний шлюб укла-
дається на небесах. Працівники 
церкви просто покладаються на 
чесність закоханих. Але за тради-
ціями, перед вінчанням потрібно, 
щоб молодята офіційно зареєстру-
вали шлюб. Також треба мати на-
тільні хрестики. 

«Вінчання проводять тільки 
тоді, якщо молодята хрещені й ма-
ють православну християнську віру 
(якщо вінчання відбувається в пра-
вославній церкві), – каже священик. 
– Те саме стосується і свідків. Хрес-

тики мають бути на шиї, їх нікому 
не потрібно віддавати і не потрібно 
знімати. Якщо з якихось причин на-
речений або наречена не хрещені, 
але вирішили повінчатися, то перед 
обрядом вінчання спочатку потріб-
но пройти обряд хрещення».

Обручки, якими в РАЦСі обмі-
нювалися молодята, застосовують у 
процесі вінчання. Священик ще раз 
їх одягає на пальці молодятам, але 
вже після того, як освятить.

Також треба мати чотири не-
великі полотняні хусточки та білий 
рушник. Цей рушник символізує 
чис тоту шлюбу. 

«На рушник молодята ступають 
під час вінчання, – розповідає Ан-
дрій Хромяк. – Цим же рушником 
священик перев’язує руки молодя-
там, таким чином об’єднуючи їхні 
два життя в одне. Дві вінчальні свіч-
ки обгортають двома полотняними 
хустками, а ще дві хусточки вико-
ристовують для того, щоб свідки 

з їх допомогою тримали церковні 
вінці».

За словами священика, вінчаль-
ні свічки символізують Божу благо-
дать, є знаком цнотливості й чистої 
любові. Їх можна купити в іконній 
крамниці або у храмі. Вони мають 
відмінності від звичайних церков-
них свічок. Вінчальні свічки великі 
й дуже часто прикрашені різними 
фігурками, квітками та візерунка-
ми. Після вінчання їх не викидають 
і не віддають. Є благочестива тра-
диція, коли на річницю шлюбу мо-
лодята виймають вінчальну свічку, 
запалюють її та моляться до Бога, 
дякуючи за прожитий рік, просять 
благословення на щасливе по-
дружнє життя. 

«Молодятам для вінчання по-
трібні дві ікони, – каже священик. 
– Наречений – майбутній глава сім’ї, 
для нього використовують ікону 
Христа Спасителя, а наречена є 
берегинею домашнього вогнища, 

для неї використовують ікону Божої 
Матері».

КОМУ НЕ МОЖНА 
ЗДІЙСНЮВАТИ ОБРЯД 

Андрій Хромяк каже: умови 
укладення шлюбу, встановлені ци-
вільним законодавством і церков-
ними канонами, мають значні від-
мінності, тому не всякий цивільний 
союз, зареєстрований у РАЦСі, може 
бути освячений в Таїнстві Шлюбу.

«Церквою не допускаються чет-
вертий та п’ятий шлюби, – каже свя-
щеник. – Церква не благословляє 
шлюб, якщо один з наречених (або 
обоє) оголошує себе переконаним 
атеїстом, який прийшов у храм 
лише за наполяганням нареченого 
(нареченої) або батьків. Не можна 
вінчатися нехрещеним. Також не 
можна вінчати шлюб, якщо один 
з наречених фактично перебуває 
у шлюбі з іншою особою. Заборо-

няється шлюб між кровними ро-
дичами аж до четвертого ступеня 
споріднення (тобто з троюрідним 
братом або сестрою). Давня благо-
честива традиція забороняє шлюби 
між хресними батьками і хреще-
никами. Безумовно, не вінчається 
шлюб, якщо хоча б один з подруж-
жя сповідує нехристиянську релігію 
(мусульманство, іудаїзм, буддизм, 
язичництво, індуїзм). Для вінчання 
з католиком або протестантом у 
разі згоди на виховання дітей в пра-
вославному дусі потрібен дозвіл 
архієрея. Не можна вінчатися тим, 
хто раніше дав чернечі обітниці або 
прийняв рукопокладення у священ-
ний сан».

Священик каже, що вінчатися не 
обов’язково натщесерце, оскільки 
найчастіше до Причастя молодята 
приступають заздалегідь. Але якщо 
молоді зібралися причаститися пе-
ред таїнством, тоді в храм приїж-
джають натщесерце.

У ЯКІ ДНІ НЕ МОЖНА ВІНЧАТИСЯ 
Вінчання не здійснюється протягом усіх чотирьох 
багатоденних постів – Великого, Петрового, 
Успенського і Різдвяного; в Неділю м’ясопусну, 
протягом Сирної седмиці  і в Неділю Сиропусну; 
протягом Світлої (Пасхальної) Седмиці; від Різдва 
Христового (7 січня) до Хрещення (19 січня); 
напередодні дванадесятих свят; по вівторках, 
четвергах і суботах протягом усього року; 10, 11, 
26 і 27 вересня (у зв’язку із суворим постом заради 
Усікновення глави Іоанна Хрестителя і Воздвиження 
Хреста Господнього); напередодні престольних 
храмових днів (у кожному храмі – свої). 

За надзвичайних обставин виняток із цих правил 
може бути зроблено з благословення правлячого 
архієрея.

відновлювалася, запросили реставратора-
іконописця, але він, глянувши на це диво, від-
мовився втручатися.

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ 
«ЗИМНЕНСЬКА»

Як свідчить літопис, її подарував князь Во-
лодимир своєму сину – волинському князю 
Всеволоду. У 1724 році село Зимне придбав 
ревний католик, волинський староста Михай-
ло Чацький. Він наказав переобладнати храм 
на костьол, а з п’яти куполів залишити два. 
Потім присвоїв церковні багатства, розорив 
усипальницю і зняв прикраси з Зимненської 
ікони. Якось він вигукнув: «Що ж, православна 
святине чудотворна, так і не змогла ти вряту-
вати свій православний монастир!». Після цих 
слів Чацький осліп, а через три роки помер. 
Покарання уразило весь рід Чацьких – його 
спадкоємці чоловічої статі за три роки до 
смерті втрачали зір.

Під час Першої світової війни ікону вивез-
ли в Житомир. І тільки в 1995 році її перенес-
ли у Зимненський жіночий монастир.

Розповідають, що напередодні прибуття 
ікони в Зимне паломники бачили в монастирі 
опівночі вогняний стовп над церквою Святої 
Трійці й чули з храму спів «Херувимської». 
Вони вирішивши, що в церкві правиться служ-
ба, тому пішли туди, але храм був зачинений.

ПОЧАЇВСЬКА ІКОНА ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ

Ще у 1559 році митрополит Неофіт з Греції 
подарував її Анні Гойській за те, що вона нада-
ла йому притулок. У будинку поміщиці ікона 
була 30 років, а потім вона стала випромі-
нювати світло. Сліпий від народження Філіп, 
брат Анни, помолився перед іконою і прозрів. 
Після цього чудотворний образ перенесли в 
Почаївський монастир.

Анна померла у 1644 році, а після її смерті 
всі навколишні землі дісталися її племіннико-
ві. Він пограбував монастир і вкрав ікону. Піс-

У багатьох храмах не вимагають свідоцтва про шлюб

Ікона «Київська-Барська» перебуває 
у Києво-Печерській Лаврі

dovidkam
.com

cerkva.if.ua
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сторі КЛІНТ, ЯКОГО НЕ ЗАРІЗАЛО 
ЛЕЗО, НЕ ОТРУЇЛИ ЛІКИ І НЕ 
ЗАСТРЕЛИЛА РУШНИЦЯ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Не секрет, що 
хокей – гра досить 
небезпечна. 

Переломи, синці, забої... 
Але історію воротаря 
Національної хокейної ліги 
Клінта Маларчука, який 
має українське коріння, 
годі повторити. 

ТРИ МІЛІМЕТРИ ДЛЯ 
ЖИТТЯ

...22 березня 1989 року. Арена 
«Меморіал Аудіторіум». Матч «Баф-
фало Сейбрз» – «Сент-Луїс Блюз». 
Уболівальники в пригніченому на-
строї розходяться по домівках. Не 
всі вони витримали жах від побаче-
ного: дев’ятеро знепритомніли, ще 
двох ухопив серцевий напад. А все 
через травму голкіпера «Баффало» 
Клінта Маларчука. 

Уродженець канадської провін-
ції Альберта, столицею якої є хокей-
не місто Едмонтон, Клінт, як і біль-
шість дітлахів, ганяв на ковзанах 
з дитинства. Гра стала важливою 
частиною його життя. І не тільки 
тому, що хокей у Канаді – культова 
гра. Ганяючи льодом з ключкою в 
руках, маленький Клінт відволікав-
ся від проблем у сім’ї, а саме – не-
адекватного завжди п’янючого 
батька. А в хокеї нічого цього не 
було. Були тільки він, ключка, шай-
ба й інші хлопці. Тренування вдень і 

юна і успішнагарний почин

  Іван БОГДАНОВИЧ

15-річна Марта Костюк 
тріумфально 

дебютувала на дорослому 
Відкритому чемпіонаті 
Австралії. Передусім киянка 
стала наймолодшою в історії 
цього змагання тенісисткою, 
яка пробилася в основну сітку. 
Марта розгромила першу 
ракетку Китаю і 27-му ракетку 
світу Шуай Пен та встановила 
ще один рекорд – стала 
першою тенісисткою 2002 
року народження, яка зуміла 
виграти матч основної сітки 
турніру серії Великого шолома. 

Рік тому в ці дні Марта виграла 
юніорський Australian Open, і це ста-
ло однією з головних сенсацій Від-
критого чемпіонату Австралії. 14-
річна українка була на юніорських 
змаганнях лише під 11-м номером, 
але попри це, змогла перевершити 
більш рейтингових та старших су-
перниць – у цій категорії дозволено 
грати тенісисткам до 18 років. 

Хто ж вона, юний тенісний вун-
деркінд України? Останніми роками 
Марта Костюк стрімко прогресува-
ла. Серед іншого, це стало резуль-
татом співпраці з хорватом Іваном 
Любічічем, тренером легендарного 
швейцарця Роджера Федерера. По-
стійно ж Марту тренує її мама Аліна 
Костюк (дівоче прізвище – Бейко), 
яка також раніше грала у теніс на 
високому рівні. Батько дівчини – 
Олег Костюк – теж має стосунок до 
тенісу і свого часу був технічним ди-
ректором юніорського київського 
турніру «Кубок Антея».

Саме на кортах клубу «Антей» 
і почала спортивний шлях Марта. 

«Баффало» Джим Піццутеллі, який 
служив колись військовим лікарем 
в армії США у В’єтнамі. Вискочив-
ши на лід і добігши до потерпілого 
за кілька секунд, він заткнув рану 
пальцем і повів Клінта в роздягаль-
ню. Піццутеллі щосили навалився 
на шию воротаря, періодично по-
слаблюючи тиск, щоб дати йому по-
дихати. Медики встигли зашити по-
рвану вену, наклавши на неї більш 
як 300 швів. Згодом один з лікарів 
відзначив, що якби поріз був на три 
міліметри вище, врятувати життя 

хокеїста було б годі. 

ДЕПРЕСІЯ НА ВСЕ 
ЖИТТЯ

Після цього шоку гра Малар-
чука була вже не такою надійною. 
Через три сезони його відправили 
у нижчу лігу й через постійні де-
пресії Клінт знову опинився за крок 
від смерті. У 1992-му він одночасно 
випив ліки проти застуди й знебо-
лювальні, а ще запив усе це п’ятьма 
літрами міцного пива. У результа-
ті – втрата свідомості й зупинка ди-

Канадському українцю Клінту Маларчуку нині 
56 років, але він встиг пережити вже три смерті

youtube.com

У 15 РОКІВ ПІДКОРИТИ 
АВСТРАЛІЮ

Групка дітлахів прийшла 
до спортзали Шацької 
районної ДЮСШ й після 
розминки роззирається 
на гостей з Луцька. «Діти, 
а чому вам сподобалася 
легка атлетика?» – запитує 
їх тренер перед початком 
тренування. Відповідають, 
перебиваючи одне одного: 
«Це весело і здорово», «Бо 
хочу бути найшвидшим», «Я 
у футбол граю, то тренер 
сказав, що треба навчитися 
бігати правильно». 

У Шацьку щойно відкри-
ли відділення легкої атлетики в 
спортшколі. Проблемою було від-
шукати й тямущого тренера. Але 
відчувається, що Віктор Пахалюк 
на своєму місці. Діти линуть до 
нього, а в самого Віктора Васи-
льовича – громаддя планів та спо-
дівань. Як кажуть, очі горять. Що 
казати, якщо за кілька тижнів у 
секцію легкої атлетики зголосило-
ся 58 дітей віком від 9 до 16 років. 
Таку подію не оминув увагою ке-
рівник обласної федерації легкої 
атлетики й перший віце-президент 
ФЛАУ Володимир Рудюк. Він пообі-
цяв підтримати секцію і тренера 
методичними матеріалами, прове-
денням майстер-класів провідних 
волинських легкоатлетів.

«Хочемо їздити на змагання!» – 
в один голос вигукують майбутні 

хання. Лікарі врятували Клінта, але 
за кілька років його кар’єра в НХЛ 
завершилася. Воротар почав тре-
нерську роботу, але напади безпри-
чинного страху та нервові зриви не 
полишали Маларчука. Від перших 
днів після тієї жахливої травми його 
життя перетворилося на постійну 
боротьбу з депресією. Йому часто 
снилися жахіття, накочували туга, 
важкі спогади...

У 2006-му Клінт зі своєю вже 
четвертою дружиною перебрався 
жити на ранчо неподалік від Вега-
са. Вони насолоджувалися життям, 
Клінт працював тренером ворота-
рів у клубі «Коламбус», але почав 
знову програвати у війні зі своєю 
недугою, вряди-годи подумуючи 
про самогубство. Вранці 7 жовтня 
2008-го Клінт Маларчук пішов з 
рушницею, за його словами, попо-
лювати на кроликів. Якоїсь миті він 
спрямував зброю собі в підборід-
дя й натиснув на спусковий гачок. 
Пролунав постріл. Але заряд дробу 
пройшов повз найважливіші час-
тини мозку. Клінт знову залишився 
жити. Як з’ясувалося згодом, його 
депресія посилилася після того, як 
він побачив травму колеги Ріхарда 
Зедніка. У лютому 2008-го, там-таки, 
в Баффало (!), словаку також пере-
різали горло ковзаном під час мат-
чу, причому воротаря врятувати не 
вдалося.

Клінту не дали померти лікарі, 
кохана дружина і друзі. Хоча у ви-
падку з цим кіпером без втручання 
вищих сил точно не обійшлося. 

вночі, взимку і влітку, в дощ і холод. 
Незабаром у Клінті помітили пер-
спективного голкіпера, а у сезоні-
1985/86 він дебютував у найсильні-
шій хокейній лізі світу. 

Кар’єра у «Вашингтон Кепіталз» 
та «Баффало Сейбрз» вдавалася аж 
до того злощасного матчу проти 
«Сент-Луїса». Тривала 16-та хвилина 
першого періоду. Захисник «Баффа-
ло» Крупп боровся з нападником 
гостей Таттлом, який хотів отримати 
пас від партнера біля воріт Малар-
чука. Обидва впали, врізавшись у 
Клінта. Спочатку ніхто нічого не по-
мітив, адже таких епізодів у хокеї 
безліч. Навіть сам Клінт не відчув, 
як лезо ковзана Таттла розрізало... 
його горло. За мить 15-тисячну 
арену охопила хвиля жаху і шоку: 
з шиї воротаря фонтаном полилася 
темна кров. Кількох гравців відразу 
знудило. 

«Я знав, що людина з переріза-
ним горлом може прожити не більш 
як три хвилини. Все, чого я хотів тієї 
миті, – піти з льоду і померти гідно, 
аби цього не бачила моя мама, яка 
дивилася трансляцію», – згадував 
Маларчук. 

Героєм у тій ситуації став лікар 

фатум ЯДРО ВБИЛО СУДДЮ
Чехія 

У Празі на міських легкоатлетич-
них змаганнях в залі сталася траге-
дія. Ядро, яке штовхнув молодий 
спортсмен, убило суддю. Один з 
учасників турніру штовхнув снаряд, 

але не розрахував траєкторію по-
льоту і ядро полетіло в бік, де стоя-
ли судді, та влучило у груди одному 
з чоловіків. Він стояв від спортсме-
на за кілька метрів. Очевидці ка-
жуть, що суддя спробував зробити 

крок убік, але не встиг ухилитися. 
У потерпілого від удару було про-
ломлено грудну клітку. Усі спроби 
медиків урятувати життя судді були 
марними. Він помер через 50 хви-
лин після удару.

Вона пригадує, що грає з пелюшок. 
Але до тенісу її залучили не бать-
ки, а... рідний дядько Тарас Бейко. 
Він також у минулому професійний 
тенісист, який після завершення 
кар’єри тренує дітей.

Марта, незважаючи на юний вік, 
майже повністю зосереджена на 
тенісній кар’єрі, яка вимагає постій-
них роз’їздів та повної концентрації 
на спорті. Тому дівчина навчається у 
спеціальній школі. «Я просто роблю 
домашнє завдання вдома і двічі на 
рік складаю тести з кожного пред-
мету», – розповіла Костюк.

Українка примусила говори-
ти про себе тенісних фахівців ще у 
13 років, коли виграла в США більш 
як десять поспіль матчів серії пре-
стижних юніорських турнірів Eddie 
Herr International та Junior Orange 
Bowl. Після цього вона відзначи-
лася й на змаганнях Les Petits As у 
Франції, одночасно перемігши в 
парному та одиночному розрядах. 
Завдяки цьому українка очолила 
європейський рейтинг для тенісис-

ток віком до 14 років.
Цікаво, що Костюк вдається 

відзначитися не лише на тенісних 
кортах. У 2016-му вона виступила у 
Верховній Раді на парламентських 
слуханнях, присвячених розвитку 
спорту в Україні, і кілька разів їй 
аплодувала сесійна зала.

«Я добре розумію, що сьогодні в 
бюджеті немає грошей, на Донбасі 
йде війна і в країні економічна кри-
за, але хотіла б звернутися до всіх 
депутатів і політиків: ви – дорос-
лі розумні люди, невже не можете 
ухвалити закон, який зробить так, 
щоб бізнесмену було вигідно до-
помагати спорту? Я не політик, але 
впевнена: якщо держава гарантує 
зниження податків в обмін на те, 
що бізнес дасть кошти якомусь кон-
кретному спортсмену чи федерації, 
то він на це погодиться», – сказала 
дівчина у стінах Ради. 

До слова, тенісистка і її батьки 
відхиляли привабливі фінансові про-
позиції росіян змінити громадянство 
й виступати під триколором. 

Марті пропонували змінити громадянство 
на російське, але вона на це не пристала

У ШАЦЬКІЙ ДЮСШ 
ЗАПРАЦЮВАЛО ВІДДІЛЕННЯ 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Шацьк

легкоатлети. Як і в більшості рай-
центрів та містечок Волині, займати-
ся спортом у Шацьку по-сучасному і 
комфортно наразі ніде. Є точки рос-
ту й об’єкти, якими можна пишатися 
на всю країну. Але шкільні стадіони 
в селах і райцентрах зазвичай нага-
дують далеке радянське минуле. А 
поряд Польща з її «орликами» – не-
величкими мультифункціональни-
ми аренами. Такими, які з’явилися в 
наших Маневичах, Нововолинську, 
Камені-Каширському, Любешові, 
Луцьку. Спільне фінансування те-
риторіальних громад, обласного 
та державного бюджетів годні дати 
надію таким дітям, які, як у Шацьку, 
відірвалися від ґаджетів і хочуть за-
йматися легкою атлетикою.  

«Це тільки поки так із інфра-
структурою, як у далекому мину-
лому, – впевнений голова Шацької 
райради Сергій Карпук. – Маємо 
наміри спільно фінансувати рекон-
струкцію селищних стадіонів у рай-
центрі – центрального та шкіль-
ного. Для початку розробимо і 
затвердимо проекти. Сучасний ста-
діон у Шацьку може стати не тільки 
ареною для занять спортом шачан і 
жителів прилеглих сіл». 

Посадовець має рацію, бо два 
роки тому в Шацьку перебувала 
делегація провідних державних 
тренерів Федерації легкої атлети-
ки України. Вони констатували, що 
курортне містечко за наявності 
відповідної інфраструктури цілком 
придатне для проведення зборів 
найкращих спортсменів країни. 

Вихованці легкоатлетичної секції Шацької ДЮСШ

Ю
рій Конкевич

iSport.ua



СПОРТwww.volynnews.com 21

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

№ 2 (101)  18 січня 2018 року

Чемпіони грають доти, доки не отримають те, що їм потрібно. Біллі Джин Кінг

на перевалі

волейбол

честь прапора закон для всіх один

«ВОЛИНЬ» НАГРАВАТИМЕ НОВАЧКІВ 
У ЩАСЛИВОМУ Й ТУРЕЧЧИНІ

«Волинь» виходить із 
зимової відпустки та з 
20 до 27 січня проведе 

збір у Щасливому під Києвом. 
Його мета – перегляд новачків і 
підготовка до збору в Туреччині, 
який заплановано на лютий. 
Як розповів головний тренер 
«Волині» Віктор Богатир, частина 
футболістів пройде перед цим 
медогляд в Луцьку, а частина 
приїде до Києва. На 21 січня у 
«Волині» заплановано спаринг з 
київським «Арсеналом», лідером 
Першої ліги. У ньому зіграють в 
основному футболісти, запрошені 
на перегляд. 23 січня лучани 
матимуть контрольний матч із 
київським «Динамо» U-21.

«Ми вже непогано укомплектувалися, але 
всі позиції ще не закрили. Я хотів би ще підпи-
сати воротаря, лівого центрального захисни-
ка, лівого півзахисника й нападника. Варіанти 
є, сподіваємося до зборів у Туреччині їх пере-
глянути, аби там команда вже здружилася і зі-
гралася», – розповів Богатир.

Попередньо турецький збір має розпо-
чатися 3 лютого. Серед суперників на спа-
рингах розглядають естонську «Левадію» і 
клуби других дивізіонів Угорщини, Данії та 
Польщі.

fcvolyn.net

Новачок Волині Андрій Яковлєв та 
спортивний директор Валентин Кошельник

Великобританія

Лондонський клуб 
«Челсі», яким володіє 
російський олігарх Борис 
Абрамович, запланував 
реконструювати свій 
«Стамфорд Брідж». 
Загальна вартість 
будівельних робіт складе 
близько мільярда фунтів, 
а нову арену планують 
представити до 2024 
року.

Однак проект нової арени 
може залишитися лише в пла-
нах керівництва клубу через по-
зов однієї лондонської родини. 
Річ у тім, що сім’я Кроствейтів, 
яка проживає біля «Стамфорд 
Брідж», побоюється, що рекон-
струйована арена позбавить 
їх... сонячного світла.

Кросвейти мешкають у коте-
джі в західній частині Лондона 
вже 50 років. Незважаючи на те, 
що представники «Челсі» запро-
понували їм 50 тисяч фунтів за 
майбутні незручності, з ураху-
ванням обставин, що склалися, 

СТАДІОН СТАНЕ 
КУЛЬТУРНИМ ЦЕНТРОМ 
Ковель

У реконструкцію стадіону «Локо-
мотив» у Ковелі впродовж двох років 
планують вкласти 60 мільйонів гривень. 
Утім колишню занедбану арену пере-
творять не на спортивний майданчик, 
а на соціально-культурний центр.  «Ло-
комотив» реконструюють у рамках 
міжнародного інфраструктурного про-
екту «Транскордонні центри діалогу 
культур», який впроваджує ковельська 
влада разом із програмою транскордон-
ного співробітництва Європейського ін-
струменту сусідства «Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020».

До української частини проекту уві-
йшла реконструкція прилеглої до ста-
діону території, а це ділянка розміром 
7,8 гектара. Рішенням міської ради ще у 
2004 році було зарезервовано земельну 
ділянку для розширення стадіону. Не-
щодавно міська влада зробила проектну 
документацію і проект землеустрою. 

ВОЛИНЬ ПРИЙМЕ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ТУРНІР ІЗ ДВОРОВОГО 
ФУТБОЛУ
Маневичі

Після зимової перерви Асоціація 
дворового футболу Волині оголосила 
про нові змагання. Керівник цієї струк-
тури Микола Озюк розповів про пер-
ший турнір всеукраїнського рівня у 
2018 році. Він відбудеться в Маневичах, 
у спортзалі місцевої ДЮСШ.

Озюк каже, що отримано поперед-
ню згоду від команд-чемпіонів дворової 
ліги різних років та турнірів. «Крім того, 
на турнір можуть заявитися новачки. 
Участь у ADF Premium Cup можуть брати 
будь-які команди: вуличні, міські, сіль-
ські, районні, і новостворені, і з давніми 
традиціями», – розповів керівник ліги 
дворового футболу. 

Єдина заувага – заборона грати про-
фесійним футболістам та футзалістам, 
адже АДФ пропагує та розвиває саме 
дворовий, аматорський футбол. 

Турнір у Маневичах відбудеться 10-
11 лютого, а зявкова кампанія триває до 
8 лютого.

інфраструктура

брати наші менші

Київ 

Відбулася церемонія 
жеребкування півфінальної 

стадії національного Кубка. 27-28 
січня «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 
зіграє в Тернополі проти місцевої 
«Галичанки-ТНЕУ-ГАДЗ». Нагадаємо, 
що в разі обміну перемогами 
суперників розсудить так званий 
«золотий сет». У іншому півфіналі 
запорізька «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» 
прийматиме вдома «Хімік» з Южного.

Матчі обіцяють бути дуже цікавими.  Про 
особливий підтекст, образно кажучи, «захід-
ного бойовика» годі й казати. Лучанки з тер-
нополянками завжди видають на майданчику 

Іспанія

До юніорської збірної 
Білорусі (U-19) на «Кубок 
розвитку» включено гравця 
з академії «Вільярреала» 
з українським 
громадянством. 

Це Данило Воронін, він внук де-
путата Луцької міської ради Мико-
ли Дендіберіна. Сімнадцятирічний 
футболіст народився в Луцьку. Його 
тато – українець, мама – білоруска. 
Коли Данилу було 9 років, сім’я пе-
ребралася в Іспанію. Там хлопець і 
почав займатися футболом в акаде-
мії «Вільярреала».

Поки громадянство у Вороніна 
українське. Його включено до скла-
ду юніорської збірної Білорусі на 
січневий «Кубок розвитку», в ході 
якого тренерський штаб має намір 
до нього придивитися.

«Кубок розвитку-2018» відбу-
деться 21-28 січня у Футбольному 
манежі в Мінську. На груповому 
етапі білоруси зіграють з одноліт-

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

Після революційних змін у клубі «Во-
линь» в грудні-січні підписала контракти 
вже з тринадцятьма новачками. До клубу 
приєдналися Владислав Кравченко, Роман 
Світличний, Вадим Страшкевич, Олександр 
Воробей, Рудольф Сухомлинов, Валерій Бол-
денков, Олексій Клак, Олександр Климець, 
Дмитро Скоблов та Олександр Сафонов, а 
також укотре повернувся Олег Герасимюк. 
Є серед нових гравців і люди з лігочемпіо-
нівським досвідом, наприклад, фланговий 

півзахисник Андрій Яковлєв. Харків’янин, ви-
хованець школи «Шахатаря» у 2014-му став 
чемпіоном Білорусі у складі «БАТЕ» та пограв 
з командою з Борисова у Лізі Чемпіонів. У 
2016-му Яковлєв виграв Кубок Молдови в 
складі «Зорі» (Бєльци).

Нагадаємо, що хрестоносці невдало про-
вели першу частину чемпіонату в Першій лізі. 
На зимову перерву команда пішла на пере-
достанньому місці та змінила головного тре-
нера і фактично всіх футболістів. 

Візуалізація проекту реконструкції

fb/W
asylBaytSim

У КУБКУ ЗІГРАЄМО З ТЕРНОПОЛЕМ

ВНУК ДЕПУТАТА ЛУЦЬКРАДИ 
ЗІГРАЄ ЗА ЗБІРНУ БІЛОРУСІ

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ 
ЗУПИНИВ ПОЗОВ ПРОСТОЇ 
ЛОНДОНСЬКОЇ РОДИНИ

ками із Фінляндії, Бельгії та Литви. 
В іншій групі гратиме й юніорська 
збірна України, тому Воронін може 
на стадії плей-оф зустрітися і зі спів-
вітчизниками.

football24.ua

вони не мають наміру погоджувати-
ся на грошову компенсацію.

Примітно, що в лондонському 
клубі повідомили: питання про бу-
дівництво стадіону спочатку було 
винесено на публічне обговорення. 
Цей проект підтримали 97,5% міс-
цевих жителів. Решта ж, чиє «право 
на світло» постраждає, вже отрима-

ли грошові компенсації. Ще у трав-
ні 2017-го «Челсі» дістав дозвіл на 
проведення будівельних робіт від 
мера Лондона.

Наразі місткість арени «Челсі» 
становить 41 тисячу глядачів. Но-
вий стадіон лондонського клубу 
розрахований на 60 тисяч уболі-
вальників.

sportarena.com

Олігарх Абрамович в Англії 
може купити не все і не всіх

facebook.com
/volleyball.club.Volyn.ua

Данило Воронін не має наміру 
грати за українську збірну

Луцьким волейболісткам 
залишилося зробити один крок 
до фіналу Кубка України

напрочуд цікаве видовище. І нема сумнівів, 
що саме так станеться й цього разу.

Тим часом у вищій лізі чоловічого чем-
піонату дві поразки із Сум привіз луцький 
«Олюртранс». Наші хлопці не змогли дати бій 
іншим лідерам змагань і скотилися на третє 
місце в таблиці. Результати сумського туру для 
«Олюртрансу» такі: 

«Олюртранс» – «ШВСМ-СумДУ» – 0:3 (24:26, 
19:25, 17:25); «Зміївський енергетик» – «Олюр-
транс» – 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:16).

У лідери вирвався «ШВСМ-СумДУ», який 
набрав 21 очко. На два пункти менше має в ак-
тиві «Зміївський енергетик» і 18 очок залиши-
лося в «Олюртранса», який, до того ж, провів 
на один матч більше.
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Життя прекрасне, коли створюєш його сам. Софі Марсо
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ВИДАТНИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 
ЄВРЕЙ-ПОЛЕМІСТ – ІЗ ЛЮБОМЛЯ

ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ

колесо історії

смішного

  Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
hroniky.com

  Євген ДУДАР

Зустрічаються два дядьки. Один запи-
тує:

– Як життя?
– Дуже добре! Купив слона: діти в за-

хваті, дружина його обожнює, грядки по-
ливає, до сараю колоди тягає, колодязь 
чистить.

– Чудово! Слухай, продай, га?
– Ні, він же як член сім’ї...
– Ну будь ласка! Плачу втричі більше!
– Добре.
Через місяць:
– Ну що, як слон?
– Жах! Усі грядки розтоптав, сарай зла-

мав! Весь будинок в лайні, діти шоковані, 
дружина з кімнати не виходить.

– Ні-і-і, з таким настроєм ти слона не 
продаси!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жодна жінка не встоїть перед вами, 
якщо ви будете пестити її шию новим діа-
мантовим кольє.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скажи, Петре, чому ти так часто від-
відуєш з дружиною нічний клуб?

– Тому що це – єдиний заклад, який ще 
відчинений, коли моя дружина закінчує 
одягатися...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Батьки тридцятирічної Катерини так 
хотіли онуків, що забороняли їй ночувати 
вдома.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вітаю! Я ваша нова сусідка, зайшла на 
хвилинку, у вас сіль є?

– Вітаю! Проходьте, роздягайтеся, за-
раз разом пошукаємо.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Молодий англійський лорд запитує у 
свого дворецького:

– Скажіть, Дживзе, як дізнатися, чи змія 
отруйна?

– Після заміжжя вони всі стають отруй-
ними, сер.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мама Сара доньці:
– Цилечко, запам’ятай! Залицяються 

тільки багаті та успішні, інші домагаються, 
дістають і набридають!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що робити, щоб довести дружину до 
істерики?

– Іноді можна нічого не робити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Під час дитячого свята Марійка всіх 
перевершила. Вона найкраще танцювала, 
читала вірші і єдина не побоялася залізти 
на коліна Дідові Морозу. У глибині душі 
Марія Павлівна розуміла, що її поведін-
ка і вбрання сніжинки, на п’ять розмірів 
менше, слабо сумісні з посадою дирек-
тора дитячого садочка, але дві пляшки 
шампанського в одне горло та бажання 
опинитися у дитинстві були сильнішими 
за неї.

№

Жартівливий гороскоп на 18 – 24 січня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук  
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Продовжите пошуки 
історичної справедливості 
та національної 
самоідентифікації. Ймовірне 

загострення стосунків з давнім злостивцем. 
Тримайте емоції при собі, рекомендуємо 
запастися болгарською валер’янкою.

Телець (21.04 – 21.05)
Леонід Стефанович 
11 травня 1960 р.
Депутат Волиньради, 
директор ТзОВ «Житлобуд-2»
Не беріться за нову роботу, 
якщо залишилися незакінчені 
справи. У будь-яких 

починаннях розраховуйте тільки на власні 
сили та 120-кілограмовий авторитет. Життя 
буде перенасичене інформацією і новинами. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський  
17 червня 1979 р.
Директор КП «Луцькреклама»
Нині не час робити помилки. 
Будьте особливо уважними. 
Наведіть лад в оселі, на 
робочому місці. Важливо 

впорядкувати простір – свій і громадський, 
тому нумо купувати орфографічні словники.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич  
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Влаштуйте маленьке свято 
чи просто зробіть щось 
приємне коханій людині. 
Якщо будете й далі 

намагатися зробити все ідеальним, 
лише нашкодите своїй команді. Чекайте 
на гарні новини.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан  
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету
Висока ймовірність бути серед 
об’єктів розчарування та 
народного гніву. Остерігайтеся 

дурних грошей і поспішних рішень. 
Плануватимете щось залатати, підфарбувати, 
відремонтувати і покосити.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Музи нагавкають вам 
завдань і покинуть наодинці 
давати лад усім хутряним, 
які проситимуть їжі та 

піклування. Зорі радять дати відпочити 
громадсько-політичному життю і 
зосередитися на мистецтві компромісу, яке, 
як відомо, вічне. 

Терези (24.09 – 23.10)
Юрій Кревський 
26 вересня 1976 р.
Селищний голова Торчина
Сподівання на спокійні чорно-
білі сни не виправдовуються. 
Доведеться задовольнитися 
кольоровими і феєричними. 

Зав’язуйте зі спокійним болотяним життям, 
дадуть про себе знати меншини вашої 
громади.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко  
26 жовтня 1981 р.
Начальник облуправління 
лісового та мисливського 
господарства
Доки не випав сніг, 
буде важко давати раду 

любителям нелегально постріляти в 
дичину. Відчуєте себе зубром формальних 
приписів та вовком-самітником боротьби з 
хуліганами незаконних вирубок. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик  
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Найімовірніше, доведеться 
сконцентруватися на справах 
родинних, хоча любі вороги не 

даватимуть розслабитися. Стрільці бурхливо 
вступають у час ухвалення принципових 
рішень. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Михайло Ілляшенко 
1 січня 1951 р.
Головний режисер Волинського 
облмуздрамтеатру
Остерігатиметеся тих, хто дари 
данайців приносить. Гордієві 
вузли розрубуватимете легко 

і невимушено, але у компанії з троянським 
конем. Зорі планують вам ефектний 
креативний час. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р. 
Депутат Луцькради
Після приємних клопотів та 
спілкування із собі подібними 
доведеться сісти за папери. 
Затягнеться кармічна 

невизначеність у борсанні в помиях і 
чужих секретах. Варто змінити імідж на ще 
яскравіший.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Друзі зачекалися від вас 
новинок і публічності. 
Знайдете час для домашніх 
та, ймовірно, зміните 

нарешті соціальний статус. Загалом 
гороскоп пророкує хороші погідні деньки, 
допоки перебуватимете під крилом 
ТихЩоУвладіСидять.

Знаний у католицькій культурній 
спадщині XVI століття Северин 

Любомльчик мав цікаву долю. Він 
народився на Волині у єврейській 
родині, проте з часом вирішив зробити 
безпрецедентний на той час крок – 
перехрестився у католики. Таїнство 
хрещення відбулося в Луцьку. Саме 
через зміну віри у різних писемних 
джерелах його називають то євреєм, то 
поляком, то русином.

Освіту любомльський єврей-католик здобу-
вав у Парижі, там отримав ступінь доктора тео-
логії. 

У такому почесному статусі Любомльчик 
оселився в Ґданську, де періодично виголо-

Приходжу до своїх ровесників. 
Сімдесятилітніх хлопців і дівчат. 

А вони заздрісно:

– Щось ти, Ільку, все молодієш. Он Варва-
ра з тобою до школи ходила, а поглянь на неї. 
Зігнулася в дві погибелі. Ти ж – ніби огірочок 
свіженький.

– Еліксир молодості, – кажу. – У мене є 
онук. Чотири роки. Як ртуть. Всі на роботу 
йдуть. Мене з ним удома залишають.

От, наприклад, хоча б учорашній день. 
Тільки схопилося з ліжечка, вже кричить:

– Діду! Ставай на руки і на ноги! Будеш 
кінь...

Я навкарачки. Він дав мені у зуби ремі-
нець від штанів, виліз на спину, шльопнув ко-

шував промови проти поширення Реформації. 
Його називали іншим ім’ям – Северин Роксола-
нус. У письмових джерелах тих часів згадується, 
що до думки полеміста прислухалися польські 
правителі Стефан Баторій та Сигізмунд ІІІ.

У 1587 році волинянин був членом посоль-
ства, яке мандрувало до Швеції. Саме тоді Лю-
бомльчик завоював прихильність Сигізмунда. 
Йому доручили організувати процес канонізації 
святого Яцька. Як наслідок, Северин видав працю 
про канонізацію святого. Так почалася його агіо-
графічна (опис житія святих) стежка.

Помер Северин Любомльчик у 1612 році в 
Кракові, де його й поховали у підземеллях кос-
телу Святої Трійці. Після себе він залишив велику 
спадщину теологічних праць.Северин Роксоланус із Любомля

polona.pl

писткою по тому місцю, де має бути хвіст:
– Вйо-о-о, коню! Брикай! Брикай! Підки-

дай ногами! Фицай, іржи!
Добрикався я до того, що на підлозі про-

стягнувся. А він:
– Діду, ти вже здох?
– Здох, – кажу.
– Діду, цирк! Давай будемо робити цирк. 

Ставай на руки, підніми догори ноги і ходи...
Видно, йому не дуже сподобався мій но-

мер. Бо як тільки я гепнувся на підлогу, пере-
робив мене на місяцехода. Прив’язав мені до 
ноги шнур від пилососа, клацає вмикачем і 
командує:

– Старт! Лізь на софу і джуми, як машина. 
Отак: джу-у-у...

Я джумлю. Рачки лізу на софу, тоді на стіл.
Він кричить:

– На шафу! Діду, лізь на шафу! І джуми 
голос ніше!

На шафу я зопалу видряпався. Але джумі-
ти перестав. Бо бачу, що злізти мені буде на-
багато важче.

– Що ти бачиш, діду? – питає онук знизу.
– Кратери. Давай, – кажу, – стели біля шафи 

ковдру. Тоді перину. Тоді подушки. Спробуємо 
зробити м’яку посадку...

На щастя, прийшла на обід невістка. Від 
здивування рот роззявила:

– А ви чого на шафу залізли?
– Я не на шафі, – кажу. – Я на Місяці. У кос-

мос мене онук запускав. Підтягуй стола. Буде-
мо якось приземлятися...

Отаке-о. А ви заздрите, що я моложавий. 
Варварою дорікаєте. Та якби Варварі таке ось 
випробування, вона ще на танці бігала б...

pikabu.ru
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Якщо ви бажаєте, щоб життя усміхалося вам, то подаруйте йому спочатку свій хороший настрій. 
Бенедикт Спіноза
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18 січня – Григорій, Лук’ян, 
Євгенія, Йосип, Поліна, Роман, 
Тетяна, Фома
19 січня – Генріх, Іван
20 січня – Опанас, Василь, Іван
21 січня – Антон, Георгій, 
Григорій, Євген, Ілля, Інеса, 
Юліан, Михайло, Віктор, 
Володимир, Дмитро
22 січня – Антоніна, Захар, 
Пантелеймон, Петро, 
Пилип
23 січня – 
Амоній, 
Анатолій,  
Григорій, 
Макар, Маркіян, 
Павло
24 січня – 
Михайло, Степан, 
Йосип, Віталій, 
Микола, Терентій, 
Федір, Феодосій

18 січня – Григорій, Лук’ян, 
Євгенія Йосип Поліна Роман

іменинники тижня

тоніна, Захар,,, , ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,,,
, Петро, 

ян, 

пан, 
й, 
нтій, 
осій

ПЕРШІ КАРБОВАНЦІ НАЗИВАЛИ «ГОРПИНКАМИ» 

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.

Відповіді на сканворд 
від 11 січня 2018 року

У січні 1918 року в 
Українській народній 

республіці випустили 
перші українські 
банкноти – карбованці. 
Перша українська 
купюра була номіналом у 
100 карбованців.

Після проголошення ІІІ Універса-
лом створення Української Народної 
Республіки Центральна Рада ініціюва-
ла розробку національної валюти. 

Ще влітку 1917 року Михайло Гру-
шевський оголосив конкурс на най-
кращі ескізи українських паперових 
грошей. Тоді ж на герб України було 
запропоновано тризуб із хрестом, 
зоб раження козака з мушкетом і на-
віть свастику (Україна її не прийняла, 
зате використала свастику на перших 
своїх грошах радянська Росія). Авто-
ром оформлення грошового знака 
був український художник-графік 
Георгій Нарбут. Саме він, вивчаючи 

давні монети, вибрав тризуб 
із хрестом.

1 карбованець дорівню-
вав 17,424 долям чистого 
золота. Цікаво, що тризуб, 
зображений на купюрі, було 
оголошено державним гер-
бом УНР лише через 54 дні 
після її створення – 1 бе-

резня 1918 року. 
Банкноти друкували у 

Києві на типографії Куль-
женка. На всіх купюрах, що 
їх було випущено, стояла 
одна серія «АД» і один но-
мер «185». А через викорис-
тання звичайного паперу та 
відсутність водяних знаків 

з’являлося багато підробок.
У народі ці 100 карбованців назва-

ли «горпинками» – через орнамент, 
який часто траплявся на жіночих фар-
тухах.

Як відомо, 1 березня 1918 року було 
запроваджено нову грошову одини-
цю – гривню, яка поділялася на 100 ша-
гів і дорівнювала 1/2 карбованця.

29 грудня 2017 року Національний 
банк України ввів у обіг сувенірну банк-
ноту «Сто карбованців», що відтворює 
дизайн першої української купюри. Су-
венірні гроші випущено на відзначення 
100-річчя подій Української революції 
1917-1921 років і перших українських 
паперових грошей. Тираж – 100 тис. 
шт., з них 20 тис. – у наборі в сувенірній 
упаковці «До 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917-1921 років», що 
складається з пам’ятної медалі «100 
років від дня заснування Українського 
державного банку» та сувенірної банк-
ноти «Сто карбованців». 

1 карбованець дорівнював 17,424 долям чистого золота

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 18 – 24 січня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

cossackland.org.ua
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ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 20 СІЧНЯ

+1 0C–5 0C
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НЕДІЛЯ 21 СІЧНЯ

–3 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 22 СІЧНЯ

–4 0C–6 0C
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СЕРЕДА 24 СІЧНЯ

–9 0C–14 0C
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ВІВТОРОК 23 СІЧНЯ

–6 0C–9 0C
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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.
  

сторінкикинкнки

  
місяцівцівців
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ПАРА ОДРУЖИЛАСЯ 
100 РАЗІВ 

Гепард і Ріан Платт два роки тому 
одружилися й відтоді не перестають це 
робити. Вони провели шлюбну церемо-
нію 100 разів, об’їхали шість континентів 
і 30 країн, пише Gazeta.ua

Подружжя не витрачає гроші на 
весілля. Сукня нареченої та костюм на-
реченого ті ж, що й першого разу. А це-
ремонії проходять безплатно в громад-
ських місцях.

Гепард використовує для знімань 
свій смартфон і штатив. Однак фото 
дуже якісні та красиві, дають фору навіть 
роботам професійних фотографів. 

НАЙНИЖЧА 
ЗАРПЛАТА У ЄВРОПІ – 
В УКРАЇНІ 

4,1 тис. грн – такою може бути міні-
мальна зарплата в Україні наприкінці 
2018 року, якщо все буде добре. Про 
це заявив міністр соцполітики Андрій 
Рева. Виходить, що за годину українці 
мінімально зароблятимуть приблизно 
22 грн, інформує «24 канал». 

Зараз в Україні найнижча зарпла-
та у Європі. Серед країн ЄС найменше 
платять в Болгарії – 4,5 євро (140 грн) за 
годину роботи. Майже удвічі більше – у 
Литві, Латвії та Естонії – 7,5 євро.

Беззаперечними лідерами в оплаті 
погодинної праці є скандинавські краї-
ни. Так, робоча година у Данії оцінюєть-
ся в 42 євро, або ж 1335 грн, а це міні-
мальна пенсія в Україні.

НАЙДАВНІШОМУ 
МАЛЮНКУ ОБЛИЧЧЯ – 
4300 РОКІВ 

На острові Окінава в Японії архео-
логи знайшли найдавніше зображення 
людського обличчя. Воно було намальо-
ване 4300 років тому на шматку керамі-
ки. Археологи знайшли трикутний ула-
мок на дні ями. На ньому намальовані 
очі, брови, ніс та круглий рот. Вчені досі 
не знають, для чого використовували 
камінець. Припускають, що він належав 
до предметів релігійного вжитку.

диваки

невесела статистика

знахідка

УКРАЇНУ НАКРИЛА 
«ЕПІДЕМІЯ» ВЕГЕТАРІАНСТВА 

нічогенька покупкакосмос 

Два мільйони українців 
відмовилися від 
м’яса. В Україні 

нараховується понад 40 
закладів для вегетаріанців. 
20 ресторанів відкрито в 
Києві, 6 – у Львові, по 4 – в 
Одесі та Харкові, 3 – у Дніпрі. 
При цьому вегетаріанські 
страви не просто широко 
представлені в меню 
звичайних ресторанів, а 
часто мають особливу 
позначку або зібрані в 
окремий розділ, пише 
«Новое время».

У деяких країнах Західної 
Європи кожен десятий – веге-
таріанець. І в Україні, і на Заході 
головною рушійною силою трен-
ду виступає молодь, яка прагне 
бути здоровою. 

Самі вегетаріанці серед при-
чин відмови від їжі тваринного по-
ходження аж ніяк не завжди нази-
вають моду. Одні вважають свою 
дієту життєвою позицією, що при-
пускає ненасильницьке ставлення 
до навколишнього середовища, 
а інші переконані, що відмова від 
м’яса – це можливість мати кра-
щий вигляд і жити довше. 

Президент США Дональд Трамп 
підписав розпорядження про 

відновлення польотів людини 
на Місяць. Він вважає, що це 
допоможе створити основу 
для місії на Марс, інформує «24 
канал».   

Цей меморандум змінює пріоритет-
ні цілі американської космічної програ-
ми, яку свого часу підписав президент 
Барак Обама. У попередній програмі 
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5600 інтернет-користувачів із 45 країн світу зібра-
ли €500 тис. і купили замок Шато Мот-Шанденьє на 
заході Франції. Тепер кожен з них є власником коро-
лівської нерухомості, пише Daily Mail. 

Шато Мот-Шанденьє було збудовано у XIII столітті 
біля міста Ле Труа-Мутьє. Він оточений старим парком 
і рівчаком із водою. Тому видається, ніби замок стоїть 
посеред озера.

На долю будівлі випало чимало випробувань: у 
Середньовіччі її двічі займали англійці, замок повніс-
тю зруйнували під час Французької революції, а після 
ретельного відновлення його дуже пошкодила поже-
жа в 1930-х роках. Але тепер архітектурна пам’ятка 
отримає ще один шанс на життя завдяки тисячам 
інтернет-користувачів.

«Це не мода, це – дух 
часу», – уточнює Рудольф Краєв-
ський, співвласник мережі гро-
мадського харчування Vegano 
Hooligano. Бізнес Краєвського 
починався на кухні у нього вдома. 
Коли він працював режисером, 
то знімав рекламні ролики на 
замовлення київського реклам-
ного агентства BelkaStrelka, а за-
ради задоволення готував для 
співробітників веганські ланчі. 
Коли слава про корисну і смачну 
їжу Краєвського вийшла за межі 
офісу, він змінив професію – став 

веган-кухарем і бізнесменом в 
одній особі, відкривши точку 
швидкого харчування Vegano 
Hooligano. За шість років бізнес 
розрісся до мережі з чотирьох 
кафе, а також включає сервіс із 
доставки готових страв та веган-
ських товарів через інтернет. 

Зростає й кількість людей, 
готових свідомо обмежувати 
свій раціон. Знавці поділяють їх 
на кілька груп, в першу чергу ви-
різняючи вегетаріанців, які, крім 
овочів та фруктів, їдять яйця й 
молочні продукти; веганів, що 

споживають їжу суто рослинного 
походження; сироїдів, чиє меню 
складається тільки з сирих овочів 
і фруктів. Також називають флек-
ситаріанців: вони хоч і дотриму-
ються вегетаріанської дієти, але 
іноді дозволяють собі їсти м’ясо 
та рибу. 

Дієтолог Світлана Фус пере-
конує: якщо виключити з раціону 
м’ясо, то організму бракуватиме 
білка. Тому важливо знаходити 
йому рослинну заміну: бобові – 
квасолю, сочевицю, нут, а також 
цільні крупи – гречку, пшоно, кі-
ноа. І якщо класичне вегетаріан-
ство не є загрозою для здоров’я, 
бо в раціоні залишаються молоч-
ні продукти і риба, то веганство 
й сироїдіння вимагають набагато 
більших зусиль, щоб домогтися 
збалансованого харчування. 

Якщо в 2006 році у Британії 
налічувалося 150 тисяч людей, які 
дотримуються суто рослинної ді-
єти, то в 2016-му їх стало вже 542 
тисячі. Лідером європейського ве-
гетаріанства вважається Німеччи-
на. Берлін тепер усе частіше нази-
вають «раєм для ваганів». Загалом 
у Німеччині – близько 60 веган-
ських ресторанів. Для порівняння: 
у Парижі – 24, а в Лондоні – 40.
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ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІ 
ВИКУПИЛИ ЗАМОК У ФРАНЦІЇ

Нові власники можуть відвідувати 
замок та брати участь у реставрації
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АМЕРИКАНСЬКІ АСТРОНАВТИ 
ПОВЕРНУТЬСЯ НА МІСЯЦЬ

йшлося про те, що до 2025 року США 
мають відправити пілотований корабель 
за межі Місяця, в тому числі до астеро-
їда. До середини 2030-х років США пла-
нували послати людей на орбіту Марса, 
а потім повернути їх на Землю. Тепер із 
програми прибрали конкретні дати.

«Директива, яку я підписую, переорі-
єнтовує американську космічну програ-
му на дослідження й відкриття. Це зна-
менує важливий крок щодо повернення 
американських астронавтів на Місяць 
уперше з 1972 року для довгостроково-
го дослідження», – сказав Трамп. 

Зробив він це в присутності астро-
навтів, у тому числі останнього, хто по-
бував на Місяці – Харрісона «Джека» 
Шмітта. Підписання меморандуму було 
приурочене до річниці місії, в якій брав 
участь Шмітт, коли люди в 1972 році вос-
таннє побували на Місяці. «Цього разу 
США не тільки залишать прапор і слід, 
але й створять основу для майбутньої 
місії на Марс», – заявив Дональд Трамп.
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Закохані об’їздили шість 
континентів і 30 країн

Українець заробляє 
лише 22 грн за годину

Найбільше вегетеріанців  – серед молоді

Малюнок на кераміці

США мають відправити 
астронавтів до 2025 року
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