
«АБО МИ, 
АБО ВОНА»
БАТЬКИ НЕ ПУСКАЮТЬ ДІТЕЙ 
ДО ШКОЛИ, ВИМАГАЮЧИ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРКИ

НЕДОНОШЕНІ 
ДІТКИ ПОТРЕБУЮТЬ 
ПОСИЛЕНОГО ДОГЛЯДУ
Новонароджених, які з’являються 
на світ дочасно, більшає. На це 
впливають різні фактори: здоров’я 
батьків, їжа, яку вони споживають, 
перебіг вагітності, екологія тощо. На 
жаль, недоношені малюки іноді мають 
вроджені вади.   

«АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» – 
РИТМ ЖИТТЯ, ДО 
ЯКОГО ЗВИКАЄШ
«Наполегливу працю треба 
винагороджувати», – переконані 
у Фонді Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Саме тому сьомий рік 
поспіль Фонд реалізовує проект 
«Відпочинок у Буковелі». За цей 
період у самісінькому серці чарівних 
Карпат відпочили майже 10 тисяч 
талановитих юних волинян. 
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Василь Омельченко – 
один із 15 

найсильніших воїнів, 
які представляли 
національну збірну на 
міжнародних змаганнях 
«Ігри нескорених». 
Він – ветеран АТО, брав 
участь в операціях на 
території Донецької 
та Луганської 
областей у 2014 році. 
Нині – п’ятикурсник 
Харківського інституту 
танкових військ. 

конфліктреалії

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

 читайте на стор. 9

Волинські власники 
автомобілів на 
єврономерах 

20 листопада перекрили 
трасу Луцьк-Ковель, 

вимагаючи накласти 
вето на закони №8487 і 
№8488, відправити їх на 
доопрацювання та внести 
правки. Головна вимога 

протестувальників – 
скасувати врахування віку 
при розмитненні авто.

ЗНОВУ ПОБАЧИТИ 
СВІТ ДОПОМОГЛА... 
ГОРОБИНА
Чоловік, який через 
поганий зір не міг 
розрізнити грошові 
купюри, знову почав 
бачити після лікування 
плодами червоної 
горобини. 

народна медицина

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 4

ВАСИЛЬ ОМЕЛЬЧЕНКО: 
«ТРАВМИ – НЕ ПЕРЕШКОДА 
ДЛЯ НОВИХ РЕКОРДІВ»Жителька райцентру Анна Кух 

понад чотири десятиліття 
вирощує квіти. Яскраві клумби жінки 
милують око з ранньої весни до 
пізньої осені. А от на підвіконнях 
вазони цвітуть цілий рік.

 читайте на стор. 16

підвіконня

ВИРОЩУВАННЯ 
КВІТІВ – НАЙКРАЩА 
ТЕРАПІЯ

НАПІВДИКИХ 
КАЧОК У ПАРКУ 
ВІДСТРІЛЮЮТЬ 
ПІД… ПОЛІЦЕЙСЬКИМ 
ДАХОМ?

ПОШУМІЛИ Й ПОДИМІЛИ:

 читайте на стор. 10

ЧОМУ ВОЛИНСЬКІ ЄВРОБЛЯХАРІ 
БЛОКУВАЛИ МІЖНАРОДНУ ТРАСУ?
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Спритниця «ворожила» 
на купюрах і золоті

ulu.az

В ІНДІЇ – ПОТУЖНИЙ ЦИКЛОН 
Через потужний циклон «Гаджа», що 
пронісся 18 листопада східним узбе-
режжям Індії, загинуло щонайменше 33 
людини.

У США – ПОЖЕЖІ Й СНІГ  
Унаслідок лісових пожеж, що вирують у 
штаті Каліфорнія з 8 листопада, загину-
ло щонайменше 80 людей. Понад 9700 
будинків зруйновано. А 16 листопада 
унаслідок снігового шторму на сході 
країни загинуло вісім людей, сотні тисяч 
осіб залишилися без світла.
КОНСЕРВАТОРИ – ПРОТИ 
BREXIT
Уряд Великобританії затвердив уго-
ду про вихід Великобританії з ЄС. Два 
міністри і держсекретар Міністерства 
у справах Північної Ірландії подали у 
відставку, вважаючи угоду неприйнят-
ною. Через деталі угоди щодо Brexit 
прем’єрка Тереза Мей наразилася на 
критику в Консервативній партії.
У ПІВНІЧНІЙ КОРЕЇ – СЕКРЕТНІ 
РАКЕТНІ БАЗИ 
Північна Корея приховала близько 20 
стратегічних об’єктів, де можуть розта-
шовуватися й обслуговуватися ракети, 
в тому числі балістичні, здатні досягти 
інших континентів та нести ядерні за-
ряди.

ТРИЛЬЙОНИ – НА ВІЙНУ 
Протягом останніх 20 років США витра-
тили приблизно $5,9 трлн на ведення 
бойових дій, зокрема й на боротьбу з те-
роризмом. Ці гроші напряму пов’язані зі 
смертю близько 500 тисяч людей у світі, 
244 тисячі з яких – мирні жителі.
ПРЕМ’ЄР ЧЕХІЇ 
ОСКАНДАЛИВСЯ 
Очільник чеського уряду Андрей Ба-
біш може втратити посаду. Сенат Чехії 
закликав до його відставки, а 15 листо-
пада чехи вийшли на багатотисячний 
протест у  Празі. Причина – скандал із 
нібито вивезенням сина Бабіша до оку-
пованого Криму, щоб той не міг свідчити 
про корупційні дії свого батька на попе-
редніх владних посадах.
НАВАЛЬНИЙ ВИГРАВ ПОЗОВ 
ЩОДО РФ
Європейський суд з прав людини ви-
знав, що Росія порушила права опози-
ційного політика Олексія Навального. 
Він подав позов щодо РФ у зв’язку з його 
затриманнями, арештами та адміністра-
тивним стягненням у 2012-2014 роках. 
Росія мусить виплатити Навальному 
близько €64 тис.

НАРКОБІЗНЕС ПРОЦВІТАЄ
Поліція Нової Зеландії перехопила най-
більшу партію кокаїну в історії країни – 
190 кг. Наркотики заховали в контейне-
рах з бананами, які у серпні прибули в 
Окленд з Бальбоа. А в Італії виявили ре-
кордні за останні 20 років 270 кг героїну, 
що прямував на кораблі з Ірану.
ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ 
ПРАЦЮЮТЬ У НІМЕЧЧИНІ 
Станом на березень 2018 року всього 
у Німеччині офіційно працюють і пла-
тять соціальні внески 43 тисячі укра-
їнців. Усього в країні проживає 138 
тисяч громадян. За цей рік у Німеччині 
офіційно працевлаштувалися чотири 
тисячі українців, що на 10% більше, ніж 
торік.
БАНКІРА-ЗЛОДІЯ 
ЗАТРИМАЛИ У ЛАТВІЇ
За запитом української сторони право-
охоронні органи Латвії затримали од-
ного з власників CityCommerce Bank 
Рейніса Тумовса. Президент та голова 
правління через підконтрольні їм ко-
мерційні структури привласнили в Укра-
їні майже 300 млн грн активів банку.

ІНТЕРНЕТ – З КОСМОСУ
Компанія SpaceX отримала дозвіл від 
влади США на виведення на орбіту 
близько 12 тис. супутників, призначе-
них для створення мережі безплатного 
інтернету по всьому світу.

світова хроніка ПІДОЗРЮВАНИХ У СТРІЛЯНИНІ ПІДОЗРЮВАНИХ У СТРІЛЯНИНІ 
РОЗШУКУЮТЬРОЗШУКУЮТЬ

резонанс

ГУРТОМ – НА ПОРЯТУНОК РІКИ

ЗБУВАЛИ 
ДИЗЕЛЬ 
НЕЗАКОННО

толока

Утікачам безперешкодно вда лося 
виїхати з Луцька і проїхати 
120 кілометрів аж до містечка Острог

Катерина Курбанова

УБИВ СЕБЕ НОЖЕМУБИВ СЕБЕ НОЖЕМ
бідана гарячому

Луцьк

Правоохоронці 
продовжують 
розслідування 

смертельної стрілянини 
на луцькій автомийці.

До справи долучилися і ко-
респонденти ТРК «Аверс», які 
з’ясували, що Volkswagen Touareg 
(один з автомобілів, на яких втек-
ли учасники стрілянини) знай-
шли на березі річки Горинь у 
селі Розваж Острозького райо-
ну. Бандитів тут наздоганяло 
три поліцейські автівки. Проте 
право охоронці несподівано при-
пинили погоню, а по машину по-
вернулися лише наступного дня. 
Звісно, ані водія, ані пасажирів на 
місці не застали.

Хай як дивно, бандитам вда-
лося сховатися у населеному 
пункті, що має лише одну цен-
тральну вулицю завдовжки два 
кілометри і два бокові провулки 
на кілька сотень метрів. Автомо-
біль звернув з головної дороги, 
поїхав до річки Горинь і там утра-
пив у глухий кут, з якого не зміг 
вибратися.

Як розповіли селяни, над-
вечір 5 листопада у центр села 
з’їхалося кілька поліцейських 
екіпажів, аби піймати злочинців, 
проте усі старання були марними, 
бо ж бандитам вдалося загубити-
ся. У центрі села поліцейські зі-
брали консиліум і, порадившись, 
вирішили припинити погоню. На 
місці журналісти з’ясували, що 
утікачі були від правоохоронців 
за якихось 500 метрів. А селяни 

бачили, як авто їздило ввечері 
берегами. Місцеві навіть казали 
правоохоронцям, що звідтіля не-
має виїзду.

Зрештою наступного дня по-
ліцейські знайшли у залишеному 
авто краплі крові та документи. 
Як розповів начальник місцевого 
відділу поліції Едуард Холд, бан-
дити втекли у бік Острога. З його 
слів, в автомобілі було троє осіб. З 
власних джерел журналістам ста-

ло відомо, що в іномарці знайшли 
документи на ім’я Євгена Сергі-
йовича Костирка. Цього чоловіка 
правоохоронці оголосили у роз-
шук одразу після стрілянини.

До слова, у цій справі вже за-
тримали й обрали запобіжний 
захід чотирьом фігурантам – ки-
янам Олександру Барташуку, 
Михайлу Ількуну, Тімуру Байра-
мову та жителю Київської області 
Дмитру Нагайчуку. За інформа-
цією правоохоронців, ще двоє 
підозрюваних переховуються в 
лікарнях у Тернопільській та Рів-
ненській областях.

Ще двох жителів Київщини, 
Джикію Тамазі та Олександра Кри-
вочкіна, яких підозрюють у скоєн-
ні умисного вбивства та хуліган-
стві, поліція оголосила у розшук. 

Нагадаємо, 5 листопада група 
нападників вчинила стрілянину 
на автомийці, що на вулиці На-
бережній у Луцьку. Один чоловік 
загинув, четверо отримали по-
ранення. Зловмисники втекли 
на трьох автівках: Skoda, Audi та 
Volkswagen Touareg із київськими 
та миколаївськими номерами.

НАШАХРАЮВАЛА І ЛИШИЛАСЯ НА ВОЛІпильнуйте

Луцьк

Лучанка, яка стверджувала, що ворожить 
на грошах та ювелірних прикрасах із 
золота, виманила у двох жінок грошей та 
цінностей на понад 230 тис. грн.

Як ідеться у вироку Луцького міськра-
йонного суду від 5 листопада, обвинувачена 
лучанка, яку раніше засудили до двох років 
позбавлення волі з іспитовим строком у три 
роки, з липня до грудня 2016 року 18 разів 
ухитрилася обманути потерпілу. Увійшовши 
в довіру до неї, шахрайка наголошувала на 
тому, що та має передати їй цінні речі. А по-
тому змушувала віддати їй речі, які нібито до 
потерпілої потрапили, будучи відібраними 
шахрайством. Таким чином, вона завдала жін-
ці збитків на майже 179 тис. грн. Серед вима-
нених речей були ювелірні прикраси, гроші 
та електроніка.

Крім того, обвинувачена обманула ще 
одну жінку на майже 52 тис. грн, також пові-

домивши неправдиву інформацію щодо во-
рожіння.

Шахрайка свою провину  визнала повніс-
тю, щиро розкаялася та просила суд суворо її 
не карати. Одна з потерпілих також просила 
суд суворо не карати обвинувачену. Вибира-
ючи вид покарання, суд зважав на те, що в 
жінки на утриманні перебуває двоє малоліт-
ніх дітей.

Отож, суд визнав її винною та призначив 
покарання у вигляді позбавлення волі на два 
роки, проте на підставі закону «Про амністію у 
2016 році» повністю звільнив її від призначе-
ного покарання. До того ж, суд задовольнив 
цивільний позов однієї з потерпілих на майже 
179 тис. грн.

Володимир-Волинський

У Володимирі-Волинському депутати-
укропівці, активісти та місцеві жителі 
щорічно організовують дружні толоки, 
аби врятувати річку Риловицю. Днями 
небайдужі знову зібралися на толоку.

Як зазначив депутат міськради Сергій 
Радкевич, про очищення річки говорять 
вже довгий час. 

«Два роки тому ми з однопартійцями, 
депутатами та просто небайдужими людь-
ми, зокрема з активістом Андрієм Гнатю-
ком, вирішили почисти місцеву річку та 
облаштувати біля неї відпочинкову зону. 
Нашу ідею підтримали у Фонді Ігоря Палиці 

«Тільки разом». Депутат облради Вячеслав 
Рубльов також пообіцяв посприяти», – роз-
повідає Сергій Радкевич.

Розпочати роботи вдалося завдяки 
сприянню народного депутата Ігоря Гузя, 
який звернувся із відповідним звернен-
ням до обласної ради, а депутати, зокрема 
фракція «УКРОП», одноголосно підтримали 
цю пропозицію. Тож з обласного бюджету 
було виділено півмільйона гривень. Наразі 
роботу розпочали з очищення русла річки, 
згодом мають облаштувати відпочинкову 
зону зі встановленням малих архітектурних 
форм.

«Сподіваємося, що вдасться втілити 

мрію. На місці чагарників і болота буде чудова 
відпочинкова зона, що тішитиме місцевих жите-
лів та гостей нашого древнього міста», – зазначив 
Сергій Радкевич.

bug.org.ua

З обласного бюджету 
виділено півмільйона гривень

Ковель, Луцьк, Володимир-Волинський

Днями поквитався з життям ковельчанин, а у 
Луцьку в ріці виявили труп юнака.

34-річний житель Ковеля вчинив самогуб-
ство в одному з будинків у дачному масиві «Бі-
лий налив». Як повідомили в поліції, трагедія 
трапилась 11 листопада. Правоохоронці вияви-
ли труп з ознаками самогубства шляхом пошко-
дження гострим предметом кровоносних судин. 
На місці трагедії поліцейські знайшли закривав-
лений ніж.

А 19 листопада у річці Стир виявили тіло 
19-річного жителя Луцька, уродженця Лю-
бомльського району, який зник ще в жовтні. 
Слідів насильницької смерті на тілі юнака не 
виявлено.

До слова, 15 листопада у Володимирі-
Волинському виявлено труп військовослужбовця 
військової частини А2892, який з вересня перебу-
вав у розшуку як такий, що самовільно залишив 
службу, а тому був виведений за штат.

Луцьк

В обласному центрі днями викрили 
діяльність підпільної автозаправної 
станції.

Незаконний бізнес з реалізації ди-
зельного пального в обласному центрі 
викрили співробітники податкової міліції, 
інформують у ГУ ДФС в області.

У рамках проведення операції 
«Акциз-2018» та в ході досудового роз-
слідування у кримінальному проваджен-
ні встановлено, що працівник підпри-
ємства в обласному центрі організував 
незаконну діяльність, пов’язану з реалі-
зацією дизельного пального невідомого 
походження без будь-яких дозвільних 
документів.

Виявлено та вилучено 7100 літрів ди-
зельного пального та обладнання, зокрема 
паливно-роздавальний модуль та дві цис-
терни для розливу паливно-мастильних 
матеріалів. Орієнтовна вартість вилучених 
товарно-матеріальних цінностей стано-
вить понад 330 тис. грн.

Вилучено понад 
7 тисяч літрів пального

vl.sfs.gov.ua
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ЛЮДЕЙ УТРИМУВАЛИ 
В РАБСТВІ
Поліцейські звільнили з рабства 94 лю-
дини і затримали 13 членів міжрегіо-
нальної організованої злочинної групи, 
що займалася трудовою експлуатацією. 
Люди кілька років безплатно працюва-
ли на сільськогосподарському підпри-
ємстві в Одеській області, яке органі-
зувало подружжя – громадянин Грузії і 
українка.

ЗБИЛИ НА СМЕРТЬ 
ПРИКОРДОННИКА 
На Закарпатті 16 листопада контрабан-
дисти відмовилися зупинитися і збили 
прикордонника відділу «Ділове» Мука-
чівського загону. Чоловік помер 17 лис-
топада у реанімації. Зловмисника затри-
мано.

ЗАТРИМАЛИ 
МАЙДАНІВСЬКОГО СНАЙПЕРА 
Правоохоронці затримали в Україні 
снайпера Нацгвардії, якого підозрюють 
у вбивстві учасника Революції Гіднос-
ті, театрального режисера Олександра 
Храпаченка. Він загинув на Інститутській 
20 лютого 2014 року.

В «УКРАВТОДОРІ» – 
МАХІНАЦІЇ
Держаудитслужба провела аудит вико-
нання бюджетних програм «Укравтодо-
ром» у 2015-2017 роках, за результата-
ми якого повідомила про порушення на 
190 млн грн.

БЕРЕЗКІН – НЕДОТОРКАНИЙ 
ВР відмовилася надати згоду на притяг-
нення до кримінальної відповідальнос-
ті, затримання та арешт нардепа від гру-
пи «Воля народу» Станіслава Березкіна. 
Він організував схему, за якою його рідні 
й бізнес-партнери привласнили кредит 
«Ощадбанку» в $20 млн.

ПАТРІАРХАТИ ВОЮЮТЬ 
ЗА ЦЕРКВИ 
У Києві 15 листопада невідомі кидали 
коктейлі Молотова у двері будинку-
фундаменту Андріївської церкви. По-
страждав священик. 18 жовтня ВР ухва-
лила закон про передання цієї церкви 
в безоплатне постійне користування 
Вселенському патріархату. Мінкульт 
просить також забрати майно Почаїв-
ської лаври з рук УПЦ МП, яку передали 
в користування МП незаконно.

ЗАСУДЖЕНОМУ ГЕНЕРАЛУ – 
КВАРТИРУ 
Міноборони виділило квартиру в сто-
лиці засудженому через авіакатастро-
фу Іл-76МД генералу Віктору Назарову. 
14 червня 2014 року над Луганською 
областю бойовики збили літак. На борту 
було 40 військовослужбовців 25-ї окре-
мої парашутно-десантної бригади й 9 
членів екіпажу. Усі загинули.

МОБІЛЬНІ ОПЕРАТОРИ 
ДУРЯТЬ ЛЮДЕЙ
АМКУ відкрив справу проти компаній-
операторів мобільного зв’язку «Київ-
стар», «Vodafone Україна» і Lifecell через 
недобросовісну конкуренцію. Користу-
вачі, які обслуговувалися у цих опера-
торів, віднедавна платять не за місяць 
користування послугою, а за 28 днів. За-
мість 12 абонплат на рік їх зобов’язали 
платити 13 разів. 

ПАПА РИМСЬКИЙ 
ДОПОМАГАЄ ДОНБАСУ
На допомогу постраждалим від воєнних 
дій на сході України за ініціативи Папи 
Фрациска в Європі проведено акцію 
«Папа для України», в ході якої зібрано 
€16 млн. 

НА ЗНО – З ID-КАРТКОЮ 
Школярі, які складатимуть ЗНО, тепер 
мають спочатку надати ID-карту. Особи, 
які проживають на окупованих терито-
ріях, можуть обійтися свідоцтвом про 
народження, іноземці та особи без гро-
мадянства – копією паспорта або доку-
мента, що посвідчує особу, біженці – ко-
пією довідки про звернення по захист в 
Україні.

українська хроніка

спільний результат нечисті на руку

У ЛЮБОМЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ У ЛЮБОМЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ 
ОНОВИЛИ ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯОНОВИЛИ ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

для людей

ЖАХЛИВУ ДОРОГУ В ПОЛІСЬКОМУ ЖАХЛИВУ ДОРОГУ В ПОЛІСЬКОМУ 
СЕЛІ ТАКИ РЕМОНТУЮТЬ СЕЛІ ТАКИ РЕМОНТУЮТЬ 

ПОГРАБУВАЛИ ПОГРАБУВАЛИ 
ПОШТУ ЗА ЛІЧЕНІ ПОШТУ ЗА ЛІЧЕНІ 
ХВИЛИНИХВИЛИНИ

Любомль

Пацієнтам та 
персоналу 
Територіального 

медичного об’єднання 
Любомльського та 
Шацького районів тепер 
буде комфортніше. Тут 
нещодавно здійснили 
поточний ремонт у 
хірургічному відділенні.

З проханням віднайти фі-
нансування для цих робіт до 
народного депутата Ігоря Гузя 
звернувся завідувач відділення 
Олександр Дець. Помічники пар-
ламентаря обговорили важли-
вість ремонту в лікарні з колега-
ми із Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», де ініціативу підтримали 
фінансово, виділивши 26,5 тис. 
грн на закупівлю будівельних ін-
струментів та матеріалів.

Пошпаклювали та пофарбу-
вали стіни в коридорі та пала-

тах. Придбали 17 вертикальних 
жалюзі й одні горизонтальні, а 
також закупили деякі деталі для 
вбиралень та кухні.

Днями помічники парламен-
таря та представник Фонду Мико-

ла Онищук оглянули відремонто-
ване відділення та поспілкувалися 
з медичними працівниками.

«Намагатимемося й надалі 
шукати можливості, аби підтри-
мувати медичну галузь. Інших ва-

ріантів не лишається, адже нині 
на рівні держави забезпечення 
медицини, на жаль, неповне і не-
стабільне», – зауважив Микола 
Онищук.

«Ми не можемо гарантува-
ти, що залагодимо всі проблеми 
одразу, але в міру можливого 
підтримуватимемо й надалі ме-
дицину, – зазначив помічник де-
путата Андрій Бокоч. Він також 
повідомив, що цьогоріч за по-
данням Ігоря Гузя з соцеконому 
уряд виділить 400 тис. грн для 
перекриття частини даху в лі-
карні. Торік теж оновлювали по-
крівлю за кошти субвенції, у ці 
роботи інвестували півмільйона 
гривень. Крім цього, у ФАПи Лю-
бомльщини за ініціативи пар-
ламентаря у 2017-му закупили 
низку медичного обладнання, 
на що спрямували з держбю-
джету 318 тис. грн.

Колектив утішений співпрацею з людьми слова

Ганна М
арчук

Камінь-Каширський 
район

Ще на початку року в 
школі села Підцир’я 
народний депутат 
Ірина Констанкевич 
зустрічалася з місцевими 
жителями. Одне із 
питань, які тоді озвучила 
громада, – жахливий 
стан доріг у районі.

Тоді з Іриною Миросла-
вівною обговорили питан-
ня капітального ремонту 
вулиці Спиридона Гнатюка 
в Підцир’ї. Звернення про 
сприяння у співфінансуван-
ні озвучив депутат міської 
ради від УКРОПу Петро Ге-
расимик. Місцеві розпові-
дають, що проблема із жах-
ливим станом цієї дороги 
виникла ще у 80-х роках. 

«Колись, коли я працю-
вала у місцевому радгоспі 
дояркою, зверталася з цим 

питанням в область. Бо у 
мене було четверо малень-
ких дітей, і вони не просто 
плавали по тій дорозі, а то-
пилися. Тоді на цю вулицю 
було виділено і будматеріа-
ли, і гроші. Але куди все по-
ділося – хтозна, бо дорогу 
ніхто так і не зробив», – при-
гадує місцева Надія Муц.

Камінь-Каширська місь-
крада на капремонт цієї до-
роги виділила 350 тис. грн. 

400 тис. грн з фонду соц-
економу залучила народний 
депутат Ірина Констанкевич. 
Загалом прокладуть 300 м 
асфальтового покриття.

Уже сьогодні ремонтні 
роботи дороги на вулиці 
Спиродона Гнатюка в селі 
Підцир’я у розпалі. За сло-
вами міського голови Ва-
силя Бондаря, фірма, яка 
ремонтує дорогу, робить це 
якісно.

У Підцир’ї нарешті 
заасфальтують вулицю

im
k.net.ua

Нововолинськ 

У ніч на 16 листопада в Нововолинську 
пограбували головне відділення «Нової 
пошти». Зловмисники викрали близько 
600 тис. грн, повідомляє «Радар».

Злодії проникли у відділення №1, що на 
вулиці Шахтарській. Аби потрапити всереди-
ну, крадії розбили вікно та відігнули ґрати. По-
прямували одразу до сейфа. Відчинили його 
буквально за кілька секунд. У поліції кажуть, 
що сейф не зламали, а відчинили ключем. 
Звідти забрали всі гроші. Усередині зловмис-
ники пробули 1 хвилину 40 секунд. 

На думку правоохоронців, у приміщенні 
злодіїв було двоє. Третій, імовірно, очікував 
на вулиці, аби попередити напарників у разі 
небезпеки.

Тривожна сигналізація спрацювала, але 
служба охорони прибула запізно – злодії уже 
втекли. Цікаво, що саме цієї ночі не працюва-
ли камери відеоспостереження. 

У поліції вважають дивним, що таку вели-
ку суму не забрали інкасатори, а залишили на 
ніч у відділенні.
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  Олександр 
ЗЕЛІНСЬКИЙ

за кермом

влада як діагноз

ПОШУМІЛИ Й ПОДИМІЛИ:

ЯКЩО ВИБОРИ НЕ МОЖНА 
ВИГРАТИ, ЇХ ТРЕБА СКАСУВАТИ?

ЯНУКОВИЧ – У ЛІКАРНІ 
Екс-президента Віктора Януковича 
16 листопада госпіталізували 
до московської клініки імені 
Скліфосовського, пише 
«Комсомольская правда».

Янукович потрапив до лікарні в зне-
рухомленому стані з підозрою на травму 
хребта і травму коліна, які він отримав 
під час гри в теніс. Спочатку перебував 
у реанімації, але потім його перевезли в 
одну з найдорожчих приватних клінік.

Адвокат Олександр Горошинський 
повідомив, що Янукович не може само-
стійно пересуватися та й узагалі встати 
з ліжка. 

Тим часом Оболонський суд Києва, 
де мають розглянути справу президента-
втікача, переніс дату його виступу із 
останнім словом на 5 грудня. Януковичу 
дозволили виступити з лікарняного ліж-
ка лежачи. 

ВЛАДА ЧЕКАЄ НА 
НОВИЙ ТРАНШ У ГРУДНІ
Україна зможе отримати кредит 
від МВФ, коли влада остаточно 
затвердить бюджет-2019 і підніме 
тарифи на тепло. Про це заявив 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, пише «112.Україна».

Нагадаємо, в березні 2015 року МВФ 
відкрив для України чотирирічну про-
граму розширеного фінансування EFF 
на суму $17,25 млрд. Україна вже освоїла 
$8,7 млрд. Кредити МВФ надає під 1,5-
2,5% річних.

У МВФ заявляють, що для отримання 
чергового траншу Україна має почати 
реальну приватизацію, зняти мораторій 
на продаж землі, створити Антикоруп-
ційний суд і підняти ціни на газ.

НА ІЄРАРХІВ УПЦ МП 
ЧИНЯТЬ ТИСК
Президент Петро Порошенко 
13 листопада провів зустріч із 
частиною ієрархів Української 
православної церкви Московського 
патріархату, які підтримують 
надання Україні Томосу про 
автокефалію. На зустрічі вони 
наголосили, що на них чинять 
шалений тиск.

Цього ж дня відбувся собор єписко-
пів УПЦ МП, на якому не визнали рішен-
ня Константинополя щодо продовження 
процедури надання автокефалії і заяви-
ли про припинення євхаристійного спіл-
кування з Константинопольським патрі-
архатом, пише УНІАН. В УПЦ МП кажуть, 
нібито рішення про встановлення юрис-
дикції Вселенського патріархату в Україні 
є наслідком спекулятивного трактування 
церковної історії.

Засідання Об’єднавчого собору в 
Україні відбудеться у грудні. Собор здійс-
нить церковне об’єднання, утворивши 
єдину помісну УПЦ, і обере її предстоя-
теля.

В «ОПОБЛОЦІ» – РОЗКОЛ
Група Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка 
домовилася з Вадимом Рабіновичем 
про створення «Опозиційної 
платформи – За життя» і висунула 
Бойка кандидатом у президенти. 
Цей крок не було узгоджено з 
іншими членами «Опоблоку». 

Перед цим голова партії «За життя» 
Вадим Рабінович відмовився від участі 
у президентській кампанії, пише «РБК-
Україна».

Найбільша група впливу в «Опобло-
ці», що орієнтується на Ріната Ахметова і 
Бориса Колеснікова, не підтримала союз 
з Рабіновичем і дала зрозуміти Бойку, що 
йому слід покинути партію. Відтак 20 лис-
топада «Опозиційний блок» виключив 
нардепів Юрія Бойка та Сергія Льовочкі-
на зі своєї парламентської фракції.

На думку Льовочкіна, розкол у фракції 
роблять суто в інтересах Президента Пет-
ра Порошенка. Мовляв, ідеться про роз-
кол депутатів, які орієнтуються на Бойка, 
й тих, які підтримують Порошенка.

по суті

Волинські власники 
автомобілів на 
єврономерах 

20 листопада перекрили 
трасу Луцьк-Ковель, 
вимагаючи накласти 
вето на закони №8487 
і №8488, відправити 
їх на доопрацювання 
та внести правки. 
Головна вимога 
протестувальників – 
скасувати врахування 
віку при розмитненні 
авто.

Нагадаємо, 8 листопада Вер-
ховна Рада ухвалила законопро-
екти, що передбачають змен-
шення вартості розмитнення в 
Україні автомобілів на європей-
ській реєстрації і запроваджують 
штрафи за прострочені євробля-
хи. Утім громадськість висловила 
невдоволення з приводу новацій, 
які, на їхню думку, не розв’яжуть 
питання доступності легалізації 
вживаних закордонних автомо-
білів.

Перекриття траси відбувало-
ся в рамках всеукраїнської ак-
ції непокори. Цього дня дороги 
частково блокували по всій Укра-
їні. На Волині до акції долучився 
обласний осередок громадської 
організації «Авто Євро Сила». На-
томість представники організації 
«Автомайдан Волині» відмовили-

ся брати участь у блокуванні до-
ріг на Волині. Адже, як пояснив 
очільник громадської організації 
Сергій Поха, акція буде заважа-
ти автомобілістам і дорожньо-

му руху. «Це не вихід, бо будуть 
страждати прості люди, а не де-
путати, які ухвалюють невигідні 
для українців закони», – пояснив 
активіст і додав, що його органі-

зація підтримує рух за доступне 
розмитнення для кожного укра-
їнця та готова боротися за це в 
правовому полі.

Близько 9:30 колона авто-
мобілів з Театрального майдану 
Луцька вирушила у село Княгини-
нок Луцького району, де й, влас-
не, перекривали трасу міжнарод-
ного значення. Мітингувальники 
припаркували кілька автомобі-
лів на смугах руху перед перехо-
дами, тож такі заходи ускладнили 
рух, адже утворювалися затори. 
До того ж, активісти з перервами 
ходили пішохідним переходом, 
що ще більше ускладнювало рух, 
а окремі власники євроблях за-
палювали димові шашки. 

Мітингарі наголошували: 
їхня мета – не створення незруч-
ностей водіям, мовляв, у такий 
спосіб вони хочуть привернути 
увагу влади, аби вона почула їхні 
вимоги.

«Законодавчі новації аж ніяк 
не розв’язують проблеми роз-
митнення автомобілів на єв-
рономерах. Таке враження, що 
депутати ухвалили закони для 
себе. Хочемо, щоби поправки 
від народу було враховано. Ми 
наполягаємо, щоб скасували 
врахування віку авто і сподіває-
мося, що розмитнення зроблять 
доступним», – резюмував голова 
волинського осередку ГО «Авто 
Євро Сила» Рустам Елмурадов 
та додав, що акція є безстроко-
вою, адже люди готові стояти до 
останнього.

Всеукраїнська акція протесту – яскраве 
свідчення того, що владі не вдається 
розв’язати проблему євроблях

Соціологія демонструє, що у 
Порошенка немає шансів отримати 
перемогу на президентських виборах

ЧОМУ ВОЛИНСЬКІ ЄВРОБЛЯХАРІ БЛОКУВАЛИ МІЖНАРОДНУ ТРАСУ?
volynnew

s.com

  Борис ХВИЦЬ

Президент України, 
схоже, починає 

готувати запасний 
план, завдяки якому він 
зможе утриматися біля 
керма, незважаючи на 
волевиявлення громади.

7 листопада уряд ухвалив 
постанову про затвердження по-
рядку проведення обов’язкової 
евакуації окремих категорій на-
селення в разі введення право-
вого режиму воєнного стану. 
Йдеться про засуджених осіб, 
затриманих, позбавлених волі, 
яких мають вивозити з територій, 
розташованих у місцевостях, на-
ближених до районів, де трива-
ють бойові дії.

Документ, звичайно, потріб-
ний і не викликав би жодних за-
питань, якби не одне але: Україна 
воює з окупантом уже п’ятий рік, 
а документ про евакуацію осіб, 
позбавлених волі, ухвалюють 
тільки зараз. Якщо зважити на те, 
що закон «Про правовий режим 
воєнного стану», набув чиннос-
ті ще у 2015 році, то ухвалення 
згаданої постанови лише через 
три роки після цього у країні, що 
воює, щонайменше має дивний 
вигляд, якщо не насторожує.

Адже не варто забувати, що 
в країні триває велика гра – під-
готовка до президентських ви-
борів. Кулуарні домовленості, 
проплачені соцопитування, ка-
дрові перестановки на ключових 
посадах і обробка електорату на-

передодні старту передвиборної 
гонки – це все елементи стратегії 
чинного гаранта, який не планує 
покидати Банкову. Це, щоправда, 
не додає плюсів рейтингу Петра 
Порошенка, що стрімко падає.

Зубожіння населення, стрім-
ке зростання інфляції та зовніш-
нього боргу, підвищення цін, не 
припинений воєнний конфлікт 
на сході – приводів для критики 
влади більш ніж достатньо. І в та-
ких умовах проводити передви-
борчу кампанію доволі складно. 
Врятувати рейтинги обіцянками 

завершити війну за три дні уже 
не вийде. Як і не вийде поверну-
ти долар по вісім. 

Вочевидь в команди Пре-
зидента є план «Б», до якого по-
чинають готуватися. І згадана 
постанова КМУ – одна з перших 
ластівок. Адже вибори Пре-
зидента у 2019 році можуть не 
відбутися лише за однієї умови: 
введення режиму воєнного ста-
ну. За таких умов заяви тієї ж Юлії 
Тимо шенко про подібний сцена-
рій вже не сприймаються як без-
підставні звинувачення політич-
ного опонента. 

Про такий можливий пе-
ребіг подій ще у квітні 2018-го 
розповідав політичний аналітик 
Олександр Кочетков у інтерв’ю 
виданню «Вголос»: «Якщо соціо-
логія демонструватиме, що у По-
рошенка немає шансів отримати 
перемогу на президентських 
виборах, то створюється вра-
ження, що стратеги Президента 

вже прораховують варіант, коли 
за тиждень до виборів щось від-
будеться на кордоні, почнуться 
серйозні сутички. За таких умов 
Порошенко на невизначений 
термін оголосить воєнний стан. 
Саме про варіант із воєнним ста-
ном зараз дуже серйозно гово-
рять», – зазначив експерт.

І хай як скептично це сьогод-
ні звучить, передумови такого 
розвитку сценарію є, адже акти 
агресії з боку Росії українці відчу-
вають ледь не щодня: надто час-
то з’являються повідомлення про 
обстріли і, на жаль, на території 
проведення операції Об’єднаних 
сил досі гинуть українські вій-
ськові. Причому в останні місяці 
таких повідомлень із зони ООС 
знову побільшало.

Проте у 2014 році до такого 
кроку суспільство було готове. 
Та вже зараз введення воєнно-
го стану розцінюватиметься як 
спроба узурпувати владу в краї-
ні. Адже у такому разі не просто 
не буде виборів. Не буде жодних 
мітингів, протестів, страйків та 
віч, влада отримає всі повнова-
ження, щоб закрити опозиційні 
ЗМІ, які їй будуть невигідні. А в 
таких умовах маніпулювати сус-
пільною думкою буде надзвичай-
но легко.

Зауважимо, за останніми да-
ними соціологічних опитувань, 
понад 50% українців за жодних 
обставин не проголосують за 
чинного Президента Петра По-
рошенка на наступних виборах у 
2019 році. 

На вибори Президента 
України навесні 
наступного року в проекті 
державного бюджету 
на 2019 рік передбачено 
2,35 млрд грн. На 
перший тур заплановано 
витратити 1,5 млрд грн, 
на другий – 848 млн грн.
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реалії конфлікт

Якщо один адвокат має силу-
силенну справ одночасно, то 
яка якість такого захисту?

racyja.com

«АБО МИ, АБО ВОНА»НАПІВДИКИХ КАЧОК У 
ПАРКУ ВІДСТРІЛЮЮТЬ ПІД… 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ДАХОМ?

хто кого? МІЖ ВОЛИНСЬКИМИ АДВОКАТАМИ – 
КОНФЛІКТ ЧЕРЕЗ РОЗПОДІЛ СПРАВ

  Ірина ЗАГОРСЬКА
ТРК «Аверс» 
Ківерцівський район

  Наталка ПОЛІЩУК
ТРК «Аверс»

  Олена МОРОЗ
Луцьк

Нещодавно на 
Волині повноцінно 
запрацювали 

центри безоплатної 
правової допомоги. Проте, 
якщо ви йдете до суду і 
користуєтеся безоплатною 
правовою допомогою, 
знайте, що адвокат, який 
супроводжує вашу справу, 
працює не задарма. 

Держава виплачує йому компен-
сацію за роботу та витрати, які її су-
проводжують. У волинському цен-
трі надання безоплатної вторинної 
правової допомоги виник конфлікт 
через розподіл таких справ. 

Як розповіли самі адвокати, 
одні отримують велику кількість 
справ і, відповідно, більшу винаго-
роду, а інші лишаються ні з чим. Але 
поділити порівну доручення поміж 
правозахисниками без сварки ніяк 
не виходить.

До телеканалу «Аверс» зверну-
лися представники центру зі скар-
гами на нову директорку Наталію 
Смолярчук. Інша ж група адвокатів, 
навпаки, стає на захист керівника. 
Журналісти спробували з’ясувати, 
що ж таке державна безоплатна 
правова допомога і чому в центрі 
надання такої допомоги розгорнув-
ся конфлікт.

Адвокат у теперішній час не 
кожному по кишені. А правова до-
помога громадянам потрібна дуже 
часто. Найпростіша заява до суду 

коштує мінімум 500 грн, а складніша 
може обійтися навіть у кілька тисяч. 
Громадянам, які не можуть опла-
тити правовий супровід, держава 
надає безплатну правову допомо-
гу. Щоб цю допомогу забезпечити, 
з адвокатами укладають угоди, а 
держава оплачує послуги правоза-
хисника. 

У Регіональному центрі з надан-
ня безоплатної вторинної правової 
допомоги у Волинській області нині 
розгорілася справжня війна. І хай 
як дивно, адвокати пересварилися 
саме за справи, які оплачує їм дер-
жава. Яблуком розбрату стала зміна 
директора. Спочатку центр очолю-
вав Ростислав Руденко, зараз цю 
посаду обійняла Наталія Смоляр-
чук, яка виграла конкурс. Її ж по-
передник намагається поновитися 
на старій посаді через суд. До бо-
ротьби долучилися адвокати, бо не 
всіх влаштовує перерозподіл справ, 
який здійснила нова директорка.

А між тим дізнаємося, що за-
хищати громадян в рамках без-
оплатної правової допомоги може 
бути навіть дуже прибутково. Деякі 
адвокати за каденції попередньо-
го керівника Ростислава Руденка 
спромоглися заробити за 9 місяців 
навіть по 300-400 тис. грн. Тобто, 
грубо кажучи, €1 тис. на місяць. І 
навіть якщо відняти 40% податків, 
однаково виходить солідна сума – 
17 тис. грн на місяць. А декому справ 
узагалі не дісталося.

15 листопада батьки учнів 
та персонал Озерівської 
загальноосвітньої 
школи блокували 
будівлю Ківерцівської 
райради з єдиною 
вимогою – усунути з 
посади директорку 
освітнього закладу 
Світлану Степанюк. 

Під кабінетом виконувач-
ки обов’язків голови Ківерців-
ської районної ради Тамари 
Чигрин люди стояли із самі-
сінького ранку, адже саме цьо-
го дня мало відбутися пленар-
не засідання, на якому мали 
усунути з посади директорку 
Озерівської школи.

Батьки школярів стверджу-
ють: Світлана Степанюк конф-
ліктувала зі всіма – від дітей 
молодших класів до підопіч-
них. Учителі кажуть, що прийти 
та образити педагога перед 
дітьми, обізвати й принизити 
дитину для директора – звич-
на справа. 

Нагадаємо, ще з червня в 

Останнім часом у 
луцькому парку імені 

Лесі Українки суттєво 
поменшало напівдиких 
качок. Правда, майже 
щодня птахів, як завжди, 
підгодовують молоді 
люди, які прогулюються з 
дитячими візочками. Малюки 
та дорослі дружно кидають 
з берега їм хліб. Годують і 
доглядають. Однак пернатих 
стає все менше.

Ні, вони не відлітають у теплі краї. 
І навіть не ховаються в місцевих во-
доймах. Їх просто відстрілюють. Вби-
вають їх так звані мисливці. Зокрема, 
засідку одного з таких у сірому непри-
мітному одязі вранці минулої суботи 
знайшов собака, якого вигулював не-
подалік Замку Любарта неповнолітній 
лучанин. Він і побачив такого добряче 
замаскованого дядька.

– Я його не помітив би ніколи, якби 
не мій пес, – розповідає хлопець. – Вже 
я відійшов трохи, то почув постріл.

За словами школяра, стріляв 
дядько, певне, резиновими кулями. 
Стріляв по качках, які ховаються у тих 
заростях поблизу замку.

Виходить, останнім часом горе-
мисливці дуже спокійно полюють у 
межах населеного пункту. Що, звісно, 
категорично заборонено законом. 
Навіть у Кримінальному кодексі Укра-
їни є відповідна стаття. 

А я з цього приводу відразу ж зате-
лефонувала у поліцію. Там пообіцяли 
поїхати на те місце наступного ранку. 

Однак, як пояснила згодом речни-

БАТЬКИ НЕ ПУСКАЮТЬ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ, 
ВИМАГАЮЧИ ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРКИ

частина з них – районні справи. Від-
значимо, що витрати за проїзд теж 
компенсовує держава.

Дуже часто громадяни потребу-
ють саме державної правової допо-
моги, адже самі не в змозі оплатити 
адвоката. Якщо один захисник бере 
одразу, припустімо, 40 справ, то ви-
никає питання: яка якість захисту? 
Дуже важливу роль відіграють час 
та місце розгляду справ. Адже адво-
кати, що надають безоплатну пра-
вову допомогу, ведуть ще й приват-
ну практику. Тобто трапляється, що 
правозахисник не може приїхати з 
обласного центру до віддаленого 
району в конкретний час на судове 
засідання. Тоді потрібно призна-
чати іншого захисника. Витрати за 
проїзд – окрема тема.

Адвокат Олександр Повх пере-
конує, що безоплатну правову до-
помогу надають на Волині якісно. 
Проте він теж прихильник ново-
го розподілу справ, де доручення 
адвокатам мають надавати рівно-
мірно і в основному за місцем про-
живання. Частина адвокатів, які 
незгодні з таким перерозподілом, 
оскаржують новаторство в суді.

Система нова. Чи буде вона пра-
цювати й чи виправдає себе – пока-
же час. Але розібравшись у нюансах 
роботи державних адвокатів, у нас 
виникло питання, чи пам’ятає ад-
вокат, який, окрім приватної прак-
тики, має 50 державних справ, суть 
проваджень, які він супроводжує?

У студію «Аверсу» завітав Орест 
Урин – молодий перспективний 
адвокат. Веде 45 справ і не згоден 
з політикою нової директорки. Бо 
за системою, яку вона запровади-
ла, він отримає менше доручень. 
«Наталія Степанівна порушила мій 
контракт і обмежила мене в можли-
вості надання правової допомоги 
у певних районах. Вона каже, що 
це – економія коштів. До порушен-
ня мого контракту я обслуговував 
п’ять районів. Вісім справ з одного 
району за рік», – розповів адвокат.

Як розподіляють доручення і 
від чого це залежить, намагаємося 
з’ясувати. Кожен адвокат має свій 
графік чергувань. У разі, коли про-
вадження випадає на зміну того чи 
того правозахисника, він бере спра-

ву. Що цікаво, поспілкувавшись із 
адвокатами, ми дізнаємося: якщо у 
графіку кілька адвокатів, то є ризик, 
що слідчий або ж прокурор підбере 
собі зручного захисника.

Звісно, стверджувати про на-
явність такої корупційної складової 
ми не можемо. Проте, якщо припус-
тити, що така підтасовка є, виникає 
логічне запитання: наскільки якісно 
можуть надати захист адвокати, 
які працюють в тандемі зі слідчи-
ми? Розподіл справ, який був за 
керівництва Ростислава Руденка, 
не дуже влаштовував регіональ-
них правозахисників. Адже якось 
так виходило, що в пріоритеті були 
лише адвокати з Луцька. А кілька 
окремих осіб отримували собі на-
віть по 50-60 справ на рік. І основна 

Озері батьки вимагають звіль-
нити директора місцевої школи 
Світлану Степанюк, мовляв, та 
принижує дітей, занижує оцінки. 
Останньою краплею, за слова-
ми батьків, стало те, що дирек-
торка змусила дев’ятикласника 
переписати державну підсум-
кову атестацію, яку той написав 
на 3 бали. Мовляв, така оцінка 
для нього – зависока.

Ситуацію перевірили відпо-
відальні за проведення ДПА, які 
підтвердили факт порушення 
прав дитини. Наприкінці серп-
ня відбувся публічний звіт ди-
ректорки. Після обговорення 
більшістю голосів батьки учнів 
та педагоги школи висловили 
недовіру очільниці навчально-
го закладу. Селяни заявили, що 
не хочуть залишати своїх дітей 
у школі, допоки її очолюватиме 
Степанюк.

На знак протесту дітей не 
пускають до школи вже кілька 
днів, зі 136 освітній заклад від-
відує близько десятка. Запевня-
ють: зупинятися не збираються, 
а за потреби заблокують і до-
роги біля села, бо ж Світлана 
Степанюк про звільнення на-
віть не задумується, а місцева 
влада тим часом її покриває.

ця патрульної поліції Ольга Бузулук, 
патрульні поліцейські лишень навіда-
лися туди за моїм викликом. Для того, 
аби вони змогли когось там упіймати, 
треба... щоб самі громадяни вираху-
вали місцезнаходження зловмисни-
ка й повідомили поліцію. Патрульні, 
мовляв, не мають змоги й часу стояти 
та чекати на того порушника закону. 
Або ж, не дай, Боже, шукати його у тих 
хащах. Вони ж бо мають чимало інших 
справ і викликів. Їх, певне, у стражів 
правопорядку було дуже багато о 
шостій ранку минулої неділі. 

Одне слово, відморозилися пат-
рульні поліцейські, бо бачать своє 
призначення у чомусь іншому. Більшо-
му...  Адже виклики до них надходять 
щохвилини. Що там щохвилини – що-

секунди. Бачте, який кругом правопо-
рядок завдяки їхнім старанням?!

З цього приводу мені пригадалася 
одна історія. 7 вересня цього року ав-
томобіль, вщерть набитий патрульни-
ми поліцейськими, впродовж години 
супроводжував тролейбус, аби впій-
мати водія бодай на якомусь право-
порушенні. І, до речі, впіймали. Навіть 
склали адміністративну постанову. За 
що? За те, що водій не увімкнув фари. 
Варто зауважити, що це була ще світла 
пора доби. Та й фари розташовані спе-
реду рогатого, а патрульна машина 
їхала позаду. Іншими словами, навіть 
не могла їх бачити. 

Проте браві поліцейські виписали 
постанову про притягнення до відпо-
відальності водія, який начебто щось 
порушив. Менше з тим, за таку ж бо 
роботу вони й гроші отримують. Тож 
будуть вони вам сидіти у кущах і лови-
ти порушника-мисливця. Вистачить і 
такого показника роботи, аби взагалі 
виправдати створення патрульної по-
ліції. Хіба ж не так?

А каченят навесні у однієї пер-
натої матусі було вісімнадцять, а в 
другої – аж двадцять три. Наразі їх 
залишилося з півтора десятка. Тобто 
горе-мисливці полюють на них доволі 
регулярно. Ховаються собі у заростях 
і все. Хто ж їх буде шукати, а тим біль-
ше – затримувати...

Між тим, саме великий порядок 
починається з малого. Якщо такі сприт-
ники спокійно порушують закон, то й 
годі сподіватися, що більших злочин-
ців хтось поспішатиме затримувати. 
Принаймні, не варто чекати, що і пред-
ставники влади стануть перейматися 
вашими проблемами. У них же у всіх із 
показниками все гаразд...

Великий порядок 
починається з малого

Громада стверджує, що директорка 
школи зневажає учнів і колег

ТРК «Аверс» 
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Те, як високо ви піднімаєтеся, багато в чому визначається тим, як високо ви хочете бути. Браян Трейсі

  Анна ВОЛОЩУК
Горохівський район 

  Юлія БЕРЕЗИНСЬКА
Турійський район 

проблема

ЛЮДСЬКА БАЙДУЖІСТЬ, 
АБО З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЗАНЕПАД СЕЛА

СІЛЬСЬКІ 
ДІТИ РАДІЛИ 
СПЕКТАКЛЯМ 
ОДНОЛІТКІВ

У селах Оленине та Боровне 
18 листопада завдяки Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
двома виставами побували актори 
Творчої студії Наталії Журавльової.

Уже другий рік поспіль в селах 
Камінь-Каширського району дітки мають 
змогу насолодитися виставами у вико-
нанні однолітків із Луцька. 

«Ініціаторами показу вистав «І пташ-
ки хочуть миру» та «Щоденник ельфа» 
стали депутати сільських рад від УКРО-
Пу, – розповідає керівник районного офі-
су УКРОПу Юрій Дмитрук. – Попри те, що 
надворі цього дня розгулялася негода, 
пішов сніг, маленьких глядачів зібралося 
чимало – понад 70 у селі Оленине і май-
же півсотні в селі Боровне. Діти залюбки 
переглянули театральні вистави». 

Місцеві жителі розповідають, що в 
села театр приїжджає вкрай рідко. Вос-
таннє хіба завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». «Поїхати на спектакль 
в обласний центр не всі мають змогу, – 
каже пані Марія, жителька села Оленине. 
– Тому щиро дякуємо організаторам і ак-
торам. Сподіваємося, що такі театральні 
постановки стануть традиційними».

Подарунки до дня народження того 
дня отримала Вікторія Герасимик, донь-
ка справжнього патріота і захисника 
України, який загинув в АТО. «Дівчинці 
виповнилося шість років, – каже Юрій 
Дмитрук. – Тож завдяки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» здійснилася мрія дів-
чинки – їй подарували самокат, а також 
мультимедійну абетку та сучасну дошку, 
на якій можна писати та малювати мар-
кером. Разом із іменинницею подарун-
кам раділа і її молодша сестричка».

культуру в маси

добрі справидарунок ОБ’ЄДНАНІ СПІЛЬНОЮ МЕТОЮ
СІЛЬСЬКОМУ 
КЛУБУ – НОВЕНЬКА 
АПАРАТУРА

Село починається 
з клубу. Ця 
фраза майже 

як закон, правило, 
така, що не потребує 
доказовості. Саме по 
тому, в якому стані у 
селі клуб та як часто 
його використовують, 
можна визначити, чи 
господарник сільський 
голова, чи активна та 
дружна громада, чи 
освічені тут люди. Адже 
клуб – це не лише місце 
для сільських дискотек, 
як заведено думати, але 
й місце для сходів селян, 
місце, де виступають 
тутешні артисти та 
гості, місце, де можна 
відпочити від щоденної 
праці й де можна 
пишатися своїми дітьми. 

У клубі села Охлопів Горохів-
ського району, куди ми приїхали 
з депутатом обласної ради від 
УКРОПу Вячеславом Рубльовим, 
вже давно не чути пісень і му-
зики. Провалений дах, знищена 
підлога, розламані баяни, бур’ян 
на підвіконнях та вибиті шибки – 
такий тут клуб. Його збудували на 
пагорбі – з вікон відкривається 
неймовірний краєвид. Зліва від 
будови – церква, просто під клу-
бом – чиєсь помешкання, нав-
коло – пеньки та стовбури. Під 
ногами вперемішку з листям ва-
ляються пляшки та бите скло. 

Квасівська сільрада об’єднує 
три села – Квасів, Охлопів та 
Крижову. Хоча останнє місцеві 
називають радше хутором – там 
мешкає кілька десятків людей. 
Уже 17 років керувати сільрадою 
місцеві довіряють Надії Ворон-
чук. Жінка розповідає: коли вона 
прийшла, клуб був у такому за-
недбаному стані, його пробува-
ли ремонтувати, але в 2003 році 
таки закрили.

«Спочатку погіршилася по-
крівля і стало текти, ми його ре-
монтували, замінювали підлогу. 

Любомльський район

Для потреб Городнєнського сільського клубу 
закупили музичну апаратуру.

Майже 33 тис. грн на її придбання виділили у Фонді Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Проект реалізували у співпраці 
з народним депутатом Ігорем Гузем.

Концертна програма Дня села, що його відзначили у 
Городньому 11 листопада, відбулася з використанням но-
вої апаратури. Зі святом жителів села приїхав привітати 
помічник парламентаря Ігор Торба. Він передав вітання 
від обранця та вручив подяку за розвиток шкільної освіти 
вчителю хімії та біології місцевої школи Надії Загурі.

Під час свята вісьмом активістам села передали від 
Фонду «Тільки разом» потрібні в побуті речі.

Діти з сіл Соловичі та 
Ставки 16 листопада 

отримали спортивний 
інвентар та дитячий 
майданчик від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

У школі села Соловичі 
навчається 105 дітей. Змаган-
ня «Веселі старти» для учнів 
2-4 класів були особливими, 
адже попереду їх чекали по-
дарунки. Керівник Турійсько-
го представництва Фонду 
Василь Шудрук привіз школя-
рам спортінвентар.

– Для дитячого розви-
тку спорт вкрай важливий, – 
каже директор школи Олек-
сандр Поліщук. – Ми щиро 
вдячні Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і за спортив-
ні подарунки, і за реалізацію 
поперед нього нашого про-
екту – музичної системи. 
Адже тепер маємо змогу про-
водити чудові шкільні заходи 
з якісним звучанням.

Цього ж дня у Ставках 
відкрили дитячий майдан-
чик. У цьому селі близько 400 

  Олена СЕМЕНОВА 
Камінь-Каширський район 

Потім стіною пішла тріщина і 
вреш ті клуб визнали непридат-
ним для використання», – каже 
Надія Ворончук.

Аварійний клуб найбільше 
турбує селян – вони на мають 
де провести сходи громади, тож 
доводиться збиратися під церк-
вою. Селяни впираються: вони 
хочуть, аби в селі був клуб. Мов-
ляв, щоб було куди дітям ходити 
на гуртки, а старшим – де зібра-
тися, і сума у десятки мільйонів 
їх не лякає.

«Організуйте», – кажуть до 
депутата селяни. Та водночас по-

годжуються: це ж вони самі й до-
вели цю будівлю до такого стану. 
Їхні односельці виламували двері 
та трощили музичні інструмен-
ти, їхні сусіди виносили стільці 
та били вікна. Жителі Охлопова, 
а не якісь чужинці, побили нав-
коло клубу пляшки та накидали 
сміття. 

«А яка гарантія, якщо вам по-
будують клуб і він не буде пра-
цювати, що ваші односельчани 
не рознесуть його до фундамен-
ту?» – цікавимося у людей. Гаран-
тій селяни не дають жодних.

Організовувати громаду Вя-

чеслав Рубльов пропонує з ма-
лого – із проекту спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
У селі немає жодної зупинки для 
автобусів, тож перше, з чого поч-
нуться зміни в селі, буде встанов-
лення автобусних зупинок. Щоб 
втілити задум, людям доведеться 
зорганізуватися, докласти зусиль 
і спільно попрацювати над реалі-
зацією проекту. 

«Клуб в Охлопові – приклад 
байдужості людей, які самі до-
пустили до такого стану примі-
щення. Наприклад, у селі Затурці 
Локачинського району десятки 
років стоїть недобудована амбу-
латорія, проте місцеві її берегли 
як зіницю ока і не допустили за-
непаду. Зараз, після об’єднання 
в ОТГ, вони планують добудувати 
приміщення та ввести в експлу-
атацію, – розповідає Вячеслав 
Рубльов. – Людям потрібно зро-
зуміти: усе в їхніх руках. Вони 
самі можуть довести до ладу 
своє село, якщо докладуть для 
цього трішки зусиль».

У містах про охайність ву-
лиць, про вчасне вивезення сміт-
тя, про ремонт різноманітних 
культурно-відпочинкових закла-
дів дбають відповідні служби. На-
томість жителі волинських сіл ли-
шилися наодинці самі із собою. І 
від того, наскільки вони зможуть 
згуртуватися, залежить те, проіс-
нує їхнє село чи зникне з карти 
волинського краю і України.

Святкування Дня села 
Городнього в місцевому клубі

Селяни зізнаються: клуб потрощили 
місцеві, а не гості з інших сіл

Про концерти в клубі нагадує лише роздертий баян

жителів, є маленька, але за-
тишна школа, де навчається 
50 діток. Та найголовніший 
його потенціал – активні жи-
телі. Тут вже давно навчилися 
жити без газу, його сюди так і 
не провели. А місцева влада 
вже десяток років хоче за-
крити цю маленьку школу, 
але її відстоюють небайдужі 
місцеві.

– До Фонду надійшло 
звернення від керівника 
ініціативної групи жителів 
села Ставки, директора шко-
ли Віри Вітрук, – розповідає 
Василь Шудрук. – Реалізація 

проекту відбулася на осно-
ві співфінансування: більшу 
частину суми перерахував 
Фонд, решту коштів виді-
лила Овлочинська сільська 
рада та зібрала громада, 
що є чудовим прикладом 
єдності місцевих жителів. 
Тим паче, що це вже не пер-
ший проект, реалізований 
спільно з Фондом «Тільки 
разом».

Люди щодня доводять, 
що в них має бути школа, бо 
її учні виборюють призові 
місця на обласних олімпі-
адах. Як і садочок, бо тут є 

діти, яким він потрібен.
– Дякую всім, хто долу-

чився до реалізації проек-
ту, – каже ініціаторка ідеї Віра 
Вітрук. – Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», батькам, міс-
цевим фермерам, депутатам 
Овлочинської сільської ради. 
Наші батьки старалися: роби-
ли лавочки, купували фарбу і 
самі все фарбували, пообко-
пували колеса, поробили до-
ріжки, і ще мають багато пла-
нів. Хочу, щоб і надалі були 
такими активними й згур-
товувалися задля розвит ку 
села.

Нові м’ячі – для майбутніх чемпіонів
Усім селом – на відкриття 
дитмайданчика

Анна Волощ
ук

Ганна М
арчук

Діти щиро тішаться подарункам

О
лена Сем

енова

Ю
лія Березинська
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Краще знати небагато, але мати цьому правильне застосування, ніж знати багато, не маючи поняття, 
до чого воно придатне. Сенека

  Катерина ОСТАПЕНКО
    Ковель

  Анна ВОЛОЩУК
    Локачинський район

підтримкаспільна справа

з перших вуст

У СІЛЬСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
РЕАЛІЗУВАЛИ ПРОЕКТ ВІД 
ФОНДУ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»

У ЦУМАНСЬКІЙ ЛІКАРНІ – 
НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

НАТАЛІЯ СЕНИК: «У СПІЛКУВАННІ 
З ЛЮДЬМИ ЗНАХОДЖУ ЕНЕРГІЮ 
ТА НАТХНЕННЯ НА НОВІ ЗВЕРШЕННЯ»Наталія Сеник – 

депутат Ковельської 
міської ради від 

УКРОПу. У місцевому 
самоврядуванні вона 
початківець, мабуть, 
тому до справи підходить 
особливо відповідально та 
виважено. 

Нині Наталія Сеник опікується 
проблемами Ковельського МТМО, 
реконструкцією парку імені Лесі 
Українки, очолює депутатську гру-
пу «Рідний Сільмаш», а також від-
стоює запровадження практики 
роздільного збору твердих побу-
тових відходів. Про перший до-
свід у самоврядуванні, рідне місто, 
труднощі та успіхи в роботі, а та-
кож про плани депутат розповіла 
в інтерв’ю. 

– Наталіє Андріївно, інтере-
си громади в Ковельскій міській 
раді ви представляєте вперше. 
То чи вдалося уже досягнути на-
мічених цілей? 

– Нині я абсолютно свідома 
того, що потрібно мати величезну 
сміливість, щоб зважитися взяти на 
себе відповідальність представля-
ти інтереси громади. Коли ж ішла в 
Ковельську міську раду, то розуміла 
лише одне: потрібно щось змінюва-
ти, працювати задля добробуту сво-
єї вулиці, мікрорайону, міста. Пере-
конана, що це єдиний принцип, 
яким варто керуватися у роботі. 
Насамперед взялася за розв’язання 
проблеми тієї галузі, у якій добре 
знаюся – медицини. 

– Що зі змін, які ви запропо-

нували, нині вважаєте найбіль-
шим успіхом?

– Насправді в медицині проблем 
надзвичайно багато, але за останні 
кілька років нам, депутатам міськра-
ди, вдалося розв’язати чимало про-
блем. Так, у Ковельському МТМО 
було проведено ремонтні роботи. 
Зокрема, в пологовому будинку за-
мінили покрівлю, а в дворі вклали 
бруківку. Однак найважливішою 
ініціативою я вважаю зменшення 
вартості на мамографію. У поліклі-
ніці Ковельського МТМО вже кілька 
років можна пройти обстеження на 
сучасній мамографічній системі. Од-

нак аж ніяк не всі жінки можуть собі 
дозволити досить недешеве об-
стеження. А тому я запропонувала 
максимально знизити вартість об-
стеження, бо як лікар вважаю абсо-
лютно неприпустимим завищувати 
ціну, тим самим забирати в людей 
шанс на обстеження і, ймовірно, 
ранню діагностику недуги. 

– Серед ваших ініціатив на 
чільному місці – тема встанов-
лення сміттєвих баків для роз-
дільного збору твердих побуто-
вих відходів. На якому етапі нині 
перебуває згаданий проект?

– На 42-й сесії Ковельської місь-

кої ради ми ухвалили рішення про 
потребу встановлення в місті сміт-
тєвих баків для роздільного збору 
твердих побутових відходів. Це 
спосіб, за яким папір, скло, пластик, 
метал збирають окремо у спеціаль-
ні контейнери для подальшого над-
ходження на переробку чи повтор-
не використання. Нині ж проблема 
стихійних сміттєзвалищ залишаєть-
ся однією з найгостріших. Певна, 
що поступово нам вдасться її зала-
годити і в спальних районах нашого 
міста, і в самому його центрі. 

– Ви очолюєте депутатську 
групу «Рідний Сільмаш». Розка-
жіть про мету вашого об’єднання 
та результати діяльності? 

– Часто депутатам складно 
розв’язати те чи те питання само-
тужки, іноді для незначного, здава-
лося б, досягнення потрібно кілька 
місяців наполегливої роботи. Як ві-
домо, разом проблеми залагоджу-
вати легше. Саме тому депутати Ко-
вельської міської ради об’єдналися 
в групу мікрорайону «Рідний Сіль-
маш». Усього до складу згаданої 
депутатської групи входить сім де-
путатів. 

На початку цього року ми по-
дали колективне звернення щодо 
реконструкції вулиці Відроджен-
ня. Хочемо замінити дорожнє по-
криття, зелені зони, встановити 
вуличне освітлення. Проектно-
кошторисна документація вже 

затверджена. Усього її вартість 
становить 10,5 млн грн. На сесії 
міськради ми вирішили рекон-
струювати вулицю поступово. Зо-
крема, на перші роботи уже пе-
редбачили 2,5 млн грн. 

– Над розв’язанням якої проб-
леми працюєте нині? 

– Серед важливих питань – ре-
монт ліфта в гуртожитку Ковельсько-
го промислово-економічного коле-
джу. Будівлю звели ще у 80-х роках 
минулого століття. Відтоді ліфт ніхто 
не ремонтував. У гуртожитку живуть 
не лише студенти, а й викладачі, ба-
гато молодих сімей. Усього 344 меш-
канці, із них 180 на верхніх поверхах. 
Упродовж двох останніх років моло-
дим матусям із візочками доводить-
ся щодня долати такий непростий 
шлях на верхні поверхи.

– Незабаром ви зустрінете 
третю річницю свого депутат-
ства. Із яким настроєм входите у 
цей період?

– Проблем надзвичайно бага-
то, практично в кожній галузі зна-
ходжу питання, за які не бралися 
упродовж багатьох років. Звісно, 
це ускладнює роботу. Розв’язання 
найскладніших питань знаходжу в 
спілкуванні з людьми. У них же чер-
паю сили, енергію та натхнення. У 
третю річницю депутатства входжу 
з твердим переконанням, що попе-
реду ще багато успішних проектів 
та хороших справ. 

Наталія Сеник уже третій рік 
залагоджує проблеми громади

Катерина О
стапенко

Під час робочого 
візиту до 

Ківерцівського 
району народний 
депутат Ірина 
Констанкевич 
побувала в 
Цуманській 
районній лікарні. 
Ірина Мирославівна 
вважає своїм 
обов’язком 
підтримувати 
лікувальні 
заклади.

У бібліотеці села 
Замличі реалізували 

проект від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Тут спільними зусиллями 
Фонду, сільради та 
жителів замінили вікна 
і двері,  придбали 
комп’ютер, комп’ютерний 
стіл, художню літературу, 
провели інтернет. 

Замличівський сільський 
голова Федір Кужель каже: 
їхня бібліотека давно потре-
бувала ремонту, адже вікна та 
двері були в жахливому стані.

«Нашою бібліотекою ко-
ристуються понад 300 чита-
чів, – розповідає очільник 
сільради. – Ми втілили цей 
проект у тісній співпраці і з 
Фондом, і з громадою».

На презентації проекту по-
бував радник голови Волин-
ської обласної ради, депутат 
Волиньради від УКРОПу Вя-
чеслав Рубльов. За сприяння 
депутата в Замличах освітлять 
усі вулиці, на це з обласного 
бюджету виділили 100 тис. грн.

«Коли півроку тому до нас 
приїхав Вячеслав Рубльов, ми 
не мали жодної лампочки на 
вулицях сіл. Хочу подякува-
ти йому за співпрацю, бо ми 
освітлили два села нашої сіль-
ради – Бермешів і Залужне. І 
ще нам надійшли гроші на за-
вершення робіт з освітлення 
Замличів. Тепер кожна вулиця 

в нашій сільраді буде освітле-
на. Я вдячний Богу за те, що є 
люди, які думають і дбають про 
нас», – каже Федір Кужель.

Скориставшись нагодою, 
сільський голова вручив дві 
подяки від сільради – укро-
півцю Вячеславу Рубльову та 
представнику Фонду Ігоря Па-
лиці в Локачинському районі 
Оксані Дмитрук.

«Бібліотека важлива для 
кожного жителя сільради, 
адже тут можна не тільки на-
вчитися нового, але й про-
вести таку творчу зустріч, таке 
свято, як сьогодні. Фонд Ігоря 
Палиці допомагає  людям, 
які хочуть, щоб їхні населені 

пункти розвивалися. І ми за-
цікавлені в тому, аби громади 
гуртувалися навколо таких 
проектів. Депутати Волиньра-
ди розуміють, що проблемами 
сіл в країні і в області не пере-
ймалися багато років. Тому си-
лами Фонду, коштами облас-
ного бюджету ми намагаємося 
працювати над підвищенням 
рівня комфорту проживання у 
волинських селах», – підкрес-
лив Вячеслав Рубльов.

До слова, проект оновлен-
ня сільської бібліотеки став 
67-м в Локачинському райо-
ні, який реалізували разом із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Ще одним подарунком від Фонду 
стали м’ячі для місцевих школярів

Уже цього року саме за підтримки 
нардепа у лікарню придбали відеоколь-
поскоп. Державні кошти на нього Ірина 
Констанкевич залучила з фонду соцеко-
ному. Це обладнання використовують у 
гінекологічній діагностиці, воно дозволяє 
виявляти та запобігати жіночим хворобам 
на ранніх стадіях.

Ірина Констанкевич разом із головним 
лікарем Цуманської районної лікарні Оле-
ною Граузе та головою Цуманської ОТГ 
Анатолієм Дорошуком оглянули кабінет 
прийому із новим обладнанням, терапев-
тичне та дитяче відділення, поспілкували-
ся з пацієнтами.

Гінеколог Валентина Януль розпові-
дає, що за короткий період використання  
відеокольпоскопа вже у трьох жінок вда-
лося виявити онкологічні захворювання.

Також за кошти з фонду соцеконому, 
що їх залучила Ірина Констанкевич, для 
потреб лікарні придбали аналізатор кро-
ві, що дає можливість зробити аналіз за 
20 показниками упродовж 60 секунд. Це 
значно полегшує роботу персоналу та дає 
можливість поставити точний діагноз.

Лікарня в Цумані украй потрібна. Від-
ділення тут завжди переповнені. Якість 
харчування – чудова, а маленьких паці-
єнтів безплатно забезпечують низкою 
ліків.

«У нашій лікарні лікуються й ті, хто не 
входить до об’єднаної територіальної гро-
мади, не відмовляємо нікому», – каже Ана-
толій Дорошук.

Ірина Констанкевич переконана, що 
Цуманська лікарня є прикладом того, як  
потрібно втілювати реформи на місцях.

«У Міністерстві охорони здоров’я 
стверджують, що, відповідно до реформи, 
гроші будуть іти за пацієнтом, однак далі 
обіцянок справа так і не пішла. Ті зміни, 
які відбуваються у Цуманській районній 
лікарні, – це запорука того, що медзаклад 
буде повноцінно функціонувати без ско-
рочень та перешкод. Звичайно, будемо й 
далі працювати над тим, щоб ще посилити 
позиції установи, залучити кошти з держ-
бюджету. Ця лікарня вчасно та оператив-
но надає медичну допомогу місцевому на-
селенню, тому наш обов’язок – підтримати 
її», – резюмувала народний депутат.

  Петро РОЙКО
    Ківерцівський район

Гінеколог Валентина Януль, нардеп 
Ірина Констанкевич та головний 
лікар райлікарні Олена Граузе 

П
етро РойкоАнна Волощ

ук
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  Олена СЕМЕНОВА
Горохівський район

народна медицина на поміч фронту

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ 
Любешівський район

нестандартний підхід ДЛЯ ПОСТАВИ – СОЛЯНІ 
МІШЕЧКИ, ДЛЯ ОЧЕЙ – 
ТРЕНАЖЕР БАЗАРНОГОЦя школа вражає 

ще з вулиці. 
Переступаємо поріг 

під супровід лагідної 
мелодії музичного дзвінка. 
«Це – ідея наших учнів, яку 
вони запровадили чотири 
роки тому. Щомісяця 
школярі змінюють мелодії, 
однак пісня «Повертайся 
додому» після останнього 
уроку звучить незмінно», – 
усміхається директор ЗЗСО 
«Залізницький ліцей імені 
Івана Пасевича» Сергій 
Кутинець. Узимку школа 
відсвяткувала 170-річний 
ювілей. Тоді ж їй надали 
ім’я випускника, який 
загинув на сході України. 

УЧИТЕЛЬСЬКА 
З ПРОЗОРИМИ 
СТІНАМИ

У вестибюлі впадають у вічі чис-
тенькі контейнери для роздільного 
збору сміття: паперу, скла, органіки. 
На стіні – коробка для використа-
них батарейок, на підвіконні – ва-
ліза із книжками для буккросингу. 
«Батарейки ніхто не приймає, то 
ми возимо їх аж у Луцьк в «Там-
Там», – пояснює директор і запро-
шує на екскурсію класами. 

Кожна навчальна кімната має 
свою неповторну родзинку. В од-
ній нас дивує офтальмологічний 
тренажер Базарного на стелі. В ін-
шій – різні кольори стін. Це допо-
магає діткам знімати напругу очей. 
У третьому класі на партах лежать 

Свого часу Володимир 
Корженівський помітив, 

що став гірше бачити. Згодом 
зір так ослаб, що чоловік не 
міг навіть розрізнити грошові 
купюри. 

«Так було майже вісім років, – розпо-
відає житель села Старики. – Грошей на 
дорогі медикаменти в мене не було, тому 
вирішив спробувати допомогти собі засо-
бами народної медицини. Почав щодня 
після вечері їсти по 20 ягід червоної горо-
бини. Причому через три тижні потрібно 
обов’язково зробити тижневу перерву. 
Лікування доволі тривале, однак воно 
того варте – згодом зір відновився на-
стільки, що я можу збирати на 
підлозі мак. А все тому, 
що горобина містить 
багато каротину, а та-
кож вітаміни різних 
груп». 

Проблеми зі 
здоров’ям у чоловіка 
з’явилися давно. При-
гадує, що коли повер-
нувся з армії, то почали тур-
бувати вени. Вони були збільшеними, 
сильно пекли, тож ходити було боляче. 
Медики одноголосно наполягали на хі-
рургічному втручанні, однак хлопець 
не хотів лягати на операційний стіл. Тоді 
йому порадили приготувати такий на-
стій: потрібно взяти по дві частини листя 
лісової ліщини й нагідок та одну частину 
листя горіха. Сировина має бути гарно 
висушеною, всього знадобиться столова 
ложка рослин. Їх слід залити склянкою 
окропу і прокип’ятити 10 хвилин. Настоя-
ти 40 хвилин, процідити й випити за півго-
дини до їди. «Курс такого лікування – три 
тижні, – каже Володимир Якович. – Тоді 
десять днів перерви і за потреби повто-
рити курс. Результати лікування вразили 
і мене, і лікарів – вени швидко стали як 

мішечки із сіллю – просте й дієве 
рішення для профілактики пору-
шень постави і зору. Оригінально 
оформлений кабінет біології, у яко-
му багато кімнатних рослин, живий 
куточок та акваріум. Для кращого 
вивчення предмету школа має 10 
мікроскопів, які виграла в проекті. 

Навіть учительська тут нестан-
дартна. Щоб зберегти однозмінне 
навчання, учителі віддали своє ро-
боче приміщення під клас. А самі 

переселилися в... коридор. За стіни 
слугують металопластикові кон-
струкції. Вийшла учительська з про-
зорими стінами. «Дуже зручно всім, 
адже учні бачать учителів. Зрештою, 
ми не закриваємося одне від одно-
го», – пояснює Сергій Кутинець.

У ліцеї навчаються 350 дітей у 
20 класах. У демократичних пере-
твореннях активно беруть участь і 
батьки, і вчителі, і учні. Наприклад, у 
школі  бувають тижні одягу – патріо-

виграв проект МОН «Електронний 
підручник».  50 шкіл України, які 
пройшли відбір, підключаться до 
електронних версій підручників у 
січні 2019 року. Першокласники бу-
дуть забезпечені планшетами і но-
утбуком. До слова, залізницькі педа-
гоги – активні учасники проектної 
діяльності. На рахунку місцевої гро-
мадської організації – 10 перемог. 
Завдяки залученню коштів міжна-
родних організацій, у селі зробили 
реконструкцію стадіону, в дитсадку 
встановили геліоколектор для піді-
гріву 500 л води енергією сонця, у 
школі замінили вікна та вхідні двері. 

Та з найбільшою вдячністю жи-
телі села згадують інформаційний 
бюлетень, який півроку видавали у 
школі за рахунок міжнародної орга-
нізації. Втомлені політичними баталі-
ями, поліщуки нетерпеливо чекали 
свіжого номера місцевого видання. 
За словами директора, школярі самі 
наповнювали кожен випуск, редагу-
вали і верстали. Героями публікацій 
були сільські ковалі, жителі, студен-
ти. Автори писали про ціни на кар-
топлю, публікували оголошення та 
рішення сільської ради. Особливо 
газета припала до душі мешканцям 
віддалених хуторів, адже їм достав-
ляли бюлетень старшокласники. 

Із 1 вересня залізницький лі-
цей отримав фінансову автономію. 
Ці зміни позитивно вплинули на 
діяльність освітнього закладу. Ди-
ректор став незалежним кадрово, 
фінансово й організаційно. Відте-
пер керівник разом із колективом 
батьків та учителів ухвалює рішен-
ня, як розподілити кошти освітньої 
субвенції, кого преміювати, що слід 
першочергово придбати й оновити. 
Одне слово, у цій сільській школі не 
бояться змін. Навпаки, готові пере-
ймати прогресивний досвід і впро-
ваджувати передові технології.

ЗНОВУ ПОБАЧИТИ СВІТ ЗНОВУ ПОБАЧИТИ СВІТ 
ДОПОМОГЛА... ГОРОБИНАДОПОМОГЛА... ГОРОБИНА

тичного, ділового, джинсового. Раз 
на тиждень учням дозволяють не 
виконувати домашніх завдань. До 
речі, «домашку» можна записувати 
у смартфони, а не в щоденники. До-
звілля школярів організовують че-
рез клубну діяльність. Нещодавно 
старшокласниці запрошували мам 
на заняття з рукоділля – разом вони 
вчилися плести янголят. При школі 
діє кіноклуб «12+», коли учні оби-
рають фільм, а потім збираються на 
перегляд і активно обговорюють. 
«Дітям важливо сидіти поряд, їсти 
попкорн і ділитися враженнями», – 
каже директор. 

РЕПЕТИТОРСТВО? 
НЕ ЧУЛИ

Для учнів 10-11 класів діє про-
фільне навчання. Випускники 
самі обирають собі профіль – іс-
торичний, філологічний чи універ-
сальний. Цікаво, що у Залізниці 
повністю відсутнє таке явище, як 
репетиторство. Завдяки старанням 
педагогів 87% випускників успішно 
вступають у ВНЗ на державну фор-
му навчання. 

«У рамках навчального плану за 
кошти держбюджету ми виділили 
години для підготовки старшоклас-
ників. Згідно з заявами учнів, діють 
факультативи з історії, математики, 
біології, хімії», – розповідає дирек-
тор школи.  

У серпні Залізницький ліцей 

сірнички, ноги перестали боліти. 
Згодом народна медицина допомогла, 

коли в карку почали збиратися солі. По-
трібно набрати однорічних пагінців ди-
кої груші завдовжки 12-15 сантиметрів. 
Один такий пагінець слід подрібнити й 
залити літром води. Поставити на плиту 
і кип’ятити чверть години на маленькому 
вогні. Настоювати 40 хвилин, процідити 
і пити по півсклянки за 30 хвилин до їди 
чотири рази на день. Щоправда, коли 
в печінці, жовчному міхурі чи нирках є 
камені, то настій потрібно вживати по 
четвертині склянки. Курс лікування – три 
тижні, тоді тиждень перерви, а тоді знову. 
Приблизно через два-три місяці можуть 
почати сильно боліти суглоби, однак в 
жодному разі не можна припиняти ліку-
вання, адже це зрушуються солі». 

Також господар з дружиною п’ють 
і всім радять готувати собі лікувальну 
воду, яку настоюють на шунгіті. Власти-
вості цього каменя, в якому міститься 
більш як 20 потрібних для людського ор-
ганізму мікроелементів, до кінця не ви-
вчені. Однак давно доведено його ліку-
вальні властивості. Зокрема, він очищує 
воду, структурує її. 

«Якщо у банку з водою покласти 
камінці шунгіту, то вона дуже швидко 
очиститься від кишкових паличок та 
різноманітних бактерій, мікроорганіз-
мів, – розповідає чоловік. – Також шунгіт 
абсорбує пестициди та нафтопродукти. 
Така водичка стає біологічно активною і 
сприяє активізації діяльності організму, 
підвищенню імунітету, а також пришвид-
шує обмінні процеси в організмі. Якщо 
постійно її вживати, то помітним стане по-
легшення у роботі шлунково-кишкового 
тракту, печінки. Ми з дружиною беремо 
приблизно 150 грамів камінців на три лі-
три води і настоюємо три дні. А тоді п’ємо 
по склянці вранці та ввечері». 

На власному досвіді переконався і у ці-
лющих властивостях звичайної картоплі. 

«Був період, коли у мене серце бах-
кало так, що здавалося, наче ось-ось ви-
стрибне з грудей. У такому разі слід взяти 
п'ять картоплин, ретельно їх помити та 
почистити. Лушпайки при цьому зібрати 
в маленьку каструльку. Залити півлітром 
води і, довівши до кипіння, проварити 
протягом 15 хвилин. Тоді нехай настою-
ється, поки не охолоне. Процідити й пити 
по півсклянки натще. Курс лікування – 12 
днів. Коли я починав лікуватися, то серце 
стукало, як молоток, а в останні дні вже 
й забувся, з якого воно боку. Тому всім 
раджу: перш ніж бігти в аптеку по дорогі 
препарати, згадайте про народну меди-
цину, засоби якої дуже часто є безплатни-
ми і, що головне, значно ефективнішими 
за аптечні». 

ір відновився на-
збирати на 
ому, 
ть 
-

х 

зі 
ка 

ри-
вер-
чали тур- сірнички, ноги пе

Володимир Якович з 
улюбленим котиком

О
лена Сем

енова

з особистого архіву

Традиційними стали поїздки 
волонтерського центру «Серце патріота» 

у зону ООС та на прилеглі території. Цими 
днями було організовано чергову поїздку. 

На Театральному майдані обласного центру во-
лонтери збирали солодощі, медикаменти та інші речі, 
які передали в школу-інтернат у місті Слов’янську, у лі-
карню в Харкові та безпосередньо нашим захисникам. 
«Особлива подяка українській діаспорі зі Швейцарії, 
яку представляє Оксана Вознюк-Спрінг, – розповідає 
волонтерка Ольга Балицька. – З міста Базель переда-
ли медичне обладнання, різноманітні медикаменти та 
чимало інших речей і для військових, і для дітей. Усе 
це відвезли у військовий шпиталь в Харкові». 

Ще частину багажу доправили в школу-інтернат у 
Слов’янську, де навчається понад триста діток з До-
нецької області. Для них відвезли іграшки, солодощі, 
одяг, взуття та чимало інших потрібних речей. 

Також учні луцької школи №11 намалювали для 
наших захисників малюнки, а студенти першого кур-
су кооперативного технікуму Львівського торгово-
економічного університету виготовили для них 
обереги у вигляді ангелів. «Бійцям також відвезли 
потрібну побутову техніку – холодильники, обігрівачі, 
різноманітні запчастини до автомобілів, – розповідає 
депутат Луцької міської ради від УКРОПу Сергій Ба-
лицький. – А також цитрусові, різноманітні смаколики, 
побутову хімію тощо. Звідти ми привезли медичний 
автомобіль, що потребує ремонту. До речі, це саме 
той автомобіль, який знімали у кінофільмі «Кіборги». 
Тому наразі шукаємо потрібні деталі й плануємо, що 
через кілька тижнів повеземо авто назад. Також уже 
маємо подарунок для військового капелана – автомо-
біль, який відвеземо йому на початку наступного міся-
ця. Тож запрошуємо краян долучитися до підготовки 
до наступної поїздки».

ОБЕРЕГИ І СОЛОДОЩІ ОБЕРЕГИ І СОЛОДОЩІ 
ПОЇХАЛИ НА СХІДПОЇХАЛИ НА СХІД

О
льга Балицька

Активісти везуть на ремонт авто, 
яке знімали у фільмі «Кіборги»

Директор школи Сергій Кутинець – 
за демократичні перетворення
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  Ірина ЮЗВА
Івано-Франківська область

  Юлія ТЕРПЕЛЮК
Володимир-
Волинський район

найкраще – дітям

знай наших актуально

Василь 
Омельченко – один 

із 15 найсильніших 
воїнів, які представляли 
національну збірну на 
міжнародних змаганнях 
«Ігри нескорених». Він – 
ветеран АТО, брав участь 
в операціях на території 
Донецької та Луганської 
областей у 2014 році. 
Нині – п’ятикурсник 
Харківського інституту 
танкових військ. 

Родом Василь із села Руснів 
Володимир-Волинського ра-
йону. Мама хлопця Валентина 
Леонідівна розповідає, що він 
зростав звичайним хлопчи-
ком, навчався у школі, разом 
зі старшим братом допомагав 
по господарству. Змалечку 
мріяв стати військовим. Після 
закінчення школи уклав контр-
акт із ЗСУ й потрапив у танкові 
війська 51-ї окремої механізо-
ваної бригади. Під час служби 
остаточно визначився, що хоче 
навчатися військової справи. 
Строк контакту вже спливав, 
але у зв’язку з конфліктом на 
Донбасі Василя та інших хлоп-
ців перекинули в зону АТО, тож 
здобуття вищої освіти довело-
ся відкласти.

«Наполегливу працю треба 
винагороджувати», – 
переконані у Фонді Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Саме тому сьомий рік 
поспіль Фонд реалізовує 
проект «Відпочинок 
у Буковелі». За цей 
період у самісінькому 
серці чарівних Карпат 
відпочили майже 10 тисяч 
талановитих юних волинян. 

Осінню зміну юних артеківців 
представляли майже півтисячі 
найкращих школярів Волині. Від-
мінники навчання, переможці об-
ласних олімпіад, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів – кожен з 
них своїми досягненнями заслужив 
десять днів казкового відпочинку 
в Міжнародному дитячому центрі 
«Артек-Буковель».

Канікули у стилі «Артеку-
Буковелю» – це чисте гірське по-
вітря, неймовірні враження, нові 
знайомства, цікаве дозвілля. Кожен 
день тут насичений та змістовний. 
Творчі заняття, численні майстер-
класи, спортивні змагання, підйоми 
в гори, квести, дискотеки – час роз-
писаний по хвилинах. Артеківцям 
ніколи й угору глянути. Та ніхто з 
них не скаржиться, радше навпаки. 

– Це ритм життя, до якого зви-
каєш. Коли приїздиш додому, цього 
дуже бракує, – ділиться враження-
ми артеківка Вікторія Кондратюк. 

Багато хто у таборі не вперше. 
Діти не приховують: їм дуже при-

ласних олімпіадах з кількох пред-
метів та конкурсі-захисті Малої 
академії наук. 

– Це, безумовно, найкращий 
табір із тих, де я побувала. Класні 
вожаті, цікаві заходи, дружня атмо-
сфера, неймовірні емоції. У Буко-
вель хочеться повертатися знову й 
знову, – каже Юля.

У вечір прощання артеківці 
пов’язали на шиї одне одному ко-
льорові ниточки як пам’ять про де-
сять днів незабутнього відпочинку 
серед мальовничих гір. За цей час 

школярі здружилися, тож мить про-
щання традиційна – зі сльозами та 
обіймами. Діти зізнаються: додому 
повертаються іншими, сміливіши-
ми, активнішими, креативнішими. 
І всіх об’єднує одна мрія – знову 
потрапити в «Артек-Буковель». Як 
свідчить практика, більшості це 
вдасться. Адже Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» насамперед моти-
вує школярів працювати над собою, 
досягати нових вершин у навчанні, 
аби знову отримати шанс поїхати в 
Буковель.

«АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» – РИТМ «АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» – РИТМ 
ЖИТТЯ, ДО ЯКОГО ЗВИКАЄШЖИТТЯ, ДО ЯКОГО ЗВИКАЄШ

ємно отримувати таку нагороду за 
свою працю. 

– Повернутися в Буковель – це 
круто. У нас навіть з’явилася своє-
рідна еліта, яка щороку їздить в 
«Артек-Буковель». Це ніби такі зма-

гання, які додають драйву щось 
робити, удосконалюватися, – про-
вадить Вікторія. 

Десятикласниця Юлія Павлюк 
зі Старої Вижівки у карпатський 
табір потрапила за перемогу в об-

ВАСИЛЬ ОМЕЛЬЧЕНКО: ВАСИЛЬ ОМЕЛЬЧЕНКО: 
«ТРАВМИ – НЕ ПЕРЕШКОДА«ТРАВМИ – НЕ ПЕРЕШКОДА  
ДЛЯ НОВИХ РЕКОРДІВ»ДЛЯ НОВИХ РЕКОРДІВ»

Канікули у стилі 
«Артеку-Буковелю»

Кожен день у таборі 
насичений та змістовний

Відпочинок, що надихає
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  Дарина ТИХА

Поєднання 
навчального 

процесу в 
закладах освіти 
та безпосередньо 
на робочих місцях 
підприємств, 
установ і організацій 
допоможе 
розв’язати кризу 
робітничих професій 
в Україні.

У цьому впевнена народний депутат Ірина 
Констанкевич. Таке поєднання навчання у закла-
дах освіти та на виробництві називають дуальною 
освітою.

«На жаль, маємо кризу робітничих професій 
на ринку праці. Більше того, спостерігаємо тен-
денцію до її поглиблення. Однак дуальна освіта – 
один із можливих шляхів змінити ситуацію на кра-
ще», – зазначила представниця УКРОПу.

Головна перевага дуальної освіти в тому, що 
учні адаптуються до роботи на конкретному ро-
бочому місці ще в процесі навчання. Крім того, 
одразу після закінчення освітнього закладу ви-
пускники можуть представити потенційним ро-
ботодавцям досвід роботи за фахом.

«Це можливість здобувати професійну май-
стерність, знайомитися з місцем роботи, адапту-
ватися в колективі й отримати перший досвід. Ці 
чотири найважливіші фактори дають нам право 
відстоювати дуальну освіту, яка спирається на єв-
ропейський досвід», – зауважила нардеп.

Наразі в Україні готують план заходів з реалі-
зації концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти. До розробки документа 
залучено представників органів влади, закладів 
освіти, роботодавців та громадськості. Нещодав-
но освітній комітет ВР рекомендував парламенту 
ухвалити проект постанови «Про створення пе-
редумов для застосування дуальної  форми на-
вчання у професій ну підготовку кваліфікованих 
кадрів Хмельницької  області». Документ розро-
били у співавторстві з Іриною Констанкевич.

КРИЗУ РОБІТНИЧИХ 
КАДРІВ ПОДОЛАЄ 
ДУАЛЬНА ОСВІТА

Під час бойових дій під 
Красногорівкою хлопець отри-
мав поранення і з контузією та 
опіками потрапив у харківський 
госпіталь. А після виписки все 
ж таки здійснив давню мрію – 
успішно склав іспити й вступив 
до Харківського військового ін-
ституту танкових військ.

Ще перебуваючи на службі 
в 51-й бригаді, Василь активно 
брав участь в різноманітних 
спортивних заходах. Зокрема, 
у 2013 році представники тан-

кової бригади, в складі якої був 
хлопець, перемогли у конкурсі 
на найкращий танковий взвод 
ЗСУ.

На участь в «Іграх нескоре-
них» Василя надихнув Олег Зім-
ніков, минулорічний чемпіон 
змагань: «Олег мені допомагав 
на тренуваннях і передавав свій 
спортивний досвід. Я ніколи 
професійно не займався спор-
том, але все ж таки вирішив 
спробувати свої сили в «Іграх 
нескорених». Для мене це мож-
ливість показати іншим, що не 
треба опускати руки, що травми 
не є перешкодою для  нових ре-
кордів і у спорті, і в житті, – ді-
литься Василь. – І наполегливі 
тренування дали результат – 
срібло у стрибках в довжину та 
золото в забігу на 400 метрів.

Удома за хлопця вболіва-
ла уся його родина: «Ми дуже 
переживали за Василя. Бажа-
ли йому успіхів і щоб ангел-

охоронець його оберігав, а 
сьогодні радіємо його спортив-
ним досягненням, – розповідає 
мама Валентина Леонідівна. 
– Про те, що син здобув срібну 
нагороду, я дізналася від міс-
цевих учителів в автобусі, які 
заявили: є срібло, буде ще й зо-
лото. І їхні слова справдилися – 
того ж дня Вася виборов ще й 
золоту нагороду».

Зустрічати переможця в Бо-
риспіль приїхали батьки, рідні, 
однокласники Василя та пред-
ставники бубнівської школи.

«Коли дізналися про спор-
тивні перемоги Василя, ви-
никла ідея влаштувати йому 
радісну зустріч в аеропорту. 
Ініціативу підтримали педаго-
гічний колектив школи та  бать-
ки, – розповідає Василь Подзі-
зей, завідувач філії Бубнівської 
ЗОШ, депутат-укропівець Зим-
нівської сільської ради. – Я 
звернувся до представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» з проханням допомогти 
реалізувати цю ідею. І моє про-
хання почули. Завдяки фінан-
совій підтримці Фонду, який 
виділив кошти на транспорт та 
пальне, поїздка стала можли-
вою. Я щиро вболівав за Васи-
ля і вважаю, що головною його 
перемогою було вже те, що він 
наважився на участь у змаган-
нях після важкого поранення».

Сам хлопець зізнається, що 
задоволений своїми результа-
тами на змаганнях та неймовір-
но радий такій теплій зустрічі 
на рідній землі.

Василь здобув срібло й золото

Близькі влаштували призеру 
«Ігор нескорених» теплий прийом

vitv.kh.ua

Дарина Тиха
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НЕДОНОШЕНІ ДІТКИ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ПОСИЛЕНОГО ДОГЛЯДУ

ЯКЩО КІСТКИ СТАЛИ ЛАМКИМИ,

ЦЕ – ОСТЕОПОРОЗ

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

Новонароджених, які 
з’являються на світ 
дочасно, більшає. 

На це впливають різні 
фактори: здоров’я батьків, 
їжа, яку вони споживають, 
перебіг вагітності, 
екологія тощо. На жаль, 
недоношені малюки іноді 
мають вроджені вади. У 
ВОДТМО таким діткам 
надають допомогу: 
вчасно діагностують і 
оперують, виходжують 
у кювезах. Щойно 
немовлята зміцніють, їх 
виписують додому. За 
межами неонатального 
центру батьки опиняються 
наодинці зі своїми 
проблемами.

Найближчим часом у медичній 
установі з’явиться Центр катамнес-
тичного спостереження (раннього 
втручання),  де малюків до триріч-
ного віку консультуватимуть фахів-
ці дитячої обласної лікарні, прово-
дитимуть ранню медико-соціальну 
абілітацію та реабілітацію, надава-
тимуть паліативну допомогу дітям 
та їхнім сім’ям, що дозволить покра-
щити рівень медичної допомоги.

ПЛАНУЄТЕ ВАГІТНІСТЬ? 
ТРЕБА ОБСТЕЖИТИСЯ

Родинам, які хочуть народити 
нащадків, медики рекомендують 
пройти низку обстежень. Цей крок 
дозволить уникнути небажаних 
розчарувань.

Обстежитися мають обоє бать-
ків. Заступник генерального дирек-
тора з хірургічних питань ВОДТМО 
Ігор Дородних радить подружнім 
парам завітати у Центр плануван-
ня сім’ї. Там працюють досвідчені 
фахівці, є сучасна потужна лабо-
раторія. У штаті є генетик, який до-
поможе передбачити генетично 
зумовлені патології. У Центрі до-
статньо обладнання для спостере-
ження за розвитком плода.

– Ризиків народження діток із 
вадами багато. Це і наслідки Чор-
нобильської катастрофи, і шкідливі 
звички батьків та їхні хвороби, пізнє 
материнство, гіпоксія плода тощо, – 
зазначає Ігор Дородних. – Від цих 
чинників важко дистанціюватися, а 
от запобігти їхнім наслідкам мож-
ливо.

Якщо жінка завагітніла, їй тре-
ба уважно ставитися до свого 
здоров’я. Не приймати ліків та віта-

дився із множинними вродженими 
вадами розвитку. Ще одна жінка на 
ранніх термінах вагітності поїхала 
на заробітки в Польщу. Працювала 
у тепличному господарстві зі шкід-
ливими речовинами. Дитинка теж 
народилася з вродженими вадами. 
Цим випадкам можна було запобіг-
ти, однак жінки злегковажили, – за-
значає генетик.

Медик вважає, що створення у 
ВОДТМО Центру катамнестичного 
спостереження полегшить про-
ведення оглядів новонароджених, 
які перебувають у групі ризику. Це 
недоношені дітки, малюки з малою 
масою тіла та діти з вродженими 
вадами розвитку, хромосомною та 
спадковою патологією, фетальним 
алкогольним синдромом. Батькам із 
малюками не доведеться вистоюва-
ти у загальних чергах – їх оглянуть 
усі вузькі спеціалісти, а за потреби 
скерують на додаткові обстеження.

ГОЛОВНЕ – ВЧАСНА 
КОРЕКЦІЯ

За словами Лариси Видиборець-
Лотоцької, координаторки проекту  
«Катамнез»,  період від 0 до 3 років – 
це період нашого найінтенсивнішо-
го розвитку та навчання. Тому його 
не можна втратити, оскільки саме 
раннє втручання може запобігти 
патологічному стану або зменшити 
його, що дозволить у подальшому 
цим дітям адаптуватися в суспіль-
стві, дасть можливість повноцінно 
жити.

Наразі систематизують дані та 
формують електронний реєстр ді-
тей, що потребують катамнестично-
го спостереження. За період з 2015 
до 2017 року в цьому списку було 
842 малюки, 529 з них – це дочасно 
народжені дітки – «ранні пташки», з 
яких у 142 було діагностовано вро-
джені вади розвитку, 146 народили-
ся з масою, меншою за 1500 грамів.

Лікарка порівнює цих малят із 
насінинками, за які моляться, щоб 
гарно проросли. Адже таким діт-
кам потрібен особливо ретельний 
догляд, який не завжди можна за-
безпечити на первинному рівні на-
дання медичної допомоги. Їх треба 
спостерігати в динаміці, щоб вчасно 
діагностувати проблеми та відкори-
гувати їх. 

– Дуже важливою є співпраця 
з сім’єю, батьки мають стати части-
ною команди, – наголошує Лариса 
Видиборець-Лотоцька.   

Фахівці ВОДТМО сподіваються 
на допомогу громадських органі-
зацій, усіх небайдужих у створенні 
комфортного, адаптованого до по-
треб дітей з обмеженими можли-
востями простору з відповідним 
оснащенням для проведення успіш-
ної абілітації та реабілітації.

непросте рішення: народжувати 
малюка чи позбуватися. Зазвичай, 
якщо вада операбельна, вагітність 
не переривають.

– Хірурги ВОДТМО успішно 
усувають вроджені вади немовлят. 
Спектр надання хірургічної допомо-
ги постійно розширюється у зв’язку 
з підвищенням рівня кваліфікації 
спеціалістів і появою сучасного 
обладнання. Збільшилася кількість 
нейрохірургічних операцій, які ра-
ніше проводили у Києві чи Львові, – 
зазначає Ігор Дородних.

ЗДОРОВІ БАТЬКИ – 
ЗДОРОВІ ДІТИ

За словами генетика ВОДТМО 
Світлани Калинки, у 2017 році на 
Волині народилося 427 дітей з вро-
дженими вадами розвитку (ВВР). Із 
них – 14 із синдромом Дауна, 13 ма-
люків із множинними ВВР. Вади не-
вральної трубки діагностували у 
10 новонароджених. Це – спинно-
мозкові кили, гідроцефалії, мікро-
цефалії.

– Жінка, яка планує вагітність, 
має бути здоровою, – наголошує ге-
нетик. – У майбутньої мами мусять 
бути всі щеплення, особливо проти 
краснухи (багряниці), кору та вітря-
ної віспи. Навіть легкий перебіг цих 
недуг у вагітної загрожує важкими 
множинними вадами розвитку в 
дитини, тому так важливо захисти-
ти вакцинацією дівчаток – майбут-
ніх мам. Жінки, які не перехворіли 
на згадані недуги, мають зробити 

щеплення перед зачаттям дитини. 
У такому випадку вагітність слід 
планувати не раніше, ніж через три 
місяці після вакцинації.  

Світлана Калинка радить май-
бутнім мамам обстежитися на інші 
інфекції та  захворювання щитопо-
дібної залози. Бажано зробити по-
сіви сечі на флору та чутливість до 
антибіотиків, оскільки ці обстежен-
ня можуть виявити інфекційні за-
хворювання сечостатевої системи, 
що загрожують перериванням ва-
гітності на різних термінах. Такі об-
стеження можна пройти у ВОДТМО.

На здоров’я майбутньої дитини 
впливають шкідливі звички жінки – 
куріння і вживання спиртних напоїв. 
Жінки, які зловживають алкоголем, 
мають високий ризик народити ди-
тину з так званим фетальним алко-
гольним синдромом, який включає 
фізичні та психічні вади. Куріння 
подвоює ризик розвитку позамат-
кової вагітності та народження ди-
тини з низькою масою тіла. 

Щоб простежити, як розвива-
ється плід, лікарі призначають УЗД 
на 11-13, 15-16 та 19-20 тижнях ва-
гітності. Якщо помічають вади пло-
да, то батьки вирішують, народжу-
вати чи ні.

– Батьки мають розуміти, що 
саме від них залежить, якою на-
родиться їхня дитинка. Треба 
дуже серйозно ставитися до свого 
здоров’я. У моїй практиці був випа-
док, коли вагітна обприскала отру-
тохімікатами город. Її малюк наро-

Після перших заморозків 
традиційно збільшується 

кількість людей, що зверта-
ються до травмпунктів. Згідно 
зі статистикою, з вивихами та 
переломами потрапляє більше 
жінок, ніж чоловіків. На дум-
ку експертів ВООЗ, остеопо-
роз посідає четверте місце за 
поширеністю після серцево-
судинних, онкологічних та ен-
докринних захворювань.

Про симптоми остеопорозу 
та особливості перебігу хвороби 
розповідає ревматолог, завідувач-
ка відділення реабілітації Луцької 
міської клінічної лікарні Наталія 
Кухарук.

– Остеопороз – це системне 
захворювання скелета, що харак-
теризується низькою кістковою 
масою та мікроструктурними по-
шкодженнями кісткової тканини, 

Детальнішу інформацію 
з описаних у статті 
питань усі зацікавлені 
можуть отримати в 
спеціалістів обласної 
дитячої консультативної 
поліклініки за адресою: 
м. Луцьк, 
просп. Відродження, 30, 
(0332) 25-40-90, 
vodtmo2@gmail.com

методи обстеження, як денсито-
метрія, комп’ютерна томографія, 
рентгенографія. 

У молодих людей це захво-
рювання виникає внаслідок ен-
докринних порушень, прийому 
лікарських засобів, захворювань 
органів травлення, нирок, крові, 
сполучної тканини. Остеопороз 
може виявитися внаслідок трива-
лого куріння, вживання алкоголю, 
порушення обміну речовин. Та-
кож однією з причин вважається 
малорухливий спосіб життя.

Дуже важливо виявити захво-
рювання на початкових стадіях, 
щоб запобігти його подальшому 
розвитку.

які призводять до підвищення 
крихкості кісток і, відповідно, до 
збільшення ризику переломів. Се-
ред дорослого населення України 
на остеопороз страждають 20-
39% жінок і 9-23% чоловіків.   Най-
більше від цієї недуги потерпають 
жінки, бо остеопороз стрімко роз-
вивається при порушенні гормо-
нального балансу в клімактерич-
ний період. Після 50 років, під час 
менопаузи, різко знижується ви-
роблення жіночого статевого гор-

мону естрогену, який  утримував 
в організмі кальцій. Характерною 
локалізацією остеопоротичних 
переломів є хребет, стегнова кіст-
ка, кістки передпліччя, плечова 
кістка, – каже медик.

За словами Наталії Кухарук, 
основною відмінністю остеопоро-
зу від інших захворювань опорно-
рухового апарату є практично 
повна відсутність клінічних ознак 
аж до переломів. Для діагностики  
остеопорозу використовують такі 

мінів без дозволу лікаря, їсти лише 
натуральні продукти, не вживати 
спиртного. Майбутня мама має 
пам’ятати: вплив деяких ліків на ор-
ганізм людини не вивчений. Препа-
рати можуть провокувати мутації. 
А інфекційні вірусні захворювання, 
перенесені у першому триместрі 
вагітності, можуть стати причиною 
вродженої вади малюка. Адже у 
цей період закладаються всі органи 
і системи плода.

Зазвичай у Центр планування 
сім’ї вагітних скеровують гінекологи 
з районів. Та часто пари приходять 
з власної ініціативи, прислухавшись 
до позитивних відгуків в інтернеті. А 
якщо в родині перша дитинка наро-
джується з вадами, то батьки звер-
таються до фахівців, щоб з’ясувати 
причину. Якщо ж під час УЗД вагіт-
ної запідозрили вроджені вади пло-
да, то батькам належить ухвалити 

kaztag.info

Здоров’я дитини залежить від батьків

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
Щоб уникнути проблем зі здоров’ям у 
поважному віці, треба не нехтувати руховою 
активністю. Адже сидячий спосіб життя сприяє 
втраті кісткової щільності. Дорослим від 19 до 
64 років щотижня потрібно мінімум 150 хвилин 
помірної аеробної активності. Наприклад, 
їздити на велосипеді або швидко ходити. 
У щоденному меню мають бути молоко та 
молокопродукти, свіжі овочі й фрукти, бобові, 

волоські горіхи, гарбузове та соняшникове 
насіння, олія. Натомість із раціону варто 
виключити цукор, вироби з борошна, каву, 
чай, алкоголь, м’ясні продукти заводського 
виробництва. 

У боротьбі з остеопорозом застосовують 
медикаментозне лікування: це різні препарати, 
які гальмують руйнування кісткової тканини і 
стимулюють ї ї утворення. Однак приймати їх 
слід лише за рекомендацією лікаря. 
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ВОЛИНСЬКІ СИЛАЧІ 
ПОВЕРНУЛИСЯ 
ДОДОМУ З МЕДАЛЯМИ
Коломия, Єгипет

Волинський спортсмен Михайло 
Малкуш на Кубку України з жиму 
лежачи в Коломиї встановив новий 
рекорд України серед юніорів. 
Волинянин у ваговій категорії до 
59 кг впорався з вагою 190 кг, що 
на 2,5 кг перевищує рекорд Європи, 
який належить йому ж.

Загалом за найвищі нагороди боро-
лися четверо представників команди 
Volyn Strength, яку очолює Олег Хом’як.

Ірина Воробйова у ваговій категорії 
до 72 кг із результатом 147,5 кг стала во-
лодаркою Кубка України у своїй категорії 
та абсолютною чемпіонкою серед жінок.

Софія Бабіляс посіла третю сходинку 
п‘єдесталу у ваговій категорії до 63 кг з 
результатом 80 кг. 

У командному заліку серед жінок ко-
манда Волинської області посіла третю 
сходинку.

Зауважимо, що Михайло Малкуш, 
Ірина Воробйова та Оксана Приходько 
пройшли відбір на чемпіонати світу і Єв-
ропи 2019 року.

Тим часом лучанин Анатолій Гречко 
здобув дві нагороди Чемпіонату світу 
з пауерліфтингу та жиму лежачи серед 
спортсменів з вадами зору: золото у три-
борстві, срібло у жимі.

Змагання відбувалися в єгипетсько-
му Луксорі. Гречко представляв Україну у 
ваговій категорії до 90 кг. Капітану укра-
їнської збірної втрутитися у боротьбу за 
нагороди не вийшло. А от у змаганнях 
ветеранів Анатолій здобув дві нагороди 
чемпіонату світу: золото у триборстві й 
срібло у жимі.

ЛУЦЬКІ БІГУНИ 
ПЕРЕМОГЛИ В 
УКРАЇНСЬКІЙ 
ТРЕЙЛОВІЙ ЛІЗІ
Івано-Франківська область

Лучанка Олена Яцук за підсумками 
2018 року стала переможницею 
Ukrainian Trail League у Великій лізі. 
А в Малій лізі на п’єдестал піднявся 
теж представник Волині – Валерій 
Макарук.

Ukrainian Trail League – це відкриті 
змагання серед спортсменів-аматорів, 
які включають чотири забіги на ультра-
марафонських дистанціях та менших.

Ліга починається з Ice Trail (льодового 
забігу), де учасники долають дистанцію 
взимку, часто сніговим покровом. 

Потім стартує Burning Head («спекот-
ні голови»), що відбувається в тому числі 
піщаним ґрунтом на півдні країни в умо-
вах спеки. 

Chornohora Sky Marathon (лижний 
марафон) триває в горах, Чорногірським 
хребтом із забігами на найвищі вершини 
України. 

Фінальний забіг відбувся цих вихід-
них у Карпатах. Це був Wet Hills («мокрі 
схили»), він вирізняється різкими схила-
ми численних балок та ярів з дрібними 
струмками, які треба перетинати.

У Великій лізі враховано результа-
ти найдовших забігів кожного заходу, а 
в Малій – середні результати кожного 
заходу. За кожен забіг Ліги спортсмен 
отримує бали учасника, які й визначають 
переможця.

пауерліфтинг

сильні духом

перша ліга

єдиноборства

пияки нам не друзі

третій тайм

Трускавець

У Трускавці відбувся 
чемпіонат Європи з 
хортингу серед усіх 
вікових категорій. 
Географія змагань 
доволі широка – понад 
500 учасників із 14 країн. 

Приємно, що додому зі сріб-
ною медаллю повернувся й лу-
чанин Ярослав Головій (вагова 
категорія до 60 кг, розділ «Сутич-
ка»). Крім того, юнак здобув брон-
зу в розділі «Двобій» та отримав 
відзнаку за найкращу техніку на 
турнірі серед юнаків.

Золото в розділі «Форма» діс-

«ВОЛИНЬ» ЗИМУВАТИМЕ ТРЕТЬОЮ

ЛУЧАНИ – ПРИЗЕРИ 
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

М Команда І В О

1 Дніпро-1 17 46-10 43

2 Металіст 1925 17 27-8 38

3 ВОЛИНЬ 17 31-19 36

4 Колос 16 27-7 32

5 Оболонь-Бровар 17 21-12 32

6 Авангард 17 32-17 29

7 Інгулець 17 19-23 24

8 Балкани 16 17-21 20

9 Миколаїв 15 14-17 19

10 Прикарпаття 17 21-20 17

11 Суми 17 18-39 15

12 Гірник-Спорт 17 19-36 14

13 Рух 16 12-27 11

14 Агробізнес 17 10-19 10

15 Зірка 17 10-49 4

facebook.com
/oleg.khom

yakВолиняни на Кубку України

лині» справа гальмувалася. Нові 
тренери влітку класно вгадали 
із Кожановим, Горопевшеком, 
Козьбаном і Карпенком. А от ті, 
хто прийшов упродовж сезону 
(Зінченко і Бартуловіч), суттєво 
гру не посилили. 

Взимку треба посилитися в 
центрі поля, який часто «гуляв» 
і не був на вигляд монолітним. 
Сюди обов’язково взимку треба 
знайти принаймні двох хавбеків, 
ідеально – і оборонного, і атаку-
вального плану. 

Тактична гнучкість коман-
ди – на зборах і під час доукомп-
лектації команди слід награва-
ти різні варіанти ведення гри. 
Кілька разів Тлумаку вдавалося 
переламати хід матчу замінами, 
але це трап лялося із командами 
нижчого рівня. Щось зробити із, 
наприк лад, «Дніпром» чи «Мета-
лістом» не вдалося. 

Тлумак після завершального 
матчу сказав, що взимку відбу-
деться ротація складу, з команди 
піде чимало виконавців, особли-

талося Олексію Дерлюку та Марії 
Фесик, яка також стала срібною 
призеркою чемпіонату в розділі 
«Двобій».

Хортинг започаткували ще 
в часи Запорізької Січі. Аби гар-
тувати тіло, козаки збиралися в 
коло – хорт – і влаштовували все-
редині нього поєдинки. Проте, 
щоб серйозно не травмуватися, 
ударної техніки не використову-
вали. Лише борцівську. Поєдин-
ки в розділі «Сутичка» тривають 
від 2 до 5 хвилин, залежно від 
віку учасників. У розділі «Форма» 
спортсмени послідовно викону-
ють комбінації на основі стійок, 
переміщень, блоків та ударів. 
Оцінюють знання техніки, темп, 
дотримання етикету.

ОЛІМПІЙСЬКОГО ЧЕМПІОНА З 
КЕРЛІНГУ ДИСКВАЛІФІКУВАЛИ 
ЗА ВИХІД НА МАТЧ НАПІДПИТКУ 

САЛАХ ВИБАЧИВСЯ ПЕРЕД 
ДІВЧИНКОЮ ЗА ПІЗНІЙ ГОЛ 

Тренує хортингістів Сергій П’ятіков

fcvolyn.net
facebook.com

/oksana.golovij

во ті, хто був у «Волині» ще з ми-
нулих сезонів. 

Тільки три поразки і три нічиї 
у першій частині сезону – резуль-
тат не найгірший, особливо на тлі 
минулого сезону, коли титанічни-
ми зусиллями вдалося врятувати-
ся у Першій лізі. Але, якщо зважи-
ти на підбір виконавців і бюджет 
«Волині», то хотілося б і більшого. 
В тому числі й щодо популяриза-
ції футболу та клубу в регіоні.

Луцька «Волинь» 
поступилася 
другою 

сходинкою в турнірній 
таблиці харківському 
«Металісту». 

Це сталося після невиразної 
нічиєї хрестоноців із волочись-
ким «Агробізнесом» (0:0). Коман-
да Андрія Тлумака, ослаблена 
відсутністю через різні причи-
ни чотирьох гравців основного 
складу, не спромоглася бодай на 
один гольовий момент біля воріт 
одного з аутсайдерів ліги.

Завершальний матч цього 
року став доволі показовим для 
«Волині». Власне, у ньому від-
крилися, наче на долоні, усі хиби, 
які слід виправити взимку, щоб 
втриматися у групі лідерів і пре-
тендувати на вихід в УПЛ. 

У Тлумака не було якісної 
лави запасних, і коли в нього 
вилітали лідери або ж у них не 
йшла гра, з набором очок у «Во-

facebook.com
/m

akarukv

Спортсмени на старті трейлу

Канада

Канадського керлінгіста Рая-
на Фрая відсторонили від участі в 
етапі Світового туру у канадсько-
му місті Ред-Дір через вихід на гру 
в стані алкогольного сп’яніння.

Разом з чемпіоном Олімпіади-
2014 у Сочі в складі збірної Канади 
дискваліфікували всю його коман-
ду, адже й інші члени збірної ви-
йшли на лід у нетверезому стані.

«Вони були дуже п’яні, лая-
лися і ламали щітки, поводилися 

неприйнятно», – сказав пред-
ставник оргкомітету.

Канадці також влаштува-
ли безлад в роздягальні. Гравці 
інших команд скаржилися, що 
Фрай і його партнери по команді 
зачіпали їхні речі в роздягаль-
ні. Отож, після великої кількості 
скарг від учасників і глядачів 
організатори ухвалили рішення 
дискваліфікувати їх.

Згодом Фрай перепросив за 
свою поведінку.

фанати

чужа кишеня

УКРАЇНСЬКІ ФАНИ ВІДПОВІЛИ 
НА ПОЛЬСЬКИЙ LWOW СИНЬО-
ЖОВТИМ «ХЕЛМОМ»

МЕССІ ЗАРОБЛЯЄ 800 ЄВРО 
ЗА СЕКУНДУ

Словаччина

Уболівальники на гостьо-
вому секторі поєдинку матчу 
Словаччина – Україна вивісили 
український прапор, на якому 
було написано «Хелм».

Це було відповіддю укра-
їнських уболівальників на дії 
польських фанів. Річ у тому, що 
під час товариського матчу між 
збірними Польщі та Чехії по-
ляки вивісили банер з назвою 
міста Львова на тлі прапора 
Польщі, а також із написом 
«Львів – колиска польського 
футболу».

Італія

Спортивний журналіст 
Танкреді Палмері опублікував 
топ-10 найбільш високоопла-
чуваних футболістів світу. Рей-
тинг створив на основі власних 
даних.

Найвищі доходи виявили-
ся у нападника «Барселони» 
Ліо неля Мессі. Вони склали 
€40 млн на рік. Це €788 за секун-
ду. На другому місці – форвард 
туринського «Ювентуса» Крішті-
ану Роналду з €31 млн. Трійку 
замкнув нападник ПСЖ Неймар, 
який отримує €30 млн на рік.

Далі до списку потрапили 
хавбек японського клубу «Віссел 
Кобе» Андрес Іньєста – €25 млн, 
півзахисник китайської коман-
ди «Шанхай Теллейс» Оскар – 
€24 млн, нападник англійського 
«Манчестер Юнайтед» Алексіс 
Санчес – €22,5 млн, форвард іс-
панського «Атлетіко» Антуан 
Грізманн – €20 млн, нападник 
китайського клубу «Шанхай 
СІПГ» Халк – €20 млн, захисник 
китайської команди «Хебей Чай-
на Форчун» Хав’єр Маскерано – 
€19 млн і хавбек катарського клу-
бу «Аль-Садд» Габі – €19 млн.

Єгипет

На матч за участю нападни-
ка збірної Єгипту і «Ліверпуля» 
Мохаммеда Салаха прийшла ма-
ленька дівчинка з плакатом «Са-
лах, будь ласка, забий гол. Мені 
треба йти додому виконувати до-
машнє завдання».

Але забити гол збірній Тунісу 
єгиптянин зміг лише на 90-й хви-
лині матчу. Врешті-решт його ко-
манда перемогла з рахунком 3:2.

У своєму Twitter футболіст 
перепросив маленьку фанатку за 
таке довге очікування.

«Я намагався, щоб ти пішла 
додому раніше. Мені шкода, що 

протримав тебе на стадіоні до 
останньої хвилини. Сподіваюся, 
вчитель зрозуміє ситуацію», – про-
коментував ситуацію Салах, який 
є одним з найбільш популярних 
спортсменів на Близькому Сході.

goal.com

facebook.com
/rom

abra

Салах – один із найулюбленіших 
в арабському світі футболістів

Фанати нагадали полякам, хто 
колись заснував Хелм

Матч між Словаччиною та 
Україною завершився розгром-
ною поразкою синьо-жовтих з 
рахунком 1:4.

Тренер хрестоносців 
анонсував кадрові зміни, 
які проведуть узимку
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меню

домоведення

на закуску

дешево й дієво

альтернатива

ЯКЕ ХАРЧУВАННЯ, ТАКЕ Й ЗДОРОВ’Я

ФІЛІЖАНКА РИСУ – 
НАЙКРАЩИЙ 
АРОМАТИЗАТОР

БУРЯКОВА ІКРА

ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ІЗ 
ГОСПОДАРСЬКОГО МИЛА

ТРАВИ ПРОТИ ГОЛОВНОГО БОЛЮБІСКВІТ НА ВОДІ
• 3 яйця • 1,5 скл. цукру • 150 г масла 
• 100 г олії • 0,5 ч. ложки солі 
• 4 ст. ложки какао • 300 г борошна 
• 40 г крохмалю • по 1 ч. ложці соди 
і розпушувача (з чубком) 
• 1 скл. окропу або гарячої розчинної 
кави • можна додати ванілін 

Сухі інгредієнти вимішати окремо, 
борошно бажано просіяти. Яйця збити 
з цукром, сіллю, розтопленим маслом 
і молоком. Потім всипати суху суміш, 
гарно вимішати й наприкінці влити 
окріп. Тісто буде рідкувате, але додава-
ти борошна не треба. Вилити у форму і 
випікати 45 хв за 180°С. Готовність пе-
ревіряйте зубочисткою. Готовий пля-
цок має вистигнути. Потім його слід за-
горнути в харчову плівку і покласти на 
холод, краще на ніч. Зранку розрізати 
і змащувати кремом. Бісквіт виходить 
вологим, його можна не просочувати. 

до кави

Від головного болю 
нині потерпають 
люди різного 

віку. Найпростіший 
спосіб позбутися 
неприємних симптомів – 
випити пігулку. Однак 
натуропати радять 
скористатися 
лікарськими травами. 

М’ята – дієвий і смачний засіб 
проти головного болю. Її додають 
у чай, а ефірну олію наносять без-
посередньо на шкіру. Лише кіль-
ка крапель, нанесених за лінією 
зростання волосся, допомагають 
полегшити головний біль.

Валеріану зазвичай вико-
ристовують як снодійне, вона має 
седативну і розслаблювальну дії. 
Вважається корисною при мігре-
нях – заспокійливо впливає на цен-
тральну нервову систему і зменшує 
тяжкі наслідки від мігрені.

Висушені квіти й бутони ла-
ванди використовують у вигляді 
подушечок і мішечків, які кладуть 
на обличчя. Можна також поди-
хати олійкою лаванди. Для цьо-

го потрібно 2-3 краплі капнути у 
склянку окропу. Крім того, олійку 
можна наносити на шкіру голови 
за лінією зростання волосся.

Насіння коріандру викорис-
товували для лікування головно-
го болю і мігрені в деяких давніх 
культурах. Найчастіше у вигляді 
інгаляцій – 1 ч. ложку подрібнено-
го насіння додають у 2 скл. окро-

пу. Отри-
маний відвар 
також можна пити. Настояти про-
тягом 10 хв, відцідити його і спо-
живати підсолодженим.

Шавлія помічна проти гор-
монального головного болю. 
Її більші дози використовують 
для лікування болю від напруги. 
1 ч. ложку сировини запарюють 

склянкою окропу на ніч. П’ють 
зранку натще. 

Корінь солодки особливо 
корисний при головних болях, 
спричинених нирковою недо-
статністю. Утім, якщо вам важко 
переносити цей аромат, краще 
відмовитися від його вживання. 

Вербена корисна при голов-
них болях під час ПМС, болю від 
напруги, нервів чи тривоги. Реко-
мендовано вживати невеличку 

кількість настоянки або спо-
живати як чай. Можна ско-
ристатися й ефірною олій-

кою вербени. 
Корінь імбиру 

ефек тивно полегшує го-
ловний біль, пов’язаний 

із застудою, вірусами та 
інфекціями носових пазух. Імбир 
контролює процес запалення та 
полегшує симптоми. Корінь мож-
на натерти і залити окропом, як 
чай. Ще його можна використо-
вувати як інгаляції: подрібнити 
та додати в окріп. Обидві форми 
вживання зменшують інтенсив-
ність головного болю.

Чай здатен заспокоїти і розслабити

netm
igraine.com
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• 2 кг столових буряків • по 1 кг моркви й 
цибулі • 800 г помідорів (можна замінити 
томатним соусом) • 80 мл оцту
• стручок гіркого перцю  • 250-300 мл олії 
• 1 ст. ложка солі (з чубком) • 2-3 ст. ложки 
цукру (з чубком) • головка часнику 
• спеції (духмяний перець, насіння кропу, 
лаврове листя)

Моркву натерти, цибулю порізати, як 
на засмажку. Підсмажити овочі в олії, доки 
не стануть прозорими. Влити змелені на 
м’ясорубці помідори і гірку перчину, довес-
ти до кипіння. Додати натерті сирі буряки і 
спеції. Вимішати й тушкувати на слабкому 
вогні 1,5 год. Наприкінці додати оцет і час-
ник, пропущений через прес. Киплячу масу 
розкласти у банки й закатати. Перевернути і 
вкутати на 12 годин. 

Виходить шість півлітрових слоїків смач-
ної соковитої ікри. 

ГІРЧИЦЯ 
ПО-ДОМАШНЬОМУ
• 60 г гірчичного порошку • 1 ст. ложка олії 
• по 1 ч. ложці оцту та меду • 150 г молока 
• дрібка солі

Якщо любите гострішу приправу, можна 
додати часник або хрін.

Усі продукти добре вимішати й викласти 
в скляну баночку, закрити кришкою і поста-
вити у холодильник.

Україна входить у трійку країн Європи 
з найнижчим рівнем калорійності 

раціону громадян. При цьому наші 
земляки витрачають на їжу понад поло-
вину прибутків, а в Європі – близько 12%.

Не задовольняє експертів ООН і якість ра-
ціону українців. Лише хліба, овочів і яєць ми 
споживаємо згідно з європейськими норма-
ми. А от м’яса їмо на 35% менше, ніж потрібно. 
Добову потребу білка можна було б надолу-
жити за рахунок риби й молокопродуктів, але 
ми їх споживаємо удвічі менше від норми.

А картоплі українці їдять багато – на 16% 
більше, ніж належить. Відомий дієтолог 
Борис Скачко вважає, що картопляна 
дієта, багата на вуглеводи, може 
призвести до цукрового діабе-
ту. Тому рекомендує замінити 
бульбу гречкою, кукурудзою 

Ця порада актуальна, якщо ви живете у 
вологому приміщенні, або ж винаймаєте 
житло зі сторонніми запахами.

Вам знадобляться філіжанка сирого рису, 
10-20 крапель улюбленої ефірної олійки і 
скляна баночка з кришечкою із тканини, що 
дихає.

Поставте такі баночки скрізь: у шафі для 

Господині, які використовують цей 
саморобний порошок, не визнають 

пральних засобів із крамниці. І 
радять приготувати диво-засіб за 
випробуваним рецептом. 

5 шматків господарського мила на-
терти на тертці, додати таку ж кількість 
соди і 10-15 крапель улюбленої ефірної 
олійки. Складники вимішати й викласти 
у скляну банку. Для прання кілька ложок 
засобу засипають у барабан пральної 
машинки. Доведено, що всі речі перуть-
ся ідеально, набувають легкого аромату 
м’яти чи цитрусу, не кошлатяться, не ли-
няють. Такий порошок безпечний для ди-
тячого одягу. 

І наостанок кілька порад. 
На екопорошок згодяться і змилки з туа-

летного мила. На одне прання беруть 5 на-
тертих змилків і 2 ст. ложки соди. 

Мило краще натирати на дрібнішій терт-
ці – воно ліпше розчиниться і не залишить 
білих слідів на одязі. 

Не кидайте багато суміші на одне пран-
ня, достатньо 2-3 ст. ложок. 

Екопорошок можна 
приготувати зі змилків 
туалетного мила

new
sdaily.com
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одягу, у ванній кімнаті, в кухні на видному 
місці, у спальні. Різницю помітите через 5-6 
днів. Залежно від кількості вологи та сто-
ронніх запахів, одна баночка буде працюва-
ти 3-6 місяців. Якщо ви живете на цоколі, то 
тільки 1-2 місяці, потім її доведеться міняти.

і пшоном. Адже незбалансоване харчування 
погіршує імунітет, знижує працездатність і 
скорочує життя.

Фахівці радять збагачувати щоден-
ний раціон доступними морепро-

дуктами: салатом з морської ка-
пусти, оселедцем чи тюлькою. 

На столі щодня мають бути 
горіхи, мед, салати з овочів.  

ий дієтолог 
топляна

може 
абе-
и

Фахівці
ний ра

дукт
пуст

Н

prostoinfo.com

ideireceptov.ru
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Приклад має більше наступників, ніж резон. Крістіан Бові

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не ак-
центуйте увагу на дрібницях, зосередь-
теся на найголовнішому. Ви зараз то-
вариські й легкі на підйом. Буде багато 

зустрічей з друзями та знайомими, запла-
нованих і незапланованих. Постарайтеся реаль-
но оцінити свої сили.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Події, 
які відбудуться, можуть позбавити вас 
деяких давніх комплексів. Частину пла-
нів можуть порушити непередбачувані 
обставини. У вихідні можливі пригоди, які, 
втім, не обіцяють особливої небезпеки. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Ви, схоже, зараз трохи нервуєте, але не 
варто дозволяти емоціям вас здолати. 
З’являться нові ділові партнери, будьте 

з ними чесні та неупереджені. Ви зможе-
те зробити правильний вибір та відчути спокій і 
гармонію. 

РАК (22.06 – 22.07). Вам дове-
деться відстоювати свої інтереси, а це 
часом дуже непросто. Постарайтеся 
контролювати ситуацію й діяти розум-
но. Довіряйте інтуїції. Родичам може 
знадобитися ваша допомога. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). На вас очі-
кують нові цілі та життєві установки. 
Намагайтеся не витрачати дорогоцін-
ний час даремно. Усе задумане може 

здійснитися, якщо ви спокійно й чітко 
будете робити свою справу. Не варто починати 
нові проекти. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Роботи 
буде багато, причому найрізноманіт-
нішої, тому одне з важливих завдань – 
вибрати першочергові справи й те, що 
можна відкласти. Вам треба навчитися 
відстоювати свої інтереси. Друзі зможуть допо-
могти у важливій справі.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Бажа-
но не засмучуватися й не шкодувати 
себе. Шукайте у всьому позитив. Мож-
ливо, буде змінюватися ваш погляд на 

певні матеріальні та духовні цінності. І 
це може позитивно позначитися на вашій долі. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Приховані проблеми стануть явними, а 
отже, пора їх розв’язувати. Тим самим 
ви позбудетеся серйозних труднощів 
у майбутньому. Загалом зрозумієте, що 
все складається добре. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). На-
стає досить сприятливий період, але 
пам’ятайте, що конкуренти не дріма-
ють. Не варто демонструвати всім і кож-

ному свої вразливі місця. Рішучість – це 
чудово, але все-таки іноді краще виявити стри-
маність.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Імо-
вірні порушення зобов’язань з боку 
партнерів і, як наслідок, конфлікт. Не 
варто його роздмухувати. Вам удасться 
все залагодити. Імовірні ускладнення у 
взаєминах з керівництвом. Настає час переоцін-
ки цінностей. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви 
можете бути всерйоз завантажені ро-
ботою, доведеться вникати в безліч 

різноманітних питань і ухвалювати від-
повідальні рішення. Зате ви зміцните свій 

авторитет. Треба буде виявити наполегливість.
РИБИ (21.02 – 20.03). Нама-

гайтеся не встрявати у конфлікти на 
роботі, без вас усе з’ясують. Доведеть-
ся ухвалювати серйозне рішення, від 
якого можуть залежати ваші найближчі 
перспективи.

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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22 листопада – Іван, Олександр, 
Порфирій, Мотря, Максим
23 листопада – Орест, Костянтин, 
Юрій, Родіон, Георгій
24 листопада – Віктор, Максим, 
Степанида, Федір, Вікентій
25 листопада – Сава, Іван, Ніл, Клавдія
26 листопада – Іван, Герман, Никифор, 
Манефа
27 листопада – Григорій, Федора, 
Пилип, Дмитро
28 листопада – Варвара, Дмитро, 
Гурій, Іван

22 листопада – Іван, Олександр, 
Порфирій Мотря Максим

іменинники тижня

погляд у минуле ЗА 100 КМ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» 
БРАВ ШІСТЬ ЛІТРІВ БЕНЗИНУ

В в

– Веню, мені здається, що я таки досяг-
нув фінансової стабільності.

– Це як?
– Грошей не було, немає і, схоже, не 

буде.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Газ, нафта належать народу. Це зрозу-
міло. Незрозуміло, чому народ сам собі 
продає їх за такі шалені гроші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, розумієте, у нас з дружиною 
до смішного доходить.

– І що?
– А ось далі – ніяк.

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

Три ковбої скачуть прерією. У них на 
шляху – глибокий яр.

Білл каже: 
– Ковбой я чи не ковбой? 
Розгін, стрибок – ех, не долетів...

Боб: 
– Ковбой я чи не ковбой?
Стрибнув і впав у прірву.
Джо: 
– Ех, ковбой я чи не ковбой? 
Пришпорив коня, взяв розгін. Раптом 

біля самого краю прірви кінь різко зупиня-
ється і каже:

– Ти ковбой, ти і стрибай.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фотограф на весіллі:
– А де ж наша щаслива пара?
Один з гостей:
– Та ось же вони – наречена і її мама...

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

Під час обіду чоловік звертається до 
дружини:

– Люба! Чудові грибочки! Звідки ре-
цепт?

– З детектива...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прийшли син з батьком на риболовлю. 
Батько каже:

– Синку, дай мені хліб для підгодівлі.
– Я його з’їв.
– Тоді дай мені кашу.
– Я її теж з’їв.
– То доїдай черв’яків і пішли додому.

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

З огляду на дуже важку роботу, депутати 
змушені отримувати середньостатистичну 
зарплату щодва дні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У дитини в школі перші батьківські збо-
ри. Попередили, що треба взяти з собою 
паспорт. Мабуть, відразу будемо оформля-
ти кредит.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Люсю, налий грамів сто.
– Зранку на пияцтво потягнуло?
– До чого тут пияцтво? Мені треба таб-

летку запити...

ОВЕН (21.03 – 20.04). Н

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 22 – 28 листопада
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22 листопада 1960 
року з конвеєра 

автомобільного 
заводу «Комунар» 
зійшла перша партія 
нових мікролітражних 
легкових автомобілів 
ЗАЗ-965 – 
«Запорожець».

Героя численних анекдо-
тів та справді народний авто-
мобіль усього СРСР випускали 
з 1960 до 1994 року. Коштував 
«Запорожець» дешево – три 
тисячі рублів, тоді як ціни на 
«Москвич» та «Жигулі» старту-
вали від п’яти тисяч. До того ж, 
щоб придбати «Запорожця», 
не потрібно було ставати в 
чергу, авто можна було купити 
будь-де.

Перша модель – ЗАЗ-965 – 
була чотиримісною. Двоє две-
рей відчинялися назад, а не 
вперед. «Запорожець» мав 
швидкість 90 км/год, а на 

100 км брав усього шість літрів 
бензину.

Друга модель авто зовніш-
нім виглядом кардинально 
відрізнялася від першої. У са-
лоні побільшало місця, двері 
відчинялися традиційно, як в 
інших автомобілів – уперед, а 
двигун отримав більше «коня-
чок» – 41. Окрім цього, ЗАЗ-968 
мав двоконтурні гальма, реме-
ні безпеки й міг розігнатися аж 
до 120 км/год.

Кожне покоління «Запо-
рожців» мало прізвисько: 
ЗАЗ-965 – «Горбатий», ЗАЗ-966 
і ЗАЗ-968 – «Вухатий», ЗАЗ-
968А – «Мильниця». 

Останнім нащадком ЗАЗ-
965 є ЗАЗ-1103 «Славута». Цю 
модель припинили випускати 
в 2011 році через вимоги Єв-
росоюзу. 

Загалом з конвеєра зійшло 
понад 3,5 мільйона «Запорожців»

drive.com
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ПОНЕДІЛОК 26 листопада
06.00 Огляд світових подій
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
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, 23.30 На Часі
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Ієсодо»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 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 «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Гонитва за тінями»
23.00 У фокусі Європа
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

06.30, 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, 19.25, 22.45, 01.10, 
02.50, 03.55, 05.25 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
11.50 Щоденник Дитячого 

«Євробачення-2018»
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Дитячий пісенний конкурс 

Євробачення-2018. Фінал
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
00.00 Телепродаж Тюсо
04.00 #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, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку – 8»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради 

кохання»
21.45 «Міняю жінку – 14»
23.30, 00.50 «Танці з 

зірками»
04.30 Т/с «Життя і доля»

05.55 Все буде добре! 16+
08.05 Х/ф «Вам і не 

снилося»
10.00 Зважені та щасливі 
13.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
20.00, 22.50 Хата на тата 
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

03.00 Зона ночі
03.45 Абзац
05.29, 06.40 Kids Time
05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.45 М/ф «Втеча з планети 

Земля»
08.20 Х/ф «Супернова»

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 «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Т/с «Своя 

правда»
15.50 «Чекай мене. 

Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55, 05.15 

«Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Хроніки зради»
02.35 Т/с «Банкирши»
03.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 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, 13.25 Х/ф «Ясон та 

аргонавти»
15.35, 16.20 Х/ф «Міцний 

горішок-3: Помирати з 
піснею»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Шоугьолз»
03.05 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Пухнасті 
проти зубастих»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00, 21.30 
Одного разу під 
Полтавою

14.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00, 00.00 Чотири 
весілля

21.00 Зірконавти
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
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, 03.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.45 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 «Хроніки 

Ріддіка»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.00 Х/ф «Вірус»
12.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
15.00 Х/ф «Бунтар Один. 

Зоряні Війни: Історія»
17.40, 02.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за ревізором
00.15 Таємний агент

СЕРЕДА 28 листопада
06.00, 09.00, 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, 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 «Ієсодо»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.15 Т/с «Гонитва за тінями»
13.00 Завтра-сьогодні
13.30 Відкрита влада. МІСТО
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Глобал 3000
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Гонитва за тінями»
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
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 Новини

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

09.30, 11.50, 14.20, 22.45 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
19.00 Шахтарська зміна
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.20 Букоголіки
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена історія
02.25 Наші гроші
04.00 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

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 «ТСН»

09.30, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.20 «Міняю жінку – 8», 
8 серія

14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради 

кохання»
21.45, 22.55 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
00.05, 00.50 Х/ф «Холодне 

літо 53-го»
02.20 Т/с «Життя і доля»

06.55 Все буде добре!
08.55, 19.00, 00.05 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.00, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.10 Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок 16+

15.30 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
01.10 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 01.05 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

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 «Перша спроба»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45, 05.20 

«Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Фото на 

документи»
02.30 Т/с «Банкирши»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

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, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великім місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.00, 13.20 Х/ф 

«Відчиніть, поліція-3»
14.45, 16.25, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «СонцеЮ що 

сходить»
02.10 Т/с «Прокурори»
02.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Золота 
гуска»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 14.30, 20.00, 
21.30 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 ЛавЛавCar 3
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»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Екси 16+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
22.10 Х/ф «Підпільна 

арена»
01.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 27 листопада
06.00, 09.00, 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, 14.00, 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 «Ієсодо»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.15 Т/с «Гонитва за тінями»
13.00 На часі: Питання – Відповіді
14.15 Все про спорт
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 У фокусі Європа
19.15 Відкрита влада. МІСТО
22.15 Т/с «Гонитва за тінями»
23.00 Глобал 3000
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
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
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, 11.50, 14.20, 22.45, 01.10, 
02.50, 03.55 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
11.25, 14.05 Телепродаж
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 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Розсекречена історія
02.25 Складна розмова
04.00 #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, 11.10, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку – 8», 
7 серія

14.40 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради 

кохання»
21.45, 23.45, 00.50 

«Інспектор. Міста»
01.45 Х/ф «Гіркі жнива»

07.00, 15.25 Все буде 
добре!

09.05, 19.00, 00.00 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.05, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.05 Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок 16+

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

03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 01.25 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 00.25 Київ вдень та 

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 «Перша спроба»
12.30 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Влітку я віддаю 

перевагу весіллю»
02.30 Т/с «Банкирши»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великім місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
12.35, 13.20 Х/ф 

«Командос»
14.55, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Пограбування 

по-італінськи»
02.00 Т/с «Прокурори»
02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.20 М/ф «Епік»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 14.30, 20.00, 

21.30 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 ЛавЛавCar 3
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?»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

напрокат»
09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Варьяти 12+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
22.10 Х/ф «Іноземець»

ЧЕТВЕР 29 листопада
06.00, 09.00, 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, 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 «Ієсодо»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 04.00 Знай 

більше!
12.15 Т/с «Гонитва за тінями»
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Євромакс
19.15 Запитай у депутата
22.15 Т/с «Гонитва за тінями»
23.00 Завтра сьогодні
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
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, 11.50, 14.20, 16.45, 22.45, 

01.10, 02.50, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Марії Бурмаки «Нове та 

улюблене»
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена історія
02.25 Складна розмова
04.00 #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, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.20 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради 

кохання»
21.45 «Гроші 2018»
22.30 «Право на владу 

2018»
00.50 Т/с «Життя і доля»

06.55 Все буде добре! 12+
09.00, 19.00, 00.00 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.05 МастерШеф 12+
13.10 Битва екстрасенсів. 

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

щасливі 12+
01.05 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 01.10 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 00.05 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

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 «Дружина 
генерала»

12.30 Х/ф «Ас з асів»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Інтердівчина»
02.35 Т/с «Банкирши»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

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 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великім місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
13.25 Х/ф «Каратель»
15.00, 16.25, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.45 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
01.55 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Нове 
вбрання короля»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 14.30, 20.00, 
21.30 Одного разу 
під Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
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?»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.50 Т/с «Відчайдушні 

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

16+
22.10 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»
01.05 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 30 листопада
06.00, 09.00, 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, 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 «Ієсодо»
10.00, 04.45 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 03.00, 04.00 

Знай більше!
12.15 Т/с «Гонитва за тінями»
13.00 Євромакс
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Ієсодо»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій

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)

19.46 «Виборчий округ»
20.11 Д/с «Акулячий маг»
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, 11.50, 14.20, 16.45 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Д/ц «Гордість світу»
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена історія
02.25 Роздягалка
04.10 Koktebel Jazz Festival
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

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, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку – 8», 
10 серія

14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.30 «Ліга сміху 2018»
22.30 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова»
23.15 «Розсміши коміка»
01.15 «Вечірній Київ»
05.20 «Чистоnews 2018»

06.35 Хата на тата 12+
11.20 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
13.15 Т/с «Кафе на 

Садовій»
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 
22.50 Ультиматум 16+

03.00 Абзац
04.35, 05.29 Kids Time
04.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
05.30, 00.50 Київ вдень та 

вночі 16+
06.30 Ревізор

06.15 «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 «Дружина 
генерала»

12.30 Х/ф «Бінго Бонго»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
23.50 Х/ф «Міський 

романс»
04.00 «Удачний проект»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Юрій Яковлев. 

Смішний. Серйозний. 
Справжній»

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

Факти
04.45 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великім місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф 

«Ланцюгова реакція»
14.55, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 00.30 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
03.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.25 Х/ф «Бібі та 

Тіна»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 14.30, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00 Зірконавти
15.00, 03.40 

Віталька
16.00 Х/ф «Вихід: 

Боги та царі»
19.00 Чотири 

весілля
21.00 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка»

23.00 Х/ф «Життя і 
мета собаки»

01.00 Теорія зради
02.50 Панянка-

селянка
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, 04.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Сліди в 

минуле»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 

«Обираючи долю»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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09.00 Страсті за ревізором
11.45, 21.40 Пацанки. Нове 

життя 16+
16.15, 19.00 Топ-модель 

16+
23.00 Екси 16+
01.50 Служба розшуку дітей
01.55 Зона ночі
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СУБОТА 1 грудня
06.00, 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, 23.30, 
02.00 На Часі

10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.15, 12.00, 14.15, 21.45, 00.15, 

02.45 Як це було
10.30 Глобал 3000
11.00 М/с «Ієсодо»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
16.15 Концерт гурту «Бумеранг»
17.00 Все про спорт
18.00 На часі
19.05 Завтра сьогодні
19.30 Огляд світових подій
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Справа Дойла»
01.00 Концерт гурту «Бумеранг»
03.00 Знай більше!

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40, 19.13 Тема дня
14.09 «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
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Гала — концерт з 

фестивалю авторської 
пісні

06.00, 09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Цікаво.com»
11.05, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
14.50, 16.00, 03.20 Погода
15.00 По обіді шоу
16.10 Спільно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 Д/ц «Неповторна природа»
23.00, 03.30 Світло
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»
02.05 Д/ц «Смаки культур»
04.20 Війна і мир

06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.25 «Світське 

життя 2018»
12.20 Т/с «Між нами, 

дівчатами»
16.25 «Вечірній квартал 

№2 2018»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.30 «Вечірній квартал 

№3 2018»
00.30 «Ліга сміху 2018»
04.35 «Розсміши коміка»

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

07.25 Караоке на 
Майдані

08.25 Все буде смачно!
09.25 Битва екстрасенсів 
11.30 Т/с «Одружити не 

можна помилувати»
15.50 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
23.35 Х-Фактор. 

Підсумки голосування
00.25 Ультиматум 16+

03.00 Зона ночі
05.29, 06.44 Kids Time
05.30 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.45 Заробітчани
08.45 Варьяти 12+
12.45 Хто зверху? 12+
16.45 М/ф «Шрек 2»

08.35 «Слово 
Предстоятеля»

08.45 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

10.40 Х/ф «Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

12.20 Х/ф «Ти – мені, 
я – тобі»

14.00 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Т/с «Плата за 

порятунок»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Найкрутіші»
22.30 Х/ф «Загублене 

місто Z»
01.20 «Великий бокс. 

Олександр Гвоздик – 
Адоніс Стівенсон»

05.00 «Великий бокс. 
Деонтей Вайлдер – 
Тайсон Фьюрі»

04.20 Т/с «Прокурори»
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.40 Більше, ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-4
13.00, 02.15 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.25 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Міцний 

горішок-4»
21.50 Х/ф «Механік-2: 

Воскресіння»
23.45 Х/ф «СонцеЮ що 

сходить»

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф «Долина 

папороті: Тропічний 
ліс»

13.30 М/ф «Риф 3D: 
Приплив»

15.00, 02.50 Панянка-
селянка

17.00 Х/ф «Життя і 
мета собаки»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Зірконавти
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
03.40 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий 
шлях

09.10, 15.20 Т/с «Хто ти?»
17.10, 20.00 Т/с 

«Замкнене коло»
22.00 Т/с «Один єдиний і 

назавжди»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
03.40 Реальна містика
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18.40 Х/ф «Персі 
Джексон та викрадач 
блискавок»

21.00 Х/ф «Персі 
Джексон: Море 
чудовиськ»

23.00 Х/ф «Угода з 
дияволом»

01.00 Х/ф «Іноземець»

НЕДІЛЯ 2 грудня
06.00, 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 Життя в цифрі
14.30 Запитай у депутата
16.00 Концерт «У сяйві мелодій»
17.30 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00 Skype-інтерв’ю
22.00 Т/с «Справа Дойла»
00.30 Концерт «У сяйві мелодій»
03.00 Знай більше!

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

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

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, 19.50, 00.30, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
11.15 Д/ц «Світ дикої природи»
11.50 Енеїда
12.55, 21.55 Біатлон. Кубок світу. 

Індивідуальна змішана естафета
13.50, 18.00 Телепродаж
14.10 Лайфхак українською
14.20 Перший на селі
14.55 Шахтарська зміна
15.25, 23.00 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Змішана естафета
17.00 UA: Фольк
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів»
21.25 з Майклом Щуром
00.35 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»
02.05 Д/ц «Смаки культур»
03.30 Світло 04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.05 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.15, 12.20 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
13.25 Х/ф «Екіпаж»
16.20 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
19.30, 04.45 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Інший»
00.50 «Вечірній Київ»

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

09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на 

Майдані
11.00 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Х-Фактор
02.40 Х-Фактор. 

Підсумки голосування

03.10, 01.05 Зона ночі
06.15 Стендап-шоу
07.15 М/с «Том і Джеррі»
09.40 М/ф «Барток 

Неперевершений»
11.00 М/ф «Шрек 2»
12.45 М/ф «Кіт у чоботях»
14.20 Х/ф «Персі 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.10 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

14.10 «Крутіше всіх. 
Найкрутіші»

16.10 Х/ф «Інтуїція»
18.00 Х/ф «Ти не ти»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Закохайся 

в мене, якщо 
насмілишся»

22.20 Х/ф «Право на 
Надію»

00.20 «Речдок»

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.45, 12.45 Факти
06.10 Інсайдер
08.15 Антизомбі
09.15 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф 

«Перший удар»
14.05 Х/ф «Механік-2: 

Воскресіння»
16.00 Х/ф «Міцний 

горішок-4»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Міцний 

горішок: Хороший 
день, щоб померти»

22.50 Х/ф «Костянтин»
01.10 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Барбі 

Дрімтопія. 
Фестиваль розваг»

12.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Зірконавти
00.00 Х/ф «Плем’я»
02.30 Панянка-селянка
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.55 Т/с «Замкнене коло»
12.45 Т/с «Обираючи 

долю»
17.00, 21.00 Т/с «Кохання 

під мікроскопом»
19.00 Сьогодні. Підсумки
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Перевірка на 

любов»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину-4 16+
05.30 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Джексон та викрадач 
блискавок»

17.00 Х/ф «Персі 
Джексон: Море 
чудовиськ»

19.00 Х/ф «Земля тролів»
21.00 Х/ф «Учень 

чаклуна»
23.00 Х/ф «Не стукай 

двічі»

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

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26479.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники 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 платформами 
(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).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
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). Зарпла-
та 12 зл./год. Після пробного періо-
ду – можливість працевлаштуватися 
в інших країнах ЄС з вищою зарплатою 
(від 5 €/год). Електрики (з досвідом ро-
боти). Проживання безплатне. Офіційне 
працевлаштування. Мож ливість розвит-
ку. 073-012-40-35.

 Гуртівня дитячої іграшки візьме на роботу 
вантажника/різноробочого  віком до 45 ро-
ків. 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

 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 високоврожай-
ного ремонтантного (осіннього) сорту Зю-
гана. 099-261-36-20.

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, картоплекомбайни 
«Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач, 
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 твердопа-
ливне опалення, вода в будинку. Житло-
вий стан. Замінено всі вікна. Є великий 
цегляний гараж та прибудинкові споруди. 
Усі 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 сараїв, 
льох, земельна ділянка (0,57 га). Ціна дого-
вірна. 097-093-39-77.

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на вул. 
Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без ре-
монту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне 
планування, є підвал. Ціна договірна. Влас-
ник. 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 літня кухня. 
Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот. У бу-
динку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 тис. грн. 
099-315-22-72.

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

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

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 

Ціна 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. 
квартиру з індивідуальним опален-
ням 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. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 
землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 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.

 Продам ділянку під будівництво біля о. 
Світязь в урочищі  Мокошин.  Є всі докумен-
ти, можливий обмін, розгляну всі варіанти. 
Ціна договірна. 099-320-99-80.

 Продам дерев’яну хату, обкладену це-
глою, в с. Переспа Рожищенського райо-
ну (55 м2, 3 кімнати, кухня, газ у хаті та літ-
ній кухні, колодязь, льох, хлів, 0,3 га землі). 
096-800-58-67, 050-960-96-46.

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробни-
чих потужностей м’ясопереробне під-
приємство шукає працівників віком 
від 20 до 40 років: водіїв категорій 
D, E; вантажників, обвалювальників 
та жилувальників м’яса. Гідна опла-
та праці, 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 позмін-
на – 15 виходів на місяць), водій категорій 
В, С, змінний слюсар-механік, електрик. На-
вчаємо, 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.



Коли немає конкуренції, менше стимулів для нововведень. Акіо Моріта
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  Оксана КУЦИК 
Любешівський район

  Оксана КУЦИК 
Луцьк
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–2 0C–6 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 24 ЛИСТОПАДА

+4 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 25 ЛИСТОПАДА

+3 0C–4 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 26 ЛИСТОПАДА

+3 0C–1 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 28 ЛИСТОПАДА

–2 0C–7 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 27 ЛИСТОПАДА

+1 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

В УКРАЇНІ ВИЙШЛА 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ГОЛОДОМОРУ
У Києві презентували книгу 
професора, доктора історичних 
наук Василя Марочка 
«Енциклопедія Голодомору». 
Архівні матеріали автор збирав 
та опрацьовував 30 років, пише 
«Укрінформ».

«Нині сперечаємося з демографами, 
скільки українців загинуло за часів Голо-
домору. Вони кажуть, що 3,5 мільйона.  
Це образливо. Бо я маю джерела, архівні 
кримінальні справи демографів, репресо-
ваних у 1930-х роках, які підтверджують, 
що загинуло понад 7,7 мільйона україн-
ців. Гіпотетичний прогноз демографа Ар-
сена Хоменка на 1937 рік розраховував 
на 35,6 мільйона, а всесоюзний перепис 
населення 6 січня 1937 року зафіксував 
27,9 мільйона. Проста арифметична дія 
засвідчує втрату 7,7 мільйона від 1932 
до 1937 року. Тому, звичайно, ми маємо 
оцифрувати ці 7,7 мільйона. Вони пред-
ставлені в Меморіалі жертв  Голодомору, 
але треба не забувати, що жертвами Голо-
домору стало щонайменше 18 мільйонів 
людей, яким було завдано фізичної, пси-
хічної шкоди», – розповів професор.

Енциклопедія включає 1000 статей, 
30 тематичних блоків. У ній розглянуто 
діяльність тих історичних осіб, які зігра-
ли безпосередню роль в організації го-
лоду в Україні – керівників Радянського 
Союзу та України у 1930-ті роки, а також 
іноземних журналістів, які подавали за-
хідному світу правдиву інформацію про 
події в Україні, та тих, які заперечували 
голод і його трагічні наслідки.

ЛЮДИ ВПЕРШЕ 
ДІСТАНУТЬСЯ КРАЮ 
СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
Земний апарат досягне найбільш 
віддаленого об’єкта нашої системи 
через кілька хвилин після початку 
2019 року. Про це повідомляє 
УНІАН з посиланням на Newsweek.

Ultima Thule – невеличка крихта у 
космосі з діаметром, який ледве досягає 
30 км і обертається навколо Сонця за 
мільярди кілометрів від Плутона. Вона 
така дрібна, що навіть найбільш потужні 
телескопи на Землі не могли її помітити. 
Об’єкт вдалося виявити лише за допо-
могою космічного телескопа Hubble. І на-
віть для нього Ultima Tule була розмитою 
цяткою.

Невдовзі після півночі в новорічну 
ніч апарат завбільшки з велике піаніно 
під назвою New Horizons уперше в історії 
дістанеться до Ultima Thule. Дослідивши 
Плутон чотири роки тому, космічний зонд 
вирушив у напрямку невідомої території 
під назвою Пояс Койпера. Там розміщені 
трильйони об’єктів, які, як і Ultima Thule, 
лишалися непорушними від зародження 
Сонячної системи.

New Horizons наблизиться до точки 
на відстані 3,5 тис. км від цих незайманих 
космічних артефактів, ставши першим в 
історії людським апаратом, який це зро-
бить.

щоб пам’ятали

світ вражає

підвіконня ВИРОЩУВАННЯ КВІТІВ – 
НАЙКРАЩА ТЕРАПІЯ 

Жителька 
райцентру Анна 
Кух понад чотири 

десятиліття вирощує 
квіти. Яскраві клумби 
жінки милують око з 
ранньої весни до пізньої 
осені. А от на підвіконнях 
вазони цвітуть цілий рік. 

– Пам’ятаєте, як починалася 
мода на лілії? Я ними захопилася, 
ще коли працювала лаборантом 
у санепідемстанції. Цибулини ви-
писували поштою, бо їх не можна 
було ніде купити. А коли люди 
розвели в себе екзотичні сорти, 
почали продавати на ринку чи 
обмінюватися «дітками». Як ви-
йшла на пенсію і з’явилося біль-
ше часу, почала вирощувати ва-
зони, – каже Анна Кух.

Захоплення квітникарки поді-
ляє донька. Разом із мамою вони 
читають в інтернеті поради фахів-
ців, діляться досвідом на форумах, 
пересилають одне одному нові 
сорти рослин. Лише фіалок на під-
віконні Кухів цвіте понад 10 сортів. 
Жінки діляться листочками впо-
добаних кущиків з усіма охочими. 

А фіалки з Любешова припали до 
душі квітникарям з різних регіонів 
України. Ще ніхто не скаржився, 
що листочки не прижилися.

– Я загортаю їх у вологу ватку 
і кладу в целофанову торбинку. 

Вже удома листочки треба поміс-
тити в пляшечки з темного скла 
(я використовую з-під ліків). Вода 
має бути дистильована. Якщо та-
кої нема, треба вкинути в пляшеч-
ку таблетку активованого вугілля. 

хобі А НАМ ЧЕРЕВИЧКИ ВАЛЯЄ МАМА! 

Цьогоріч День пам’яті 
жертв Голодомору 1932-
1933 років – 24 листопада

Багатодітна мама 
Тетяна Саричева 

взуває всю родину у 
вироби з натуральної 
вовни. Черевички, 
чоботи, берці й капці вона 
виготовляє власноруч. 
Тож спокійна, що ноги 
в такому взутті не 
мерзнуть, не пітніють і не 
натирають мозолів. 

Бажання опанувати цікаве 
ремесло виникло два роки тому. 
Лучанка побачила у крамниці 
оригінальні речі ручної роботи 
і не могла відірвати очей. Вирі-
шила, що навчиться виготовляти 
такий ексклюзив для себе. 

Спочатку вчилася у досвідче-
ної майстрині. Наставниця була 
здивована тим, як швидко учени-
ця опановує ази нової справи. А 
Тетяна просто насолоджувалася 
творчим процесом. Тож невдовзі 
виготовила свій перший виріб – 
капці для мами, найсуворішого 

Фіалки з Любешова ростуть по всій Україні

експерта. Отримавши похвалу, 
впевнено взялася до роботи. Не-
вдовзі почала отримувати замов-
лення. Вироби Тетяни є в Італії, 
Канаді, Німеччині, Нідерландах. 
Крім взуття, майстриня виготов-
ляє сумки і чохли на планшети. 
Найближчим часом хоче спро-
бувати змайструвати жилет. А 
згодом, можливо, візьметься ви-
готовляти капелюшки.

– Усі вироби я виготовляю з 
якісної новозеландської вовни, – 
каже Тетяна Саричева. – Тому їх 
можна прати у машинці-автоматі 
за температурі 40°С. Вони не зби-

ваються і не линяють.
Техніка мокрого валяння, яку 

вона використовує, дозволяє на-
дати виробам будь-якої форми та 
виявити талант художника. Для 
цього потрібні вовна, рідке мило 
і вода. Та найголовніше – багато 
часу й терпцю. Вовну  замочує у 
мильному розчині. Потім кілька 
годин її валяє загорнутою у рулон, 
змінюючи положення. На цій стадії 
Тетяні іноді допомагає п’ятирічна 
доня. Потім зваляний виріб одя-
гає на спеціальну взуттєву колод-
ку відповідного розміру.  

– У кожен виріб я вкладаю 

багато праці, але цей процес 
мене заспокоює, – усміхається 
майстриня. – Адже матеріал, як 
глину, можна трансформувати, 
додати, де це потрібно, або за-
брати зайве.

На виготовлення пари взуття 
йде від двох днів до тижня. Усе 
залежить від виробу та від того, 
як швидко висохне сировина. 
Капці й черевички Тетяни – лише 
яскравих кольорів. Адже вони 
мають дарувати гарний настрій і 
позитивну енергетику. Ще один 
плюс – оригінальне взуття тільки 
в одному екземплярі.

ukrinform
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Фіалки мають дуже ніжну  кореневу 
систему. Тому вони не ростимуть на 
важких чи кислих землях. Найкраще купити 
готовий ґрунт. Бажано додати розпушувач 
вермикуліт, який допоможе утримувати 
вологу і постачати корені киснем. 
Застій води призводить до загнивання 
коренів фіалок, тому на дні горщика має 
бути дренаж – пінопласт, керамзит. 

Із часом навіть найлегша й пухка земля 
злежується і виснажується. Тому треба 
регулярно розпушувати та оновлювати 
верхній шар, а самі фіалки періодично 
пересаджувати. 

Надмірна густота кущиків може бути 
причиною, що фіалка відмовляється цвісти. 

Фіалка – дуже світлолюбна рослина. 
Однак прямі сонячні промені можуть 
спричинити опіки листочків. Найкраще 
місце для неї – широке підвіконня, не 
впритул до скла. Ідеально, якщо за вікном 
будуть крони дерев, які пом’якшуватимуть 
і розсіюватимуть сонячне світло. 
Якщо дерев нема, фіалки доведеться 
притіняти, частково закриваючи скло. 

Квітуча фіалка не любить спеки, холоду 
й різких перепадів температури.
Оптимальна температура – 18-24°С. 
Якщо повітря сухе, його треба 
зволожувати за допомогою розприскувача. 
В опалювальний період у міських квартирах 
можна класти на батареї вологі рушники. 

Якщо у холодну пору року фіалці не 
давати цвісти й виламувати квітконоси, 
влаштовуючи примусовий період спокою, 
вона прекрасно переживе зиму без 
додаткового зволожування повітря. 

Не варто забувати про підживлення 
фіалок. Узимку раз на місяць вазони слід 
полити водою з рідкими добривами. 
Згодяться чайна заварка, кавова гуща, 
настій дріжджів, апельсинових шкірочок 
або цибулиння.

Порушити цвітіння можуть хвороби 
та шкідники. Тому треба регулярно 
оглядати кущики і вчасно обробляти 
проти шкідників. 

з особистого архіву 

з особистого архіву 

Листочки не мають торкатися сті-
нок пляшечки. Коли з’являться ко-
рінчики, листочок можна садити в 
горщик, – провадить пані Анна. 

Найбільше фіалки люблять 
спеціальний ґрунт, придбаний у 
крамниці. Горщик має бути неве-
личкий, з дірочками для дренажу 
й піддоном. Квітникарка радить 
поливати вазони знизу – поста-
вивши їх на годинку в широку 
миску з водою. Фіалки самі візь-
муть потрібну кількість вологи. 
Якщо рідини забагато, її треба 
вилити з піддона.  

Фіалочки пишно квітувати-
муть на освітленому підвікон-
ні. Господиня переконалася, 
що вони гарно ростуть у кухні. 
Особ ливих секретів вирощуван-
ня Анна Кух не має. Каже, що не 
пересаджує квітів на молодик 
чи повню, не чіпає і за день до 
та після цих фаз нічного світила. 
Підживлює рідким добривом для 
фіалок. Жінка переконана: кожна 
людина має свою квітку, догляд 
за якою даруватиме душевний 
спокій, здоров’я і позитивну 
енергію. 

СЕКРЕТИ ДОГЛЯДУ ЗА ФІАЛКАМИШПАРГАЛКА

Взуття із натуральної шерсті – легке і зручне
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