
ВАЛЕНТИН ПРИХОДЬКО: 
«ОДИН В ПОЛІ – 
НЕ ВОЇН»

ЗАКОН ПРО ЄВРОБЛЯХИ 
ПОГІРШИТЬ СТАНОВИЩЕ 
УКРАЇНЦІВ
Верховна Рада 8 листопада ухвалила 
в цілому законопроект, що знижує 
акцизи на розмитнення автомобілів.
Головною зміною до законопроекту, 
порівняно з першим читанням, 
є встановлення строків щодо 
пільгового розмитнення автомобілів, 
які було ввезено в Україну.  

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: 
«ДЕПУТАТ МАЄ ПРАЦЮВАТИ 
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
Чи використали в районах кошти з 
обласного бюджету та які об’єкти 
потрібно профінансувати у 2019 році: 
з робочою поїздкою в Локачинському 
районі побував радник голови 
обласної ради, голова фракції 
«УКРОП» у Волиньраді Вячеслав 
Рубльов.
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Нардеп Ігор Гузь 
за кілька місяців 

схуд на дев’ять 
кілограмів. Чоловік 
каже, що ніколи 
не був товстим. До 
схуднення важив 
87 кг. Однак у такій 
вазі почувався 
некомфортно. Ігор 
Гузь розповідає, що 
схуднути йому було 
неважко. Він каже, 
що головне у цій 
справі – бажання та 
мотивація.

із перших устфеміда

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 5  читайте на стор. 6

Уже понад чотири роки 
для багатьох українців 
війна – невід’ємна 

складова життя. Військові 
ризикують собою. Бігають 

під кулями та поміж мінами, 
моляться у бліндажах, аби 
ще хоч раз пощастило. 
Пропускають крізь себе гіркі 
та щасливі історії. Втрачають 

і знаходять. Обіцяють їздити 
на фронт доти, аж поки не 
побачать перемоги.

ГРИП НАПАДАЄ НА 
ОСЛАБЛЕНИЙ ОРГАНІЗМ
За інформацією МОЗ, у 2018-2019 
роках в Україні гулятимуть три 
штами грипу: «Мічиган», «Сингапур» і 
«Колорадо».

актуально

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 9

ІГОР ГУЗЬ: «БАНДЕРА 
НЕ ПИВ, І Я НЕ БУДУ»37 дітей отримали путівки 

як призери різноманітних 
олімпіад, спартакіад та конкурсів. 
Тож осінні канікули вони провели 
в одній з наймальовничіших 
місцевостей України, де гарно 
відпочили та оздоровилися.

 читайте на стор. 16

найкраще – дітям

ОСІННІ КАНІКУЛИ – 
В БУКОВЕЛІ

ЛЮДЕЙ СУДЯТЬ 
ЗА ТЕ, ЩО НЕ 
ПУСКАЮТЬ ДІТЕЙ 
У ШКОЛУ

 читайте на стор. 8

ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ

 читайте на стор. 10

«НА ВІЙНІ СТРАХ СМЕРТІ ДУЖЧИЙ ЗА 
ВСЕ», – КАЖЕ ПЕТРО НАГАЙОВСЬКИЙ
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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 Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала зробити щось нове. Альберт Ейнштейн

СМЕРТЬ НА ДОРОЗІ
7 листопада внаслідок зіткнення двох 
автобусів у Зімбабве загинуло щонай-
менше 47 осіб, 70 людей постраждали. А 
12 листопада в Перу автобус, який пере-
возив юнацьку команду з футболу, впав 
у прірву. Мінімум семеро людей загину-
ли, 11 травмовано. 
У КАЛІФОРНІЇ ВИРУЮТЬ 
ПОЖЕЖІ
Лісові пожежі на півночі Каліфорнії, що 
вирують із 8 листопада, забрали життя 
щонайменше 44 людей. Вогонь зруйну-
вав понад шість тисяч будівель, серед 
яких маєтки знаменитостей.
У ТАДЖИКИСТАНІ – 
БУНТ В КОЛОНІЇ 
На півночі Таджикистану в колонії суво-
рого режиму 8 листопада стався бунт. 
Щонайменше 20 ув’язнених та двоє охо-
ронців загинули. У колонії утримують 
засуджених за вбивства і тероризм.

У ЙОРДАНІЇ – ПОВІНЬ 
Щонайменше 12 людей загинуло 10 лис-
топада внаслідок сильних злив і повені 
в Йорданії.
У ТУРЕЧЧИНІ – ВИБУХ НА 
ВІЙСЬКОВІЙ БАЗІ
Внаслідок вибуху на військовій базі 
9 листопада в провінції Хаккярі на пів-
денному сході Туреччини загинуло міні-
мум четверо солдатів, 25 поранено.
У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ ВБИЛИ 
ЖУРНАЛІСТА
У в’язниці Саудівської Аравії замучили 
до смерті журналіста Турки бін Абдул 
Азіз Аль Джазера. Це вже друге вбивство 
представника ЗМІ. 2 жовтня вбили сау-
дівського журналіста Джамаля Хашоггі. 
Він помер після того, як йому на голову 
натягнули поліетиленовий пакет.

ЕБОЛА ЛЮТУЄ В КОНҐО
Від початку спалаху вірусу Ебола напри-
кінці липня у Конґо померло близько 
170 людей.
НЕУГОДНИМ ПОЛІТИКАМ – 
СМЕРТЬ 
Німецькі правоохоронці викрили угру-
пування змовників серед військово-
службовців збройних сил і бійців спец-
назу. Вони планували зібрати в одному 
місці неугодних політиків й убити їх. В 
угрупуванні було 200 осіб з неонацист-
ськими поглядами.
В АВСТРІЇ – ШПИГУНСЬКИЙ 
СКАНДАЛ
Російського шпигуна 9 листопада затрима-
ли й заарештували в Австрії за наведенням 
спецслужб Великобританії. Ним виявився 
австрійський полковник у відставці, який 
понад 20 років шпигував на користь Росії. 
Також у шпигунстві підозрюють співро-
бітника австрійської контррозвідки, який 
передавав секретні дані російській роз-
відці. Йому загрожує 10 років тюрми.
УКРАЇНСЬКІ АМЕРИКАНЦІ 
СТАЛИ ГУБЕРНАТОРАМИ 
Губернаторами Колорадо й Іллінойсу 
в результаті виборів стали американці 
українського походження. У штаті Ко-
лорадо переміг 43-річний демократ 
Джаред Поліс, який є відкритим пред-
ставником ЛГБТ-спільноти. Новим гу-
бернатором штату Іллінойс став пред-
ставник Демократичної партії мільярдер 
Джей Роберт Пріцкер.

СВЯЩЕНИКИ – БЕЗ ЗАРПЛАТ 
У Греції близько 10 тисяч священиків пе-
рестануть отримувати зарплату від дер-
жави. Вони більше не будуть вважатися 
державними службовцями, а розподіля-
ти їм зарплати буде церква.

МЕДБРАТ ВБИВАВ ПАЦІЄНТІВ
У Німеччині 41-річний колишній мед-
працівник визнав, що вбив близько 
сотні пацієнтів у кількох лікарнях. Він 
вводив їм смертельну дозу ліків. Триває 
судовий процес. Чоловікові загрожує 
довічне ув’язнення.

ДО ПОЛЬЩІ – ЗІ ЩЕПЛЕННЯМИ  
У Міністерстві охорони здоров’я Польщі 
розробляють законопроект, який заборо-
нятиме в’їзд до країни іноземним грома-
дянам, які не мають щеплень проти кору.

світова хроніка

ТОННИ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК ТОННИ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК 
ВИЛУЧИЛИ НА КОРДОНІВИЛУЧИЛИ НА КОРДОНІ

ЗАТРИМАЛИ ПІДОЗРЮВАНИХ ЗАТРИМАЛИ ПІДОЗРЮВАНИХ 
У СМЕРТЕЛЬНІЙ СТРІЛЯНИНІУ СМЕРТЕЛЬНІЙ СТРІЛЯНИНІ

резонанс

ХАБАРАМ НЕМА КІНЦЯ-КРАЮ

ЗАСТІЛЛЯ СКІНЧИЛОСЯ... РІЗАНИНОЮ

РОЗЛИВАЛИ 
ПАЛИВО ПІДПІЛЬНО

нещастя

сумнівний промисел

на гарячому

Луцьк

Правоохоронці 
продовжують 
розслідування 

смертельної стрілянини, 
що трапилася посеред 
білого дня на автомийці в 
Луцьку. 

Протягом кількох днів полі-
ція намагалася встановити особи 
підозрюваних у скоєнні злочину. 
Окремим нападникам уже обра-
но запобіжні заходи. 

Нагадаємо, 5 листопада група 
нападників вчинила стрілянину 
на автомийці, що на вулиці На-
бережній у центрі міста. Один 
чоловік загинув, двоє отримали 
поранення. Постраждалих госпі-
талізовно, зараз їхньому життю 
загрози немає. Поліція оголосила 
план перехоплення. Згодом пра-
воохоронці оприлюднили фото 
автівок, на яких втекли нападни-
ки. Це були Volkswagen Toureg, 
Skoda та Audi з київськими та 
миколаївськими номерами. Одну 
з машин знайшли у Рівненській 
області покинутою.

Журналістам телеканалу 
«Аверс» вдалося розшукати оче-

видця, який у момент стрілянини 
перебував на автомийці. На умо-
вах анонімності він розповів, що 
того дня зайшов у кафе, взяв каву 
і вийшов надвір чекати, доки по-
миють його автомобіль. Очеви-
дець побачив, як близько восьми 
чоловіків міцної статури зайшли 
у приміщення. За кілька хвилин 
почалася стрілянина. Коли стріл-
ки залишали приміщення, у ру-
ках тримали вогнепальну зброю, 
яку прикривали ганчірками. Під 
час нападу один зі зловмисників 

отримав поранення.
«Одного чоловіка нападники 

виносили під руки та посунули у 
бік дороги, але автомобілів я не 
бачив. Пострілів було дуже бага-
то, але це були пістолети, авто-
матів не було чутно», – поділився 
чоловік.

Правоохоронці розглядають 
кілька версій щодо можливих 
мотивів скоєння злочину. Одна з 
основних – бандитські розбірки.

Зазначимо, досудове розслі-
дування у кримінальному про-

вадженні проводять за фактом 
умисного вбивства, вчиненого 
за попередньою змовою групою 
осіб, замаху на умисне вбивство 
двох або більше осіб та хуліган-
ства.  

На момент виходу газети уже 
трьом чоловікам, яких підозрю-
ють у причетності до стрілянини, 
обрано запобіжні заходи. Жите-
лю міста Бровари Київської об-
ласті Дмитру Нагайчуку 9 листо-
пада суд обрав запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою 60 
діб, тобто до 5 січня. 10 листопа-
да такий же запобіжний захід суд 
визначив і для 37-річного жителя 
Києва, ім’я якого не розголошу-
ють, під вартою він пробуде до 
6 січня. 12 листопада 60 діб під 
вартою отримав і киянин Тімур 
Байрамов. Стосовно останнього 
фігуранта кримінального прова-
дження відомо, що він професій-
ний стрілець. На його утриманні 
перебувають троє неповнолітніх 
дітей, однак цей аргумент не до-
поміг йому домогтися для себе в 
суді домашнього арешту.

Одна з версій – бандитські розбірки

Нововолинськ, Ковель

У момент одержання хабара 9 листопада 
затримали дільничного інспектора відділу 
прикордонної служби «Амбуків» Львівського 
прикордонного загону.

За інформацією обласної прокуратури, право-
охоронці встановили, що прикордонник налаго-
див протиправний механізм одержання грошей 
за незаконне переміщення сигарет через держав-
ний кордон. Свої послуги зловмисник оцінював у 
$35 за незаконне переправлення одного короба 
тютюнових виробів поза пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника у 

Нововолинську під час отримання $350 – черго-
вої суми неправомірної вигоди. Раніше співро-
бітники СБУ задокументували факт отримання 
інспектором аналогічної суми хабара за перемі-
щення десяти коробів сигарет. 

До слова, днями в Ковелі викрили громадян-
ку, яка пропонувала 15 тис. грн хабара праців-
нику Ковельської місцевої прокуратури. У такий 
спосіб жінка хотіла домовитися з процесуаль-
ним прокурором про перекваліфікацію злочину, 
який вчинив її родич, на менш тяжкий. Їй може 
загрожувати позбавлення волі на строк від чоти-
рьох до восьми років з конфіскацією майна.

volynnew
s.com

vol.gp.gov.ua

Прикордонник сприяв контрабанді

Нововолинськ

Нічна пиятика трьох чоловіків у 
Нововолинську закінчилася трагічно.

Днями у квартирі на вулиці Нововолин-
ській під час застілля стався конфлікт в ком-
панії чоловіків, у ході якого один з них взяв 
кухонного ножа і встромив його одному в 
живіт, іншому – в шию. Загинув господар 
квартири, у якій чоловіки чаркували.

Як повідомили в поліції, раніше суди-

мий 27-річний зловмисник вкоротив віку 
64-річному місцевому жителю та завдав 
тяжких тілесних ушкоджень 38-річному но-
воволинцю, якого було госпіталізовано із 
проникним пораненням живота.

Винуватця різанини оперативно затри-
мали. Чоловік зізнався, що погано пам’ятає 
події. Проте сам же викликав швидку. Зло-
вмисникові загрожує до 15 років позбав-
лення волі.

Любомльський район

У пункті пропуску 
«Ягодин» викрили 
підприємство, яке 
приховало від митного 
контролю понад 800 
тисяч пачок електронних 
сигарет вартістю майже 
16 млн грн.

Як інформує ДФС, за 
посередництвом сербсько-

го перевізника ця фірма 
доставляла через кордон 
тютюновмісні вироби для 
електричного нагрівання 
загальною вагою понад 
19 тонн. Країна-виробник 
товару – Італія. До митного 
контролю водій вантажівки 
подав документи, згідно з 
якими товар оцінювався у 
$433,6 тис.

Проте волинські мит-
ники отримали документи, 
які оформляли у країні від-
правлення. Відповідно до 
них, цей же товар насправді 
коштував його покупцеві 
майже €495 тис.

Порушнику законодав-
ства світить штраф – 100% 
вартості товару з його кон-
фіскацією.

sfs.gov.ua

контрабанда

Володимир-Волинський

Днями правоохоронці викрили факти 
нелегальної реалізації нафтопродуктів 
на трьох АЗС у Володимирі-
Волинському.

Як повідомляє прокуратура Волині, із 
місць незаконної реалізації нафтопродуктів 
вилучено 14 тонн дизельного палива та при-
строї для заправки транспортних засобів.

Досудове розслідування триває. Вирі-
шують питання про накладення арешту на 
матеріальні цінності.

ЗА КРАДІЖКУ ЗА КРАДІЖКУ 
АВТО – ЗА ҐРАТИ АВТО – ЗА ҐРАТИ 

вирок

Вилучено 14 тонн дизелю

vol.gp.gov.ua

Нововолинськ

25-річного жителя Нововолинська 
засудили до тюремного терміну 
за проникнення у приміщення та 
незаконне заволодіння автомобілем.

За інформацією прокуратури, вночі 9 
грудня раніше судимий зловмисник прихо-
пив із собою співучасника, гумову палицю 
й макет пістолета та проник у приміщен-
ня автомийки. Побивши оператора мий-
ки гумовою палицею та погрожуючи йому 
убивством, молодики заволоділи 4420 грн, 
мобільним телефоном та ключами від авто 
Opel Vectra, на якому й втекли з місця при-
годи. 

Спільник взявся продати украдене авто, 
але не встиг його збути. Незаконна пригода 
закінчилася для зловмисника судовим виро-
ком – 9 років позбавлення волі з конфіскаці-
єю майна. Його спільнику призначено 4 роки 
позбавлення волі з дворічним іспитовим 
строком.

Вартість вилученого – майже €495 тис
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ВИБУХИ В ІЧНІ – ДИВЕРСІЯ
Причиною вибухів на арсеналі біля Ічні 
Чернігівської області стала диверсійна 
діяльність невідомих осіб, повідомив 
військовий прокурор Григорій Рябенко. 
Глава Міноборони Степан Полторак за-
явив, що за останні три роки за вибухи 
на арсеналах покарано 75 військово-
службовців, зокрема 20 генералів.

САДОВИЙ НЕДОЛЮБЛЮВАВ 
ГАНДЗЮК
Генпрокурор Юрій Луценко подав за-
яву про відставку у зв’язку із критикою 
у справі про вбивство херсонської акти-
вістки Катерини Гандзюк. Однак Прези-
дент Петро Порошенко заяву відхилив. 
До слова, днями в інтернеті з’явився 
аудіозапис, де мер Львова й лідер «Са-
мопомочі» Андрій Садовий критикує 
Катерину Гандзюк, називає її корупціо-
неркою та дає вказівку збирати на неї 
компромат.

У ЛДНР – ПСЕВДОВИБОРИ
У результаті псевдовиборів на окупова-
них територіях Донбасу, які не визнає ні 
Україна, ні світ, перемогу прогнозовано 
здобули чинні ватажки проросійських 
бойовиків ДНР і ЛНР – Денис Пушилін та 
Леонід Пасічник.

ПОМЕР ПОЛОГІВСЬКИЙ 
МАНІЯК 
5 листопада помер один із найжорстокі-
ших серійних убивць України 66-річний 
Сергій Ткач, відомий як пологівський 
маніяк. Він відбував довічний термін 
у Житомирській колонії №8. Доведе-
но, що він убив та зґвалтував 37 дівчат 
віком від 9 до 17 років, за його зізна-
ннями – жертв понад 100. За ґратами 
Ткач одружився з 27-річною росіянкою 
Оленою Сергіївною, яка народила йому 
дитину.

УКРАЇНЦІ ОЗБРОЮЮТЬСЯ 
В Україні у нелегальному обігу перебу-
ває понад 3 млн одиниць нарізної вог-
непальної зброї. За дев’ять місяців з по-
чатку року зареєстровано 1241 умисне 
вбивство і 1717 розбійних нападів.

ЛЮДИ ЇЗДЯТЬ НА ДОНБАС
У середньому щодоби пункти пропуску 
між контрольованою Україною та оку-
пованою частинами Донбасу перети-
нають близько 35 тисяч людей. Усього 
на Донбасі діє п’ять пунктів перетину 
лінії розмежування, чотири з них роз-
ташовані в Донецькій області, один – у 
Луганській.

УКРАЇНЦІ БОРГУЮТЬ 
ЗА АЛІМЕНТАМИ  
З початку року за ухилення від виплати 
аліментів у розшук оголосили 12 тисяч 
осіб. 1,3 млн грн стягнули завдяки за-
стосуванню суспільно корисних робіт. 
55 тисяч постанов винесли державні 
виконавці про накладення на боржни-
ка штрафу в розмірі 20%, 30% і 50% від 
суми боргу.

НАЙВИЩІ ЦІНИ – В УКРАЇНІ
Україна лідирує серед країн Європи 
щодо підвищення цін на продукти. За 
рік споживчий кошик українців подо-
рожчав на 15%. Ціна на сало виросла 
на 67%, свинина подорожчала на 47%, 
яловичина – на 34%, курятина – на 
32%. Ціни на продукти харчування в 
Україні зростають стрімкіше, ніж пенсії 
і зарплати.

ПОЛІЦЕЙСЬКИМ – 
ГРОШІ НА ЖИТЛО 
МВС з 1 листопада запустило програ-
му компенсації коштів поліцейським за 
оренду квартир. У мотиваційний пакет 
для поліцейських входить збільшен-
ня зарплати на 30%, введення системи 
отримання власного житла після двох 
років служби на основі іпотеки до 20-
річного пільгового фінансового лізингу 
з урахуванням повного погашення від-
сотків з боку міністерства та бонусного 
погашення до 40% лізингу МВС за ви-
слугу років.

українська хроніка

Постачальники обіцяють 
залагодити проблему

ВІДДАЛА ВСІ ГРОШІ… ШАХРАЯМВІДДАЛА ВСІ ГРОШІ… ШАХРАЯМ

крок за кроком

ВОЛИНСЬКИМ ПЕРШАЧКАМ ВОЛИНСЬКИМ ПЕРШАЧКАМ 
БРАКУЄ ПАРТБРАКУЄ ПАРТ

освіта

ПОВЕРНУЛИ ПОВЕРНУЛИ 
ЗЕМЕЛЬ НА ЗЕМЕЛЬ НА 
60 МІЛЬЙОНІВ60 МІЛЬЙОНІВ

КУПИЛА АВТОМОБІЛЬ-ПРИВИДКУПИЛА АВТОМОБІЛЬ-ПРИВИД

ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА НАРКОДІЛКІВПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА НАРКОДІЛКІВ
феміда

шахрайство

спецоперація

Луцьк

Лучанка перерахувала 
шахраям майже 87 тис. грн 
за автомобіль. Зрештою 
лишилася без грошей і без 
машини.

Жертвою шахраїв стала 
28-річна жителька обласного 
центру, повідомляє прокурату-
ра Волині. Жінка перерахувала 
кош ти «продавцям» автомобі-
ля, які розмістили оголошення 

на популярному сайті.
Після того як кошти наді-

йшли на рахунок псевдопро-
давців, зловмисники припи-
нили відповідати на дзвінки і 
повідомлення.

Індивідуальних 
шкільних парт для 
учнів перших класів 

«Нової української 
школи» наразі в області 
бракує. Виробники 
обіцяють, що всі 
замовлення виконають 
упродовж місяця. 

Начальниця управління осві-
ти та науки облдержадміністрації 
Людмила Плахотна пояснила, що 
затримка виникла через надто 
великі замовлення, мовляв, ви-
робники не можуть впоратися з 
навантаженням. Посадовець на-
голосила, що ситуація на Волині – 
типова для всієї держави. 

«Як і вся Україна, Волинь, не 
змогла на 100% освоїти кошти, 
які виділили на «Нову українську 
школу». Все тому, що попит пере-
вищує пропозицію. Попри це, в 
усіх містах області, районах, ОТГ 
укладено договори з виробни-
ками меблів, їм уже заплачено 
аванси, парти зі стільцями регу-
лярно надходять. До когось вони 

можуть надійти вже сьогодні 
або завтра, до когось – через мі-
сяць», – пояснила чиновниця.

За словами голови тендер-
ного комітету управління освіти 
Луцької міської ради Орисі Му-
шит, луцькі школи новими парта-
ми забезпечені на 70%. 

«Для закупівлі влітку ми дві-

чі проводили відкриті торги, але 
вони не відбулися. Тому ми піш-
ли далі й здійснили переговорну 
процедуру для закупівлі майже 
трьох тисяч парт зі стільцями, які 
йдуть в комплекті. Постачальник 
із Рівненщини, обіцяє до кінця 
листопада забезпечити партами 
всі школи. До слова, один комп-

лект коштує 1200 гривень, і це 
дуже вигідно, адже ми вибирали 
якість і ціну, тому вдалося зна-
чно зекономити. Наприклад, на 
ринку середня ціна таких парт 
– близько 1800 гривень», – поін-
формувала посадовиця.

Ті, хто вже отримав нові пар-
ти, радо діляться позитивними 
емоціями.

«Новими партами задоволе-
ні і діти, і ми, вчителі. Вересень 
ще вчилися за старими, а потім, 
коли діти сіли за ці кольорові, 
нові, гарні парти, то були просто 
у захваті. Батьки нам розповіда-
ють, що малюки не можуть на-
тішитися новенькими партами й 
говорять про них із захватом. Так 
і має бути, це і є принцип «Нової 
української школи» – діти мають 
радо йти до школи. Більше того, 
вони дуже бережуть ці меблі. 
Нові парти не важкі, за потреби 
їх можна легко переміщувати в 
класі», – розповіла заступниця 
директора луцької школи-ліцею 
№7 Наталія Хом’як.
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У рамках підготовки документа, що 
визначатиме розвиток Волині на наступні 
три роки, райдержадміністрації та ОТГ 
готуватимуть звіти про роботу, здійснену 
з 2014 року й донині.

Про це йшлося 13 листопада під час за-
сідання робочої групи з головами ОТГ щодо 
вивчення, моніторингу та аналізу заявок на 
проекти, видатки на які здійснюватимуть за 
рахунок коштів субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ.

Як повідомив голова ОДА Олександр 
Савченко, 12 листопада відбулося засідан-
ня Ради регіонального розвитку, органу, що 
є дорадчим при Президентові. Під час засі-

дання йшлося про майбутні зміни до деяких 
законів. Зокрема, про внесення змін до Кон-
ституції, що узаконять існування ОТГ. Після 
цього ухвалять закони, що регулюватимуть 
бюджетні відносини. У 2020 році завершиться 
процес формування ОТГ, також буде ухвалено 
закон, що запровадить контроль за діяльніс-
тю органів місцевого самоврядування. Окрім 
того, йшлося про формування плану розвит-
ку України на три роки. 

Голова ОДА відзначив, що попередній до-
кумент про розвиток від 2014 до 2020 року 
є недієвим. Водночас мають розробити до-
ручення райдержадміністраціям та рекомен-
дації ОТГ про підготовку звіту про виконану 
роботу з 2014 року. Хто не подасть такий звіт, 

той не буде включений до плану розвитку об-
ласті на три роки. Вказаний план узгоджува-
тимуть з облрадою та затверджуватимуть під 
час сесії Волиньради.

РДА й ОТГ звітуватимуть

volynnew
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Луцьк

Схема шахрайства «ваш син у поліції» – не 
нова, проте волиняни й досі потерпають 
від таких дій зловмисників, позбуваючись 
значних сум. І часто жертвами шахраїв 
стають саме люди старшого віку.

Як інформують у прокуратурі Волині, днями 
77-річна жителька Луцька віддала 10 тис. грн та 
$600 незнайомцю, бажаючи залагодити ситуа-
цію з ДТП, винуватцем якої нібито став її син.

Жінці зателефонували «з поліції» та пові-
домили прикру новину. І тут же заспокоїли, 
що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе 
можна владнати за гроші.

Не додумавшись подзвонити синові, аби 
з’ясувати, що трапилося і чи трапилося вза-
галі, жінка погодилася віддати усю готівку, що 
мала вдома, незнайомцю, який оперативно 
по неї під’їхав.

У прокуратурі закликають громадян по-
відомляти правоохоронні органи про отри-
мання дзвінків нібито від працівників по-
ліції чи прокуратури, які розповідають, що 

близький родич абонента вчинив ДТП чи 
інше кримінальне правопорушення й аби 
залагодити справу з потерпілими та право-
охоронцями, треба перевести якусь суму на 
вказаний шахраями картковий рахунок або 
віддати гроші визначеній особі, яка під’їде у 
конкретне місце.

«У випадку отримання таких телефонних 
дзвінків в жодному разі не надсилайте і не 
передавайте кошти шахраям та обов’язково 
звертайтеся із заявами про факти таких дій у 
правоохоронні органи. І ще варто пам’ятати: 
погодившись таким чином залагоджувати 
ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже 
за надання неправомірної вигоди передба-
чена кримінальна відповідальність», – наго-
лошують у прокуратурі.

пильнуйте

Зловмисники діють швидко й нахабно 

alnew
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Ковель

Правоохоронці нещодавно провели 
спецоперацію з виявлення та припинення 
незаконної діяльності осіб, які реалізовували 
амфетамін через інтернет.

За інформацією обласної прокуратури, під 
час низки санкціонованих обшуків у Ковелі пра-
воохоронці вилучили близько 0,5 кг синтезова-
ного амфетаміну, кошти, одержані від незаконної 
діяльності, обладнання для фасування психотро-
пів, а також холодну зброю.

У Ковелі було виявлено і так звані заклад-
ки – розфасований на невеликі дози амфетамін, 
який зловмисники залишали для покупців в обу-

мовлених місцях. Затримано чотирьох громадян, 
причетних до незаконного бізнесу.

Окрім того, днями в місті залізничників ак-
тивісти зафарбували рекламу наркотиків, якою 
рясніло чимало будівель.

«Сам був присутній при ліквідаціі десятків напи-
сів різних наркосайтів. Характерно, що різні за зміс-
том написи зроблено однією фарбою та рукою. Це 
свідчить про організоване злочинне угрупування. 
Реклама на стінах будинків, на магазинах, реклам-
них бордах. Біля шкіл, садочків, клубів», – поділився 
враженнями у Facebook депутат Ковельради Ігор 
Пініс та закликав усіх небайдужих містян самостій-
но зафарбовувати написи з рекламою наркотиків.

Маневицький район

На Волині державному 
підприємству повернуто 
земельні ділянки площею майже 
150 га та вартістю 60 млн грн.

Як інформує прес-служба про-
куратури області, на виконання рі-
шень Господарського суду області, 
якими задоволено позовні заяви 
прокуратури Волині в інтересах дер-
жави в особі Міністерства економіч-
ного розвитку та торгівлі України, 
ГУ Держгеокадастру в області до 
одного з приватних підприємств та 
державного підприємства, держав-
ному підприємству «ГрінЕнерго» 
повернуто п’ять земельних ділянок 
на території Галузіївської сільської 
ради Маневицького району.

ОБЛАСТІ – ПЛАН РОЗВИТКУОБЛАСТІ – ПЛАН РОЗВИТКУ
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Як будуть розраховувати коефіцієнт двигуна? Показник об’єму двигуна 
ділитимуть на 1000. А коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років.

Формула обчислення матиме такий вигляд: базова ставка х коефіцієнт двигуна 
х коефіцієнт віку = сума акцизного податку.

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з бензиновим двигуном:

об’єм двигуна: 2000 см3, рік випуску авто: 2012 (повних 5 років).

50 (€) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = €500.

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з дизельним двигуном:

об’єм двигуна: 1600 см3, рік випуску авто: 2007 (повних 10 років).

75 (€) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (років) = €1200.

Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, 
буде значно меншим за той, що діє сьогодні. Проте, крім акцизу, у вартість 
розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), 
ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).

За даними Державної 
фіскальної служби, 
лише цьогоріч в 
Україну було ввезено 
понад 200 тис. авто з 
іноземною реєстрацією. 
У 2017 році ця цифра 
становила 958,5 тис.

  Борис ХВИЦЬ
Київ, Луцьк

за кермом

ЗАКОН ПРО ЄВРОБЛЯХИ 
ПОГІРШИТЬ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ 

ЕКС-ГОЛОВА ДФС 
ВТІК З УКРАЇНИ
Колишній в. о. голови ДФС Мирослав 
Продан 5 листопада втік з України 
до Молдови, повідомляє журналіст 
Євген Плінський. Продана нібито 
вивезли у багажнику авто на 
євробляхах, пише «ТСН.ua».

Сам Продан в інтернеті спростував 
інформацію про втечу, пояснивши, що за 
кордоном йому потрібне медичне обсте-
ження. Проти нього розслідують справу 
про незаконне збагачення. У вересні 
його звільнили з посади за власним ба-
жанням.

СЕРБИ – ПРОТИ 
АВТОКЕФАЛІЇ В 
УКРАЇНІ 
Сербська церква відмовилася 
визнати канонічність Української 
православної церкви Київського 
патріархату та Української 
автокефальної православної 
церкви. Відповідне рішення ухвалив 
Архієрейський собор Сербської 
православної церкви, що відбувся у 
Белграді, пише «24 канал».

Під час собору УПЦ КП і УАПЦ охрес-
тили «розкольницькими групами» і на-
звали рішення Константинопольського 
патріархату про їх визнання «канонічно 
необґрунтованим».

Сербська церква також не буде 
вступати в євхаристійне спілкування 
з реабілітованими Константинополем 
православними кліриками України. Вона 
пропонує Константинополю та іншим ав-
токефальним церквам розглянути укра-
їнське питання на Всеправославному 
соборі.

МІЛЬЯРДИ – З БАНКУ 
ЯНУКОВИЧА ЧЕРЕЗ 
БАНК ПОРОШЕНКА

Працівники «Всеукраїнського 
банку розвитку», який колись 
належав Олександру Януковичу, 
вже за нинішньої влади знімали 
з рахунків мільярди гривень 
готівкою. Це сталося відразу після 
зняття Печерським судом арештів 
з рахунків, пов’язаних із сином 
Януковича, повідомляє «Страна».

Близько 30 фізичних осіб, які раніше 
працювали у ВБР на різних посадах се-
редньої ланки, мали фіктивні договори й 
вивели 2 млрд грн в 2016-2017 роках. 

Виведення мільярдів здійснювали че-
рез «Міжнародний інвестиційний банк», 
основним акціонером якого є Президент 
Петро Порошенко. Банк заробив на цьо-
му 20 млн грн комісії.

У жовтні 2015 року стало відомо, 
що слідчі МВС заарештували понад 
2,6 млрд грн на рахунках банку ВБР. Піз-
ніше у 2016 році деяким вкладникам бан-
ку вдалося зняти арешт із рахунків, пише 
«Економічна правда».

У січні 2017 року кошти було пере-
раховано з ВБР у МІБ. Пізніше банк Поро-
шенка відхрестився від переказу грошей 
сина Януковича. У березні Печерський 
райсуд зняв арешт із 312,5 млн грн Яну-
ковича.

16 квітня 2018 року стало відомо, що 
у лютому в судовому порядку було знято 
арешт з рахунків компаній, пов’язаних 
з Януковичем-молодшим, відкритих в 
його банку ВБР. На рахунки цих компаній 
ймовірні фігуранти злочину перерахува-
ли загалом майже 550 млн грн та понад 
$27 млн.

по суті

Верховна Рада 
8 листопада 
ухвалила в цілому 

законопроект, що знижує 
акцизи на розмитнення 
автомобілів.

Головною зміною до законо-
проекту, порівняно з першим чи-
танням, є встановлення строків 
щодо пільгового розмитнення 
автомобілів, які було ввезено в 
Україну, інформує «Економічна 
правда». 

Окрім того, парламент ухва-
лив ще один законопроект, сут-
тєво підвищивши штрафи за про-
строчені євробляхи.

ПОДАТКИ Й ШТРАФИ
Окрім ставок акцизу, які за-

тверджено в першому читанні, 
вирішено надати пільговий ко-
ефіцієнт 0,5 для автомобілів, які 
будуть розмитнені протягом 90 
днів після вступу закону в дію. Усі 
сплачені податки за цей період 
мають надійти в Пенсійний фонд.

Проект закону вносить змі-
ни до Податкового кодексу. Ак-
цизний податок для ввезених в 
Україну авто буде змінено. Базові 
ставки акцизного податку будуть 
наступними: для авто з бензино-
вим двигуном – €50, для авто на 
дизелі – €75. Йдеться саме про 
базові ставки, до яких ще будуть 
застосовувати коефіцієнти. Фак-
тично розмір акцизного податку, 
який треба буде сплатити, дорів-
нюватиме базовій ставці, помно-
женій на коефіцієнт двигуна та 
вік машини.

Відповідно до законодавчих 
змін, діятимуть обмеження на 
кількість авто, які можна ввози-
ти без грошового забезпечення. 
Нерезидент зможе без грошово-
го забезпечення ввезти в режи-
мі тимчасового ввезення лише 
одне авто. Ввезення наступних 
легкових транспортних засобів 
передбачає наявність гарантії. 
Гарантом може виступити фінан-
сова установа, яка візьме на себе 
зобов’язання сплатити суму всіх 
митних платежів, якщо авто не 
буде вивезено.

Особа, яка ввезла в Україну 
автомобіль у режимі транзиту 
або в режимі тимчасового вве-
зення, не зможе передати його 
у володіння, користування або 
розпорядження іншим особам 
чи розукомплектовувати. Також 
їй буде заборонено використан-
ня такої машини в підприємниць-
кій діяльності чи для отримання 
доходу, наприклад, для роботи в 
таксі. За порушення встановле-

них правил передбачено штраф – 
34 тис. грн. 

Будь-яка інша особа, яка всу-
переч встановленим правилам 
отримає транзитне або тимчасо-
во ввезене авто у володіння, ко-
ристування або розпорядження 
чи використовуватиме таке авто 
в підприємницькій діяльності для 
отримання доходу, також буде 
оштрафована. Перша фіксація 
зазначених порушень працівни-
ками Нацполіції передбачає стяг-
нення з порушника 8,5 тис. грн, 
повторна фіксація – 17 тис. грн, 
позбавлення права керування на 
1 рік та платне вилучення авто за 
рахунок порушника.

За недотримання строків ре-
жимів транзиту та тимчасового 
ввезення, тобто за невивезення 
авто за межі країни своєчасно, 
порушники мають сплатити штра-
фи. Їх розміри залежатимуть від 
кількості днів перевищення вста-
новлених строків. За один день 
прострочення вивезення тран-
зитного авто з порушника буде 
стягнуто 170 грн, а за три дні від-
термінування вивезення тимча-
сово ввезеної машини – 850 грн. 
Зайвий місяць перебування тако-
го автомобіля на митній території 
України коштуватиме порушнику 
170 тис. грн. Таке авто навіть мо-
жуть конфіскувати за рішенням 
суду.

ПРОТИВНИКІВ 
БІЛЬШІСТЬ

На думку депутата Верхов-
ної Ради Ірини Констанкевич, 
законодавчі новації аж ніяк не 
розв’язують проблеми так зва-
них євроблях.

«Спільно з колегами з УКРОПу 
ми заявили про намагання влади 
вчергове ввести в оману україн-
ців. Проголосовані законопро-
екти не розв’язують проблеми, 
більше того – становище україн-

тому це питання дуже болюче 
саме для моїх виборців. Але і я, і 
ці люди розуміють, що з цим по-
трібно було щось робити. Чому я 
не голосував? Бо законодавець 
заклав таку норму: якщо ти при-
возиш автомобіль на іноземній 
реєстрації умовно новий, то пла-
тиш невелику суму. Якщо ж йому 
15, 20 років – платити потрібно 
утричі більше», – зазначив пар-
ламентар в ефірі «5 каналу».

Народний обранець конста-
тує: у більшості людей нині нема 
коштів, аби привезти новий авто-
мобіль.

«Ми думаємо про екологію, 
але у нас лишився транспорт 
радянського виробництва, який 
також забруднює повітря. Тобто 
прикриваючись екологічними 
питаннями, ми «притиснули» 
70% людей, які мають старі авто-
мобілі», – резюмував нардеп.

ВОДІЇ КАТЕГОРИЧНО 
ПРОТИ

Ухвалення нових законопро-
ектів щодо євроблях спрово-
кувало спротив громадськості 
по всій Україні. 11 листопада на 
Театральному майдані Луцька 
відбулося народне віче. Акцію 
організували громадські активіс-
ти, які виступають за доступне та 
прозоре розмитнення автотран-
спорту, завезеного з-за кордону.

Люди вимагають, аби вже 
ухвалені закони відправили на 
доопрацювання. 

«Зараз закон про євробляхи 
заблоковано постановою про 
скасування, яку зареєстрував 
нардеп Юрій Дерев’янко, – роз-
повів під час акції громадський 
активіст з організації «Доступне 
авто» Михайло Катрук. – Біль-
шість законів у нас підписують з 
огляду на електоральну підтрим-
ку. А тому потрібно максимально 
спілкуватися з людьми, доносити 
до них те, що відбувається на-
справді. Законотворці хочуть 
вилучені кошти від розмитнення 
спрямувати наступного року в 
Пенсійний фонд, тобто вони вже 
не знають, де брати гроші. Зараз 
триває хитра політична гра, коли 
на бляхи намагаються повісити 
всіх собак: проблеми в бюджеті – 
винні бляхи, затримки пенсій – 
теж вони».

Завітала на акцію й Ірина 
Констанкевич, яка розповіла лю-
дям про те, що укропівці спільно 
з громадськими активістами з Га-
личини готували законопроекти 
з приводу євроблях. В їх основу 
лягли пропозиції громадських 
активістів, автомайданівців, які 
узагальнили пропозиції людей. 

«Ви, напевно, знаєте, що у 
Верховній Раді було кілька зако-
нопроектів, які пропонували такі 
норми, що були б прийнятними 
для власників автомобілів і разом 
з тим – ефективними для напов-
нення бюджету та нашої еконо-
міки, – наголосила нардеп. – На 
жаль, з цих законопроектів не 
враховано жодного. Наші правки 
не було взято до уваги. Упевнена, 
уряд нестиме відповідальність за 
економічні наслідки. Якби взяли 
до уваги наші законопроекти, 
можна було б наповнити бюджет. 
За нашими розрахунками, сума 
могла б сягнути трьох мільярдів 
гривень. На жаль, нас не почули. 
Сподіваємося, що влада таки по-
чує громадськість».

Активісти впевнені, що на євробляхи 
намагаються повісити всіх собак

Борис Хвиць

ців погіршиться. Зменшення ак-
цизу справді буде, але лише для 
нових і дорогих автівок, старші ж 
авто залишаться у тому самому 
становищі», – наголосила парла-
ментар. 

За словами Ірини Констан-
кевич, тепер усім власникам єв-
роавтівок надають 180-денний 
строк для їх розмитнення. За 
прострочення терміну на понад 
30 днів, а також у разі втрати або 
розукомплектації автомобіля за-
грожує штраф у 170 тис. грн або 
ж конфіскація авто за рішенням 
суду. При цьому поліція отримає 
доступ до інформації митників і 
право зупиняти машини на іно-
земних номерах.

На противагу цьому УКРОП 
ще у березні пропонував повніс-
тю скасувати ПДВ та інші платежі, 
замість цього встановити єди-
ний платіж – €500. Проте влада 
заблокувала цей закон, як і інші 
правки укропівців.

«У результаті ухвалених зако-
нів люди муситимуть або плати-
ти кошти, або, для кого сума мита 
непосильна, вивозити авто з 
країни. Чи цього хотіли українці? 
Парламент же показав зразкову 
активність – 250 голосів за тисячі 
євро з кишень і без того доведе-
них до зубожіння українців», – 
наголошує Ірина Констанкевич.

Такої ж думки ще один во-
линський нардеп Ігор Гузь, який 
певен, що новації несправедливі.

«Я представляю виборчий 
округ на кордоні з Польщею, 

fi nance.bigm
ir.net



Люди схожі на флюгери, які перестають крутитися лише тоді, коли заіржавіють. Вольтер
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НІМЦІ ЗАЦІКАВИЛИСЯ 
СПІВПРАЦЕЮ З 
«ВОЛИНЬТОРФОМ»

У ЗАТУРЦЯХ 
ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ

ЛЮДЕЙ СУДЯТЬ ЗА 
ТЕ, ЩО НЕ ПУСКАЮТЬ 
ДІТЕЙ У ШКОЛУ

протест ВОЛИНСЬКІ АТОВЦІ ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР У ЗЕМЕЛЬНИХ 
ОБОРУДКАХ

  Влад КОРНЕЛЮК
ТРК «Аверс»

  Анна ВОЛОЩУК
Локачинський район
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Увірвався терпець. 
Бійці АТО 9 листопада 
завітали до 

Держгеокадастру Волині. 
Причина візиту – дерибан 
землі в області з боку 
керівництва структури. 

Відзначимо, активісти неодно-
разово вимагали, аби виконувач 
обов’язків керівника Головного 
управління Держгеокадастру у Во-
линській області Олесь Іващенко 
детально вивчив питання щодо 
відмови в одержанні земельних 
ділянок атовцям, інформує ТРК 
«Аверс».

Як розповів активіст Олексій 
Кушнєр у коментарі «Волинським 
Новинам», два тижні тому учасни-
ки АТО вже зверталися до Олеся 
Іващенка з вимогою владнати си-
туацію, оскільки стало відомо, що 
жителі сусідніх областей, зокрема 
Рівненської, написали заяви на 
отримання земельних ділянок у 
Горохівському районі, попри те, що 
першочергово землі мають надати 
саме місцевим військовослужбов-
цям. Ідеться про 20 проектів земле-
устрою, які подали жителі Рівнен-
щини, Житомирщини, Херсонщини 
тощо.

«Олесь Іващенко написав заяву 
на звільнення. А 6 листопада підпи-

сав дозвіл на розроблення проектів 
на цих 20 ділянках. Це 40 гектарів. 
Тобто вимога владнати ситуацію за-
кінчилася підписанням документів 
20 жителям, які точно не мешкають 
у Горохівському районі», – наголо-
сив Олексій Кушнєр.

Нагадаємо, після конфлікту між 
військовослужбовцями та виконува-
чем обов’язків керівника ГУ Держгео-
кадастру в області Олесем Іващенком 
останній написав заяву на звільнен-
ня. Із посади він мав піти з 9 листопа-
да. Однак так і не зробив цього.

Коли ініціативна група увійшла 
до приміщення Держгеокадастру, 
аби викликати на переговори Оле-
ся Іващенка, на місці його не ви-
явилося. Головний земельник краю  
в робочий час кавував у ресторані 
готелю «Срібні лелеки». Там його й 
застали обурені атовці та активісти.

Олесь Іващенко мав свої аргу-
менти для пікетувальників. Сказав, 
що у Горохівському районі в 2010-
2011 роках було передано багато 
земельних ділянок для ферм. З його 
слів, атовці запитували про землі, 
що їх зараз використовують під 
фермерські господарства, тому й 
отримували відмови.

Також зараз проводять моні-
торинг, відтак сільські ради мають 
повідомити, скільки в них є вільних 
земельних ділянок для подальшого 
передання військовослужбовцям. 
Олесь Іващенко наголосив, що нині 
тривають бюрократичні процеси, 
які планують завершити максимум 
за три тижні.

Щодо підписаних документів-
дозволів на розроблення проектів 
землеустрою у Горохівському ра-
йоні 20 жителям інших областей, то 
Олесь Іващенко так і не не зміг цьо-
го пояснити. 

Натомість присутні виступили 
з вимогою, аби в. о. керівника ра-
зом із ними поїхав до голови ОДА 
Олександра Савченка, щоб той став 
гарантом їхніх перемовин, мовляв, 
Олесю Іващенку віри немає.

Тим часом до «Срібних лелек» 
на перемовини приїхав радник 
голови ОДА Олександр Киричук. 
Пізніше на місце прибув і сам 
Олександр Савченко, який за-
пропонував атовцям визначити 
представників і провести спільну 
зустріч у приміщенні облдержад-
міністрації.

З приводу дерибану землі на 
Волині вже є низка кримінальних 
проваджень. Зокрема прокуратура 
розслідувала справу злочинного 
відчуження хутора Лоше на Мане-
виччині. Це бурштинові землі, які 
незаконно передали львівській 
фірмі «Терлан-Ком». Ця фірма за 
допомогою обласного Держгео-
кадастру та підставних громадян 
присвоїла у Маневицькому райо-
ні понад 400 га землі з покладами 
бурштину. Схожа ситуація трапи-
лася й у Шацькому районі – 30 га 
спочатку виписали на бійців АТО, а 
потім курортні ділянки опинилися 
у власності жителя Львівщини.

Поки місцева влада 
нічого не робить, аби 

державне підприємство 
«Волиньторф» 
розвивалося, та ще 
й намагається його 
приватизувати шляхом 
перешкоджання роботі, 
іноземні інвестори 
говорять про його 
перспективи та велике 
майбутнє. 

Зазначимо, Волинська облдерж-
адміністрація не надає земель під-
приємству. Аби хоч якось змінити 
ситуацію, керівництво держпідпри-
ємства запросило делегацію ні-
мецьких дипломатів, щоб іноземці 
оцінили можливості та перегляну-
ли перспективи співпраці.

Директор підприємства Іван Ки-
ричик зазначив, що завод є одним 
із найкращих та виробляє 60% тор-
фу в Україні. Однак багато людей, 
які тут працюють, незабаром мо-
жуть залишитися без роботи. Щоб 
держпідприємство функціонувало, 
потрібно, аби влада щороку виділя-
ла землі для видобутку торфу. Зараз 

зробити ремонт. Ми звернулися 
в обласну раду», – розповідає 
директорка.

Загалом капітальний ремонт 
коридорів та сходових майдан-
чиків, заміна електропроводки 
та освітлення, ремонт підлоги та 
заміна дверей на сходових май-
данчиках і в спальних кімнатах 
обійшлися обласному бюджету в 
1 млн 200 тис. грн.

«Два роки тому обласна рада 
виділила кошти, ми зробили ре-
монт у дошкільній групі – ігрову 
та спальні кімнати для дітей-
дошкільнят. Тепер нам ще потріб-
но зробити ремонт в спальних 
кімнатах – відремонтувати підло-
гу, замінити електропроводку», – 
каже Лариса Лопухович.

До слова, в Затурцівській 
спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернаті «Центр освіти та 
соціально-педагогічної підтрим-
ки» навчається 153 дитини, а він 
розрахований на 150 вихованців.

«Для нас важливо було яко-
мога швидше виділити кошти на 
проведення ремонтних робіт у 
навчальному закладі, адже пи-
тання безпеки дітей – найважли-
віше. Кошти з обласного бюдже-
ту виділили у травні, й за літо в 
школі-інтернаті зробили ремонт. 
Ми й далі підтримуємо заклади 
комунальної власності, тому що 
раніше для них коштів ніколи не 
знаходили. Маю надію, що така 
робота триватиме й надалі», – за-
значив Вячеслав Рубльов.

люди не пускали на знак протесту 
дітей на навчання, в ті страшні часи 
беззаконня їх чомусь не карали... 
Зараз за аналогічні дії суд оштра-
фував стобихівчанина, який у числі 
інших також не пустив свою дитину 
в аварійну школу. У часи найдемо-
кратичнішого, проєвропейського, 
безальтернативного Порошенка 
і не сатрапа, а у вишитій сорочці, 
полум’яного патріота, голови РДА, 

облдепутата від БПП (зокрема і від 
Стобихівки) Валерія Дунайчука», – 
написав у Facebook громадський 
активіст Богдан Пташник.

Нагадаємо, жителі села обуре-
ні бездіяльністю місцевої влади, 
яка понад десяток років не може 
розпочати будівництво нової 
школи. Усі ці роки люди безре-
зультатно оббивають пороги чи-
новників. 

У Затурцівській школі-
інтернаті за кошти 

обласного бюджету 
провели капітальний 
ремонт коридорів та 
сходових майданчиків. 

На цю справу з обласного бю-
джету за сприяння голови фрак-
ції «УКРОП» у Волиньраді Вяче-
слава Рубльова виділили понад 
1 млн грн.

За словами директорки освіт-
нього закладу Лариси Лопухович, 
останні кілька років, перевіряючи 
школу-інтернат, пожежники постій-
но робили приписи. 

«У коридорах стіни були обби-
ті так званою вагонкою, а на сте-
лі – касетони. Це легкозаймисті й 
дуже небезпечні матеріали. Також 
у нас не було сигналізації. Після 
того як все зняли, потрібно було 

Багатодітного волинянина, 
який бореться за будівництво 
нової школи у селі Стобихівка 
та не пускає дітей навчатися 
в аварійному приміщенні, 
оштрафували.

6 листопада місцевий районний 
суд  ухвалив рішення про 850 грн 
штрафу для жителя Стобихівки Сер-
гія Сухацького. Його чоловік отри-
мав за адміністративне правопору-
шення, оскільки нібито не виконував 
обов’язки щодо виховання дітей. 
Також він буде змушений сплатити 
300 грн судового збору. 

Надалі суд розглядатиме справи 
інших батьків, які також не пускали 
дітей навчатися в аварійну школу. 

«У районі за часів диктатора 
Януковича і його сатрапа Вовка була 
аналогічна проблема з осівецькою 
школою. Хай як дивно, але за те, що 

маємо невтішну картину: владці вже 
понад десяток років не надають цих 
дозволів.

Представник посольства Німеч-
чини Герман Інтеман наголошує: 
важливо, аби українська влада під-
тримувала держпідприємства, а не 
навпаки.

«Я так зрозумів, що тут є різні ін-
тереси й зацікавлені сторони. Є ін-
тереси екологічні. Також є інтереси 
бізнесу. На мою думку, тут мають ви-
рішувати представники української 
влади, на яких територіях є пріо-
ритетом екологія, на яких було б 
краще видобувати торф. Можливо, 
тут можна поєднати ці два інтереси, 
якийсь час виробляти торф і згодом 
натуралізувати цю територію, по-
вернути її до початкового стану», – 
каже іноземець.

Якщо ж «Волиньторфу» не нада-
дуть дозволів на землі, доведеться 
зачиняти один із заводів.

«Маневицький торфозавод цьо-
го року практично вичерпав запаси 
торфу. Добутого вистачить для пе-
реробки до весни 2019 року. Пер-
спективи, на жаль, немає. Якщо тер-
міново це питання не розв’яжуть, то 
наступного року близько ста пра-
цівників доведеться скоротити», – 
підсумував Іван Киричик.
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Влада блокує виділення 
земель під видобуток торфу

Діти не ходять до школи понад два місяці
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Хто відмовився від надмірностей, той позбувся поневірянь. Еммануїл Кант

  Юлія БЕРЕЗИНСЬКА
Луцький район 

із перших уст ВАЛЕНТИН ПРИХОДЬКО: 
«ОДИН В ПОЛІ – НЕ ВОЇН»

ЧИ ВІДЗНАЧАТИМУТЬ 
150-РІЧЧЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ?

  Петро РОЙКО

Верховна Рада 
ще в січні 

ухвалила постанову 
про відзначення на 
державному рівні 150-
річчя від дня народження 
видатної письменниці 
Лесі Українки.

Парламент рекомендував 
Кабміну протягом місяця сфор-
мувати організаційний комітет 
з підготовки та проведення за-
ходів щодо відзначення ювілею 
видатної українки, а впродовж 
місяця з дня утворення комітету 
розробити та затвердити план 
заходів, передбачивши у про-
ектах законів про державний 
бюджет України на 2019-2021 
роки фінансове та матеріально-
технічне їх забезпечення.

У програмі відзначення 
на державному рівні 150-
річчя від дня народження Лесі 
Українки Рада рекомендува-
ла передба чити: підготовку 
повного видання творів Лесі 
Українки, створення повно-
го бібліографічного словника, 
електронного варіанта архіву 
родини Драгоманових-Косачів; 
забезпечення функціонування 
Науково-дослідного інституту 
Лесі Українки Східноєвропей-
ського національного універ-
ситету ім. Лесі Українки тощо. 
Упродовж десяти місяців Мініс-
терство культури не спромо-
глося підготувати потрібні роз-
порядження. І виникла реальна 
небезпека увійти в новий бю-
джетний рік, не запланувавши 
кошти на ці витрати.

Саме тому під час години 
уряду народний депутат Ірина 
Констанкевич як ініціатор по-
станови звернулася до міні-
стра культури Євгена Нищука з 
питанням щодо підготовки до 
визначної ювілейної дати: «У 
мене питання до вас, пане міні-
стре культури, щодо постанови, 
яку було ухвалено в січні 2018 
року, і впродовж місяця мало 
бути ваше розпорядження про 
створення оргкомітету для під-
готовки до ювілею. Його досі 
немає. Немає плану заходів. Чи 
передбачено фінансування на 
2019 рік на програму наукових, 
видавничих, реставраційних 
проектів?» – запитала Ірина 
Констанкевич.

Міністр культури запевнив, 
що нині триває активна підго-
товка, й пообіцяв, що про робо-
ту оргкомітету обов’язково спо-
вістять народного депутата.

вшанування

Валентин Приходько очолює 
Луцьку райраду з 2015 року

Валентин Приходько з родиною

на захисті прав

Голова Луцької 
районної ради 
Валентин Приходько 

відверто розповів про свою 
не чиновницьку, а важливу 
для людей роботу, власне 
бачення подальшого 
розвитку самоврядних 
громад.

– Валентине Васильовичу, яку 
мету ви ставили перед собою, 
коли очолили Луцьку районну 
раду? Що вдалося реалізувати?

– Моє перше завдання на по-
саді голови Луцької районної ради 
в 2015 році – кожне село мало мати 
свого депутата, який представляв 
би інтереси сільської громади в ра-
йоні. Після змін до виборчого зако-
нодавства у деяких селах взагалі не 
було депутатів. Ми намагалися кож-
ному обранцю виділяти кошти під 
його запити, підтримувати ініціа-
тиви сільських голів.  Найголовніше 
на сьогодні – об’єднати зусилля всіх 
депутатів. Ми маємо працювати зла-
годжено, однією командою. Таким я 
бачу своє основне завдання.

Щодо реалізованих справ, то 
їх у нас за цей період чимало. Ре-
конструйовано сільські навчальні 
заклади, будинки культури та са-
дочки. Для людей важливо, коли 
їхні діти навчаються в сучасних теп-
лих школах чи відвідують садочки 
й місць там вистачає всім. Чи от як 
було в Лаврові. Велике село, а без 
садочка. Спільними зусиллями вже 
відкрили чудовий дошкільний за-
клад. Так само важливо проводити 
дозвілля в гарному будинку культу-
ри, прийти туди на концерт.

Разом з тим, протягом останніх 
двох років у нашому районі актив-
но створюються об’єднані громади. 
Сьогодні більшість згаданих сіл вже 
є частиною ОТГ, проте ми пишаємо-
ся справами, які вдалося реалізу-
вати за підтримки нашої фракції та 
інших колег-депутатів, ініціативних 
сільських голів, які розуміли зна-
чущість цих справ. У кожному на-
вчальному закладі нашого району – 
енергоощадні вікна та двері. 

– А що скажете жителям окру-
гу, де вас обрали депутатом Луць-
кої районної ради?

– До районної ради від Лищен-
ського округу, а саме від сіл Лище 
та Воротнів, пройшли два депутати 
від політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»: я та 
Олександр Бляшук, теперішній ке-
рівник фракції. Завдяки злагодженій 
роботі, у тому числі й нашої партій-
ної команди, реалізовано наступні 
справи для людей: відремонтовано 
та освітлено дві вулиці в селі Лище, 
зроблено капітальний ремонт до-
шкільного закладу, відремонтовано 
кухню та пральню у садочку, утепле-

но фасад, перекрито дах, вимощено 
бруківку, проведено каналізацію, 
у будинку культури перекрито дах, 
зроблено фасад. У місцевій школі 
зробили ремонт, утеплили фасад та 
перекрили дах. Покрівлю, до слова, 
ще потрібно доробити, будівельни-
ки обіцяють все закінчити протягом 
двох тижнів. У Воротневі планують 
облаштувати шкільне подвір’я, в при-
міщенні школи зроблено санвузол.

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця звернув увагу 
на те, що в кожній школі області 

вбиральні для учнів мають бути в 
приміщенні, а не надворі. Луцький 
район – перший в області, що пов-
ністю закрив це питання, та, мабуть, 
єдиний. Лишилася невеличка проб-
лема в Мстишині, але, переконаний, 
її швидко залагодять. 

– Як, на вашу думку, активізу-
вати жителів громад?

– Конкретними прикладами, 
дієвими результатами та цікавими 
задумами, потрібно дати людям 
можливість реалізувати свої ідеї. 
На останній сесії райради було ви-

ділено кошти для сучасного ди-
тячого майданчика у центрі села 
Лище на умовах співфінансування: 
район, сільська рада, кошти людей 
та Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Загалом, схожих громадських 
ініціатив у районі за нашої каденції 
в співпраці з Фондом було чимало. 
На початку нашої роботи ми оголо-
сили конкурс громадських ініціа-
тив, де перемогло 11 проектів, які 
на сьогодні всі реалізовано.

Нині ми активно працюємо над 
створенням районного інклюзивно-
ресурсного центру на базі підгай-
цівської школи. У приміщенні три-
вають ремонтні роботи, утеплюють 
фасад приміщення, сподіваємося, 
що незабаром відкриємо заклад. 

– Відомо, що ви провадите ак-
тивну громадську діяльність.

– Так, разом із дружиною кілька 
років тому створили громадську 
організацію «Стежина добра», що 
допомагає діткам із особливими 
потребами. Усіма справами керує 
вона. Наша старша донька Віка – 
особлива дитина. Тому знаю і ро-
зумію потреби, мрії діток. Завдяки 
Фонду Ігоря Палиці за три роки 
оздоровилося близько ста особли-
вих діток з району. Варто більше 
уваги звертати на людей з особли-
вими потребами та людей поваж-
ного віку.

– Незабаром у вашому рідно-
му Лищі відбудуться вибори до 
об’єднаної територіальної гро-
мади. Яким бачите подальший 
розвиток Підгайцівської ОТГ?

– Так, 23 грудня відбудуться ви-
бори до Підгайцівської громади. 
До її складу увійдуть села Підгайці, 
Крупа, Струмівка, Лище, Воротнів. 
Адміністративним центром будуть 
Підгайці. Успішні громади поміча-
ють інвестори, саме з ними вони хо-
чуть співпрацювати. Один в полі – 
не воїн. Досягти успіху, як на мене, 
може команда тих, хто справді хоче 
змін, знає про проблеми людей, які 
там живуть. Треба звертати біль-
ше уваги на проблеми віддалених 
сіл, бо там справді багато роботи. 
Сьогодні європейські партнери ін-
вестують багато коштів у грантові 
проекти для ОТГ. Ми вже маємо до-
свід такої роботи, адже тривалий 
час співпрацюємо з польськими та 
білоруськими партнерами в галу-
зі культури. Підгайці – розвинене 
село з асфальтованими, освітлени-
ми вулицями, але має проблеми. У 
Лищі також є над чим працювати. 
Більше уваги потрібно приділити 
розвитку спорту. Я люблю цю спра-
ву і думаю, що потрібно ставити її на 
вищий рівень. Громада матиме сер-
йозні бюджетні ресурси, які потріб-
но використати для облаштування 
комфортного життя людей.

Шановні аграрії! Шановні аграрії! 
Дорогі трудівники сільського Дорогі трудівники сільського 
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  Дарина ТИХА

Комітет Верховної Ради з питань науки і 
освіти рекомендував парламенту ухвалити 
за основу законопроект щодо пільгового за-
рахування спортсменів у виші.

Документ розробили народні депутати 
від УКРОПу в співпраці з парламентарями з 
інших політичних сил. 

«Мета законопроекту – підтримати та 
спонукати молодь до занять спортом шляхом 
пільгового зарахування абітурієнтів з числа 
кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту 
України, майстрів спорту України міжнарод-
ного класу на профільні спеціальності у дер-
жавних і комунальних вищих навчальних за-
кладах», – пояснила співавтор законопроекту 
Ірина Констанкевич.

Молоді люди, які хочуть стати професій-
ними спортсменами, багато часу присвячу-
ють підготовці до змагань. Проте часто мають 
невисокі показники в навчанні. Тому під час 
вступу до ВНЗ спортсмени опиняються на 
нижчих позиціях, незважаючи на високі спор-
тивні досягнення.

«Законопроект пропонує додати учнів з 
високими здобутками у спорті до переліку 
осіб, які мають право на пільговий вступ до 
закладів вищої освіти на спеціальності з фі-
зичної культури і спорту аналогічно до тих 
вступників, які мають перемоги на олімпіа-
дах, конкурсах-захистах МАН. Йдеться про 
внесення змін до закону «Про вищу освіту», 
щодо яких маємо численні звернення від мо-
лоді, батьків, тренерів і громадськості», – по-
яснила Ірина Констанкевич.

СПОРТСМЕНАМ – ПІЛЬГИ

КУЛЬТУРА 
Відремонтовано, перекрито 
дах, утеплено фасад 
приміщення будинків культури 
сіл Городище, Баківці, Білосток, 
Боголюби, Сьомаки, Лище, 
Романів, Садів, Піддубці.

ОСВІТА 
У всіх навчальних закладах – 
енергоощадні вікна та двері. 
Перекрито дахи, утеплено 
фасади приміщень, 
профінансовано роботи з 
добудови закладів, проведено 
ремонти в навчальних 
приміщеннях, спортзалах, 

їдальнях, пральнях, 
встановлено сучасні системи 
опалення в селах Гірка 
Полонка, Городище-2, Коршів, 
Липини, Лище, Ратнів, Романів, 
Садів, Боратин, Веселе, Воютин, 
Лаврів, Промінь, Чаруків, Буяни, 
Забороль, Шепель, Радомишль, 
Княгининок, Несвіч, Одеради, 
селищах Рокині, Торчин.

ІНФРАСТРУКТУРА
Відремонтовано місцеві 
дороги, перекрито дах в 
адміністративних приміщеннях, 
освітлено вулиці сіл Баківці, 
Боголюби, Лище, Лаврів. 
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Серйозне прагнення до будь-якої мети – вже половина успiху в її досягненнi. Вiльгельм Гумбольдт

  Дарина ГОГОДЗА
    Луцький район

  Анна ВОЛОЩУК
    Локачинський район

спільна робота

квадратний метр

fortecya.lutsk.ua

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «ДЕПУТАТ МАЄ 
ПРАЦЮВАТИ З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Я часто подорожую. 
Найбільше люблю 
Європу. Жителі 

Бельгії, Італії й навіть Англії 
ближчі мені ментально, 
ніж китайці чи в’єтнамці. 
Побувавши нещодавно 
у Шанхаї, мала змогу 
порівняти життя китайців і 
європейців.

Так-от, дійшла висновку, що 
більшість моїх друзів живуть як ки-
тайці. Адже в одну невеличку квар-
тирку, як у казці про рукавичку, 
набиваються по дві, а то й три сім’ї. 
Жодного особистого простору. Як 
наслідок – постійні стреси, зіпсова-
ні стосунки в родині. Мені більше 
до вподоби європейська модель, 
де батьки і діти живуть окремо.

Найближче до Луцька перед-
містя, яке приваблює розвинутою 
інфраструктурою і чистою еколо-
гією, – Струмівка. Тому тут зводять 
оселі луцькі судді, депутати та олі-
гархи. А для простих людей із євро-
пейським підходом до життя квар-
тири в Струмівці будує компанія 
«ВолиньНафтоБуд». 

У мешканців сучасного житло-
вого комплексу «Сімейна Фортеця» 
є три важливі переваги.

• Неподалік – величезний ліс, 
який дарує свіже повітря і позитив-
ні емоції людям різного віку. Серед 
кремезних дерев можна і відпочити 
гамірною компанією, і побути на са-
моті. Пікніки й шашлики, ігри й про-
гулянки – все в такому лісі набуває 
яскравішого забарвлення. Та голов-
не – додає здоров’я і сил. Ліс – це 
справжня батарейка, від якої бажа-
но заряджатися якомога частіше.

Чи використали в районах 
кошти з обласного 

бюджету та які об’єкти 
потрібно профінансувати 
у 2019 році: з робочою 
поїздкою в Локачинському 
районі побував радник 
голови обласної ради, 
голова фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслав 
Рубльов. 

Упродовж 2018 року для потреб 
Локачинського району з бюджету 
області депутати виділили понад 
2 млн грн. За ці кошти тут встанов-
лювали освітлення вулиць у різних 
населених пунктах, ремонтували 
дахи, прокладали системи водопо-
стачання, замінювали вікна. 

У територіальному центрі со-
ціального обслуговування сели-
ща Локачі цьогоріч замінили дах. 
Очільник структури Микола Томчук 
розповідає: приміщення, в якому 
зараз розташований терцентр, діс-
талося їм у спадок від місцевого 
військкомату та довгий час стояло 
пусткою. Ремонтувати тут потрібно 
було все – від кабінетів до даху.

«Якщо із ремонтом кабінетів ми 
впоралися за кошти селищного бю-
джету, то із ремонтом покрівлі були 
проблеми. Спочатку звернувся в 
селищну раду, аби нам виготовили 
проектно-кошторисну документа-
цію, а потім до Вячеслава Рубльо-
ва – аби нам виділили частину кош-
тів з обласного бюджету», – каже 
Микола Томчук. 

Загалом із обласного бюдже-
ту на ремонт покрівлі виділили 
470 тис. грн. З районного залучили 
ще 370 тис. грн.

відна труба лежить просто під се-
рединою дороги і, як кажуть ті, хто 
прокладав водопровід, труби нена-
лежної якості. Їх треба замінити та 
забрати на край шляху».

Коли прориває трубу, то всім 
селом дружно шукають прорив, 
копають, ремонтують і знову зако-
пують. Проект заміни системи за-
планували і склали ще у 2011 році, 
проте досі за його втілення ніхто не 
брався – ціни застаріли.

«Нам треба замінити частину 
водогону – 1,5 км, бо далі він іде 
городами і не зносився, – показує 
місцева жителька Раїса Пашко. – Ві-
римо Вячеславу Рубльову, бо те, що 
обіцяв, коли приїжджав до нас, ви-
конав».

«Ми поновили проектно-
кошторисну документацію, вона ак-
туальна, – додає сільський голова. 
– Домовлялися, що будемо ремон-
тувати водопровід частинами. За-
міна першої частини – 254 тис. грн. 
Ми готові до співфінансування цьо-
го проекту, бо проблема дуже на-
боліла».

У селі Привітне за кошти облас-
ного бюджету ремонтують дах шко-
ли.  Працівники освітнього закладу 
кажуть: через неякісне покриття та 
відсутність системи водовідведен-
ня вода в школі капала зі стелі. Вос-
таннє покрівлю ремонтували ще за 
радянських часів.

«Коридор у школі тік так, що 
треба було підставляти відра, аби 

ЖИТЛО ЗА МІСТОМ – ДАВНІЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТРЕНД

• Тут нема проблем із паркуван-
ням. На кожну квартиру запланова-
но одне безплатне паркомісце. А це 
означає, що власникам автівок нема 
потреби намотувати кола навколо 
будинку в пошуках місця для заліз-

ного коня. Тобто з’явиться більше 
вільного часу для сім’ї.

• Весь комплекс обгородже-
ний і перебуває під відеонагля-
дом. Понад те, на території буде 
пункт поліції. Тобто максимум 

безпеки з усіх боків!!!
Менше стресу, більше здоров’я 

і часу для сім’ї та близьких. Життя в 
Струмівці у ЖК «Сімейна Фортеця» – 
це життя по-європейськи! 

Інформація для зацікавлених: 

ціна квартир зі стяжкою, штукатур-
кою, радіаторами, теплими підлога-
ми і вікнами з п’ятикамерним про-
філем – від $13 104!

Телефонуйте на номер 
(066) 104-04-04.

«Нам вдалося перекрити дах 
якісним металопрофілем, зробити 
утеплення та систему водовідливу. 
А також здійснити всі протипожеж-
ні заходи – це обробка дерев’яних 
конструкцій, горища», – розповідає 
директор терцентру. 

У дитсадку «Пізнайко» селища 
Локачі за кошти обласного бюдже-
ту поремонтували пральню. Як роз-
повідає працівниця пральні Любов 
Янчук, приміщення було в жахливо-
му стані, бо після того, як садочок 
здали в експлуатацію у 1970 році, 
ремонту тут ніхто не проводив.

«Були поцвілі стіни, сантехніка 
вся погнила, – розповідає завіду-
вачка ДНЗ Ольга Крупеня. – За гро-
ші обласного бюджету ми замінили 
каналізацію, двері, труби, опалення 
та відремонтували стелю».

Крім того, торік завдяки співфі-
нансуванню з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» в дитсадку вдалося 
відремонтувати спортивну залу та 
придбати тренажери для діток. На-
ступного року з обласного бюджету 
завідувачка дитсадка та Вячеслав 
Рубльов планують  обладнати в 
садочку внутрішні вбиральні для 
діток. А такі роботи коштувати-
муть немало-небагато – близько 
300 тис. грн.

У селі Цевеличі місцеві жителі 
просять допомоги із ремонтом сис-
теми водопостачання. Тут є власна 
водопровідна система, проте труби 
старі й потребують заміни. 

«Прорив труб відбувається що-
місяця, – розповідає голова Козлів-
ської сільської ради, куди входить 
село Цевеличі, Олег Трофимюк. 
– Проблема в тому, що водопро-

далі не лилося. Через це на стінах 
узявся грибок, – розповідає в. о. ди-
ректора школи Любов Кондратюк. 
– Після ремонту покрівлі можна 
буде братися за ремонт фасаду».

Також у Привітному за кошти 
обласного бюджету облаштували 
освітлення на вулиці Молодіжній. 
Місцеві кажуть, що світильники еко-
номні, та тішаться, бо ж додому і піз-
но вночі не страшно повертатися.

«Цю вулицю ми освітили за кош-
ти з області, а центральну освітлю-
ємо за власні гроші, – розповідає 
сільський голова Привітненської 
сільської ради Ігор Красовський. 
– Вячеслав Рубльов – чоловік сло-
ва. Коли приїжджав у березні цього 
року, пообіцяв, що дах лагодити-
муть, і виконав обіцянку. Тож, зва-
жаючи на співпрацю з ним, і далі 
будемо просити гроші з обласного 
бюджету на ремонт фасаду Привіт-
ненської школи і для освітлення ву-
лиці в селі Коритниця».

«За останні кілька років ми зро-
били дуже багато для розвитку на-
селених пунктів області, адже саме 
скликання депутатів облради під 
головуванням Ігоря Палиці робить 
наголос на локальних проблемах. 
Депутат має працювати з людьми 
і для людей – їздити в села, бачи-
ти те, на що нарікають місцеві, на 
власні очі. Ми спільно маленькими 
кроками залагоджуємо проблеми 
в населених пунктах усієї Волині й 
будемо продовжувати цю роботу. 
Десь зусиллями обласного бюдже-
ту, десь – районного, десь зможемо 
залучити Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», – підкреслює Вячеслав Руб-
льов. 

Анна Волощ
ук

На ремонт даху терцентру в Локачах 
витратили понад 800 тис. грн
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  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

СТУДЕНТАМ 
ПЕРЕДАЛИ КНИГИ

Майбутні педагоги, які навчаються 
у Володимир-Волинському 

педагогічному коледжі імені Агатан-
гела Кримського, отримали від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
півсотні комплектів підручників для 
поглибленого вивчення англійської мови.

Днями у Володимирі-Волинському від-
булася зустріч студентів першого курсу та 
педагогів із представниками Фонду, під 
час якої юнацтво отримало презенти. 

«Свого часу  голова студентської ради 
повідомив нам, що першокурсники не ма-
ють потрібних підручників з англійської 
мови. Отримавши прохання про допомо-
гу, Фонд «Тільки разом» відразу замовив 
50 комплектів навчальних посібників. На 
жаль, виникли певні труднощі з доставкою 
книг, тому їх привезли лише зараз, – роз-
повідає голова міської організації УКРОПу 
Сергій Радкевич. – Я щиро бажаю вам успі-
хів у вивченні англійської мови, знання 
якої є вкрай потрібним у світі, що так дина-
мічно розвивається. Ці знання неодмінно 
вам знадобляться, коли працюватимете на 
благо нашої Батьківщини».

Слова щирої вдячності лунали і від 
студентів, і від викладачів коледжу. Вони 
розповіли, що вартість такого підручника 
становить близько 600 грн, тому придбати 
його самостійно студенти не могли. А те-
пер завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» мають навчальні посібники й обі-
цяють успішно вчитися. Також студенти 
попросили допомогти їм облаштувати 
кілька об’єктів на території студмістечка. 
Тож нині разом із директором навчаль-
ного закладу готують план допомоги та 
спільної роботи в наступному році.

добра справа

  Олена СЕМЕНОВА 
Володимир-Волинський

artіль

ЛУЦЬКОМУ 
ХУДОЖНЬОМУ 
МУЗЕЮ – 45!

назустріч освітінайкраще – дітям

ОСІННІ КАНІКУЛИ – В БУКОВЕЛІОСІННІ КАНІКУЛИ – В БУКОВЕЛІ
НОВІ ВІКНА – НОВІ ВІКНА – 
ЗАДЛЯ ЗАДЛЯ 
КОМФОРТУ КОМФОРТУ 
ДІТЕЙДІТЕЙ

  Олена СЕМЕНОВА 
Луцький район

  Катерина ОСТАПЕНКО 
Стара Вижівка

45 років тому 
відкриття 

картинної галереї у 
Луцьку стало подією 
всеукраїнського 
масштабу. З роками 
галерея стала Художнім 
музеєм. Сучасники 
часто називають його 
маленьким Лувром, 
адже тут представлені 
унікальні колекції 
західноєвропейського 
малярства ХVІІ-ХІХ ст., 
твори українського та 
російського мистецтва 
ХІХ – початку ХХ ст., 
колекція українського 
історичного портрета 
XVI-XVIII ст. 

З нагоди 45-річчя від дня за-
снування Художнього музею ор-
ганізували культурно-мистецьку 
акцію «Сторінками історії Худож-
нього музею». Її тема – «Олиць-
кий палац як центр духовності та 
культури Волині».

«Нашому поколінню ви-
пало реконструювати минуле, 
збагатити його. Полотна, що 
їх ви бачите, – твори з колекції 
магнатів Радзивіллів, – розпо-
віла завідувачка музею Зоя На-
вроцька. – Виставковий проект 
називається «Мистецькі скарби 
Олицького палацу». Цих скарбів 
було дуже багато. Вони накопи-
чувалися упродовж сотень ро-
ків. Краєзнавчий музей зберігає 
ці експонати, вивчає їх, популя-
ризує».

Директор Волинського крає-
знавчого музею Анатолій Силюк 
зауважив, що більшість експона-
тів глядачі бачать уперше. Він до-
дав, що мати такі скарби – честь 
для Луцька. Адже на них зазіхали 
музейні центри Петербурга, Мо-
скви, Києва, Львова.

В обласному центрі 
зустріли школярів 

та школярок з Луцького 
району, яким Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
подарував путівки на 
відпочинок у Буковелі. 

37 дітей отримали путівки як 
призери різноманітних олімпі-
ад, спартакіад та конкурсів. Тож 
осінні канікули вони провели в 
одній з наймальовничіших міс-
цевостей України, де гарно від-
почили та оздоровилися. «Дуже 
приємно, що в нашому краї є 
діти, які старанно вчаться, вмі-
ють ставити мету і досягати її, 
що підтверджують їхні численні 
перемоги, – наголосив голова 
фракції «УКРОП» в Луцькій ра-
йонній раді Олександр Бляшук, 
вручаючи дітям подарунки. 
– Тож від імені Фонду «Тільки 
разом» дякую їм і бажаю успіхів 
у подальшому навчанні та до-
сягненні намічених цілей». 

Діти радісно розповіда-
ють батькам про поїздку. Усі 
задоволені й кажуть, що і 
далі вчитимуться на відмінно, 
адже переконалися, що їхні 
старання винагороджують. 
«Я щиро вдячна Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за ці 

bug.org.ua

Під час зустрічі зі студентами

Експозиційний ряд проекту 
містить твори декоративно-
прикладного мистецтва, маляр-
ства, графіки XVII-XIХ ст.: пор-

трети зі срібла, середньовічний 
гобелен, що демонструє фла-
мандську школу прикладного 
мистецтва тощо. Родзинкою ко-

лекції є твір, який нещодавно 
повернувся на Волинь – від-
реставроване полотно з пала-
цу Радзивіллів «Вінчання князя 
Миколи Радзивілла з Катери-
ною Гонзаго». Твір ілюструє іс-
торичну подію, що відбувала-
ся у Відні в 1553 році. Микола 
«Чорний» Радзивілл як вели-
кий канцлер представляв ко-
роля Сигізмунда ІІ Августа на 
церемонії попереднього він-
чання з дочкою імператора 
Священної Римської імперії 
Фердинанда І.

На культурно-мистецьку ак-
цію завітали представники вла-
ди, дирекції, меценати та друзі 
музею. Гості вітали музейних 
працівників, вручали подарун-
ки, нагороди, подяки. 

«Художній музей – гордість 
нашого міста, справжній осе-
редок культурного мистецтва. 
Дуже приємно, що тут відбува-
ються такі події, як «Ніч у музеї», 
виступи різноманітних музи-
кантів, вечори українського ро-
мансу. Це особливе місце, і такі 
заходи гармонійно вписуються 
в роботу музею», – зазначив 
радник Луцького міського голо-
ви Ігор Поліщук.

До вітань також долучив-
ся Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», який популяризує 
мистецтво волинського краю. 
Неодноразово підтримував 
Фонд проведення культурно-
мистецьких заходів, що відбу-
валися у музеї. Керівник про-
грами «Культура і духовність» 
Дмитро Зінько передав при-
сутнім вітання від засновника 
Фонду Ігоря Палиці та вручив 
Зої Навроцькій сертифікат на 
10 тис. грн. 

Завершилося святкове дій-
ство концертом «Від України 
до Неаполя» за участі солістів 
Львівського національного 
академічного театру опери та 
балету ім. Соломії Крушель-
ницької. 

У подарунок – сертифікат на 10 тис. грн

Леонід М
аксим

ов

чудові дні в Буковелі, – каже 
дев’ятикласниця із села Вою-
тин Оленка Марчук, яка по-
сіла третє місце на обласній 
олімпіа ді з української мови та 
літератури. – Я вперше побува-
ла в цьому місці, знайшла нових 
друзів, гарно відпочила». Щиро 
радіє і мама дівчинки. «Спер-
шу я дуже переживала, адже 
ніколи раніше не відпускала 
її саму так далеко, – ділиться 
пані Оксана. – Однак коли ди-
тина телефонувала з Буковелю 
і з неймовірним задоволенням 
розповідала про всю ту красу, 
яку бачила, про нових друзів, 
екскурсії, я щоразу подумки 
дякувала Фонду Ігоря Палиці, 
завдяки якому моя донечка чу-
дово відпочила». 

Із неабияким захватом роз-
повідає про канікули й Зоряна 

Мохнар. «Путівку я отримала 
завдяки перемозі в обласній 
олімпіаді з польської мови, 
а також із трудового навчан-
ня, – каже учениця 11 класу із 
села Забороль. – Ця мандрівка 
справила на мене велике вра-
ження. Я побувала в чарівній 
місцевості й гарно відпочила. 
А ще переосмислила підхід 
до людей. Мені стало легше 
знайомитися, тож з’явилося 
чимало нових друзів, з якими 
приємно і цікаво спілкуватися. 
Також зав дяки цій мандрівці 
зрозуміла, що ніколи не можна 
зупинятися на досягнутому. Я 
мрію стати прикладним лінг-
вістом та здійс нити навколо-
світню подорож. Щиро дякую 
організаторам, адже завдяки 
їм мої мрії починають збува-
тися». 

Школярі відпочили в горах

У Старовижівському НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – гімназія» за 

сприяння депутата Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайла Імберовського замінили 
вікна на енергоощадні.

Про проблеми освітнього закладу 
депутату стало відомо після відвідин 
школи у вересні. Тоді педагогічний ко-
лектив нарікав, що старі дерев’яні вікна 
пропускають холод та вологу. Щоосені 
школу доводиться утеплювати, бо взим-
ку бувало, що на підвіконнях навіть сніг 
лежав.

У гімназії навчається 675 учнів. Серед 
них – переможці районних та обласних 
олімпіад, спортивних змагань і творчих 
конкурсів.

Михайло Імберовський розповідає, 
що упродовж останніх років для депута-
тів обласної ради завдання покращення 
матеріально-технічної бази освітніх за-
кладів залишається пріоритетним. 

«Шкода, що сьогодні, коли у світі ши-
роко впроваджують ІТ-технології в осві-
ті, розробляють новітні методології та 
практики, ми змушені розв’язувати такі, 
здавалося б, примітивні проблеми. Старі 
вікна із величезними щілинами, відсут-
ність комп’ютерів, дощок – це результат 
легковажного ставлення до майбутньо-
го наших дітей. Та попри усі складнощі, 
ваші дітки демонструють високі резуль-
тати, а це свідчить про наполегливу 
працю і безмірний талант учителів. Пе-
реконаний, цю проблему вдасться за-

лагодити вже найближчим часом», – пообі-
цяв депутат.

І не злукавив. Відтак на заміну частини 
вікон у школі з обласного бюджету виділи-
ли 50 тис. грн. За ці гроші у школі на енер-
гоощадні замінили дев’ять вікон. 

Директор навчального закладу Марія 
Резь зазначила, що навіть і не чекала тако-
го швидкого результату.

«Найбільша проблема була з кабінетом 
географії. Яке ж навчання, коли у класі ві-
тер гуляє? Ми й не сподівалися, що обіцян-
ку так швидко виконають. Тепер дітям ком-
фортніше. Переконана, що такі практичні 
речі теж впливають на якість засвоєння 
знань. Сподіваюся, що наша співпраця з 
депутатом на цьому не припиниться, бо з 
людиною, яка тримає слово, завжди при-
ємно працювати», – зазначила Марія Резь.

Депутат переконаний, що у школі 
вдасться втілити ще багато проектів

Ірина Ю
зва

О
лена Сем

енова

Катерина О
стапенко

На культурно-мистецьку акцію завітали друзі музею
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Бійці трималися одне за одного, 
підтримували і в радісні моменти, і в сумні

  Лілія БОНДАР
Іваничі 

героям слава

ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ 

з особистого архіву 

Уже понад чотири 
роки для багатьох 
українців війна – 

невід’ємна складова 
життя. Військові ризикують 
собою. Бігають під 
кулями та поміж мінами, 
моляться у бліндажах, аби 
ще хоч раз пощастило. 
Пропускають крізь себе 
гіркі та щасливі історії. 
Втрачають і знаходять. 
Обіцяють їздити на фронт 
доти, аж поки не побачать 
перемоги. 

ТИГР І «НІЧНІ ТІНІ»
«Поки політики виголошували 

промови, ми бачили лазарети та 
людей, які там помирали. Ми знали, 
що захищати свою землю – найви-
щий обов’язок людини. Тому муж-
ньо йшли в атаку. На війні переко-
налися, що страх смерті дужчий за 
все. Але від цього ніхто з нас не став 
ані боягузом, ані дезертиром, ані 
бунтівником. Ми навчилися бути од-
ним цілим. Побачили, що від війни 
ніхто не застрахований», – зізна-
ється командир другої роти першо-
го батальйону «Нічні тіні» 14 ОМБр 
59-річний капітан Петро Нагайов-
ський.  

Він все життя прожив у Іваничах. 
Коли почалася Революція Гіднос-
ті, не думав ні хвилинки, поїхав на 
Майдан. Був поранений осколком 
гранати в ногу під час штурму бари-
кади на Грушевського. А після Іло-
вайської трагедії улітку 2014 року 
вирішив піти на війну доброволь-
цем. Спочатку пішов в армію, бо до 
цього ніде не служив. Так потрапив 
у 51-шу бригаду. Петро Павлович 
каже, що дуже хотів потрапити саме 
туди. І таки потрапив. 

Петра Нагайовського призначи-
ли командиром роти. Хлопці швид-
ко прийняли його за свого. Навіть 
прізвисько дали – Тигр. 

«Чому ж Тигр?», – питаю їх я. 
«Дядь Петь, а це тому, що ви себе в 
бою не бачили. Ви – тигр!» – відпові-
дають мені хлопці, а самі сміються, 
аж заходяться», – розповідає Петро 
Павлович.  

Тигр, незважаючи на вік, мав 
силу в руках і міг дати фору будь-
якому молодикові. Як кажуть його 
рідні, у мирному житті – добрий та 
лагідний, але на війні його й справ-
ді можна було порівняти із хижим і 
лютим звіром. Рота Нагайовського 
на навчанні показала чудові резуль-
тати у стрільбі з усіх видів озброєн-
ня. 100% попадань. 

«Удень ми спали, а вночі пра-
цювали, – розповідає Петро Пав-
лович. – Мали на спецпідготовку 
два місяці. Моя рота виявилася 
найуспішнішою серед всіх. Хлопці 
дуже старалися. Кожен, хто отри-
мав повістку, не втік, а пішов слу-
жити. Кожен з них знав, що йде на 
війну – захищати Батьківщину. Весь 
батальйон був морально готовий 
до найгіршого». 

Після підготовки бійці потрапи-
ли під Маріуполь, де пробули два 
місяці. «Нічого особливого не було. 
Незважаючи на те, що нас постійно 
обстрілювали градами та міномета-
ми. Але ми вистояли», – каже Тигр. 

У вересні 2015 року бійців від-
правили у Мар’їнку Донецької об-
ласті, де вони перебували у школі-
інтернаті. Петро Павлович каже, 
що ні він, ні хлопці не знали тоді, 
що відбувається на лінії фронту на-
справді. 

«Після того як розбили Доне-
цький аеропорт, війна перенеслася 
в Мар’їнку. Ми не знали, що їдемо в 
пекло, – зізнається командир роти. 

– Мар’їнка – це бої щоночі. Сонце 
заходить – і розпочинаються по-
стріли. Школа-інтернат з усіх боків 
була оточена сепаратистами. Дуже 
багато боїв припало саме на інтер-
нат. Коли ми приїхали туди, то пе-
ред нами стояла 28-ма ОМБр, яка 
була дуже знекровлена. Багато цих 
хлопців загинуло, поранених годі 
було злічити. У взводах залишило-
ся тільки по 10-15 людей. Ми мали 
їх замінити. Якщо 28-ма ОМБр – це 
хлопці, яких призвали в армію і 
без підготовки відправили на вій-
ну, то ми вже мали спецпідготов-
ку і знали, як виконувати будь-які 
зав дання. Щоб ви усвідомили всю 
серйозність та небезпеку позицій, 
прямі стрілецькі сутички з ворогом 
відбувалися на відстані 100 метрів. 
Ну і для тих, хто не розуміє, як це: на 
відстані у 100 метрів з АК-74 можна 
стріляти «білку в око». 

«ВОРОГОВІ – СМЕРТЬ» 
У щоденних боях в Мар’їнці «Ніч-

ні тіні» протрималися шість міся-
ців. Були і поранені, і вбиті. Ворожі 
снайпери вбивали вдень. Вбивали 
підло. Підходили близько і стріля-
ли тоді, коли бійці цього не чекали. 
Вбивали не в бою, а коли хлопці 
були без зброї: рубали дрова або 
йшли в магазин. 

«Пам’ятаю своє знайомство з 
чеченцями, – розповідає він. – Вони 
були чи то п’яні, чи то обкурені. Че-
ченець кричав до мене: «Виходь, 
хохол, вбивати буду». У нас був 
снайпер на прізвисько Грек, і я йому 
сказав: «Мої батьки давно померли. 
Хай вони підуть до моєї мами, а там 
батько з ними швидко розбереть-
ся». То снайпер їх і знешкодив».  

Бої за інтернат були дуже жор-
стокими, каже Петро Павлович. До-
велося повоювати і з сербами, і з 
дее нерівцями під командуванням 
Гіві. 

«Хлопці виставили міни на ви-
соті 2,5 м на дубах перед самим но-
сом у сепарів, – пригадує командир. 
– Коли вони на нас пішли в атаку, ми 
підірвали ці міни й через два дні на-
стала тиша». 

Зібрав хлопців – і пішли на інтер-
нат. Відбили атаку і щасливі повер-
нулися додому». 

Петро Павлович зізнається, що 
мав конфлікти з командиром ба-
тальйону через підготовку хлоп-
ців. Бо коли вчив бійців стріляти, 
то його сварили, казали, що на на-
вчання є тільки 20 патронів, а бійці 
вистрілювали за день по 200. Він 
брав стільки патронів, скільки міг 
дістати, щоб хлопці володіли збро-
єю ідеально. 

«У 2015 році в Мінську було під-
писано договір про припинення 
вогню. Вогонь справді припинили. 
Але бої за інтернат не припинялися 
ніколи. Приїхав до нас один гене-
рал і сказав, що будуть нас в тюрму 
садити за те, що стріляємо у від-
повідь. От такий маразм. Щоб по-
будувати державу, треба пролити 
кров, – каже Петро Нагайовський. 
– В Україні вже достатньо крові 
пролито. Десятки тисяч українців 
вбито. Наша влада каже, що під Іло-
вайськом загинуло 400 людей. Але 
це смішно. Цифри значно більші. 
Там дуже багато добровольців по-
клали голови». 

Петро Нагайовський каже, що на 
війні завжди треба бути на сторожі. 
Особливо, коли тільки-но приїхав і 
ще не знаєш, з ким маєш справу. 

«Один мій бойовий товариш ска-
зав: «Поїдемо на війну – остерігайся 
зради. Будь готовий до всього». 
Так і робив, – каже Петро Павло-
вич. – Іноді нам давали наказ їхати 
у певну точку, але я ніколи туди не 
доїжджав. Висаджував своїх людей 
за кілометр звідти. А сам казав, що 
помилився, прикидався дурником. 
Бо мої хлопці – не гарматне м’ясо». 

На війні бійці намагаються бага-
то жартувати, кажуть, це потрібно, 
щоб не втратити здоровий глузд. 

«Ми намагалися жартувати на-
віть тоді, коли жарти були зовсім 
недоречними, – каже Петро Павло-
вич. – Війна – це справа колективна. 
Якщо в колективі є люди, які можуть 
зрадити, то це вже біда. А у мене 
хлопці були найкращі». 

Командир роти каже, що після 
того, як повернувся з війни, ко-
мандир бригади попросив його 
залишитися служити. Але він так і 
не отримав дозволу, чотири рази 
подавав документи, але йому їх не 
підписали. А коли поспілкувався з 
побратимами, то дізнався, що ніко-
го з них на війну так і  не взяли. 

«Прикро, бо люди, які мають ко-
лосальний досвід у веденні війні, 
там не потрібні, – каже він. – Нас 
нищать як націю. Українська влада 
не виховує патріотів. Але ми маємо 
бути сильними і не боятися. Вірю 
в краще. Хочу жити в суспільстві 
щасливих людей. Навіть після вій-
ни до усього ставлюся позитивно. 
Бо злість і ненависть руйнують 
усе».  

Прес-секретар 14-ї 
бригади Влад Якушев 
написав про «Нічних 
тіней» книгу «Карателі». 
«Якось сиділи з 
хлопцями, а вони 
кажуть: «Ми так тяжко 
тут воюємо. Хто про це 
знатиме?». І тоді Влад 
пообіцяв нам написати 
книгу, – каже Петро 
Павлович.– І дотримав 
слова. Поїхав у гори і 
привіз звідти книгу». 

Петро Нагайовський каже, що 
кожен день на війні – інший. Якщо 
не передбачати дії ворога, не знати, 
з ким воюєш, не випередити його, 
то обов’язково програєш. 

«Бійці відкривали вогонь лише 
по тій цілі, яку бачили, – розповідає 
Петро Павлович. – Ніхто в небо не 
стріляв. У мене в кожному бою бра-
ло участь п’ять-сім людей, усі інші 
чекали, були в резерві. Всі хлопці 
з моєї роти повернулися живими 
додому. Були поранені, контужені, 
але не вбиті. Я сам був два рази кон-
тужений і поранений. Але вижив. 
Щодня казав своїм бійцям: «Хлопці, 
маєте знищити ворога і здоровими 
повернутися додому». Той дурний 
лозунг «Свобода або смерть» ніко-
му не потрібний. Смерть отримати 
набагато легше, ніж свободу. Тому 
ми вигадали собі нове гасло: «Во-
рогові – смерть, а нам – живими по-
вернутися додому». Українцям тре-
ба жити і давати відсіч Росії». 

За словами Петра Нагайов-
ського, у роті були різні бійці. Були 
хлопці, які мали по четверо дітей, 
та все одно залишали сім’ї, йшли 
воювати. 

«Пам’ятаю, якось сідаємо в потяг, 
а тут дзвінок до Вані. Четвертий син 
народився. Хлопці тішаться, вітають. 
Вже пляшку роздобули. Наливають. 
Ми трималися одне за одного, під-
тримували і в радісні моменти, і в 

сумні. Був боєць, у якого жінка по-
мерла. Двоє зовсім маленьких дітей 
залишилося вдома у батьків, а він 
на війну пішов. Бо війна – це мож-
ливість заглушити біль, випустити 
пару. Він повоював і повернувся 
додому живим. Кожен з нас мав 
зобов’язання перед своєю сім’єю. У 
жінок ніхто не питав, чи можна піти 
на війну. Будь-яка дружина негатив-
но сприймає звістку, що її чоловік 
іде воювати. Адже війна – то смерть, 
біда й сироти. І якщо вона тобі до-
зволяє таке, то треба задуматися, чи 
потрібна тобі така жінка».

Петро Нагайовський каже, що 
тепер його важко чимось вразити.  

«Війна – жорстка річ, – каже він. 
– І я був суворим до своїх хлопців. 
Старався бути і добрим, і різким 
водночас. Ротний – то як батько, і 
неважливо, скільки тобі років – 20 
чи 60. Від тебе залежить, чи рота 
забезпечена їжею, одягом, зброєю. 
Мої хлопці мали бойовий дух, були 
стресостійкими. Бої не зупинялися, 
а вони вистояли, ніхто не кричав, 
що минуло 45 днів і пора міняти їх 
на інших. Майже рік вистояли на 
передовій. Ніхто жодного разу не 
сказав: «Я відслужив, відпускайте 
додому».

«МОЇ БІЙЦІ – НЕ 
ГАРМАТНЕ М'ЯСО» 

Коли бійці майже рік провою-
вали у Мар’їнці, їх замінила 79-та 
ОДШБр. 

«Зупинилися за 100 км від 
Мар’їнки переночувати. Вночі за-
телефонував колега, сказав, що 
все горить, сепаратисти працюють 
на території інтернату. Є вбиті та 
поранені, – розповідає він. – Нам 
наказали повернутися. Я вперше 
розхвилювався, не знав, як підійти 
до хлопців і сказати, що поверта-
ємося. Як можна повідомити таку 
новину, коли всі тішаться, бо скоро 
побачать рідних? Зброю вже по-
рахували і здали. Думав, що хтось 
поїде додому, а хтось таки зали-
шиться. Але коли я їх вишикував, 
сказав, що у Мар’їнці біда, жоден 
не відмовився. Я був шокований. 

Ротний – то як батько, і неважливо, скільки тобі років – 20 чи 60

Тигр із дружиною Майєю У мирному житті – добрий та лагідний
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Здоров’я суди не по роках, а по зубах. Народна мудрість
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ГРИП НАПАДАЄ НА 
ОСЛАБЛЕНИЙ ОРГАНІЗМ

МІГРЕНЬ – ЦЕ НАСЛІДОК. 
ТРЕБА ЛІКУВАТИ ПРИЧИНУ

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ

За інформацією 
МОЗ, у 2018-2019 
роках в Україні 

гулятимуть три штами 
грипу: «Мічиган», 
«Сингапур» і «Колорадо». 
Чи можна підготуватися 
до хвороби та як ї ї 
пережити без побічних 
наслідків для організму, 
розповідає завідувачка 
відділення пульмонології 
Луцької міської лікарні, 
пульмонолог вищої 
кваліфікаційної категорії 
Людмила Янюк.

– Хоча грип у структурі ГРВІ 
не на першому місці (за різними 
даними, до 12-13%), проте він є 
найнебезпечнішим, оскільки час-
то зумовлює важкі ускладнення й 
навіть може призвести до небажа-
них наслідків. Згадаймо ситуацію з 
пандемією грипу А(H1N1)/California 
в 2009 році.  Зазвичай ця недуга ата-
кує ослаблений організм, який не 
здатен чинити опір різним вірусно-
інфекційним захворюванням і боро-
тися з проникненням зовнішніх та 
внутрішніх загроз (бактерій, вірусів, 
інфекцій). Імунна система людини – 
це її самозахист. Якщо вона міцна, 
організм буде протистояти впли-
вам, ризик зараження застудними 
захворюваннями буде знижений. 
Тому раджу всім підтримувати рі-
вень імунної системи в будь-якому 
віці, тоді застуда, ГРВІ та інші хворо-
би обходитимуть вас боком, – каже 
Людмила Янюк. 

Лікар пояснює: причинами 
ослаблення імунної системи є не-
стача вітамінів, мінералів в орга-
нізмі, незбалансоване харчування, 
анемія, сильні фізичні навантажен-
ня, недосипання, ВІЛ-інфекція, нар-
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з вулиці у приміщення, а ще краще 
обробляти їх спеціальними аерозо-
лями. І загалом, якщо до роботи чи 
крамниці недалеко, то краще про-
йтися пішки, – каже медик. 

Навіть якщо пік хвороби минув 
і ви почуваєтеся краще, не поспі-
шайте на роботу. Адже людина, яка 
недолікувалася, лишається джере-
лом інфекції. Віруси зберігаються 
на слизових оболонках протягом 
одного-двох місяців. 

Хай як дивно це звучить, але 
спровокувати ГРВІ або грип може... 
стрес. Втрата близької людини або 
дрібні щоденні неприємності здат-

ні послабити імунну систему і стати 
поштовхом до хвороби. Тому ме-
дик радить стабілізувати емоцій-
ний стан спілкуванням із приєм-
ними людьми, прослуховуванням 
музики. 

А от до самолікування вдава-
тися не варто. Якщо відчули незду-
жання, прийміть жарознижувальні 
препарати. Однак не відкладайте 
візит до сімейного лікаря. Лише він, 
а не аптекар, призначить індивіду-
альний курс лікування, враховуючи 
ваші хронічні хвороби. Насторожи-
ти мають такі симптоми, як  тривала 
лихоманка, запаморочення, зни-

ження тиску, зменшення кількості 
добової сечі. 

– Якщо першить у горлі, не треба 
пити надто гарячі напої. Вони збіль-
шують кровообіг і спричиняють на-
бряки слизової ротової порожнини, 
що в подальшому через подразнен-
ня кашльових рецепторів викликає 
надсадний нестерпний кашель. Так, 
пити треба багато, але це має бути 
тепленький чай або ріденький ки-
сіль. Можна посмоктати грудочку 
масла. А от мед навпаки роз’ятрить 
подразнене горло ще більше. Для 
полегшення кашлю  можна поста-
вити гірчичник на передню поверх-
ню грудей і добре зігрітися, – реко-
мендує Людмила Янюк. 

Найбільше мікробів, каже лі-
кар, міститься у ротовій порожнині. 
Тому дешевий і дієвий рецепт для 
профілактики – пожувати перед 
сном зубець часнику і ковтнути. 
Якщо дитина відмовляється це зро-
бити, часник можна подрібнити й 
покласти на тарілочку біля ліжечка. 
Під час сну малеча вдихатиме ко-
рисні фітонциди.

Щодо харчового режиму, то 
хворий має багато пити. Це можуть 
бути узвари, чаї з малини, шипши-
ни, підкислені лимоном. Недужа 
людина має пітніти і часто ходити 
в туалет. За день має виділятися до 
1,5-2 л сечі. А якщо хворий відмов-
ляється їсти, то змушувати не слід. 
Найкраще в цей період споживати 
рідкі кашки, курячий бульйон, суп-
чики без гострих приправ, соки ба-
жано розбавляти водою. 

Наостанок лікар нагадує за-
гальновідоме гасло: бути здоровим 
на сьогодні – розумно і модно. Це 
означає, що про себе треба дбати 
щодня, зміцнювати організм, вести 
активний спосіб життя.  А якщо все 
ж занедужали, хворобу треба ліку-
вати, вилежати вдома, а не героїчно 
ходити на роботу, заражаючи при 
цьому тих, хто поряд.

котична, нікотинова, алкогольна 
залежність тощо. При зниженому 
імунітеті у людини спостерігаються 
слабкість, висока стомлюваність, 
сонливість, ризик захворювання на 
вірусні патології стає вищим, а про-
цес одужання після грипу та інших 
застудних хвороб затягується.

– Звісно, найкращий спосіб убез-
печитися від хвороби – щеп лення. 
Саме час зробити це зараз, напере-
додні збільшення кількості респіра-
торних захворювань. В аптечній ме-
режі на сьогодні є достатньо вакцин. 
Але вакцинація не здатна захистити 
вас на всі 100%. Просто хвороба 
мине в легшій формі і зменшить імо-
вірність важких ускладнень, – пояс-
нює пульмонолог.  

Відомо, що вірус передається 
повітряно-крапельним шляхом під 
час кашлю, чхання, розмови. Проте 
можливий і побутовий шлях через 
руки, предмети загального корис-
тування. Задля профілактики медик 
радить регулярно провітрювати 
житлові та офісні приміщення. Це 
дуже важливо, наголошує Людмила 
Янюк, адже в застояному повітрі на-
копичуються віруси. Треба робити 
вологе прибирання і не скупчува-
тися багатьом людям в одній кімнаті 
біля хворого. Ще одна порада – лі-
куватися удома. 

– Якщо у хворого виникає потре-
ба скористатися громадським тран-
спортом, то треба одягнути захисну 
маску. Нема маски – закривайтеся 
при кашлі тильним боком долоні, 
щоб не залишати віруси на поруч-
нях автобуса чи тролейбуса. Бо їх 
підхопить здорова людина. Саме 
тому треба мити руки, при йшовши 

  Марта ЮЛАНТОВА 

У суспільстві поширена 
думка, що мігрень – хвороба 

представників інтелігенції. Чи 
це справді так, як відрізнити 
цю недугу від звичайного 
головного болю та вчасно 
розпізнати симптоми, в ефірі ТРК 
«Аверс» розповіла  завідувачка 
неврологічного відділення ВОКЛ, 
кандидат медичних наук Ольга 
Шульга.

ВІД ГОЛОВНОГО БОЛЮ 
СТРАЖДАЮТЬ І МАЛІ, І СТАРІ 

Ольга Шульга пояснює, що мігрень спри-
чиняють прискорений темп життя, перебу-
вання в умовах постійного світла і шуму. При-
чинами головного болю можуть бути мобільні 
телефони, надмір інформації, перебування у 
стані хронічного стресу. Відтак поширеність 
мігрені буде зростати, констатує лікар. Най-
молодшій пацієнтці невролога – 9 років, най-
старшим – понад 65. Згідно зі статистичними 
даними, від мігреней потерпають 12% насе-
лення земної кулі.  

– Мігрень – один з поширених видів голов-
ного болю. Він супроводжується запаморо-
ченнями, нудотою, блювотою, низкою психіч-
них порушень. Пацієнти, схильні до мігреней, 
мають специфічний психотип. Це люди пере-
важно інтелектуальної праці, вони вразливі та 
емоційні. Доведено, що пацієнти з мігренню 
схильні до депресій, – зазначає медик.

ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕДУГУ 
Зазвичай спочатку людина скаржиться, 

що їй болить половина голови. Пацієнти три-
маються за скроню, де відчувають біль, що 
пульсує. Іноді він поширюється на потилицю і 
триває до чотирьох годин. Якщо біль докучає 
понад 72 години, то лікарі говорять про мі-
гренозний статус. Прикметно, що мігрень не 
завжди можна зняти протизапальними пре-
паратами. А коли спазми відступають, пацієнт 

почувається втомленим, потребує спокою і 
хоче відіспатися. 

За словами Ольги Шульги, мігрень має 
низку фаз. Перша – аура, коли у людини нема 
головного болю. Але вона прокидається 
зранку і відчуває: щось не так. Аура буває зо-
рова – коли щось ввижається або літає перед 
очима. Буває нюхова – коли людина загостре-
но відчуває  приємні або неприємні запахи. 
Ця фаза триває до години. Потім починається 
напад головного болю, що пульсує. 

– Якщо людина щомісяця потерпає від 
15 нападів, можна говорити про хронічну 
мігрень. Таких пацієнтів може врятувати 
20-хвилинний сон. Або лікування у перші 15-
30 хвилин, коли препарати ще будуть ефек-
тивними. Якщо ж біль триває понад дві годи-
ни, ліки не допоможуть, – повчає невролог.

Правильне лікування призначить лише сімейний лікар

Від головного болю 
страждають і старі, і малі

ТРЕТИНА ХВОРИХ – ЖІНКИ 
Щоб уникнути нападів болю, пацієнтам 

потрібен повноцінний восьмигодинний  до-
бовий сон – чи вдень, чи вночі. Слід дотриму-
ватися елементарної гігієни праці – не сидіти 
за монітором з 8 ранку до 20 вечора, протя-
гом дня робити паузи і дозволяти собі міні-
мальний відпочинок. 

Харчуватися треба систематично, бо 
зниження рівня глюкози спричиняє мігрень. 
Хворим бажано уникати шоколаду, твердих 
сирів, страв китайської кухні, зменшити вжи-
вання волоських горіхів, кави, червоного 
вина і шампанського. Пацієнтам з мігренню 
бажано зменшити споживання кави до двох-
трьох горняток на день. Однак робити це по-
ступово, не раптово. 

Хронічні мігрені виникають, якщо людина 
не дотримується превентивного лікування 
і не встигає вчасно прийняти препарати. Ці-
каво, що 75% пацієнтів з мігренню – жінки. 
Їм лікарка радить вести щоденник головно-
го болю, щоб регулювати і контролювати 
напади. Неодмінно треба зіставляти їх з мен-
струальним циклом. Лише проаналізувавши 
щоденники за два-три місяці, лікар зможе пі-
дібрати доволі адекватне лікування. До слова, 
ефективно допомагають перехитрити недугу 
заняття спортом, пілатес і йога.

ДІАГНОЗ МАЄ ВИЗНАЧИТИ 
ЛІКАР

Ольга Шульга застерігає: мігрень може 
бути симптомом іншої, більш серйозної не-
дуги. Наприклад, інсульту. Тому дуже важливо 
проводити превентивне лікування. Завдяки 
сучасним засобам достатньо раз на місяць 
ввести ліки підшкірно, і частота нападів змен-
шиться на 70%. 

Пацієнтів зі скаргами хоч раз у житті 
має оглянути лікар-невролог, радить медик. 
ВОКЛ має надзвичайно потужний енцефало-
граф, апарат МРТ, всі панелі для визначення 
гормонів щитоподібної залози. Головне – не 
занедбувати себе і контролювати напади. За 
потреби невролог зможе максимально до-
лучити інших спеціалістів – гінекологів та ен-
докринологів. Бо часто мігрень гормонально 
залежна. 
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Можливість пересилити себе, без сумніву, найцінніша властивість спорту. Ольга Корбут
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Харків 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

КІКБОКСИНГ. Лучанка Софія Неділь-
ко посіла перше місце на Кубку України з 
кікбоксингу ISKA. Змагання відбувалися 
в Харкові на початку листопада. Участь у 
них взяли близько 600 кікбоксерів з усіх 
куточків країни.

АКРОБАТИКА. У Львові відбувся 
Чемпіонат України зі спортивної акро-
батики серед юніорів. Вихованки об-
ласної дитячо-юнацької спортивної 
школи показали блискучий результат 
та вибороли вісім медалей різного 
ґатунку. У групових вправах Дарина 
Пом’яновська, Олександра Мальчук 
і Вікторія Куніцка здобули золото. В 
активі пари у складі Ірини Юхимюк та 
Софії Чернявської срібні медалі. Також 
срібними призерами чемпіонату стала 
жіноча група у складі Дарії Сахарук, 
Олександри Бірюкової, Аліни Олексі-
єнко.

ДЗЮДО. Вихованці Шацького спор-
тивного клубу «Торнадо» взяли участь в 
V турнірі з дзюдо на «Кубок Бурмистра 
Бялоленки», присвяченому пам’яті тре-
нера Славомира Пахолька, що відбувся 
у Варшаві за участі тисячі спортсменів 
з Бельгії, Литви, Латвії, Ірландії, Казах-
стану, Польщі та України. Дзюдоїсти з 
СК «Торнадо» виграли три перші місця 
(Назар Горніч, Назар Положевець та Діа-
на Купира), три срібла (Роман Самолюк, 
Іван Корнелюк та Анна Самолюк) і три 
треті місця (Ілля Черв’як, Єлісей Мадрі-
мов).

РУКОПАШНИЙ БІЙ. У Бресті від-
бувся турнір з рукопашного бою, при-
свячений пам’яті Дмитра Гвішіані. Пред-
ставництво України на бійцівських 
майданчиках Бреста вкотре забезпе-
чували вихованці спортивних клубів 
єдиноборств Луцька, зокрема «Рубіж», 
«Воїн» і «Прайд». Волиняни виступали 
серед юніорів і завоювали шість меда-
лей. Третє місце у категорії до 65 кг здо-
був Владислав Воронко («Рубіж»), друге 
місце у категорії до 60 кг – Андрій Мі-
сюк («Воїн»), до 70 кг – Денис Борзенко 
(«Прайд»). Чемпіонами стали у категорії 
до 55 кг Іван Дячук («Рубіж»), до 60 кг – 
Олег Шрамко («Прайд»), до 70 кг – Ан-
дрій Гуславський («Воїн»). 

Волинська команда стала найкра-
щою у Бресті, а Олег Шрамко спромігся 
здобути відзнаку найкращого бійця тур-
ніру.

ФУТБОЛ, чемпіонат Волинської 
області, 11-й тур: «Торпедо» (Копа-
чівка) – «Агропродукт» (Горохів) – 2:3, 
«Колос» (Іваничі) – «Колос» (Ківер-
ці) – 4:1, «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – «Вотранс» (Луцьк) – 1:1, «На-
дія» (Хорів) – НФК «Боратин» – 0:4, 
«Шахтар» (Нововолинськ) – «ДЮСШ-
ВІК» (Володимир-Волинський) – 4:2, 
ФК «Рожище» – «Фенікс» (Луцьк) – 0:2, 
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – «Стир» 
(Старий Чорторийськ) – 4:2. 

Турнірне становище: «Вотранс» – 32, 
ЛСТМ №536 – 32, НФК «Боратин» – 24, 
«ФЦ Ковель-Волинь» – 21, «Шахтар» – 19, 
«Фенікс» – 16, ДЮСШ-ВІК – 15, «Агропро-
дукт» – 11, «Колос» К – 11, ФК «Рожище» – 
10, «Торпедо» – 10, «Надія» – 7, «Стир» – 
7, «Колос» І – 6. 

БАСКЕТБОЛ, Вища ліга, чоловіки.  
«Черкаські Мавпи-2» – «Старий Луцьк-
Університет» – 84:65, 75:78. Лучани пе-
ребувають на четвертому місці в табли-
ці, у них по п’ять виграних і програних 
поєдинків. 

Наступні матчі «Старий Луцьк-
Університет» гратиме удома 15-16 лис-
топада. Суперник – ДЮСШ (Дніпро).

ВОЛЕЙБОЛ, Суперліга, жінки, 4-й 
тур: «Орбіта» (Запоріжжя) – «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» – 3:2, 3:0.

Волинянки йдуть на п’ятому місці в 
таблиці, у них чотири перемоги й шість 
поразок.

сильні та витривалі

табло

перша ліга

бокс

команда №1

самбо

молодці

Великобританія

Минулого вікенду 
українець Олександр 

Усик у Манчестері здобув 
перемогу над британцем 
Тонні Беллью й відстояв 
звання абсолютного 
чемпіона світу у важкій 
вазі.

Усик поділився планами від-
разу після бою у Манчестері в 
інтерв’ю просто на рингу «Ман-
честер Стедіум».

«У мене був дуже важкий рік 
і зараз я відчуваю велику втому. 
Потрібно добре відпочити, побу-
ти з сім’єю, провести час з рідни-
ми, близькими, друзями. А потім 
уже складати плани», – сказав 
Усик. 

Він також підтвердив, що пе-
рейде в суперважку вагу і буде 
боротися за титул абсолютного 
чемпіона світу вже у новій кате-
горії: «Так, звичайно, я перейду 
в суперважку вагу. Титул абсо-

БОЖЕВІЛЬНИЙ ГОЛ, ПЕНАЛЬТІ І ТРАВМИ: 
«ВОЛИНЬ» ПОСТУПИЛАСЯ В 
МАТЧІ, ЯКИЙ ВИРІШУВАВ УСЕ

ПІСЛЯ НОКАУТУ В МАНЧЕСТЕРІ 
УСИК ВІЗЬМЕ ПАУЗУ І 
ПЕРЕЙДЕ В СУПЕРВАЖКУ ВАГУ

М Команда І В О

1 Дніпро-1 16 42-10 40

2 Металіст 1925 16 24-7 35

3 Волинь 16 31-19 35

4 Колос 15 26-7 29

5 Оболонь-Бровар 16 20-12 29

6 Авангард 16 29-16 26

7 Інгулець 16 19-22 24

8 Балкани 16 17-21 20

9 Миколаїв 15 14-17 19

10 Прикарпаття 16 20-17 17

11 Суми 16 17-36 15

12 Гірник-Спорт 16 19-35 14

13 Рух 16 12-27 11

14 Агробізнес 16 10-19 9

15 Зірка 16 10-45 4

sam
bo.net.ua

facebook.com
/m

artyny4

Український самбіст привіз із чемпіонату 
світу не тільки медаль, але й дружину

Команда з Волині після фінішу в 
трансконтинентальному марафоні

Поєдинок видався лучанам 
суперечливим. З одного боку, 
нагоди створювалися, з іншого – 
команда не змогла зачепитися за 
очки у вкрай важливому матчі, 
нічия в якому втричі дорожча 
за перемогу над «Сумами» чи 
«Рухом». Усе вирішив диво-гол 
Поспєлова, який він забив, наче 
екс-харків’янин Жажа Коельйо 
«Бешикташу» – чи не з центру 
поля й у верхній кут. Розв’язка 
мала б настати в кінці матчу, 
коли арбітр поставив пенальті за 

фол Сімініна, але Синиця, один з 
найкращих бомбардирів Першої 
ліги, влучив у поперечину.  

У підсумку «Волинь» пропус-
тила суперника на друге місце за 
додатковими показниками й за-
лишилася не тільки без набраних 
пунктів, але й без цілої когорти 
гравців основного складу напе-
редодні завершального матчу 
2018 року. Крім травмованого 
раніше Цюпи, випав централь-
ний захисник Болденков, зайві 
картки отримали лідер півзахис-

лютного чемпіона світу? Звісно, я 
маю таку мету. Зрозумійте, люди-
на зобов’язана постійно ставити 
перед собою нові цілі. Якщо їх 
немає, людина трухне, вмирає. Я 
буду битися, йти далі вгору схо-
дами, моя кар’єрна мета – титул 

абсолютного чемпіона світу в су-
перважкій вазі».

Усик після перемоги зробив 
значний стрибок у незалежному 
комп’ютерному рейтингу порта-
лу BoxRec. Нокаут і перший за-
хист відразу п’яти чемпіонських 

поясів у важкій вазі принесли 
Усику 135 очок. Це дозволило 
Олександру піднятися з восьмої 
позиції на третю. Позаду Усика 
опинилися такі відомі боксери, 
як Срісакет Рунгвісаі, Луїс Нері, 
Геннадій Головкін і українець 
Василь Ломаченко, який володіє 
титулом WBA у легкій вазі. 

П’ятірка найкращих боксерів 
світу в рейтингу BoxRec тепер 
така. 

1. Теренс Кроуфорд (США) – 
1090 очок. 

2. Сауль Альварес (Мексика) – 
1041.

3. Олександр Усик (Україна) – 
825.

4. Геннадій Головкін (Казах-
стан) – 814.

5. Василь Ломаченко (Украї-
на) – 808.

ШЕВЧЕНКО 
ПОГОДИВСЯ НА 
МАТЧ В ТУРЕЧЧИНІ

Найбільше моментів створив 
і згаяв у матчі атакувальний 
півзахисник Юрій Романюк

Усик суттєво піднявся в рейтингу 
після перемоги над Беллью 

О
лександр О

сіпов
Reuters 

«Волинь»: Неділько, Сімінін 
(к), Болденков (Хагназарі, 
33), Горопевшек, Петько, 
Неплях, Курко, Бартуловіч 
(Карпенко, 46), Яковлев 
(Климець, 57), Кожанов, 
Козьбан. 
Гол: Поспєлов 
(«Металіст»), 45.
На 85-й хвилині Синиця 
(«Металіст») не реалізував 
пенальті (поперечина).

«Металіст» – 
«Волинь» – 1:0.

ту Кожанов і захисник Петько. 
Отож, лучанам доведеться 

нелегко у грі проти «Агробізне-
су», якому треба рятуватися від 
вильоту в Другу лігу. Але проти 
команди «круасанів» «Волині» 
потрібна тільки перемога, щоб 
продовжити гонитву за путівку 
до УПЛ навесні. Початок матчу  – 
17 листопада о 17:00.

Майже 8 тисяч 
глядачів прийшло 
у Харкові на 

центральний матч 
листопада в Першій 
лізі. Дивитися було 
на що: переможець 
гри «Металіст 1925» – 
«Волинь» отримував 
можливість йти зимувати 
на другому місці в 
Першій лізі (у чемпіонстві 
СК «Дніпро-1» вже майже 
ніхто не сумнівається). 

Головний тренер збірної України Андрій 
Шевченко підтвердив інформацію про 
перенесення контрольного матчу зі 
збірною Туреччини з Дніпра в Анталію, 
повідомляє Zbirna.com.

Причиною перенесення матчу стала позиція 
тренерського штабу збірної Туреччини на чолі з 
екс-тренером «Шахтаря» Мірчею Луческу. Турки 
переймалися складними погодними умовами, які 
могли завадити якісному футболу в Дніпрі.

Востаннє національна збірна грала у Дніпрі в 
2009 році, коли перемогла збірну Англії з рахун-
ком 1:0.

Матч Туреччина-Україна відбудеться 20 лис-
топада на «Анталія-Арені», яку відкрили у 2015 
році. Вона вміщує 32,5 тисячі глядачів.

Перед поїздкою до Туреччини команда Ан-
дрія Шевченка 16 листопада зіграє на виїзді у 
Трнаві останній матч Ліги націй проти Словаччи-
ни. Для українців поєдинок не матиме турнірного 
значення, адже вони вже вийшли у наступну ста-
дію змагань.

Турки погодилися компенсувати перенесен-
ня матчу проведенням додаткового спарингу, 
який має відбутися в Україні наступного року.

Туреччина

Команда луцьких бігунів у складі 
Тараса Третяка, Олександра 
Мартинюка, Ігоря Спасовського, Андрія 
Єрка, Юрія Моклиці, Олександра 
Оришка пробігла єдиний у світі 
трансконтинентальний марафон 
Istanbul Marathon.

Він стартував з азійської частини ту-
рецької столиці, продовжився мостом че-
рез протоку Босфор у Європу. 

Румунія

На чемпіонаті світу з самбо в Бухаресті 
українці здобули одинадцять медалей. 
Дуже зворушливими виявилися події 
після фіналу в категорії до 62 кг з 
бойового самбо.

Відразу після його завершення Андрій 
Кучеренко взяв на рингу мікрофон і ска-
зав: «Хоча мені сьогодні не вдалося пере-
могти, але в мене є золото! Це Вікторія».

Після чого запропонував дівчині руку й 
серце. І почув заповітне: «Я згодна!».

Відзначимо, що для Андрія Кучеренка 

УКРАЇНСЬКИЙ САМБІСТ НА РИНГУ 
ОСВІДЧИВСЯ У КОХАННІ СВОЇЙ ДІВЧИНІ

З АЗІЇ У ЄВРОПУ – 
НОГАМИ Й ДРУЖНОЮ КОМПАНІЄЮ

Участь у вже 40-му марафоні в Стамбу-
лі взяли понад 16 тисяч бігунів.

це третя срібна медаль чемпіонатів сві-
ту – до цього він був другим у Софії-2016 
і Сочі-2017.
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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 Любов реанімують на кухні. Геннадій Малкін

ліки з грядки натуропатія

домашній лікар

варто знати

БАЗИЛІК НЕРВИ ЗАСПОКОЇТЬ 
І КАШЕЛЬ ВИЛІКУЄ 

СОДА – ВОРОГ 
РАКОВИХ КЛІТИН

ЯК ПРОГНАТИ КАШЕЛЬ

РОБОТА І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ 
НЕ МАЮТЬ ПЕРЕТИНАТИСЯ

МАННИК
Для тіста: 
• 2 скл. гарбузової м’якоті (натерти 
на дрібній тертці) • 1 скл. кефіру 
• 0,5 скл. цукру • 1,5 скл. манки 
• 1,5 ч. ложки розпушувача для тіста 
• цедра лимона • олія
• пачка кокосової стружки

Сироп: 
• 1 скл. цукру • сік лимона • 0,5 скл. води 

Продукти для тіста швидко вимішати 
в мисці, щоб манка не встигла набубня-
віти. Викласти у форму, змащену олією. 
Поставити в духовку на 40-45 хв. Готов-
ність визначити зубочисткою. 

Поки випікається манник, приго-
тувати сироп. Вимішати воду, цукор і 
лимонний сік, довести до кипіння й про-
варити 3 хв. Охолодити.

Гарячий пиріг викласти у глибшу та-
рілку й залити сиропом. Посипати коко-
совою стружкою. Не варто переживати, 
що пиріг плаває: за півгодини він вбере 
рідину і набуде ніжного смаку. 

СИРНІ БУЛОЧКИ 
З НАЧИНКОЮ
Для тіста: 
• 200 г сиру • 1 яйце • 0,5 скл. цукру 
• 5 ст. ложок молока • 5 ст. ложок 
рафінованої олії • 1,5-3 скл. борошна 
• 1,5 ч. ложки розпушувача • дрібка солі

Начинка: 
• 75 г розтопленого масла 
• 100 г кокосової стружки 
• 100 г подрібнених горіхів • 100 г цукру 

Сир розтерти з яйцем, додати сіль, 
цукор, молоко та масло. Добре виміша-
ти, додати борошно і розпушувач. За-
місити тісто й поставити на півгодини в 
холодильник.

Потім розділити на дві частини. 
Кожну розкачувати прямокутником, 
змащувати маслом і притрушувати одну 
частину кокосом із цукром, іншу – горі-
хами з цукром. Загортати рулетиком та 
різати на порційні шматки. Формувати 
булочки-трояндочки й викладати на 
деко. Випікати півгодини за 180°С.

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ
0,5 кг яблук натерти, додати 1 скл. 

цукру і 3-4 сирі яйця. Добре вимішати й 
винести на 1 год на холод. Потім всипа-
ти 1 ст. ложку соди і вимішати, щоб за-
шуміла. Додати 0,5 кг борошна та 200 г 
розтопленого маргарину. 

У тісто додають какао, корицю, посі-
чені горішки. Випікати 30-40 хв за 180°С. 

до чаю

Люди, які перепрацьовують, 
мають слабше здоров’я

km
.dsp.gov.ua

Більшу частину 
дорослого життя ми 
проводимо на роботі. 

Згідно з дослідженням 
Світового економічного 
форуму, найбільше люди 
працюють у Мексиці, 
найменше – в Німеччині. 
Зберігати баланс роботи 
та особистого життя 
найбільш успішно вдається 
данцям – це відображає 
індекс щастя та добробуту 
населення Данії.

Справді, для багатьох робо-
та – не тільки джерело прибутку, 
але й можливість для навчання 
та особистого розвитку. Утім 
варто пам‘ятати: якщо робота й 
особисте життя не в рівновазі, 
рівень стресу зростає. Крім того, 
люди, які перепрацьовують, 
схильні менше стежити за своїм 
здоров‘ям, втомлюються, недо-
сипають та часто харчуються ма-
лопоживною їжею.

Фахівці Мінохорони здоров’я 
зібрали кілька порад, що допо-
можуть підтримувати здоровий 
баланс між роботою та хатніми 
справами.

Керуйте своїм часом. Реа-
лістично оцінюйте власні сили. 
Якщо не маєте часу та ресур-

сів – краще відмовтеся або деле-
гуйте робочі завдання, з якими 
не зможете впоратися. Це допо-
може зберегти час та якісно ви-
конати вашу роботу. Намагайтеся 
ефективно організувати побутові 
завдання – прання чи прибиран-
ня. Часто вони забирають багато 
часу, який можна було б викорис-
тати більш продуктивно.

Плануйте. Записуйте всі сі-
мейні події в окремому календарі 
та за можливості ведіть список 
справ, які треба зробити на роботі 
та вдома. Ефективне планування 

допоможе якнайкраще сфокусу-
ватися на завданнях та залишити 
час на сімейні справи. Без плану 
спадає рівень продуктивності, до 
того ж, ви можете легко втратити 
пріоритети та будете схильні не-
правильно розподіляти час.

Вчіться казати «ні». Якщо вас 
просять виконати додаткове зав-
дання – добре подумайте. Зважте 
час та зусилля, які вам потрібні 
для виконання цього прохання. 
Якщо відчуваєте, що не впорає-
теся, не соромтесь відмовляти. 
Виконання прохань з відчуття 

провини або обов’язку може за-
брати ваш особистий час, який 
ви могли б витратити на речі, що 
мають більший сенс для вас.

Робіть продуктивні пере-
рви. Більшість людей можуть під-
тримувати максимальний рівень 
концентрації не більш як 90 хви-
лин. Після цього значно знижу-
ється вміння обробляти інфор-
мацію. Якщо вас перебивають під 
час роботи, вам потрібно буде 
вдвічі або навіть утричі більше 
часу, щоб повернутися до вико-
нання завдання. Тому діліть робо-
чий час на блоки з ефективними 
перервами. Пам‘ятайте: найкра-
ща перерва – рухова активність. 

Залишайте роботу на ро-
боті. Важливо відокремлювати 
робочий час від особистого. 
Тому варто створити своєрідні 
правила, коли робота й особисте 
життя не мають перетинатися. 

Пам’ятайте: здоровий спо-
сіб життя має важливе значення 
для подолання стресу та досяг-
нення балансу між роботою та 
особистим життям. Харчуйтеся 
повноцінно, залишайте час на 
сон, фізичну активність та спіл-
кування з родиною.

1. Наші бабусі лікували задавнений ка-
шель компресами. Ось рецепт найпошире-
нішого: змішайте по 1 ст. ложці борошна, 
сухої гірчиці, соняшникової олії, меду й 
горілки. Підігрійте суміш на водяній бані, 
постійно помішуючи. Отримане тісто ви-
кладіть на марлеву пов’язку і прикладіть до 
грудей. Зверху накрийте поліетиленом, за-
кутайте теплим шарфом. Тримайте до охо-
лодження компресу.

2. Ще один рецепт помічного компресу: 
змішайте по 1 ст. ложці оцту, оливкової олії і 
камфори. Просочіть цією сумішшю вовняну 
тканину та прикладіть до грудей. Накрийте 
целофаном і вкутайте теплим шарфом.

3. 30 г родзинок настоюйте в холодній 
кип’яченій воді 45 хв. Відкиньте на друшляк. 
Родзинки з’їжте перед сном, запиваючи га-
рячим молоком. Засіб допомагає навіть при 
сильному кашлі.

4. Дітей від кашлю позбавить така су-
міш. Натріть на дрібній тертці яблуко, цибу-
лину і морквину приблизно однакової ваги. 

Додайте 2 ст. ложки меду, добре перемішайте. 
Давайте дітям по 1 ч. ложці в теплому вигляді 
4-5 разів на день.

5. Змішайте 300 г масла, 300 г меду, 200 г 
цукру і 100 г какао. Нагрійте на водяній бані, 
помішуючи, але не доводьте до кипіння. Коли 
маса стане однорідною, зніміть з вогню. 1 ст. 
ложку суміші розведіть в 200 мл гарячого мо-
лока. Пийте в гарячому вигляді 3-4 рази на 
день і обов’язково на ніч.

Вилікуватися можна без пігулок
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Харчову соду широко застосовують 
для лікування різних частин 

тіла. Звичний білий порошок 
використовують і зовнішньо, і 
внутрішньо. А суміш соди й лимонного 
соку ефективно призупиняє 
зростання ракових клітин. Якщо 
хвороба не запущена, пухлина може 
навіть зникнути.

Цілющий напій складається із трьох ком-
понентів: води, цитринового соку й соди. Го-
тують його у такій послідовності: в склянку 
засипають 1 ст. ложку соди, витискають сік із 
половини лимона. Потім заливають теплою 
водою і ретельно розмішують. Напій слід 
пити щоранку натщесерце. 

Такі ліки полегшують роботу нирок, до-
помагають очищати кров і лімфу, спалювати 
жири, полегшують травлення. Також напій 
бореться з метеоризмом і відрижкою. Засіб 
допомагає очистити печінку, врегулювати 
рівень поганого холестерину, покращуючи 
роботу серцево-судинної системи. 

Крім згаданих переваг, содово-лимонна 
суміш дає організму потрібну дозу вітаміну 
С, калію та антиоксидантів. Протипоказань 
натуральний напій не має. 

Ця духмяна рослина здавна відома 
українським господиням. От тільки 
називали ї ї наші предки васильками. 
Ароматні листочки сушили на зиму, 
щоб додавати до страв протягом 
року, а також готувати напої і відвари. 

До речі, в Індії без базиліку не обходить-
ся лікування перевтоми, астми й діабету. Єв-
ропейські вчені встановили, що рослина на-
ділена протимікробними та противірусними 
властивостями. Як активний антиоксидант 
базилік допомагає боротися зі злоякісними 
новоутвореннями. А ще він здатен регулю-
вати в’язкість крові, відтак боротися з утво-
ренням тромбів. Тому вчені рекомендують 
додавати його в їжу щодня.

Якщо ви відчуваєте перевтому і засина-
єте на ходу, загальний тонус підніме чай із 
листочків базиліку. 1 ч. ложку подрібненої 
сировини заварюють окропом і настоюють, 
доки чай набуде темного кольору. Підсоло-
джують та додають скибочку лимона. 

У разі захворювань нервової системи 
добре застосовувати чай з васильками: 1 ст. 
ложку подрібненої рослини (стебел та квітів) 
залити 1 скл. окропу, кип’ятити 5-10 хв, на-
стояти 30 хв. Приймати по 0,25 скл. чотири 

ІКУЄ 

рази на день до їди. Цей самий чай зупиняє 
блювоту й усуває нудоту.

Відвар васильків п’ють у разі кашлю 
(особливо затяжного), головного болю, за-
палення сечостатевих органів.

Тим, кого захитує в транспорті, можна 
розжувати листок базиліку й тримати його в 
роті під час подорожі.

Базилік відновлює роботу травного 
тракту, оскільки стимулює травлення та за-
побігає застою їжі в шлунку. Для покращен-
ня стану слід пити чай, або ж додавати листя 
у салати.

І не забудьте кілька сухих листочків ба-
зиліку покласти в шафу: це не тільки дасть 
приємний запах, а й убереже одяг від молі.

Базилік рекомендують 
додавати в їжу щодня

m
oiris.ru
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Легковажність дивиться легко на речі серйозні й серйозно на речі безглузді. Жан Лерон Д’Аламбер

ОВЕН (21.03 – 20.04). На вас 
очікують приплив енергії та життєрадіс-
ний настрій. На цьому тлі й ділові питан-
ня успішно залагоджуватимете. Імовірні 

неочікувані події, будьте готові до того, 
що у ваші плани можуть втрутитися. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Вам 
зараз важливо не відхилятися від на-
міченого курсу. Якщо не будете ліну-
ватися, то зможете досягти блискучих 
результатів у професійній діяльності. Ви 
можете встигнути завершити важливі проекти, 
однак емоційно виснажитеся. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Вам доведеться багато та інтенсивно 
працювати, але проекти і завдання 
будуть цікавими, майже відразу поба-

чите, що у вас все виходить і ви рухаєте-
ся в правильному напрямку. Емоційна напруга 
спаде.       

РАК (22.06 – 22.07). Доведеть-
ся багато часу присвятити тим, хто 
поряд. Уміння слухати й чути подарує 
вам успіх. Будьте надзвичайно уважні, 
стежте за кожним сказаним словом. Зо-
середженість і уважність позитивно відіб’ються 
на вашій кар’єрі. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Налаштуй-
теся на серйозні та рішучі дії, але вра-
хуйте, що безрозсудний ризик може 
зарубати всі ваші починання при коре-

ні. Можете отримати втішні новини, вам 
буде щастити на приємні й корисні знайомства. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Ви отри-
маєте впевненість у завтрашньому дні 
та допомогу від друзів і знайомих. Од-
нак остерігайтеся конкурентів, будьте 
уважні, можливі невеликі грошові втра-
ти. Імпульсивність і впертість можуть посварити 
вас з близькими. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ваш 
особистий успіх буде залежати від 
ступеня вашої безкорисливості у сто-
сунках з близькими. Що менше дума-

тимете про себе, то більше одержите. Не 
соромтеся демонструвати свій інтелект. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Особливо щасливими будуть ті, хто ви-
явить завзятість у пошуку нових сфер 
для застосування своїх талантів. Усе 
неодмінно вийде, ви на правильному 
шляху. Загалом життя здасться повною чашею. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). 
Буде потрібна обережність у думках і 
діях. Якщо ви не прагнете, щоб ваші та-
ємниці оголилися перед усіма, тримайте 

язика за зубами. Однією з проблем тижня 
можуть виявитися взаємини з давніми друзями й 
дружиною/чоловіком. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Бага-
то чого буде вдаватися, а надто, якщо 
поєднувати приємне з корисним. Зав-
дяки товариськості й дипломатичності 
ви зможете налагодити потрібні зв’язки 
в діловій та особистій сферах.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). На 
вас очікує успіх у кар’єрі. Щоб не про-
ґавити такий приємний і довгоочікува-

ний момент, не втрачайте часу дарма, 
виявіть максимум працьовитості. Можли-

ва ситуація, коли вам доведеться захищати свої 
інтереси. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Це зо-
ряний час для людей ділових, тих, хто 
не боїться брати відповідальність на 
себе. Саме зараз ви можете розкрити 
свій творчий потенціал і зміцнити мате-
ріальне становище. Можливі певні перешкоди на 
шляху до досягнення мети.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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15 листопада – Афоній

16 листопада – Гертруда, Георгій, 
Йосип

17 листопада – Симон, Інокентій, Фаїна

18 листопада – Наталія, Ганна, 
Григорій, Галактіон, Олександр, Гурій

19 листопада – Клавдія, Олександра, 
Павло, Єфросинія

20 листопада – Валерій, Кирило, 
Лазар, Федір, Зосим, Іларіон, Євген, 
Йосип, Богдан

21 листопада – Михайло, Гаврило

15 листопада – Афоній

16 Г Г ій

іменинники тижня

погляд у минуле ПЕРЕМОЖНИЦЮ ПЕРШОГО 
КОНКУРСУ КРАСИ ОБПЛЮВАЛИ 

В в

Один українець каже іншому:
– Ти чув, що від сала буває склероз?
– Ось і я думаю, чому, коли зранку сала 

наїмся, то увесь день не пам’ятаю, що їсти 
хочеться!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Продовжив закордонний паспорт і во-
дійське посвідчення ще на 10 років. Пиша-
юся своїм оптимізмом!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Петро з Франківська зловив золоту 
рибку. 

– Проси, що що хочеш, – каже рибка. 
– Хочу 25-поверхівку в Польщі і щоб 

лиш мені дали штукатурити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дай телефон свого колишнього, зараз 
я йому подзвоню – і нехай він тебе назад 
забирає...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мій брат все життя мріяв стати космонав-
том, а я мріяв стати лікарем і вилікувати його.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У тебе шість цукерок. Скільки зали-
шиться, якщо я одну попрошу?

– Шість.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Нервове захворювання вашої дружи-
ни не становить небезпеки. З таким невро-
зом люди живуть дуже довго.

– А я, лікарю, скільки протягну я?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Яка я дурна! Мала цілу юрбу шануваль-
ників і всіх відкинула, – журиться дружина.

– Шкода, – зітхає чоловік, – що в цьому 
натовпі не було мене.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У лексус в’їжджає газель. З лексуса ви-
скакують чотири спортсмени з битами. З 
газелі – чотири спецпризначенці з автома-
тами... Мовчання.

Спецпризначенці запитують:
– Чого стали?!
– Та ось, поламалися.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стоять поряд три магазини. Господар лі-
вого почепив вивіску «У нас найнижчі ціни». 
Господар правого – «У нас найякісніші то-
вари». А господар середнього, подумавши, 
повісив табличку «Головний вхід».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік і дружина пхають свою машину 
до ремонтної майстерні. Чоловік каже дру-
жині:

– Той тип, який продав нам свою маши-
ну, де в чому не збрехав...

– А саме?
– У тому, що ця тачка майже зовсім не 

витрачає бензину...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перехідний вік – це коли син уже стоїть 
на власних ногах, але ще в батькових чере-
виках.

ОВЕН (21.03 – 20.04). Н

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 15 – 21 листопада
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У 1888 році в 
бельгійському 
містечку Спа 

відбувся перший в 
історії конкурс краси. 
Організатором був 
бізнесмен і власник 
місцевого казино Ерве 
дю-Лоррен. Він виділив на 
конкурс 10 тис. франків. 
У журі запросили лікарів, 
чиновників та художників.

Курортне містечко миттєво ста-
ло епіцентром уваги преси. До журі 
щодня надходило по 10-20 листів-
заявок від учасниць. Писали жінки 
з Австрії, США, Алжиру, Угорщини, 
Німеччини, Іспанії, Італії, Норвегії, 
Росії, Тунісу, Туреччини, Франції та 
Швеції. Восьмеро чоловіків – членів 
журі – щодня переглядали в казино 
фотографії учасниць і голосували за 
найгарніших.

З 350 дівчат журі обрало 21. 
Конкурсанткам не дозволяли з’яв-

лятися на публіці. А на змагання 
вони приїхали у закритих каретах. 
Перше місце за одностайним рі-
шенням почесного журі отримала 
18-річна Марта Сукаре з Гваделупи. 
Коли їй вручали диплом та конверт 
із премією – 5 тис. франків, одна з 
конкуренток вибігла на сцену і плю-
нула їй в обличчя. 

Друге місце і 2 тис. франків 
отримала Анжелі Дельрозе з Фла-
мандії. Третє місце й 1 тис. франків 
віддали уродженці Відня Марі Сте-
венс. Після церемонії казино влаш-
тувало бал для учасниць і гостей. 
Портрети переможниць першого 
конкурсу краси надрукував жур-
нал L’Illustration. Після цього пере-
можниця конкурсу Марта Сукаре 
отримала 110 письмових та усних 
пропозицій руки і серця. Вона не 
погодилася на жодну, заявила, що 
хоче стати акторкою.

Портрети переможниць першого конкурсу 
краси надрукував журнал L’Illustration

liveinternet.ru
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ПОНЕДІЛОК 19 листопада
06.00 Огляд світових подій
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки 

тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.30, 15.45, 18.30, 

19.00, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 18.00, 21.00, 22.15 На Часі
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 «На часі». Спецтема
14.45 Говоримо польською
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
22.45 У фокусі Європа
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 Джем

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 «Своя земля»
09.33 «Спільно»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ц «Незвичайні 

культури»
18.05 «Енеїда»
19.46 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 14.20, 
15.10, 16.40, 19.25, 22.45  Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 14.05 
Телепродаж 11.50, 16.45 Кліпи 
учасників Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-2018» 
12.00 Енеїда 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Д/ц «Гордість 
світу» 15.20 Чудова гра 15.50 
Д/ц «Цікаво.com» 16.20 Лайфхак 
українською 16.55 По обіді шоу 
18.00 Інформаційна година 
19.00 Разом 19.35 Д/с «Жива 
природа» 19.50, 01.25 Т/с 
«За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45 
Шахтарська зміна 22.15 з 
Майклом Щуром 22.55, 02.25 
Складна розмова 23.20 Перша 
шпальта 03.55 #NeoСцена з 
Олегом Вергелісом 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп 
3»

11.20, 12.20 «Одруження 
наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку 
-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 
6»

17.10 Т/с «Величне століття. 
Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45 «Міняю жінку – 14»
23.30, 00.50 «Танці з 

зірками»
04.45 Мультфільм

05.55 Все буде добре! 16+
08.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

09.55 Зважені та щасливі 
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
18.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 Хата на тата 
02.50 Найкраще на ТБ

03.30 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 06.59 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.00 М/ф «Тарзан 2»
08.20 Х/ф «Джордж із 

джунглів»

02.25 Х/ф «Гувернантка»
03.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.45 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 «Новини»

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Буркун»
14.00 Х/ф «Обміняйтеся 

обручками»
15.50 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00, 01.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.45 Х/ф «Час бажань»

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Логан: 

Росомаха»
15.25, 16.25 Х/ф «Люди Ікс: 

Апокаліпсис»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
00.55 Х/ф «Рейс»
03.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Жаб’яче 

королівство: 
Таємниця 
кришталевої 
жаби»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00 Танька і 
Володька

15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00, 00.00 Чотири 

весілля
21.00 Зірконавти
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.35 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину -4 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Хто ти?»
23.30 Х/ф «Еволюція 

Борна»
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1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
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10.10 Х/ф «Супер 8»
12.20 Х/ф «Сходження 

Юпітер»
15.00 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»
17.30, 01.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 21 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.30, 17.30 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. МІСТО
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Євромакс
03.00 Джем

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Наші гроші»
17.36 100 років мистецтва
18.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
19.46 Д/с «Океан Вет»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 22.45 Погода 09.40 Т/с 
«Еліза» 11.25, 14.05 Телепродаж 
11.50, 16.50 Кліпи учасників 
Дитячого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 12.00 
Д/ц «Смаки культур» 13.10 
:РадіоДень 13.35 Д/ц «Гордість 
світу» 14.30 52 вікенди 15.15 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55 Сильна 
доля 18.00 Інформаційна година 
18.30 Спецпроект до Дня Гідності 
та Свободи 20.20 Шахтарська 
зміна 20.50 Щоденник 
Дитячого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 21.25, 
03.20 UA:Спорт 21.45 Складна 
розмова 22.15 Д/ц «Елементи» 
22.55 Схеми. Корупція в деталях 
23.20 Букоголіки 01.25 Т/с «За 
службовим обов’язком» 02.25 
Наші гроші 05.05 «Січ» 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп 
3»

11.20, 12.20 «Одруження 
наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку 
-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 
6»

17.10 Т/с «Величне століття. 
Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45, 22.45, 23.45 «Світ 

навиворіт – 10: Бразилія»
00.50 Т/с «Життя і доля»

06.00, 15.25 Все буде 
добре!

08.05, 19.00, 00.25 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.05, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.00 Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+

03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.39, 07.54 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.55, 00.10 Київ вдень та 

вночі 16+

03.40 «Орел і Решка»
05.25, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 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»

10.15 Т/с «Терор любов’ю»
11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Мій лагідний і 

ніжний звір»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф «РЕД»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.55 Х/ф «РЕД-2»
02.10 Т/с «Прокурори»
02.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Про 

рибалку та його 
дружину»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00, 00.00 Чотири 
весілля

22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину -4 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Хто ти?»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
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09.00 Т/с «Кохання 
напрокат»

10.00 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Екси 16+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
22.10 Х/ф «Вірус»
01.10 Х/ф «Атлантида»

ВІВТОРОК 20 листопада
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 22.15, 

02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 13.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.15 На часі: Питання – Відповіді
13.30 Все про спорт
14.15 Життя в цифрі
14.30, 17.30 У фокусі Європа
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
19.15 Відкрита влада. МІСТО
22.45 Глобал 3000
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 Джем

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Своя земля»
17.36 «100 років історії»
18.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
19.46 БібліоFun
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 14.20, 16.45, 19.25, 22.45, 
01.10, 02.50, 04.25 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 14.05 
Телепродаж 11.50, 16.50 Кліпи 
учасників Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-2018» 
12.00 Д/ц «Смаки культур» 
13.10, 14.30 :РадіоДень 13.35 
Д/ц «Гордість світу» 15.15 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55, 04.30 
Фольк-music 18.00 Інформаційна 
година 19.00 Спільно 19.35 Д/с 
«Жива природа» 19.50, 01.25 
Т/с «За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45 Наші 
гроші 22.15 Д/ц «Елементи» 
22.55 Розсекречена історія 00.00 
Телепродаж Тюсо 02.25 Складна 
розмова 03.55 #БібліоFUN з 
Ростиславом Семківим 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп 
3»

11.20, 12.20 «Одруження 
наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку 
-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 
6»

17.10 Т/с «Величне століття. 
Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45, 01.35 «Інспектор. 

Міста»
23.45, 00.50 Х/ф «Кохання 

у великому місті – 3»

06.05, 15.25 Все буде 
добре!

08.10, 19.00, 00.05 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.10, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.00 Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 07.59 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 00.10 Київ вдень та 

вночі 16+

02.35 Т/с «Банкірши»
03.40 «Орел і Решка»
05.20, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 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»

10.10 Т/с «Терор любов’ю»
11.10, 12.25 Х/ф «Фантомас»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Наречена на 

замовлення»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.20, 13.20 Х/ф «Рейс»
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.55 Х/ф «РЕД»
02.05 Т/с «Прокурори»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Воруши 

ластами 2. Утеча 
з раю»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00, 00.00 Чотири 
весілля

22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.50 Сьогодні
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину -4 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Збірна 

Туреччини – Збірна України
00.10, 02.20 Т/с «CSI: Маямі»
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09.00 Т/с «Кохання 
напрокат»

10.00 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.05, 19.00 Варьяти 12+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
22.10 Х/ф «Титан»
01.10 Х/ф «Назустріч 

шторму»

ЧЕТВЕР 22 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.30, 17.30, 23.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
19.15 Запитай у депутата
22.15 Т/с «Справа Дойла»
03.00 Джем

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Складна розмова»
17.36 100 років кіно
18.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
19.46 Д/с «Сироти дикої 

природи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00  
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 14.20, 19.40, 22.45, 01.10 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 
14.05 Телепродаж 11.50, 19.30 
Щоденник Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-2018» 
11.55, 16.45 Кліпи учасників 
Дитячого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 12.00 Д/ц 
«Смаки культур» 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Д/ц «Гордість 
світу» 15.15 Т/с «Галерея 
Вельвет» 16.55 Промінь живий 
18.00 Інформаційна година 
19.00 #ВУКРАЇНІ 19.50, 01.25 Т/с 
«За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45 
Схеми. Корупція в деталях 22.15 
Д/ц «Елементи» 22.55 Сильна 
доля 02.25 Складна розмова 
03.55 #МузLove з Любою 
Морозовою 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп 
3»

11.10, 12.20 «Одруження 
наосліп»

13.00, 14.25 «Міняю жінку 
– 8»

15.45 «Сімейні мелодрами 
6»

17.10 Т/с «Величне століття. 
Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45 «Гроші 2018»
22.30 «Право на владу 

2018»
00.50 Т/с «Життя і доля»

06.20 Все буде добре!
08.30, 19.00, 00.05 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.35 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 16+
15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.10, 01.00 Служба 
розшуку дітей

03.15, 01.05 Зона ночі
04.50 Абзац
06.19, 07.49 Kids Time
06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

02.40, 02.15 Т/с «Банкірши»
03.45 «Орел і Решка»
05.25, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 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»

10.15 Т/с «Терор любов’ю»
11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-Ярда»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Прощання з 

Каїром»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф «РЕД-2»
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.50 Х/ф «Краще не 

чіпати Зохана»
02.00 Т/с «Прокурори»
02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Дівчинка з 
сірниками»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00, 00.00 Чотири 
весілля

22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину -4 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Хто ти?»
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
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07.50, 00.05 Київ вдень та 
вночі 16+

08.50 Т/с «Кохання 
напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
22.10 Х/ф «Морган»

П’ЯТНИЦЯ 23 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Ієсодо»
10.00, 04.45 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 03.00, 04.00 Знай 

більше!
12.30 У фокусі Європа
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
00.30 Т/ф «Хлібна гільйотина»

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний погляд. 

Live». («Прямий» ефір)
18.31 100 років літератури
19.46 «Звіти.Наживо». 
Бюджет області. (Звітує голова 
постійної комісії Волинської 
облради з питань бюджету, 
фінансів та цінової політики 
Ірина Вахович)
20.40 Новини. Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 14.20, 19.40, 23.15 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.50, 19.30 
Щоденник Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-
2018» 11.55 Кліпи учасників 
Дитячого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 12.00 
Д/ц «Смаки культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Д/ц 
«Світ дикої природи» 15.15 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55 Енеїда 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 19.00 Перший на селі 
19.50, 01.25 Т/с «За службовим 
обов’язком» 21.25 UA:Спорт 
22.00 Перша шпальта 22.30 
Букоголіки 23.20 Д/ц «Гордість 
світу» 02.30 100 років 
української історії за 100 хвилин 
04.15 «Джеймс Мейс. Траєкторія 
долі» 05.10 Д/ф «Живі» 

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 «Одруження наосліп 
4»

11.15, 12.20 «Одруження 
наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку 
– 8»

15.45 «Сімейні мелодрами 
6»

17.10 Т/с «Величне століття. 
Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20, 23.00 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова 2018»
23.30, 01.50 Х/ф 

«Мовчання ягнят»

05.05 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Хата на тата 12+
11.20 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди Шурика»
13.20 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
15.10 Х/ф «Діамантова 

рука»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 
22.45 Ультиматум 16+

03.00 Абзац
04.39, 05.39 Kids Time
04.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
05.40, 00.50 Київ вдень та 

вночі 16+
06.40 Ревізор

03.30 «Орел і Решка»
05.15 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Терор любов’ю»
11.10, 12.25 Х/ф «Манія 

величності»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Майор Вихор. 

Правдива історія»
00.00 Х/ф «Бережи мене, 

мій талісман»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф «Краще не 

чіпати Зохана»
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
23.40 Х/ф «Апокаліпсис 

наших днів»
03.50 Х/ф «Секретний 

ешелон»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00 Зірконавти
15.00 Віталька
16.00 М/ф «Епік»
18.00 Чотири 

весілля
21.00 Х/ф «Вихід: 

Боги та царі»
00.00 Х/ф «Гіркі 

жнива»
02.00 Х/ф 

«Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

04.00 Щоденники 
Темного

05.50 Корисні 
підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с 

«Повернення до себе»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Хто ти?»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.50 Телемагазин
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09.40 Страсті за ревізором
11.50, 21.40 Пацанки. Нове 

життя 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

16+
23.00 Екси 16+
01.50 Х/ф «Глибинний 

підйом»
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– Офіціанте, я ж замовляв морепро-
дукти!

– Я й приніс макарони по-флотськи.
___________________________________

– Правда завжди собі дорогу знайде.
– З нашими дорогами?

___________________________________

– Офіціанте, що це повзає по салато-
ві?!

– Вітаміни, мсьє.

СУБОТА 24 листопада
06.00, 14.30, 16.15, 04.45 Т/с «Пані 

покоївка»
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.50, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

07.30, 08.30, 09.30, 21.00, 02.00 
На Часі

10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.15, 12.00, 14.15, 21.45, 02.45 Як 

це було
10.30 Завтра сьогодні
11.00 М/с «Хранителі історії»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
17.00 Все про спорт
18.00 На часі
19.05 Завтра сьогодні
19.30 Огляд світових подій
20.00 Т/ф «Хлібна гільйотина»
22.00 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
00.15 Європа в концертах
01.00 Княжий 2018
03.00 Знай більше!

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 «Звіти.Наживо»
14.30 «Енеїда»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
16.35 Вистава 

«Любофф»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.13 Тема дня
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Гала-концерт з 

фестивалю авторської 
пісні та співаної поезії 
«Оберіг-2018»

06.30 «Голодомор 1932-1933 рр. 
Постгеноцидний синдром»

07.00, 08.00, 21.00, 01.10 Новини
07.10 100 років української історії за 

100 хвилин
07.25 «Вони боролись до загину»
08.05, 12.01 «Відкриваючи Україну. 

Сумна історія»
10.20, 14.50, 19.00 «Голодомор. Світ 

знав, але мовчав»
11.00, 16.15 «Джеймс Мейс. 

Траєкторія долі»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТІ 

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 
РОКІВ В УКРАЇНІ

13.00 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
15.20, 16.01, 19.25 ВШАНУВАННЯ 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
16.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТІ 

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
17.20 «Будинок «Слово»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.30 «Весна 68»
22.30 Д/ц «Напам’ять»
23.00, 03.30 Світло
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»
02.05 Д/ц «Смаки культур»

06.00, 19.30 «ТСН»

07.00 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 Х/ф «Анка з 

Молдованки»

20.15 Х/ф «Аватар»

23.25 Х/ф «Гіркі жнива»

01.20 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова» 

2018»

04.45 «Чистоnews 2018»

05.25 «Секретні 

матеріали»

06.20 Х/ф «Вам і не 
снилося»

08.15 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

10.05 Битва екстрасенсів 
12.10 Х/ф «Екіпаж»
15.00 Т/с «Кафе на 

Садовій»
19.00 Х-Фактор
23.35 Х-Фактор. 

Підсумки голосування
00.25 Цієї миті рік 

потому 12+
02.15 Ультиматум 16+

03.40 Служба розшуку 
дітей

03.45 Зона ночі
05.54, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик»
07.10 Заробітчани
09.10 Заробітчани

03.35 Д/п «Україна: 
забута історія»

04.25 Д/п «Шевченко. 
200 років самотності»

06.25 «Чекай на мене»
08.15 «Слово 

Предстоятеля»
08.30 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитися»
10.15 Х/ф «Полин – 

трава гірка»
12.10 Х/ф «Дорога моя 

людина»
14.15 Т/с «Перша спроба»
18.10, 20.30 Т/с 

«Дружина генерала»
20.00 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хроніки зради»
00.20 Х/ф «Дідька 

лисого»
02.10 Д/п «Галина 

Польських. За 
сімейними обставин»

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.40 Секретний фронт
07.55 Х/ф «Ясон і 

аргонавти»
11.30, 13.00 Х/ф 

«Пограбування по-
італійськи»

14.05 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Міцний 

горішок»
21.50 Х/ф «Міцний 

горішок-2»
00.20 Х/ф «Шоугьолз»
02.40 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф «Пухнасті 

проти зубастих»
13.45 Х/ф 

«Каштанчик: герой 
Центрального 
парку»

15.20 Х/ф «Іграшки з 
майбутнього»

17.00 М/ф «Козаки. 
Навколо світу. 
Австралія»

17.15 М/ф «Козаки. 
Навколо світу. 
Америка»

17.30 М/ф «Козаки. 
Навколо світу. Індія»

17.45 М/ф «Епік»
19.45 Х/ф «Я – 

початок»
22.00 Х/ф «Дика»
00.15 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

02.45 Панянка-селянка
03.35 Віталька

07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий 
шлях

07.50, 15.20 Т/с «Хто ти?»
15.50, 20.00 Т/с «Інша я»
21.00 Zомбі 2. 

Промивання мізків 12+
22.50, 02.10 Т/с 

«Спадкоємиця»
01.40 Телемагазин
03.50 Реальна містика
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11.10 Т/с «Х-файли. 
Секретні матеріали»

16.40 М/ф «Як 
приборкати дракона»

18.30 Х/ф «Прометей»
21.00 Х/ф «Чужий:Завіт»
23.40 Х/ф «Супернова»
01.10 Х/ф «Морган»

НЕДІЛЯ 25 листопада
06.00, 14.30, 05.00 Т/с «Пані 

покоївка»
07.00 На часі: Питання – Відповіді
08.00, 09.00 Новини «На Часі»
08.15, 09.15, 10.15 Як це було
08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі
10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Хранителі історії»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
14.15, 16.45 Життя в цифрі
17.00 Завтра сьогодні
17.30 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00 Волинь дивовижна
20.30 Глобал 3000
22.00 Т/с «Справа Дойла»
00.30 Бандерштат 2018
03.00 Знай більше!

08.00 Додолики
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Д/ф «Відкривай 

Україну»
16.02 Д/ф «Чудова гра»
16.31 «Хто в домі хазяїн?»
17.02 Гала-концерт з 

фестивалю авторської 
пісні та співаної поезії 
«Оберіг-2018»

18.02 Двоколісні хроніки
18.32 Спільно
19.00 «Протилежний 

погляд. Live»
19.52 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 13.45, 19.50, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
11.15 Д/ц «Світ дикої природи»
11.45, 16.15 Щоденник Дитячого 

конкурсу «Євробачення-2018»
11.50, 14.55 Кліпи учасників Дитячого 

конкурсу «Євробачення-2018»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.20, 16.00 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
16.25 Кажу любов
17.00 Дитячий пісенний конкурс 

«Євробачення-2018». Фінал
19.20 Шахтарська зміна
20.00 Д/ц «Ігри імператорів»
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Неповторна природа»
22.55 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»

06.00 «ТСН»
07.00, 01.45 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «Світ 
навиворіт – 2: Індія»

16.00 Х/ф «Аватар»
19.30, 04.45 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Ліга сміху 2018»

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

07.40 Все буде смачно!
09.45 Караоке на 

Майдані
10.45 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Х-Фактор
02.40 Х-Фактор. 

Підсумки голосування

03.00, 02.00 Зона ночі
05.10 Стендап-шоу
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.20 М/ф «Втеча з 

планети Земля»
09.10 М/ф «Як 

04.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

06.30 Х/ф «Без року 
тиждень»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
14.00 «Творчий вечір 

Костянтина Меладзе»
16.00 Х/ф «Фото на 

документи»
18.00, 20.30 Т/с «Своя 

правда»
20.00 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Влітку я 

віддаю перевагу 
весіллю»

00.20 «Речдок»

04.15, 10.50, 13.00 Скетч-
шоу «На трьох» 16+

04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.45, 12.45 Факти
05.10 Інсайдер
07.00 Т/с «Відділ 44»
13.40 Х/ф «Міцний 

горішок»
16.10 Х/ф «Міцний 

горішок-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Міцний 

горішок-3: Помирати з 
піснею»

23.25 Х/ф «Коммандос»
01.10 Х/ф «Апокаліпсис 

наших днів»

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф 

«Енчантімалс: 

Рідний дім»

11.00 Чотири весілля

16.00 Х/ф «Вихід: Боги 

та царі»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Х/ф «Я – 

початок»

00.45 Х/ф «Дика»

03.00 Панянка-селянка

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Інша я»
12.50 Т/с «Відчайдушний 

домогосподар»
17.00, 21.00 Т/с «Сліди в 

минуле»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Прикмета на 

щастя»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину-4 16+
02.00 Телемагазин
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приборкати дракона»
11.10 Х/ф «Глибинний 

підйом»
13.10 Х/ф «Прометей»
15.30 Х/ф «Чужий:Завіт»
18.10 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
21.00 Х/ф «Бунтар один. 

Зоряні війни: Історія»
23.50 Х/ф «Супер 8»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, МФО 303440

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося» 

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-

паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, ще-
бінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами 
ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платфор-
мами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.

Продам пилообрізні матеріали сосно-
вої породи, будь-яка довжина і роз-
мір. Швидко та якісно. 099-721-53-07, 
068-778-78-37.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев, метровий кругляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, 
щебінь, чорнозем, земля на засипку, тор-
фокрихта. Вивезення будівельного сміття. 
068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

АВТО
 Продам по запчастинах зерновий ком-

байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від ВВП трактора, ящики для 
висівання трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 
099-754-17-11, 067-332-12-60.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

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

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам будинок у м. Рожище. Загаль-

на площа 110 м2. Газове та твердопалив-
не опалення, вода в будинку. Житловий 
стан. Замінені всі вікна. Є великий це-
гляний гараж та прибудинкові споруди. 
Всі деталі – телефоном. 068-139-63-12, 
066-881-81-00, Іра.

 Продам трикімнатний будинок (81 м2) 
у Горохівському районі. Є газ, світло (3 
фази), ванна. Біля будинку колодязь, 5 са-
раїв, льох, земельна ділянка (0,57 га). Ціна 
договірна. 097-093-39-77.

15 виходів на місяць), водій категорій В, С, 
змінний слюсар-механік, електрик. Навча-
ємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64, 
099-634-80-31.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне пра-
цевлаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарплата 
12 зл./год. Після пробного періоду – мож-
ливість працевлаштуватися в інших кра-
їнах ЄС з вищою зарплатою (від 5 €/год). 
Електрики (з досвідом роботи). Проживан-
ня безплатне. Офіційне працевлаштуван-
ня. Мож ливість розвит ку. 073-012-40-35.

 Гуртівня дитячої іграшки візьме на ро-
боту вантажника/різноробочого  віком до 
45 років. 066-201-01-37 з 9:00 до 13:00.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним об-

ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Відео-, фотознімання урочистих подій. 

Організація. Музичний супровід. Виїзд в 
райони. 068-626-55-45.

 Продам кінні борони двосторонні, плуг, 
ручну сівалку. Продам обгортач (2500 грн). 
050-378-16-86.

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

 Куплю снопи з очерету або жита для по-
шиття даху хати. 050-547-85-24.

 Продам дубового воза на гумових коле-
сах у хорошому стані.  099-187-74-91.

 Продам саджанці малини високовро-
жайного ремонтантного (осіннього) сорту 
Зюгана. 099-261-36-20.

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 
вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. 
Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), 
вільне планування, є підвал. Ціна договір-
на. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам хату в с. Журавичі, Ківерцівський 
р-н. 098-268-80-27.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 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 договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок в м. Горохів. Усі 
вигоди: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, 
огорожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

 Продам великогабаритну двокімн. квар-
тиру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 
2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.

 Продам господарство в с. Колмів (2 км від 
траси Горохів-Берестечко, 20 км до м. Горо-
хів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна 
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї. 
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господар-
ські споруди. Трифазне електрозабезпечен-
ня. Водогін (свердловина), хороший садок. 
85 соток приватизованої землі. Будинок та 
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53. 

Продам двокімн. квартиру на друго-
му поверсі в ЖК «Форрест» у зданому 
будинку. Площа – 74 м2. Ціна $25 000. 
098-660-63-03.

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробничих 
потужностей м’ясопереробне підпри-
ємство шукає працівників віком від 
20 до 40 років: водіїв категорій D, E; 
вантажників, обвалювальників та жи-
лувальників м’яса. Гідна оплата пра-
ці, проживання та харчування за кошт 
підприємства. Локачинський р-н, 
с. Мовчанів. 067-361-19-10.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п висока, робота позмінна – 

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 
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+6 0C+3 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 16 ЛИСТОПАДА

+5 0C–3 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 17 ЛИСТОПАДА

+3 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 18 ЛИСТОПАДА

+5 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 19 ЛИСТОПАДА

+3 0C–1 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 21 ЛИСТОПАДА

0 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 20 ЛИСТОПАДА

–1 0C–4 0C

ДЕНЬНІЧ

НАЙНИЖЧІ ЗАРПЛАТИ – 
У ПОШТАРІВ ТА КУР’ЄРІВ 
В Україні середній рівень номіналь-
ної зарплати становить 9 тис. грн.

Традиційно найвищу платню отриму-
ють працівники авіаційної галузі – від се-
редньої вона вища вчетверо і становить 
близько 40 тис. грн, повідомляють у Дер-
жавній службі статистики, пише «ТСН.ua».

У фахівців фінансової та страхової 
сфер середні зарплати сягають майже 
16 тис. грн. Працівники у галузі інфор-
мації та телекомунікацій мають понад 
14 тис. грн, державне управління й оборо-
на, обов’язкове соціальне страхування – 
13 тис. грн, професійна, наукова та техніч-
на діяльність – теж майже 13 тис. грн.

Найнижчі зарплати отримують пошта-
рі та кур’єри – майже 5 тис. грн. Медикам 
у середньому платять до 6 тис. грн, учи-
телям та викладачам – понад 7 тис. грн. 
Платня у сільському, лісовому та рибному 
господарствах зросла до 8 тис. грн.

В ІНДІЇ – НАЙВИЩА 
СТАТУЯ У СВІТІ 
У індійському штаті Гуджарат 
побудували найвищу статую в світі. 
Вона називається статуя Єдності. 
Монумент вищий, ніж статуя Христа 
в Бразилії (38 м) і статуя Свободи в 
США (93 м). Його висота становить 
182 м, пише УНІАН. 

Статую встановили на честь Валлаб-
хаі Пателя, послідовника Махатми Ганді, 
якому приписують об’єднання штатів Ін-
дії у спільну державу.

Статуя – улюблене дітище прем’єра 
Індії Нарендри Моді. Її звели за п’ять 
років. Проект критикують за високу вар-
тість – $430 млн.

УКРАЇНСЬКІ МІСТА – 
СЕРЕД НАЙБРУДНІШИХ 
Найбруднішим містом світу 
виявилося македонське Тетово, 
йдеться у рейтингу Pollution Index 
2018 (Current), пише УНІАН.

На другому місці – Аккра (Гана), на 
третьому – Челябінськ (Росія), на четвер-
тому – Газіабад (Індія), на п’ятому – Фа-
рідабад (Індія), на шостому – Катманду 
(Непал), на сьомому – Кабул (Афганістан), 
на восьмому – Улан-Батор (Монголія), на 
дев’ятому – Каїр (Єгипет), на десятому – 
Хошимін (В’єтнам). 

Індійське Варанасі на 11 місці в 
рейтингу найбрудніших міст. На 12 міс-
ці – Даха (Бангладеш), на 13 – Дніпро 
(Україна), на 14 – Нойда (Індія), на 15 – 
Аллахабад (Індія), на 16 – Ханой (В’єтнам), 
на 17 – Делі (Індія), на 18 – Ґурґаон (Індія), 
на 19 – Карачі (Афганістан), на 20 – Мані-
ла (Філіппіни).

У списку з 295 міст світу – чотири 
українські: Дніпро (13 місце), Київ (104), 
Львів (153) і Харків (163).
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здорова нація ІГОР ГУЗЬ: «БАНДЕРА 
НЕ ПИВ, І Я НЕ БУДУ»

Нардеп Ігор Гузь 
за кілька місяців 
схуд на дев’ять 

кілограмів. Чоловік каже, 
що ніколи не був товстим. 
До схуднення важив 
87 кг. Однак у такій вазі 
почувався некомфортно.  

ЩОРАНКУ – БІГ ПО ТРИ 
КІЛОМЕТРИ

Ігор Гузь розповідає, що схуд-
нути йому було неважко. Він каже, 
що головне у цій справі – бажан-
ня та мотивація. «Ну і їсти слід на 
піввідра менше, – жартує нардеп. 
– Я їм не один раз на день, а п’ять, 
але невеликими порціями. Також 
намагаюся не їсти ввечері. Ніко-
ли не переїдаю. Мені комфортно, 
коли у шлунку ще залишається 
місце». 

Нардеп розповідає, що влаш-
товує собі розвантажувальні дні 
на фруктах та овочах, або ж на 
молочних продуктах, п’є багато 
води. Калорій не рахує, але щодня 
важиться і контролює свою вагу. 

Ігор Гузь каже, що у спортзал 
не ходить – бракує часу. Трену-
ється удома. 

«Мене дуже мотивує спорт. 
Щоранку пробігаю по 3-5 км. 
Звісно, спортсменом себе ще не 
можу назвати, – каже він. – Я хочу 
бути здоровим». 

Бігає Ігор Гузь лише вранці, 
каже, що зовсім не сприймає 
вечірніх пробіжок. Для нардепа 
ранковий біг – це передусім під-
тримка тіла у спортивній формі. 
Біг заряджає його бадьорістю на 
цілий день, налаштовує на пози-
тив, дозволяє розслабитися і за-
бути про клопоти. 

«Люблю бігати ще зі шкільних 
років, але тільки цього літа почав 
робити це щоранку, – каже він. 
– Улітку я завжди багато плаваю. 
Мені це подобається. Пливу сам 
або роблю запливи з друзями чи 
колегами. Мій рекорд – 8,2 км. 

Плавання – це теж моє хобі. Крім 
цього, влаштовую силові трену-
вання ввечері. Поки виконую це 
вдома. Можливо, пізніше запишу-
ся у тренажерний зал». 

ПЕРЕПЛИСТИ 100 ОЗЕР? 
ЗАПРОСТО 

Нардеп переплив уже сотню 
озер. «Знаєте, з чим я порівнюю 
своє хобі? З тим, як корова бачить 
капусту і біжить до неї. Так і я – не 
можу втриматися, коли бачу во-
дойму», – жартує нардеп. 

Ігор Гузь каже, що небезпеч-
но перепливати озеро самому. Бо 
хай який ти здоровий, а як свід-
чить практика, непередбачувані 

радикально

cвіт вражає

Естонська автоінспекція 
сподівається знизити 
кількість випадків 
перевищення швидкості 
руху водіями, вручаючи 
порушникам, крім штрафів, 
картки з порадами, як 
стати донором органів.

У Естонії, порівняно з 
іншими країнами ЄС, пору-

шення швидкісного режиму 
трапляються чи не найчасті-
ше: 12-15% всіх водіїв країни 
штрафували за перевищення 
швидкості.

У поліції пояснили, що не 
мають наміру збільшити кіль-
кість донорів, мета експери-
менту – зменшення кількості 
жертв на дорогах.

ЗА ШУМАХЕРСТВО – ДОНОРСТВО

ВЧЕНІ ВІДКРИЛИ ДЕШЕВУ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ПАЛИВУ 

Висота постаменту – 182 м 

РОЗСЛАБИТИСЯ МОЖНА 
І БЕЗ АЛКОГОЛЮ 

Нардеп каже, що його тепер 
навіть не дратують люди, які ка-
жуть: «Ти мені не товариш, бо 
не п’єш», «Ну, випий хоч 50 гра-
мів», «Ти блефуєш, мабуть, іно-
ді все-таки п’єш», «Як же ти тоді 
розслаб ляєшся?». 

«У мене на таких людей ви-
робився імунітет. І всі їхні вмов-
ляння на мене просто не діють, – 
каже Ігор Гузь. – Люди, які кажуть, 
що алкоголь допомагає їм роз-
слаблятися, брешуть. Є тисяча ін-
ших способів це зробити. Можна 
веселитися й без алкоголю. Як і 
український націоналіст Бандера, 
я маю дотримуватися здорово-
го способу життя. Ми, українці, 
маємо пропагувати його серед 
молоді. Коли ти тверезий, то зав-
жди можеш себе контролювати. 
А п’яна людина себе не контро-
лює і може наробити дурниць. 
Для мене це неприйнятно. На 
жаль, у нашій країні так склалося, 
що і жінки, і чоловіки вільний час 
проводять за чаркою. Це ненор-
мально. Увесь світ – за здоровий 
спосіб життя. Я не п’ю і пишаюся 
цим». 

Нардеп радить людям, які 
хочуть схуднути, спершу знайти 
собі хорошу мотивацію. 

«Сила волі є у кожної лю-
дини, – стверджує він. – Ті, хто 
каже, що це неможливо чи дуже 
важко, не хочуть. Якщо у тебе є 
мотивація і сила волі, то ти це 
зробиш. Хтось робить це за три 
місяці, хтось за півроку чи рік, а 
хтось так і не зробить ніколи, бо 
не захоче». 

Ігор Гузь переконаний: лю-
дина в будь-якому віці має мати 
гарний вигляд, здоровий колір 
шкіри та бути у хорошій спортив-
ній формі. 

«Для цього не треба багато 
грошей, – каже він. – 200 гри-
вень – на найдешевші кросівки. 
Це може собі дозволити кожен. 
Не треба витрачати гроші на 
спортзали. Можна щодня бігати 
вулицею. І обов’язково буде ре-
зультат. Треба тільки бажання».

Учені з ізраїльського 
Університету імені 

Бен-Гуріона і Техніона 
зробили прорив у 
виробництві біопалива. 
Вони відкрили нову 
хімічну реакцію, яка 
значно спрощує процес 
виробництва водневого 
палива з води, пише 
Znaj.ua.

Дослідники виявили відсут-
ню ланку в хімічній реакції роз-

ситуації також бувають. Тому на 
великих запливах його завжди 
хтось супроводжує. 

Нардеп переконаний: нація 
має бути здоровою. Тому він ак-
тивно пропагує здоровий спосіб 
життя. Ігор Гузь ніколи не курив, а 
алкоголь пив лише один раз – дві 
чарки горілки по 50 г у 10 класі. 
Він каже, що йому це не сподо-
балося. Відтоді більше ніколи не 
вживав спиртного. Відмовився і 
від вина, і від шампанського, і від 
інших алкогольних напоїв. 

У 17 років Ігор захопився по-
статтю українського націоналіста 
Степана Бандери. Тоді й вступив 
у організацію «Тризуб». Почав 
цікавитися націоналістичним 
минулим. Він каже, що донині на-
магається стати українським на-
ціоналістом. 

Яким же було його здивуван-
ня, коли дізнався, що Бандера 
теж не вживав алкоголю. Ігор 
Гузь каже, що рішення ухвалив 
моментально: «Бандера не пив, і 
я не буду». 

«Українська нація має бути 
здоровою, – переконаний він. 
– Добре харчуватися, не вживати 
алкоголю, не курити та займатися 
спортом. Тоді нам не буде страш-
ний жоден ворог. Мені прикро, 
коли українці спиваються. Нази-
вайте мене пропагандистом, але 
я ніколи не зміню своїх позицій».

Зараз нардеп важить 78 кг

Ігор Гузь переконаний: нація має бути здоровою

щеплення води. Це дозволить 
отримати водневе паливо під 
час природної реакції без ви-
користання потужних джерел 
енергії або дорогоцінних мета-
лів як каталізатора. Тепер для 
виробництва палива майбут-
нього не потрібно мати багато 
ресурсів, включаючи грошові.

Це відкриття може сер-
йозно вплинути на спроби 
замінити вуглецеве паливо 

більш екологічним водневим. 
Виробники автомобілів хочуть 
робити машини, що працюють 
на водні. І річ не тільки в еко-
номії та здешевленні процесу 
створення, але й у поліпшених 
показниках авто, які викорис-
товують водневе паливо. На 
відміну від електромобілів, такі 
машини можна швидко заправ-
ляти, і вони проїдуть досить ве-
лику відстань.

Машини зможуть 
працювати на водні

з особистого архіву 

znaj.ua
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