
ЄВРОБЛЯХАРІ 
ВЛАШТУВАЛИ БУНТ 
НА КОРДОНІ
Президент Петро Порошенко 
23 листопада підписав закони про 
євробляхи, які легалізують ввезені з 
порушенням митного та податкового 
законодавства автомобілі з 
європейськими номерами.  

НА ВІЙНІ УСІ 
ПОЧИНАЮТЬ ВІРИТИ
Від перших днів російської агресії 
на сході України протоієрей Віталій 
Антонюк, настоятель парафії Собору 
Пресвятої Богородиці села Забороль, 
разом із однодумцями підтримував 
українських військових у зоні АТО. 
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Луцька міська 
громадська 

ветеранська 
організація «Спілка 
в’язнів – жертв 
нацизму» об’єднує 
лучан, на долю 
яких випали важкі 
випробування. У спілці  
понад  50 учасників. 
Це в’язні концтаборів, 
їхні діти, яких у роки 
Другої світової війни 
вивезли на примусові 
роботи у Німеччину.

на часігрошики народні

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 5

 читайте на стор. 9

Пізно ввечері 26 листопада в парламенті 
завершилася епопея, що тривала майже 
добу. Верховна Рада ввела воєнний стан 

в Україні. Однак усе сталося не зовсім так, як 
планував Президент Петро Порошенко.

Гарант вирішив ввести воєнний стан після 
інциденту в Керченській протоці, коли російські 
кораблі зі стріляниною взяли на абордаж 
військові судна ЗСУ. 

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: 
«ДРУЖНИМ ГРОМАДАМ 
УСЕ ДО СНАГИ»
У трьох населених пунктах області 
втілили проекти від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Тож тепер 
учням трьох шкіл стало комфортніше 
та цікавіше навчатися.

найкраще – дітям

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 2

 читайте на стор. 4

95-ЛІТНЯ ЛУЧАНКА 
ПЕРЕЖИЛА ГОЛОДОМОР, 
ВІЙНУ ТА НІМЕЦЬКУ КАТОРГУ

У квартирі Світлани Конкевич 
пеларгоній – до кольору до вибору: 
і білі, і червоні, і блідо- та насичено-
рожеві. Лучанка вирощує квіти вже 
не перший рік. За фахом жінка не 
агроном та не біолог, однак про ці 
рослини знає усе. Вона зізнається: 
аби виростити гарну квітку, в неї 
треба вкласти багато праці. 

 читайте на стор. 16

краса врятує світ

ЩОБ ПЕЛАРГОНІЇ 
КВІТУВАЛИ ЦІЛИЙ РІК

ВЕРХОВНА РАДА 
ЗАТВЕРДИЛА
БЮДЖЕТ-2019

ЩО ДАСТЬ ПОРОШЕНКУ 

ВОЄННИЙ СТАН?

 читайте на стор. 5

ПОШТА 
НА СЕЛІ 
БУДЕ99
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У КАБУЛІ ПІДІРВАВСЯ 
СМЕРТНИК
20 листопада понад 50 осіб загинули, мі-
німум 80 поранено внаслідок потужного 
вибуху в столиці Афганістану. Терорист-
смертник підірвав себе у будівлі, де про-
водять весільні церемонії.
АВТОБУС ВПАВ У РІЧКУ
На півдні Індії неподалік від міста Бан-
галор 24 листопада швидкісний паса-
жирський автобус зі школярами впав у 
річку. Мінімум 25 осіб загинуло. 
У ЄМЕНІ – ГОЛОД
За три роки війни у Ємені від гострого 
недоїдання померло близько 85 тисяч 
дітей. Благодійники кажуть: якщо ситу-
ація не зміниться, то у країні помирати-
муть 20-30% дітей щороку.
МІГРАНТИ ШТУРМУЮТЬ 
КОРДОНИ 
26 листопада щонайменше 500 осіб з 
каравану мігрантів, який прибув до мек-
сиканської Тіхуани, штурмували загоро-
джувальні споруди на кордоні зі США. 
У співробітників митно-прикордонної 
служби США полетіли підручні предме-
ти, у відповідь було застосовано сльозо-
гінний газ.
У ФРАНЦІЇ – ПРОТЕСТИ 
Понад 1600 маніфестацій незадоволе-
них підвищенням цін на бензин і збіль-
шенням податків пройшло у Франції. 
За останній рік ціни на бензин в країні 
зросли на 10-15%. Влада наполягає на 
підвищенні податків на пальне. Демон-
странти будували барикади, ламали 
зупинки і розбивали вітрини магазинів. 
Поліція відповіла на це сльозогінним 
газом і світлошумовими гранатами. За-
тримано близько 130 осіб.
«НАФТОГАЗ» СТЯГНУВ З 
«ГАЗПРОМУ» МІЛЬЙОНИ
НАК «Нафтогаз» примусово стягнув з 
російського «Газпрому» понад $22 млн 
за останні три місяці. У жовтні 2018 року 
«Нафтогаз» надіслав російському моно-
полісту заяву про зарахування переплат 
за транзит газу у жовтні цього року в 
сумі $3,8 млн у рахунок погашення пені 
за рішенням Стокгольмського арбітраж-
ного суду в транзитному контракті.
ЄС СХВАЛИВ УГОДУ ПРО 
BREXIT
25 листопада лідери 27 країн-членів Єв-
ропейського Союзу підтримали угоду 
про вихід Великобританії з ЄС.
РОСІЯ ЗАПЕРЕЧУЄ 
ГОЛОДОМОР
У МЗС Росії заявили, що у 30-х роках ми-
нулого сторіччя голод зачепив багато 
народів СРСР, і жодного цілеспрямова-
ного геноциду українського народу не 
було. У МЗС стверджують, що геноцид 
українського народу нібито зовсім не 
пов’язаний з історичними фактами. 
РОДИЧІ ЖЕРТВ РЕЙСУ MH17 
ПОДАЛИ ПОЗОВ НА РФ
Рідні 55 жертв катастрофи рейсу MH17 
подали позов до Європейського суду з 
прав людини проти Росії, звинувативши 
Москву в порушенні їхніх базових прав 
та у саботажі слідства. РФ так і не надала 
важливої інформації Міжнародній слідчій 
групі щодо збиття малайзійського «Боїн-
га» у липні 2014 року на сході України.
НІМЕЧЧИНА ДОПОМОЖЕ 
УКРАЇНІ ГРІШМИ 
€84,8 млн виділить Україні Німеччина 
на проекти технічної і фінансової допо-
моги.
ЗА БУНТ – ДОВІЧНЕ
У Туреччині 74 членів організації опози-
ційного проповідника Фетхуллаха Гюле-
на засуджено до довічного ув’язнення. 
Анкара звинувачує Гюлена в організа-
ції спроби державного перевороту у 
2016 році. Вироки стосовно ще 189 осіб 
ухвалять окремо. 
У РФ ПОМЕР ГЛАВА ГРУ 
Від важкої хвороби у Росії помер 
62-річний начальник Головного (роз-
відувального) управління Генштабу ЗС 
РФ, генерал-полковник Ігор Коробов. У 
2016 році його було внесено до санкцій-
ного списку США.

світова хроніка ЄВРОБЛЯХАРІ ВЛАШТУВАЛИ ЄВРОБЛЯХАРІ ВЛАШТУВАЛИ 
БУНТ НА КОРДОНІБУНТ НА КОРДОНІ

прикордонне пекло

У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ МВС – 
ОБШУКИ 

БАТЬКИ НЕ ПУСКАЛИ 
ДІТЕЙ ДО ВІЙСЬКА 

переполох

конфлікт 

Кордон заблокували на дві доби

ДОБІЗНЕСУВАЛАСЯ ДОБІЗНЕСУВАЛАСЯ 
ДО ШТРАФУДО ШТРАФУ

ЗАСТРЕЛИВ ЗАСТРЕЛИВ 
РОДИЧІВ… І СЕБЕРОДИЧІВ… І СЕБЕ

ЕКС-КЕРІВНИК ЕКС-КЕРІВНИК 
ОБЛАВТОДОРУ НАМАГАВСЯ ОБЛАВТОДОРУ НАМАГАВСЯ 
ПОНОВИТИСЯ НА ПОСАДІПОНОВИТИСЯ НА ПОСАДІ

ЧЕРЕЗ ДИТЯЧІ ПУСТОЩІ ЗАГИНУЛА 
ДІВЧИНКА

феміда

кров холоне

гріш ціна 

біда

Президент Петро 
Порошенко 
23 листопада 

підписав закони про 
євробляхи, які легалізують 
ввезені з порушенням 
митного та податкового 
законодавства автомобілі 
з європейськими 
номерами. Законодавчі 
новації, що вступили 
в дію 25 листопада, 
передбачають зменшення 
вартості розмитнення 
автомобілів на 
іноземній реєстрації та 
запроваджують штрафи 
за протерміновані авто на 
єврономерах.

Закони, що їх 8 листопада 
ухвалила Верховна Рада, не влаш-
тували власників автівок з інозем-
ною реєстрацією, активісти роз-
почали масштабні акції протесту 
по всій Україні – від перекриття 
міжнародних трас до блокування 
кордонів. Протестувальники ви-
магають скасувати норму щодо 
віку автомобіля, який завозять з 
ЄС. Згідно з ухваленими закона-
ми, що старіше  авто, то більшою 
є митна ставка.

На засіданні парламенту 
21 листопада нардепи спробува-

ли скасувати скандальні закони 
про євробляхи, проте для ухва-
лення рішення забракло голосів.

Щойно закон вступив у дію, 
по всій Україні спалахнула нова 
хвиля протестів – активісти цьо-
го разу взялися блокувати кор-
дон. 25 листопада власники ав-
тівок на євробляхах  влаштували 
протести у міжнародних пунктах 
пропуску «Устилуг» і «Ягодин». 
Палили шини, розбивали наме-
ти, вигукували антивладні гасла, 
перекривали дороги і блокува-
ли рух транспорту. Ясна річ, усе 
це заважало працювати митни-

кам і прикордонникам, ство-
ривши проблеми для охочих 
перетнути кордон. Пропускали 
хіба автомобілі швидкої, поліції, 
рятувальників, а також автобуси 
з дітьми. Щоправда, подекуди з 
боєм.

Люди розповідають, мовляв, 
обурені законами щодо знижен-
ня акцизу на легкові автомобілі, а 
також посиленням контролю над 
переміщенням і використанням 
автомобілів на іноземній реє-
страції. Більше того, кажуть, що 
вимагають знизити і ціни на газ.

«Євробляхарі, які прожи-

вають у прикордонних зонах і 
мають машини на постійній іно-
земній реєстрації, вимагають 
відновлення транзиту – 5-10 днів 
без сплати застави на 180 днів. І 
загалом усі євробляхарі виступа-
ють за зниження ставки розмит-
нення до платоспроможної суми, 
як у інших цивілізованих країнах, 
в кілька сотень євро», – пояснили 
активісти.

Чимало водіїв та пасажирів, 
які застрягли на кордоні, ви-
словлювали підтримку протесту-
вальникам. Проте наголошували, 
що блокувати кордон – не вихід. 
Мовляв, блокувати треба Верхов-
ну Раду, яка й ухвалила закони 
про євробляхи. А й справді, чому 
заручниками ситуації опинилися 
пересічні громадяни – питання, 
на яке у євробляхарів немає від-
повіді.

Загалом на Волині упродовж 
двох діб кордони блокували до 
тисячі людей, що спричинило 
кілометрові черги з обох сторін. 
Утім 27 листопада «Устилуг» і 
«Ягодин» таки розблокували. Тим 
часом поліція розпочала кримі-
нальні провадження за фактами 
блокування транспортних кому-
нікацій та групового порушення 
громадського порядку.

Луцький район 

У сервісний центр МВС у Волинській 
області, що розташований в 
Струмівці, 22 листопада увірвалися 
працівники Генпрокуратури й 
розпочали обшуки.

Як повідомляє ТРК «Аверс», вони побили 
охоронця, який чинив опір правоохоронцям.

Свій візит працівники ГПУ мотивували 
потребою провести невідкладні слідчі дії у 
справі 2017 року щодо незаконного імпорту 
транспортних засобів.

Як відомо, цьогоріч у липні на підприєм-
стві West Auto Hub вилучали авто з перебити-
ми номерними знаками. Фірма West Auto Hub 

Луцьк, Камінь-
Каширський район

24 листопада в Луцьку 
біля Волинського 
обласного військового 
комісаріату родичі 
призовників не 
пропускали автобус, 
який мав прибути у 
військовий комісаріат 
на Київщину.

Родичі не хотіли, аби їхні 
діти та чоловіки йшли на 
службу, пише «ВолиньPost». 
Майже всі призовники пере-
бували в розшуку. Жодних 
документів про відстрочку в 
них не було. Більшість їхніх  
родичів приїхали з Камінь-

Луцьк

Суд покарав скандальну луцьку 
підприємницю, власницю кав’ярні 
Sheff Coffee Марію Шевчик.

Жінка понад місяць відмовлялася офіційно 
оформити працівницю Ірину Демидюк, аби не 
сплачувати за неї податки, а коли та повідоми-
ла, що звільняється, роботодавиця відмовила-
ся віддавати дівчині документи та зарплату.

Потерпіла разом із журналістами звернула-
ся до поліції, аби розібратися у ситуації та по-
вернути документи. За фактом привласнення 
Марією Шевчик чужих документів поліція роз-
почала розслідування.

Суд зобов’язав підприємницю сплатити 
112 тис. грн за неоформленого працівника. 
Нахабна жінка навіть спробувала домогтися 
відміни штрафу, мотивуючи це тим, що дівчи-
на нібито в неї взагалі не працювала. Проте 
суд відмовив їй в апеляції.

Ковель

Близько опівдня 26 листопада 46-
річний чоловік прийшов у будинок до 
родичів, влаштував стрілянину, після 
чого вкоротив собі віку.

Інцидент трапився на вулиці Володимир-
ській. Нападник зі зброєю, схожою на АК-74, 
розстріляв трьох чоловіків вірменської на-
ціональності. 50-річний і 25-річний чоловіки 
загинули на місці, ще одного 44-річного по-
страждалого госпіталізували.

Волинський апеляційний суд 
відмовив у задоволенні апеляційної 
скарги колишньому начальнику 
Волинського облавтодору 
Олександру Зіньку про поновлення 
його на посаді.

Він не лише намагався поновитися на 
посаді очільника підприємства через суд, а 
й просив, аби йому виплатили середню за-
робітну плату за час прогулу, відшкодували 
моральні збитки та визнали його звільнення 
незаконним, повідомляє ТРК «Аверс».

Торік прокуратура оголосила Зіньку підо-
зру в розкраданні 290 тис. грн. 

Ковель

В одному з житлових будинків 
Ковеля 23 листопада сталася 
пожежа. Внаслідок загорання 
загинула півторарічна дівчинка.

Жінка залишила удома двох малолітніх 
дітей і пішла в магазин по хліб. Півторарічна 
та трирічна сестрички почали гратися фе-

є власником приміщення, в якому розта-
шований Сервісний центр МВС у Волин-
ській області.

Правоохоронці побили охоронця

На Волині відкрито 
29 кримінальних 
проваджень стосовно 
осіб, які ухиляються від 
строкової служби

volynnew
s.com

volynnew
s.com

glavcom
.ua

ном. Від пристрою загорілося ліжко й ста-
лася пожежа. Молодша дитина померла у 
швидкій. Старша не постраждала. 

«Причина загорання – дитячі пустощі з 
електроприладами», – повідомили в облас-
ному управлінні ДСНС. 

Відкрито кримінальну справу щодо 
порушення правил пожежної безпеки, що 
призвело до загибелі людини.

Каширського району.
Їм запропонували напи-

сати заяви щодо неправомір-
ного призову. Однак лише 
одна жінка зробила це, реш-
та відмовилися. Наразі при-
зовники проходять службу в 
навчальному центрі Василь-
кова, що на Київщині.

До слова, на Волині від-
крито 29 кримінальних про-
ваджень стосовно осіб, які 
ухиляються від строкової 
служби. Загалом в області 
військкомати розшукують сім 
тисяч людей, інформує «UA: 
Українське радіо – Луцьк».

Під час осіннього призо-
ву на Волині мають піти до 
війська 570 осіб. 
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Елберт Хаббард

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ТИМОШЕНКО – 
У ЛІДЕРАХ
Соцопитування свідчать: якщо комік Во-
лодимир Зеленський піде на вибори, то 
в другому турі переможе всіх імовірних 
опонентів. Юлія Тимошенко у першому 
турі набрала б 18,5%, Володимир Зелен-
ський – 10,8%, Анатолій Гриценко та Пет-
ро Порошенко – по 7,8%.
В УПЦ МП КАЖУТЬ, ЩО 
ВІЙНУ ПОЧАЛА УКРАЇНА
Намісник Святогірської лаври УПЦ МП 
митрополит Арсеній вважає, що конфлікт 
на Донбасі почала Україна в 2014 році, а 
зупинити його можна лише молитвами.
ЗАМІСТЬ КУЧМИ – МАРЧУК
Петро Порошенко замість Леоніда Кучми 
призначив Євгена Марчука представни-
ком України в Тристоронній контактній 
групі. Марчук працював у КДБ СРСР, був 
першим головою СБУ, Прем’єр-міністром 
України, секретарем РНБО та головою 
Міноборони.
«ОПОБЛОК» – БЕЗ 
ТРЬОХ НАРДЕПІВ 
Євген Бакулін, Сергій Дунаєв і Юлій Іоффе 
вийшли зі складу фракції «Опозиційний 
блок». Головою «Опоблоку» став нардеп 
Вадим Новинський, його заступниками – 
Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.
КРИМСЬКИЙ МІСТ МОЖЕ 
ВПАСТИ 
Кримський міст, що його незаконно збу-
дувала Росія, – під загрозою катастрофи. 
Адже він просів і може будь-якої миті 
впасти, розповів російський кандидат 
геолого-мінералогічних наук Юрій Ме-
довар.
ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА 
НЕ НАЛЕЖИТЬ УПЦ МП
Передання Свято-Успенської Почаївської 
лаври Московському патріархату скасо-
вано. Антирейдерська комісія Мін’юсту 
визнала: споруди релігійного комплексу 
віддали в користування УПЦ МП неза-
конно. Права на святиню закріпили за 
Кременецько-Почаївським державним 
заповідником. Натомість в УПЦ МП за-
явили: чоловічий монастир і далі корис-
туватиметься спорудами лаври.
ХАКЕР ІНФІКУВАВ ТИСЯЧІ 
КОМП’ЮТЕРІВ 
Кіберполіція викрила 42-річного жите-
ля Львівщини, який поширював та ви-
користовував шкідливе програмне за-
безпечення. Завдяки вірусу DarkComet 
він отримував віддалений доступ до 
чужих комп’ютерів. Український хакер 
інфікував майже дві тисячі комп’ютерів у 
50 країнах світу.
НОРМУ ПРО «ТРИ ПОСИЛКИ» 
СКАСОВАНО 
Верховна Рада скасувала норму, згідно з 
якою одна особа зможе отримати всього 
три міжнародні посилки на місяць. Пош-
тові оператори виявилися не готовими 
до її адміністрування.
СМЕРТНІСТЬ ПЕРЕВИЩУЄ 
НАРОДЖУВАНІСТЬ
За дев’ять місяців чисельність населення 
в Україні зменшилася на 165,6 тисяч осіб. 
На 100 померлих – 59 новонароджених.
НЕ ПОДОРОЖЧАЛИ ЛИШЕ 
ЧОТИРИ ПРОДУКТИ 
В Україні за 10 місяців подорожчали 
майже всі споживчі товари, крім гречки, 
яєць, яблук і цукру.
ЛІЦЕНЗІЯ НА ТРАНСПОРТ – 
В ІНТЕРНЕТІ 
Держслужба з безпеки на транспорті від-
крила дані про ліцензії транспортних за-
собів на перевезення пасажирів та ванта-
жів. Усі види транспорту, які здійснюють 
пасажирські й вантажні перевезення – і 
регулярні, і нерегулярні – можна переві-
рити онлайн.
ФОТО НА ПАСПОРТ – 
У ГОЛОВНОМУ УБОРІ?
В Україні можуть змінити правила фото-
графування на документи. Зараз, згідно 
з чинним стандартом, фотографуватися 
на паспорт та інші документи в головно-
му уборі заборонено. А багатьом пред-
ставникам різних віросповідань знімати 
головні убори не можна.

українська хроніка

сумнівний промисел

нещастя

прогрес

пригода

героям слава

КОНТРАБАНДИСТИ КОНТРАБАНДИСТИ 
ВТРАТИЛИ СТРАХВТРАТИЛИ СТРАХ

ні сорому ні совісті

ВИЛУЧИЛИ ВИЛУЧИЛИ 
СПИРТУ НА СПИРТУ НА 
ПІВТОРА ПІВТОРА 
МІЛЬЙОНАМІЛЬЙОНА

Володимир-Волинський район

У ніч на 23 листопада 
контрабандисти на 
Mercedes Sprinter 

зуміли прорватися через 
митний пост «Устилуг», 
протаранили огорожу та 
спробували втекти.

«Контрабандисти на бусі про-
рвали виїзд з поста «Устилуг» 
після того, як пройшли зеленим 
коридором і їх зупинили співро-
бітники СБУ», – повідомив журна-
ліст «1+1» Євген Плінський.

Протаранивши огорожу, кон т-
рабандисти зникли у дворах, роз-
вантажили частину буса і втек ли. 
Над ранок до співробітників СБУ, 
які зупинили бус, приїхали «рі-
шали», порізали колеса на авто 
і попередили, мовляв, ще один 
такий «розклад» – і вони з «Усти-
луга» не виїдуть. На думку Євгена 
Плінського, ця ситуація – яскра-
ве свідчення того, що боротьба 
з контрабандою, яку оголосив 

уряд, зайшла в глухий кут.
«Приїхали кремезні хлопа-

ки на Porsche Cayenne, пробили 
колеса просто біля воріт митни-
ці та передали, що наступного 
разу вінок привезуть, – повідо-
мив експерт Державної митної 

служби Павло Верещагін. – От 
вам і боротьба з контрабандою 
та порушеннями митних правил 
під керівництвом Кривіцького-
Шелігацького (Віктор Кривіць-
кий – в. о. заступника голови Дер-
жавної фіскальної служби України, 

Постраждали автівки працівників СБУ

facebook.com
/EvgeniyPlinskiy

Ковель

Велику партію підакцизного 
товару незаконно зберігав житель 
Ковеля.

Під час операції «Акциз-2018» співро-
бітники податкової міліції Волині спільно 
з працівниками прокуратури області ви-
явили та вилучили понад 4 т спирту, який 
вочевидь призначався для виготовлення 
фальсифікованих алкогольних напоїв. 
Орієнтовна вартість вилученого підакци-
зу – майже 1,5 млн грн, повідомляє ГУ ДФС 
Волині.

Вилучено і авто Opel Combo, яким пе-
ревозили сумнівний товар.

Євген Шелігацький – в. о. керівни-
ка Волинської митниці, – ВН) в 
зоні діяльності Волинської мит-
ниці. До чого тут ці пани? А до 
того, що старшим зміни під час 
цих подій на митному напрямку 
на «Устилуг» був ставленик саме 
цих персон. У нього місяць тому 
була майже аналогічна ситуація, 
але кадрових рішень стосовно 
цієї особи ухвалено не було, тому 
що свої люди на вагу золота, і це 
не в переносному сенсі, а в пря-
мому».

До слова, того ж дня в «Усти-
лузі» затримали ще один бус, 
у якому подружжя намагалося 
провезти в Україну понад тонну 
товарів без оподаткування. Як 
повідомили у Волинській митни-
ці ДФС, під час огляду транспорт-
ного засобу після його в’їзду 
зеленим коридором у багажно-
му відділенні виявлено 1174 кг 
меблів у розібраному вигляді та 
понад 45 кг препаратів для сто-
матології. Зловмисникам світить 
конфіскація буса та штраф – 100% 
вартості незаконного вантажу.

Луцьк 

Першу українську повністю 
електричну вантажівку, 

виготовлену для данської 
компанії Banke Electromotive, 
представили на луцькому ДП 
«Автоскладальний завод №1» 
22 листопада.

Електромашина ERCV27 призначе-
на для механізованого завантаження 
твердих побутових відходів. Вона пра-
цюватиме у містах Європейського Со-
юзу, повідомляє прес-служба корпорації 
«Богдан».

«Ця електрична техніка відповідає су-
часним технічним стандартам і виготов-
лена згідно з європейськими екологіч-
ними нормами. Як відомо, від 2025 року 
в містах Євросоюзу планують заборони-
ти рух автівок з дизельними двигунами. 
Тож виробництво таких вантажівок є не 
просто перспективним напрямком, а й 
потребою в умовах новітнього ринку», – 
пояснили в корпорації.

Луцьк 

20 листопада луцькі медики 
прийняли пологи у жінки, яка 
народила просто в під’їзді 
багатоповерхівки.

Володимир-Волинський, 
Горохівський райони 

Днями жительку Горохівщини 
переїхав автобус, а житель 
Володимир-Волинського району 
смертельно травмувався у лісі.

23 листопада на автостанції в Горохові 
водій маршрутки «Луцьк-Антонівка» на-
їхав на жінку, яка стояла позаду автобуса. 
Вона виявилася директоркою школи села 
Охлопів. Волинянка загинула на місці, 
пише «Волинь24».

А 21 листопада під час заготівлі дров в 
Устилузькому лісництві смертельно трав-
мувався 59-річний житель Володимир-
Волинського району, пише «БУГ». На чо-
ловіка впала гілка дерева. Із численними 
травмами його госпіталізували, однак 
врятувати не вдалося.

ЕЛЕКТРОВАНТАЖІВКИ ЕЛЕКТРОВАНТАЖІВКИ 
З ВОЛИНІ – У ЄВРОПУЗ ВОЛИНІ – У ЄВРОПУ

ЖІНКА НАРОДИЛА У ПІД’ЇЗДІ ЖІНКА НАРОДИЛА У ПІД’ЇЗДІ 

НА ФРОНТІ ЗАГИНУВ ЛУЧАНИННА ФРОНТІ ЗАГИНУВ ЛУЧАНИН

bogdan.ua

ptzgovorit.ru

Електромашина отримала 
схвальні відгуки від замовника

Дитина народилася здоровою

Як інформує Волинський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, коли бригада медиків прибула на 
місце виклику, то води у жінки ще не відійшли. 
Тому вони допомогли їй спакувати потрібні 
речі та збиралися відвезти у пологовий буди-
нок. Ліфт не працював, довелося спускатися 
східцями та ще й в повній темряві – сходовий 
майданчик зовсім не освітлювався. 

У під’їзді в жінки відійшли навколоплідні 
води й вона почала стрімко народжувати. Лі-
кар ледве встигла підхопити новонароджену 
дитинку, знайти затискачі і навпомацки пере-
тиснути пуповину. Після цього маму і немов-
ля доправили в лікарню. 

Незважаючи на екстремальні умови, дів-
чинка народилася здоровою.

Захищаючи східний кордон 
нашої держави, загинув 
військовослужбовець 14-ї ОМБр 
лучанин Віктор Лахай.

Чоловік був поранений та помер у резуль-
таті обстрілу взводного опорного пункту вно-
чі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснян-
ського району Луганської області.

Народився він у селі Велика Глуша Любе-
шівського району. Закінчив луцьку школу №9 
1993 року. Здобув спеціальність у луцькому 
ВПУ №6. Строкову військову службу проходив 
з 1996 до 1998 року. Отримав звання молод-
шого сержанта. Жив у Луцьку.

25 листопада у Віктора був день наро-
дження. У нього залишилися батьки та троє 
сестер.

ЗАГИНУЛА ЗАГИНУЛА 
ДИРЕКТОРКА ДИРЕКТОРКА 
ШКОЛИШКОЛИ

vl.sfs.gov.ua

Ковельчанин зберігав тонни спирту
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25 листопада Росія захопила 
три українські судна, які 
прямували з Одеси до 
Маріуполя. 23 українських 
військових взяли у полон. 
Щонайменше шестеро 
українців отримали поранення 
під час тарану українського 
буксира росіянами. 
Захоплені катери і буксир 
пришвартували в Керчі, 
а поранених українських 
моряків госпіталізували. У 
відповідь на злочин збройної 
агресії, як ці дії кваліфікувала 
українська влада, введено 
воєнний стан у десяти 
областях на 30 діб – з 
28 листопада до 28 грудня.

влада як діагноз ЩО ДАСТЬ ПОРОШЕНКУ 
ВОЄННИЙ СТАН?

  Борис ХВИЦЬ

Пізно ввечері 
26 листопада 
в парламенті 

завершилася епопея, 
що тривала майже добу. 
Верховна Рада ввела 
воєнний стан в Україні. 
Однак усе сталося не 
зовсім так, як планував 
Президент Петро 
Порошенко.

Гарант вирішив ввести воєнний 
стан після інциденту в Керченській 
протоці, коли російські кораблі 
зі стріляниною взяли на абордаж 
військові судна ЗСУ. Порошенко 
вимагав два місяці воєнного стану 
по всій країні зі скасуванням пре-
зидентських виборів. Після чого 
вибухнув скандал. Гаранта звину-
ватили в спробі узурпувати владу і 
відтягнути вибори, перепризначив-
ши їх на вигідну для себе дату.

Український парламент, який за-
звичай погоджувався із забаганка-
ми Президента, цього разу виявив 
незвичайну завзятість і використав 
«хитрий план» Порошенка проти 
нього самого, пише «Страна».

ЯКИЙ БУВ ПЛАН?
Увечері 25 листопада Президент 

зібрав РНБО й ухвалив рішення – 
вводити воєнний стан. Текст указу 
з’явився на сайті глави держави 
надвечір 26 листопада, перед за-
сіданням Ради. Указ складався з 11 
відкритих і одного таємного пункту. 
Ймовірно, саме у ньому було пере-
раховано права і свободи українців, 
що мали втратити чинність при во-
єнному стані. З’ясувалося це тільки 
тоді, коли депутатам роздали текст 
указу в паперовому вигляді. Там 
з’явився загадковий третій пункт, 
у якому було перераховано статті 
Конституції, які скасовуються сто-
совно фізосіб і юросіб. Так, звичай-
них українців позбавляли 12 видів 
цивільних прав. Серед них – право 
на майно, недоторканність житла, 
таємниця листування і переговорів, 
приватність, свобода пересування і 
неприпустимість примусових робіт. 
Для юросіб застосували вдвічі біль-
ше обмежень. Але найголовніше – 
серед заборон було скасування ви-
борів і масових зібрань. В указі також 
було прописано збори резервістів, 
які мають досвід бойових дій, приве-
дення в боєготовність армії і флоту, 
прикриття силами ППО важливих 
об’єктів та інші військові заходи. 

Воєнний стан Петро Порошен-
ко планував ввести на два міся-
ці – до 25 січня. Найцікавіше, що 
напередодні він запевняв, нібито 
жодних обмежень громадянських 
прав не буде. Така відверта брехня 
обурила депутатів і вони виявили 
опір. Тим більше, що двомісячний 
карт-бланш для Президента гаран-
товано зсував терміни передвибор-
ної кампанії, яка мала початися в 
кінці грудня. І, природно, викликав 
підозру, що йдеться про навмисну 
узурпацію влади під приводом бо-
ротьби з агресором.

БЛОКАДА І ПЕРЕМОГА
Депутатів можна було зрозуміти. 

Віддати на відкуп гаранту всю краї-
ну, де він два місяці може як голов-
нокомандувач творити що завгодно 
(в тому числі перенести вибори в 
прекрасне далеке) – це було б за-
надто. Тому відкриття позачергової 
сесії почалося з блокування трибу-
ни. Прихильники Олега Ляшка і Юлії 
Тимошенко скупчилися біля прези-
дії і зажадали консультацій з Прези-
дентом. Та й не тільки їх лякала така 
прямолінійна узурпація влади. 

Несподіваний опір виявив «На-
родний фронт», який виставив умо-
вою свого голосування скорочення 

часу дії воєнного стану до 30 днів 
(щоб він закінчився якраз перед по-
чатком передвиборної кампанії і її 
не було зірвано). Тим самим фрон-
товики засвідчили, що не вважають 
себе членами команди Порошенка і 
мають намір вести на виборах свою 
гру, яка об’єктивно на руку Юлії 
Тимошенко.

Інші фракції (і «Народний фронт» 
також підтримав це) виставили умо-
ву, що режим дії воєнного стану має 
бути обмежений тільки окремими 
областями. Президент відразу на 
обидві ці умови не погодився. І про-
тистояння продовжилося.

У підсумку спікер Андрій Пару-
бій змушений був оголосити пере-
рву на десять хвилин, яка тривала 
дві години.

Весь цей час у фракцій трива-
ли торги з Президентом про умови 
воєнного стану – щоб і вівці були 
цілі, і вовки ситі. Правда, з вовка-
ми вийшло не зовсім гладко. Поки 
тривала гнітюча перерва, з’явилася 
інформація про те, що Президент 
поступився. І незабаром він під-
твердив це сам. Щоправда, проги-
нався у два етапи.

ДВА ПРОГИНИ ВІД 
ПОРОШЕНКА 

Під час перерви з’явилося теле-
звернення Президента, в якому той 
погоджувався скоротити термін во-
єнного стану до одного місяця. І слі-
дом за цим дав гарантії, що вибори 
відбудуться 31 березня 2019 року. 
Як і було заплановано на початках. 
При цьому він все одно хотів ввес-
ти воєнний стан на всій території 
України.

гаранта катастрофічно мало. А во-
єнний стан дозволив би відкласти 
виборний процес щонайменше до 
травня. А в ідеалі – до осені.

Що це давало б Президенту? 
По-перше, не довелося б обирати-
ся на піку опалювального сезону. 
У березні українці ще оплачували 
б платіжки за лютий. А там, з ураху-
ванням нещодавнього підвищення 
цін на газ, були б зовсім погані та-
рифи. Куди цікавіше проводити ви-
бори в інший час, коли пам’ять про 
драконівські квитанції за опалення 
трохи притупиться. 

По-друге, конкуренти, які го-
тувалися до виборів на березень, 
змушені будуть перебудовувати 
свою стратегію і подовжувати її фі-
нансування. Їм це боляче, а ось Пет-
ру Порошенку – ні: його передви-
борна кампанія самофінансується 
безпосередньо з держбюджету.

По-третє, за час воєнного ста-
ну – цілі два місяці – Банкова змо-
же добряче пощипати олігархів, 
які оплачують вибори конкурентів 
Порошенка, чий бізнес зможуть те-
пер як завгодно використовувати 
військові. А заодно команда Прези-
дента встигла б заткнути роти особ-
ливо опозиційним ЗМІ, помножив-
ши на нуль їх вплив на виборця як 
мінімум на два «воєнні» місяці, а то 
й до кінця виборчих перегонів. Тоді, 
дивись, і президентський рейтинг 
до осені міг би не так сильно впасти 
(а то й зовсім підрости) – і опоненти 
розгубили б частину своїх можли-
востей.

Та й вести своїх людей на вибо-
ри в парламент (нехай і одночасно 
з президентськими) в ранзі Пре-
зидента Порошенку зручніше, ніж 
у ролі колишнього глави держави. 
Але щось пішло не так.

ЩО ПРЕЗИДЕНТ 
ОТРИМАВ

На ділі Порошенко не зміг від-
класти вибори й навіть прискорив 
затвердження їх дати (це було за-
плановано ближче до кінця груд-
ня). Парламент офіційно ухвалив 
рішення, що вибори відбудуться 
31 березня 2019 року.

По-друге, воєнний стан було 
введено частково і не по всій країні. 
З одного боку, це дає Президенту 
якісь важелі в регіонах. Там можуть 
блокувати інтернет, відключати 
«ворожі» телеканали і кошмарити 
фізичні активи непідконтрольного 
бізнесу.

Однак це не тотальний конт-
роль, якого домагався Президент. А 
якщо в областях, які потрапили під 
воєнний стан, почнеться свавілля, 
про це будуть говорити центральні 
ЗМІ, яких не торкнувся указ Прези-
дента (у разі введення ВС на терито-
рії всієї країни київські медіа можна 
було б закрити або відібрати). І тоді 
рейтинг глави держави за цей пе-
редноворічний місяць почне летіти 
вниз швидше, ніж це відбувалося б 
без всякого воєнного стану.

Втім навіть якщо воєнка пройде 
з мінімальними труднощами для 
населення, все одно свистопляску 
з воєнним станом Петру Порошен-
ку навряд чи пробачать як мінімум 
жителі цих регіонів.

Політики побачили, що гарант 
здатний на абсолютно неймовірні 
речі, намагаючись втриматися при 
владі. Населення теж встигло від-
чути «захист» від Порошенка: долар 
почав різко зростати. За ним негай-
но рвонуть ціни на бензин, а там і на 
все інше. Таким чином, замість за-
тишної диктатури з перспективами 
залишитися при владі Петро Поро-
шенко отримав серйозний удар по 
рейтингу, від якого до весни може і 
не оговтатися.

На думку голови УКРОПу Тараса Батенка, воєнний стан в 
Україні є фейковим, адже його запровадили без дотримання 
низки умов, зокрема розриву відносин з державою-
агресором та арешту в нашій країні майна російських 
олігархів.
«УКРОП наполягав на тому, що перед введенням воєнного 
стану ми маємо заборонити всі торговельні стосунки з 
агресором. Ми мусимо арештувати в Україні все майно 
російських олігархів, російський капітал, банківську систему. 
Ми маємо розірвати дипломатичні відносини і врешті 
розібратися з «п’ятою колоною», з кумом Путіна паном 
Медведчуком», – зазначив він.
Водночас нардеп звернув увагу на невиконання вимоги 
закрити кордон з Росією та заборонити діяльність на 
території України будь-яких організацій чи установ, що 
фінансуються або в будь-який спосіб афілійовані з РФ.
«Ми – за воєнний стан. Але чому Президент тричі змінював 
позицію щодо воєнного стану? Подвійні стандарти і такий 
фейковий патріотизм «Українському об’єднанню патріотів» 
не підходять. Тому ми не голосували», – наголосив нардеп.

Це дещо заспокоїло скептиків. 
Ставало ясно, що бліцкриг Поро-
шенка провалився – затію відклас-
ти вибори під виглядом воєнного 
стану на Банковій поки відкинули. 
І тепер, бажаючи зберегти обличчя, 
торгуються хоча б за якийсь формат 
«відповіді». 

Але депутати дружною зграєю 
накинулися на Президента, який 
вже дав слабину. І вирішили його 
дотиснути – відмовитися від все-
українського ВС. Екс-нардеп Андрій 
Артеменко, який зараз живе у США 
і має тісні контакти з командою До-
нальда Трампа, написав у Facebook, 
коментуючи скорочення терміну 
воєнного стану: «Ось на що здатний 
всього один дзвінок із Вашингтона. 
Чекаємо другого...». Та чи був дру-
гий дзвінок з «вашингтонського об-
кому», чи ні – сказати важко.

Але під час обговорення з 
трибуни різко з’ясувалося, що на 
введення 30-денного воєнного 
стану голосів категорично не на-
бирається.

Про те, що не проголосують, по-
передили радикали Ляшка, «Бать-
ківщина», «Опозиційний блок» і 
«Опозиційна платформа За життя», а 
також дві великі депутатські групи – 
«Відродження» та «Воля народу».

Без їхніх голосів проект Поро-
шенка гарантовано провалювався. 
Після чого в парламенті з’явився 
Президент власною персоною і зро-
бив другий крок назад. Він оголо-
сив, що згоден ввести воєнний стан 

не по всій Україні, а тільки в облас-
тях, що межують з Росією у морі або 
на суші, а також із Придністров’ям. 
Це Вінницька, Луганська, Миколаїв-
ська, Сумська, Одеська, Харківська, 
Чернігівська та Херсонська, Доне-
цька і Запорізька області.

Далі Порошенко підтвердив, 
що скорочує режим ВС до одного 
місяця, і дав гарантії, що вибори 
відбудуться 31 березня 2019 року. 
А права громадян і фірм пообіцяв 
обмежувати лише там, де йдуть ре-
альні воєнні дії, в разі наземної опе-
рації противника.

Після цього за указ проголо-
сували майже всі, хто раніше ви-
ступав проти. Винятком став лише 
«Опозиційний блок» і депутати, 
які раніше вийшли з «Опозиційної 
платформи».

Услід за цим Рада ухвалила по-
станову провести вибори 31 бе-
резня. Чим остаточно перетворила 
бліцкриг Порошенка на його капі-
туляцію. 

ЧОГО НАСПРАВДІ 
ХОТІВ ПОРОШЕНКО 

На початках Порошенко, як 
стверджували його політичні супро-
тивники, мав намір зробити Україну 
на два місяці військовою диктату-
рою – на чолі з самим собою. Це до-
зволяло йому частково залагодити 
проблему президентських виборів, 
які мають відбутися в березні.

Судячи з останньої соціології, 
шансів перемогти у нинішнього 
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На обласну раду тиснуть

Мінімальна зарплата 
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СБУ ІНКРИМІНУЄ ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
ДЕПУТАТАМ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ВЕРХОВНА РАДА ЗАТВЕРДИЛА
БЮДЖЕТ-2019

ПОШТА НА СЕЛІ БУДЕ

  Анна ВОЛОЩУК

Депутатів Волинської 
обласної ради від 
опозиційних сил 

почали викликати в СБУ на 
допити. Їм інкримінують 
державну зраду, підробку 
документів та кілька інших 
статей Кримінального 
кодексу. Повістки на 
допити отримали депутати 
двох комісій – майнової та 
бюджетної.

Про це під час ефіру на ТРК 
«Аверс» розповів радник голови 
Волинської обласної ради, голова 
фракції «УКРОП» у Волиньраді Вя-
чеслав Рубльов. 

Першими на допит в СБУ викли-
кали членів постійної комісії з пи-
тань використання майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області. Це сталося 
після того, як члени комісії виріши-
ли звільнити директора комуналь-
ного підприємства «Санаторій ма-
тері і дитини «Пролісок» Валентину 

  Галина ТЕРНОВА

Верховна Рада 
ухвалила закон «Про 

Державний бюджет 
України на 2019 рік». 
Це дозволяє вже зараз 
розпочати планування 
видатків на наступний рік, 
наголошують в уряді. 

Вчасно ухвалений бюджет до-
зволяє продовжити співпрацю з 
Міжнародним валютним фондом, 
що відкриває Україні можливість 
отримати фінансування і від інших 
міжнародних фінансових установ 
та донорів. У тому числі макро-
фінансову допомогу ЄС у розмірі 
€1 млрд. Співпраця з МВФ дозво-
лить Україні пройти пікові виплати 
за зовнішнім боргом, який було на-
копичено у 2005-2013 роках. Зага-
лом в 2019 році на обслуговування 
боргу держбюджет має витратити 
418 млрд грн, що складає майже по-
ловину зведеного бюджету країни.

У бюджет записали долар по 
29,4 грн. В 2019 році заплановано 
зростання ВВП на рівні 3% за умови 
інфляції 7,4%. Мінімальна зарплата 
становитиме 4173 грн. Прожитко-

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Попри скорочення 
кількості листонош, 

керівництво Волинської 
дирекції «Укрпошти» 
впевнене, що сільську 
поштову мережу буде 
збережено. До того ж, 
у держбюджеті нині 
передбачено 500 млн грн, 
яких вистачить на доставку 
пенсій у сільські місцевості 
в найближчі місяці. Про це 
йшлося під час круглого 
столу, що відбувся 
26 листопада у Луцьку. 

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич розповіла, що звернень 
від селян щодо «Укрпошти» цьо-
горіч суттєво побільшало. Людей 
турбує, чи матимуть вони змогу й 
надалі вчасно отримувати пенсію, 
пресу тощо. Нардеп констатує: топ-
менеджери «Укрпошти» отримують 
по півмільйона гривень зарплати 
щомісяця, натомість чимало пош-
тарів працюють на 0,3 ставки, отри-
муючи по 900 грн. Зі слів Ірини Кон-

Касарду через поважний вік очіль-
ниці установи.

«Відтак депутат, один із членів 
комісії, який не був присутнім, ви-
рішив, що порушено якісь його ін-
тереси, і написав скаргу в СБУ. Після 
цього почалися допити», – розпові-
дає Вячеслав Рубльов.

Депутатам з різних опозиційних 
сил інкримінують ст. 111 ККУ – дер-
жавна зрада.  

«Зовсім нещодавно ми отрима-
ли запити з СБУ по комісії з охорони 
здоров’я, по комісії з питань осві-
ти. Cтворюється враження, що цей 
тиск розширюється, – каже пер-
ший заступник голови Волиньради, 
свободівець Олександр Пирожик. 
– Вже є інформація, що на допити 
викликають і працівників апарату 
обласної ради».

«Тобто повертаються часи, коли 
патріотів починають переслідувати. 
Людям, які в 2014-2015 роках до-
помагали фронту, атовцям інкримі-

ним тиском на представників опо-
зиційних сил. І такі дії проводять з 
прицілом на майбутні вибори».

«У Маневицькому районі через 
кілька місяців закриється державне 
стратегічне підприємство «Волинь-
торф», бо йому не дали землю для 
видобутку торфу. Це державна зрада! 
А не те, що ми хочемо звільнити ди-
ректорку санаторію, яка влаштувала 
сина своїм заступником та зробила з 
комунального підприємства приват-
ну власність», – додає представник 
«Батьківщини» Василь Столяр.

Вячеслав Рубльов переконує: 
більшість депутатів обласної ради 
об’єднані навколо ідеї покращити 
життя на Волині, вони хочуть, аби 
школи та дитсадки функціонували, 
щоб медичні заклади були відре-
монтовані і з потрібним обладнан-
ням, щоб дороги були в належному 
стані. 

«Я закликаю представників 
СБУ не виконувати протиправних 
вказівок, які їм надходять. Настане 
весна – будуть зміни в країні. Ми не 
збираємося їхати з України, ми всі 
хочемо тут жити й працювати, нам 
треба буде одне одному дивитися в 
очі», – заявив Вячеслав Рубльов. 

«Припиніть імітувати підтрим-
ку науки. Хочете допомогти моло-
ді – не жахайте її. Бо її не так лякає 
нестача коштів, як популісти при 
владі», – написав у інтернеті фізик 
Антон Сененко.

Економічні експерти  ствер-
джують: саме завдяки цьому фонду 
перед президентськими виборами 
у 2019 році голоси українців купу-
ватимуть за їхні ж гроші. Мовляв, 
фінансування передвиборчої кам-
панії відбуватиметься за рахунок 
платників податків.

Така завбачливість очільника 
держави обурила народного депу-
тата Тараса Батенка. На його думку, 
влада досягла вершини цинізму.

«Відтепер виборча кампанія По-
рошенка фінансуватиметься коштом 
державного бюджету України, тобто 
вашим коштом, шановні виборці – 
платники податків, – заявив укропі-
вець. – Те, що українська влада ніколи 
не гребувала використовувати бю-
джет для власного передвиборного 
піару, ні для кого не секрет. Але вона 
перевершила сама себе. Збагатив-
шись за час війни в десятки разів, на-
важитись на фактичне фінансування 
своєї передвиборчої кампанії з дер-
жавного бюджету – за це і мертві, і 
живі, і ненароджені диктатори світу 
мали б аплодувати стоячи».

нують державну зраду, – додає Вя-
чеслав Рубльов. – Я не розумію, які 
наші дії підпадають під статтю про 
державну зраду. Замість того, щоб 
виконувати свою роботу – зустрі-
чатися з виборцям, працювати над 
проектами рішень обласної ради – 
ми маємо ходити на допити в СБУ».

До справи про державну зраду 
пришили ще кілька обвинувачень: 
ст. 358 ККУ (підроблення докумен-

тів), ст. 351 ККУ (перешкоджання 
діяльності народного депутата 
України і депутата місцевої ради), 
ст. 356 ККУ (самоправство) та 
ст. 367 ККУ (службова недбалість).

«Суть кримінального прова-
дження, за яким викликають депу-
татів від Радикальної партії, – їхня 
робота, – розповідає депутат Юрій 
Ройко. – Ми вважаємо це політич-
ним замовленням і адміністратив-

вий мінімум на одну особу на мі-
сяць: з 1 січня 2019 року – 1853 грн, 
з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 
2027 грн. Доходи держбюджету: 
1 трлн 26 млрд 131 млн грн. Видат-
ки: 1,11 трлн грн.

На діяльність Кабміну в держ-
бюджеті передбачено 400 млн 
грн, на діяльність Верховної 
Ради – 300 млн грн, на субсидії за 
житлово-комунальні послуги насе-
ленню – 20 млрд грн, на безпеку й 
оборону – 212 млрд грн, на охорону 
здоров’я – 95,7 млрд грн, на освіту – 

126,9 млрд грн, на пенсії – 167,5 млрд 
грн, на дороги – 55 млрд грн.

Також у бюджеті на 2019 рік пе-
редбачено виділення 708 млн грн 
на «Український культурний фонд» 
Марини Порошенко, що майже в 
три з половиною рази перевищує 
торішню суму – 207 млн грн, пишуть 
«Українські новини».

Окрім того, в держбюджеті на 
2019 рік закладено 1 млрд грн для 
президентського фонду Петра По-
рошенка. «Фонд Президента Украї-
ни» було створено за два місяці до 

станкевич, зарплати заступника 
керівника «Укрпошти» вистачило 
б на те, щоб оплатити працю всіх 
поштарок Любешівського району. 
На її думку, 500 млн грн – віртуаль-
ні кошти, а тому наразі неможли-
во сказати, що реально дасть така 
сума.

Своєю чергою, директор Во-
линської дирекції ПАТ «Укрпошта» 
Іван Шевчук зауважив, що офіційної 
позиції керівництва «Укрпошти» на-
разі немає. Загалом потрібно було 
1,2 млрд грн, передбачили лише 
500 млн грн, а це приблизно п’ять 
місяців доставки пенсій у сільську 
місцевість. З його слів, є надія, що 
уряд дослухається до «Укрпошти» 
і таки віднайде потрібну суму. Він 
наголосив, що «Укрпошта» не про-
сить грошей у держави, а просить 
лише, аби держава профінансува-
ла замовлене. «Протягом 26 років 
«Укрпошта» не мала доплати за 
доставку пенсії в село, ця послуга 
збиткова з 2004 року. Тоді тариф 
становив 3,56%, нині – лише 1,56%. 
Через зменшення тарифу «Укрпош-
та» втрачала щороку величезні 

суми», – пояснив Іван Шевчук.
На Волині майже 200 сільських 

поштових відділень збиткові, їх 
фактично утримують за кошти рай-
центрів та обласного центру. Зароб-
ляють такі відділення мізер – тисяч 
п’ять на місяць. І ці кошти треба ще 
розділити на зарплату працівни-
кам.

Іван Шевчук розповів, що зар-
плата топ-менеджменту «Укрпош-
ти» за 2017 рік загалом становила 
понад 60 млн грн. Водночас 3 млрд 
грн виплатили решті 75 тисячам 
працівників. Мовляв, навіть якщо 
не сплачувати зарплати топ-
менеджменту, це нічого не змінить. 
«Вигідніше платити високі зарплати 
топ-менеджменту, тому що ніхто не 
знає, скільки коштів було вкрадено 
за часів попереднього «дешевого» 
менеджменту», – переконаний Іван 
Шевчук. 

Крім того, керівник Волинської 
дирекції «Укрпошти» розповів, що з 
приходом нинішнього гендиректо-
ра Ігоря Смілянського ситуація змі-
нилася на краще: знайшлися кошти 
на комп’ютери, принтери, новий 

Вчасне ухвалення 
держбюджету – одна з 

попередніх вимог МВФ для 
відновлення кредитування 
країни. 19 жовтня МВФ та 
Україна досягли угоди про 
нову 14-місячну програму 
підтримки економічної 
політики stand by (SBA), 
усього за нею Україна може 
отримати до $3,9 млрд. Ще 
однією вимогою МВФ було 
підвищення ціни на газ. 
З 1 листопада ціни на газ 
для населення зросли на 
23,5% – до 8 550 грн за тисячу 
кубометрів.

старту передвиборної кампанії і за 
два тижні до ухвалення державно-
го бюджету. Його метою є надання 
грантів молодим ученим.

Цікаво, що за 27 років незалеж-
ності наукові дослідження і роз-
робки молодих українських вчених 
мало кому були потрібні. Їх постій-
но недофінансовували. А науковці 
виїжджали з країни, і раптом – мі-
льярд для підтримки освітніх та 
наукових програм. Обурені навіть 
самі молоді учені.

транспорт тощо. Цьогоріч відкрили 
також два оновлені відділення. 

Іван Шевчук зауважив також, 
що одне відділення у центрі Луцька 
заробляє більше коштів, ніж усі від-
ділення Ківерцівського, Рожищен-
ського та Луцького районів разом 
узяті, загалом їх 90. Ідеться про по-
слуги з доставки посилок, фінансові 
послуги, торгівлю. Керівник Волин-
ської дирекції висловив сподіван-
ня, що поштову мережу в селі все ж 
буде збережено.

Своєю чергою, Ірина Констанке-
вич відзначила, що «Укрпошта» має 
зберігати соціальну функцію, важ-

ливу для мільйонів сільських жите-
лів. Адже кожне село тримається на 
ФАПі, школі, церкві та пошті.

Іван Шевчук пояснив, що в об-
ласті скоротили листонош, які пра-
цювали на 0,25, 0,3 та 0,4 ставки 
один-три дні на тиждень. Частину 
листонош доведеться скоротити, 
але решта працюватимуть на повну 
зайнятість. 

«Укрпошта» готова розділи-
ти соціальну відповідальність з 
кимось, адже не можна нести її 
лише на плечах листонош та ке-
рівників відділень», – резюмував 
Іван Шевчук. 
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Якщо ви йдете крізь пекло – ідіть, не зупиняючись. Уїнстон Черчилль 

  Юлія БЕРЕЗИНСЬКА, 
Олена СЕМЕНОВА
Рожищенський, 
Горохівський райони 

  Іван СТЕПОВИЙ
Маневицький, Любешівський 
райони 

добрі справи

актуально для людей

У МАЙБУТНЄ – З НОВИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ

НАЙБІЛЬШЕ ПАЦІЄНТІВ – В ОКУЛІСТА

Минулого тижня 
у волинських 
школах відбулося 

кілька радісних подій – 
презентації соціально 
значущих проектів Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Заходи, що їх 
провели у навчальних 
закладах Рожищенського 
та Горохівського районів, 
мають на меті об’єднати 
місцевих жителів навколо 
важливих соціальних 
проектів та ідей.

22 листопада в селі Ясенівка 
представники Рожищенського від-
ділення Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» вручили дітворі місцевої 
школи мультимедійну та відеосис-
тему, а ще – спортивний інвентар.

За словами директора школи 
Анатолія Незбрицького, заклад бу-
дували поспіхом, тому проблем і 
клопотів вистачає. Сьогодні тут на-
вчається 125 школярів. Літні каніку-
ли місцеві учні проводять не тільки 
на домашніх городах, але й оброб-
ляють гектар землі, що належить 
школі – так проходять літню прак-
тику разом із працівниками школи. 
Вирощена городина передовсім іде 
на потреби школяриків, решту ре-
алізовують, міняють, а на отримані 
кошти залагоджують господарські 

проблеми. Усе для того, щоб у селі 
була школа.

«Ми дуже раді, що цей проект 
вдалося реалізувати, – розповідає 
ініціаторка задуму, депутат Рожи-
щенської районної ради від УКРОПу 
Любов Майструк. – Збулася мрія 
наших людей – діти в школі будуть 
у безпеці, для навчання матимуть 
сучасні технології. Ми разом з од-
носельчанами щиро вдячні Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за такі 
потрібні людям проекти».

В урочистій атмосфері голова 
Рожищенського районного осеред-

ку політичної партії УКРОП Григорій 
Козакевич, представники Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ольга 
Кобзар та Олена Веремчук презен-
тували проект та вручили подарун-
ки для шкільної родини.

«До Фонду від імені місцевої 
громади звернулася Любов Дмит-
рівна з проханням підтримати за-
дум. Реалізація проекту відбулася 
на умовах співфінансування: части-
на коштів з Фонду, а решту зібрали 
у громаді. Приємно спостерігати, як 
жителі об’єднуються навколо ідеї, 
що справді важлива для них», – під-

креслили представники Фонду.
23 листопада педагогічний ко-

лектив Горішненської школи отри-
мав подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». У цій школі 
навчаються діти і з сусідніх сіл – Но-
востав, Іванівка, частково Колмів. 
Усього – 120 учнів. Однак донедав-
на навчання інформатики відбува-
лося на восьми комп’ютерах, які для 
школи подарували 15 років тому. 
«Техніка дуже застаріла, – розпові-
дає вчитель фізики та інформатики 
Тетяна Ковальчук. – Сьогодні, коли 
технології стрімко розвиваються, 

школярі мають опановувати інфор-
матику на якісній техніці». 

Тож завуч Горішненської загаль-
ноосвітньої школи Зоя Маслійчук 
вирішила взяти участь у конкурсі 
проектів Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». «Передусім дізналася 
про умови конкурсу, – розповідає 
педагог. – Опісля ми зібрали бать-
ків, порадилися з ними і взялися за 
підготовку потрібних документів. 
Було приємно дізнатися про успіх 
проекту – наша школа отримала 
два ноутбуки та два комп’ютери і 
проектор. Також нам подарували 
м’яч, аудиторну дошку для маркера 
та проектування і колонки, які ста-
ли несподіваними і водночас дуже 
бажаними подарунками від Фонду 
нашій школі». 

Школярі щиро радіють презен-
там. Разом із дітьми тішиться і голо-
ва батьківського комітету Світлана 
Вавринюк. 

«Дуже добре, що Фонд відгук-
нувся на прохання школи, – каже 
Світлана Василівна. – Адже діти – 
наше майбутнє, тому ми разом ма-
ємо подбати про якість їхнього на-
вчання, виховання».

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Людмила Ма-
радевич розповідає, що цьогоріч 
за сприяння Фонду в Горохівсько-
му районі реалізовано вже понад 
60 проектів. «Також керівництво 
Горішненської школи планує вста-
новити енергозберігальні вікна», – 
каже пані Людмила.

Проекти, які вдалося реалізувати, 
є суспільно корисними

Мить, коли збуваються 
мрії дорослих і дітей

Утретє в Маневицькому 
та Любешівському 

районах минулого тижня 
відбулися виїзні прийоми 
лікарів у рамках програми 
«Здоров’я – кожному 
мешканцю села». Її було 
започатковано з ініціативи 
народного депутата Ірини 
Констанкевич. 

«Так виходить: що далі людина від 
районної лікарні, амбулаторії, то мен-
ше шансів у неї на ранню діагностику, 
ефективне лікування. Отож, спало на 
думку: якщо не можуть ці сотні чи ти-
сячі хворих дістатися до кваліфікова-
ної медичної допомоги, потрібно їхати 
до них. Саме так народилася ідея про-
грами «Здоров’я – кожному мешкан-
цю села». Нашу ініціативу підтримали 
лікарі в районах, за що їм щиро вдяч-
на», – зазначає Ірина Констанкевич.

А про величезну потребу в мед-
консультаціях свідчить те, що виїзний 
прийом лікарів подекуди триває з са-
мого ранку і до пізнього вечора.

ДО НАЙБЛИЖЧОЇ 
ЛІКАРНІ – 45 КМ

«Цього разу ми організували виїз-
ний прийом лікарів у Четвертні. У селі 
є амбулаторія, однак немає сімейного 
лікаря. За цим медзакладом закріп-
лений лікар з Колківської районної 
лікарні, яка звідси за 20 кілометрів. 
Амбулаторія обслуговує також жите-
лів сіл Годомичі та Криничне. Загалом 
це майже 2700 людей», – розповідає 
помічник народного депутата Ірини 
Констанкевич Леонід Новак.

До Маневицької центральної ра-
йонної лікарні від Четвертні 45 км. 
Дорога до райцентру рясніє ямами, а 
квиток на автобус вартує 40 грн лише 
в один бік. Зважаючи на мізерні пенсії, 
люди поважного віку до лікарів їдуть 
вже у крайніх випадках.

  Дарина ТИХА 

Мільярда гривень, 
передбаченого на 
«Нову українську 
школу» в бюджеті-2019, 
недостатньо для успішної 
реформи середнього 
шкільництва.

Про це заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич під час зустрічі з 
представниками української 
діаспори, які протягом тижня 
проходили стажування в ко-
мітеті Верховної Ради з питань 
науки і освіти.

«З державного бюджету 
на «Нову українську школу» 
було виділено один мільярд 
гривень. На матеріально-
технічну базу – тобто на нові 
меблі, методичне забезпечен-
ня, комп’ютери. Наскільки ця 
реформа буде ефективною, 
залежить від багатьох фак-
торів. Я вважаю, що цих кош-
тів недостатньо, щоб вона 
була успішною», – зауважила 
представниця «Українського 
об’єднання патріотів».

На думку нардепа, укра-
їнську систему освіти слід 

оновлювати, оскільки треба 
реагувати на зміни, що відбу-
ваються у світі.

«В основу нашої «Нової 
української школи» част-
ково покладено фінську й 
польську моделі. Чи буде 
вона ефективною в реаліях 
України – покаже час. Без-
умовно, освіту в Україні треба 
було осучаснювати, оскільки 
вона відставала не тільки за 
формою, а й не відповідала 
запиту суспільства. З інфор-
маційними технологіями та 
глобалізацією світ так стрімко 
змінюється, що не реагувати 
на зміни – це свідомо відкида-
ти наших дітей на кілька деся-
тиліть назад», – підкреслила 
Ірина Констанкевич.

Народний депутат від 
УКРОПу зазначила, що під час 
розробки державного бюдже-
ту на освіту в Україні треба пе-
редбачати більше коштів, ніж 
на силові структури.

«Перерозподіл бюджету 
мав би бути здійснений таким 
чином, щоб не на Національну 
поліцію і силові органи виділя-
ли більші кошти, а на освіту», – 
резюмувала парламентар.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«НЕДОФІНАНСУВАННЯ 
ОСВІТИ – ВЕЛИКА 
ПОМИЛКА ВЛАДИ»

За півдня у Бірках до лікарів 
прийшло майже 200 людей 

У Маневицькому районі 
лише один окуліст

Найбільше в Четвертні пацієнтів 
до окуліста – 99. До слова, на весь ра-
йон – лише один офтальмолог, у Ма-
невицькій ЦРЛ. У Колківській лікарні, 
яка трохи ближче, цю вакансію не вда-
ється заповнити. Хоча діагностичне 
обладнання для забезпечення роботи 
офтальмолога там є.

До гінеколога на огляд прийшло 
16 людей, до ЛОРа – 31, до сімейного 
лікаря – 56. Наступний виїзний при-
йом заплановано в грудні у селі Горай-
мівка. Привезти туди лікарів попроси-
ли самі люди.

АМБУЛАТОРІЯ – У ДИТСАДКУ
«Минулого тижня ми організували 

виїзний прийом лікарів Любешівської 
центральної районної лікарні у селі 

Бірки на базі місцевої амбулаторії. До 
медиків на огляд також приїхали люди 
із сусідніх сіл – Витуле та Погулянки. 
Найбільше звернень до окуліста – 140. 
Хірург прийняв 50 осіб, ЛОР – 53, не-
вропатолог – 45, акушер-гінеколог – 
25», – розповідає помічник народного 
депутата Ірини Констанкевич Сергій 
Неймарк. 

У бірківській амбулаторії працює 
сімейний лікар, облаштовано маніпу-
ляційну та фізкабінет, двічі на тиждень 
приймає стоматолог. Медзаклад забез-
печений відповідним обладнанням, 
частину якого, до слова, придбали за 
державні кошти з фонду соцеконому 
за поданням Ірини Констанкевич. 

Уже багато років тривають роз-
мови щодо будівництва нового примі-
щення для амбулаторії, адже нині вона 
розташована на другому поверсі дитя-
чого садка. За словами депутата ради 
Любешівської ОТГ Сергія Неймарка, є 
надія, що у 2019 році будівництво таки 
розпочнуть.

З Бірок до Любешова – 25 км. До-
рога вщент розбита. Однак надії, що 
її відремонтують найближчим часом, 
поки немає. Адже на всі звернення 
щодо її ремонту і з облдержадміні-
страції, і зі Служби автомобільних до-
ріг надходить лише одна відповідь: у 
бюджеті немає коштів. Наступний ви-
їзний прийом лікарів заплановано на 
середину грудня.

Ірина Констанкевич із представниками української діаспори

О
лена Сем

енова

Іван Степовий

Д
арина Тиха
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  Анна ВОЛОЩУК
Горохівський, 
Рожищенський райони

  Катерина ОСТАПЕНКО
    Старовижівський район

фінансуванняреалії

найкраще – дітям

У СМОЛЯРАХ 23 РОКИ 
ЧЕКАЮТЬ НА ДИТСАДОК

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «ДРУЖНИМ 
ГРОМАДАМ УСЕ ДО СНАГИ»

У трьох населених 
пунктах області 
втілили проекти 

від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Тож тепер 
учням трьох шкіл стало 
комфортніше та цікавіше 
навчатися.

Спільно із радником голови Во-
линської обласної ради, головою 
фракції «УКРОП» в облраді Вячесла-
вом Рубльовим педагоги уже запла-
нували справи, які будуть втілювати 
наступного року.

У школі села Духче Рожищен-
ського району презентували ре-
зультати співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» – новенькі 
дошки та енергозберігальні вікна.

«Цьогоріч ми разом із батьками 
звернулися у Фонд Ігоря Палиці, 
аби в школі втілили проект, – каже 
директор навчального закладу Зоя 
Ладчук. – Завдяки проекту при-
дбали дванадцять енергоощадних 
вікон, обладнали біологічний ка-
бінет – частково замінили підлогу, 
поставили нові парти та стільці. У 
кожному класі ми змогли встанови-
ти нові дошки, загалом вісім». 

До оновлення навчального за-
кладу долучилися не тільки батьки 
школярів, а й сільська рада. Тим ча-
сом очільник Сокільської сільради, 
куди входить село Духче, Олег Бон-
дарук просить допомогти зі вста-
новленням вхідних дверей у школі 
та із ремонтом спортзалу – в примі-
щенні тече дах. До слова, за сприян-
ня Вячеслава Рубльова цього року 

в коридорі та їдальні навчального 
закладу замінили вікна за кошти об-
ласного бюджету. Крім того, раніше 
за сприяння Фонду «Тільки разом» 
шкільним спортсменам придбали 
форму.

У селі Бужани Горохівського ра-
йону за сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці в усіх класах замінили шкільні 
дошки, загалом 12.

«Дошки були в дуже поганому 
стані. З механічними пошкоджен-
нями й тріщинами, тож вони не під-
лягали реконструкції, – розповідає 
директор освітнього закладу Марія 
Волянюк. – З реалізацією проекту 
нам дуже допомогли і в Фонді, а та-
кож наші випускники та місцеві під-
приємці».

Нові дошки дуже зручні, на них 
можна прикріпити додаткові мате-
ріали на магнітах, на одному боці 
можна писати маркерами та вико-

ристовувати як екран для мульти-
медіа.

Та на цьому подарунки не за-
кінчилися. Від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» укропівець Вяче-
слав Рубльов вручив директору 
школи новенький ноутбук та во-
лейбольні м’ячі. Він зазначив: крім 
реалізованого проекту, посприяє, 
аби для школи було виділено кошти 
з обласного бюджету на заміну ві-
кон. Адже на коридорі на другому 
поверсі освітнього закладу досі ста-
рі вікна, тож тут відчутно прохолод-
ніше, ніж у класах.

А в найстарішій школі міста Ро-
жища замінили дошки, встановили 
проектор та екран і придбали но-
утбук.

«Для нас сьогоднішня презента-
ція – справжнє свято, – розповідає 
практичний психолог школи Галина 
Стасюк. – Ми орієнтувалися на ідею 

сучасної української школи, яка має 
бути оснащена новітніми засобами 
навчання. Цей задум було втілено 
завдяки співфінансуванню Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», ра-
йонної ради, вчительського колек-
тиву, батьків. Ми отримали мульти-
медійні засоби для навчання. Цю 
техніку будемо використовувати в 
двох класах – у приміщенні, де на-
вчаються учні другого класу, та в 
математичному класі, де вчаться 
семикласники».

Також педагоги школи просять 
замінити вікна в школі. Директор 
освітнього закладу Мирослав Мак-
симюк звернувся до Вячеслава Руб-
льова, аби той посприяв виділенню 
коштів з обласного бюджету на цю 
потребу.

«Нам треба 100 тисяч, аби замі-
нити ті дерев’яні вікна, які ще зали-
шилися. Загалом у нас ще не заміне-

но 134 вікна», – каже директор.
Вячеслав Рубльов наголошує: 

головне завдання і Фонду, і депу-
татського корпусу обласної ради – 
працювати з людьми і для людей, 
розвивати область та гуртувати во-
линян навколо проектів і задумів, 
які покращать їхнє життя.

«Бо дружні громади можуть по-
долати все, адже вони хочуть змін і 
шукають, як можна втілити той чи той 
задум. За такими людьми – майбутнє.  
Переконаний, що ідеї, які націлені на 
покращення умов навчання школя-
рів, завжди матимуть підтримку в 
обласній раді та у Фонді Ігоря Пали-
ці, адже педагоги – це люди небай-
дужі, вони хочуть розвит ку не тільки 
для себе, а й для майбутнього – для 
дітей. Вірю, що спільно з вами, з Фон-
дом «Тільки разом» ми зможемо вті-
лити ще не один проект», – підкрес-
лив укропівець.

Ідеї щодо покращення умов навчання 
школярів завжди матимуть підтримку

Депутат запевнив, що не залишить проблему без уваги 

Такий вигляд приміщення спортзалу має нині 

Найбільше подарункам радіють дітлахи

Відсутність 
спортивного залу в 

школі та недобудований 
дитячий садок – 
найгостріші проблеми 
жителів села Смолярі, 
що у Старовижівському 
районі. Днями заклади 
освіти села відвідав 
депутат Волинської 
обласної ради від 
УКРОПу Михайло 
Імберовський.

У Смолярах школу побудува-
ли в 1995 році. Поспішаючи при-
йняти перших учнів, спортивний 
зал залишили недобудованим. За 
словами директора школи Тама-
ри Глови, можновладці обіцяли, 
що обов’язково добудують, коли 
надійдуть кошти. З часу тих обі-
цянок минуло понад 20 років, а 
спортзалу все немає. Дерев’яні 
віконні рами уже давно перегни-
ли, а на скло і натяку не залиши-
лося. 

«Нині у нашій школі навчаєть-
ся 163 учні, – розповіла Тамара 
Глова. – Відсутність спортзалу за-
лишається найбільшою пробле-
мою. У невеликій ігровій кімнаті, 
де в холодну пору року прохо-
дять уроки фізичного виховання, 
дітям ніде розминутися. З року 
в рік ми чуємо слова про те, що 
спершу потрібно розв’язати одну 
проблему, а згодом іншу. Так і че-
каємо вже стільки років».

Як виявилося, з 1995 року 
чекають місцеві жителі і на дитя-
чий садочок. У селі жартують: в 
багатьох випускників школи уже 
дітки школярі, а дошкільнятам і 
досі ніде здобувати перші знання. 

  Ганна МАРЧУК

Округ депутата Верховної Ради 
Ігоря Гузя отримає на розвиток 
12 млн 130 тис. грн. Це другий 
цьогоріч транш державної 
субвенції. Під час першого райони, 
міста, села та селища отримали 
6 млн грн.

За поданням парламентаря місцеві 
бюджети отримають з державної казни 
фінансування на придбання у навчаль-
ні заклади техніки, музичної апаратури, 
спортивного інвентарю та на встанов-
лення дитячо-спортивних майданчиків. 
За ці кошти здійснять капітальні ремон-
ти в низці освітніх та медичних установ 
округу. Крім того, заплановано купівлю 
меблів та обладнання у фельдшерсько-
акушерські пункти й системи відеонагля-
ду в одну зі шкіл.

У місто Володимир-Волинський 
спрямують цього разу понад 1 млн грн, 
у Нововолинськ – 2 млн 620 тис. грн, на 
Любомльщину – майже 600 тис. грн, Івани-
чівщину – майже 3,2 млн грн, а громадам 
Володимир-Волинського району – майже 
2 млн 600 тис. грн.

Ігор Гузь запевняє, що й надалі ак-
тивно лобіюватиме, аби суми субвенцій 
для розвитку регіону Прибужжя щоразу 
збільшувалися.

Анна Волощ
ук

МІЛЬЙОНИ – НА 
ПРИБУЖЖЯ

Перш ніж вибрати об’єкти, що 
найбільше потребують допомоги, 
Ігор Гузь об’їхав разом з командою 
найменші села округу

bug.org.ua

Ремонтні роботи у приміщенні 
відновили в 2013 році. Однак 
завершити будівництво так і не 
вдалося. Упродовж двох останніх 
років жодних ремонтних робіт у 
дитсадку не проводили. Попри 
це, вже два роки опалювальний 
сезон у порожньому двоповер-

ховому приміщенні розпочина-
ють вчасно.

«Загалом у Смолярах живе 90 
дошкільнят, 20 із них навчаються 
в пристосованих приміщеннях 
школи. Тут вони усього три го-
дини на день. Батьки нарікають, 
що такий дитсадок проблеми 

не залагоджує, адже після обі-
ду за дитиною теж треба диви-
тися», – розповіла виконувачка 
обов’язків завідувача дитсадка 
Ірина Барчук. 

Михайло Імберовський за-
певнив, що осторонь проблем 
закладів освіти у жодному разі не 
залишиться.

«На жаль, чинна виконавча 
влада розв’язує питання будів-
ництва шкіл та садочків не комп-
лексно, а точково. Можновладці 
реагують лише тоді, коли люди 
виходять страйкувати, а коли 
мовчать, як у Смолярах, то нікому 
і діла немає. У 2016 році обласна 
рада із куцого обласного бюдже-
ту виділила на садочок 800 тисяч 
в надії, що свою лепту у фінансу-
вання внесе державний бюджет 
у вигляді субвенції з ДФРР або 
народний депутат від 21-го ви-
борчого округу. На жаль, ці спо-
дівання виявилися марними. Тож 
було використано лише ці кошти. 
Навіть для розрахунку з підряд-
ником у 2017 році кошти шукали 
у районному бюджеті, а це 60 ти-
сяч гривень. Нині, щоб закінчити 
будівництво, треба оновлювати 
проектно-кошторисну докумен-
тацію і подавати на фінансування 
з ДФРР у 2020 році, або за раху-
нок субвенції на розвиток ново-
створеної Старовижівської ОТГ. 
Звичайно, є  й третій, найлегший 
шлях – субвенція на соціально-
економічний розвиток. У будь-
якому випадку я не залишу цей 
недобуд без уваги. Шукатимемо 
шляхи розв’язання проблеми 
спільно з громадою», – підсуму-
вав Михайло Імберовський.

Катерина О
стапенко
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  Наталія ДЕСНЯНСЬКА

невигадана історія

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

  Олена СЕМЕНОВА 
Камінь-Каширський район

У ЗАМШАНАХ 
ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ СЕЛА

Розділити з селянами радість 
свята та вручити подарунки від 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
прибув депутат Ратнівської районної 
ради, укропівець Микола Макарук.

За багаторічною традицією, свято 
села у Замшанах відзначають у Михайлів 
день, 21 листопада. Головна локація та-
кож незмінна – Замшанівський будинок 
культури. За 33 роки функціонування він 
став справжнім осередком культурного 
життя села. Завідувачка клубу Оксана 
Бірук розповіла, що Замшани – одне 
із небагатьох сіл області, яке може по-
хвалитися такою кількістю аматорських 
колективів, а їх тут шість. Саме місцеві 
артисти організовують усі культурно-
мистецькі заходи. 

«Ніщо не може стати на перешкоді 
гарному святу, – переконана Оксана Бі-
рук. – Ми, працівники будинків культури 
та аматори сцени, звикли до труднощів. 
Так, кілька місяців тому вийшов з ладу 
підсилювач звуку, а без нього і свята 
не зробиш. Тоді вирішили не зволікати 
і звернулися по допомогу у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

За словами жінки, співпраця із Фон-
дом уже стала системною. Так, у 2017 
році в клубі нарешті з’явився ноутбук, а 
для учасників колективу «Діброва» при-
дбали нові костюми. 

Слово стримали і цього року. В дару-
нок від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» будинок культури отримав мульти-
функціональний пристрій та сертифікат 
на придбання підсилювача звуку. 

У вітальному слові Михайло Мака-
рук зазначив, що уже невдовзі жителям 
Замшан належатиме виявити єдність, 
твердість рішень та готовність до пере-
творень не лише у мистецтві, а й у тво-
ренні нової історії свого села. 

«Коли відвідую такі гарні свята, то 
розумію, що щасливий жити та працю-
вати саме на Ратнівщині. Інколи зда-
ється, що історію, традиції, пісні свого 
краю знаєш достеменно. І лише завітав-
ши у село, відкриваєш його нові барви. 
Сподіваюся, що із такими ж жагою, на-
тхненням та успіхом нам вдасться про-
йти через усі випробування, а доленос-
ні рішення відкриють перед громадою 
нові шляхи розвитку», – зазначив Ми-
кола Макарук. 

свято громади

  Катерина ОСТАПЕНКО 
Ратнівський район

роки – багатство

святкове дійство

95-ЛІТНЯ ЛУЧАНКА 
ПЕРЕЖИЛА ГОЛОДОМОР, 
ВІЙНУ ТА НІМЕЦЬКУ КАТОРГУ 

У ГУТІ-БОРОВЕНСЬКІЙ – ДЕНЬ СЕЛА!

ЩОБИ СЕРЦЕ В ДОНЬКИ НЕ БОЛІЛО...ЩОБИ СЕРЦЕ В ДОНЬКИ НЕ БОЛІЛО...

Луцька міська 
громадська 
ветеранська 

організація «Спілка в’язнів – 
жертв нацизму» об’єднує 
лучан, на долю яких випали 
важкі випробування. У 
спілці  понад  50 учасників. 
Це в’язні концтаборів, їхні 
діти, яких у роки Другої 
світової війни вивезли 
на примусові роботи у 
Німеччину. Члени організації 
часто зустрічаються, разом 
відзначають пам’ятні 
дати й свята, проводять 
культурно-просвітницькі 
заходи, піклуються 
про маломобільних та 
немобільних членів 
організації.

Серед членів спілки – остар-
байтер Марія Менжерис. Тендіт-
на бабуся з посрібленим сивиною 
акуратно зачесаним волоссям, 
щирою душею та доб ротою в 
очах. На її шляху – Голодомор, 
вій на, концтабір. Та попри всі ви-
пробування, що їх довелося пе-
режити, пані Марія усміхається і 
дякує Всевишньому за подарова-
ні роки. 

6 листопада Марія Карпівна 
відсвяткувала 95-річчя. Днями 
члени «Спілки в’язнів – жертв на-
цизму» зібралися, аби привітати  
її з ювілеєм. 

«Мені так багато років... – роз-
починає розмову ювілярка. А 

21 листопада в Гуті-Боровенській – 
давньому селі з цікавою історією – 
було людно і весело. Жителі та гості 
святкували день села. Зокрема, місцеві 
спортсмени мали можливість позмагатися 
в турнірі з міні-футболу, участь в якому 
також взяли команди із сусідніх сіл. До 
речі, подарунки отримали всі. 

«Команди-учасниці отримали від представ-
ників Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» по 
м’ячу, а команда, яка здобула перемогу, – два 
м’ячі, – розповідає керівник районного УКРО-
Пу в Камені-Каширському Юрій Дмитрук. – Та-
кож у сільському клубі відбувся концерт. Тож 
ще один подарунок від Фонду – виступ ама-
торського колективу Камінь-Каширського РБК 
«Поліські веретена» – щиро потішив глядачів».

Тамара Степанівна допила чай і 
поспішила на роботу. 
– Що, сусідко, не сидиться, все грошей 

бракує? – від сумних думок її відволік голос 
сусіда.

Жінка клацнула замком і поклала ключі до 
кишені. Ні пари з вуст. Мирон казав їй в спину 
ще щось до болю принизливе та образливе, 
але Тамара Степанівна намагалася не дослу-
хатися до нього. У тролейбус не сідала. Вирі-
шила пройти кілька кварталів пішки. А ось і її 
комунальний підвальчик, у якому жінка хова-
ла нехитрий інструмент прибиральниці: від-
ро, швабру та віник. Відкрутила кран – з нього 
побігла холодна, як лід, вода. Підігрівати було 
нічим, тож жінка зачинила підсобку і прикла-
ла кодовий ключ до замка, щоб потрапити у 
під’їзд. Піднімалася на останній поверх, важко 
дихаючи, час до часу зупинялася, щоб пере-
почити. А тоді заходилася витирати пил над 
дверима, що вели на горище. Працювала не 
поспішаючи, розподіляла сили. Тут усе має 
блищати, оскільки в будинку мешкають дуже 
багаті люди, які не потерплять найменшого 
недогляду.

Упорядкувавши кілька поверхів, стала пе-
репочити. Двері на майданчику відчинилися і 
звідти визирнула сива голова її ровесниці: 

– Степанівно, знову миєте холодною во-
дою? Застудитесь. Скільки разів я казала: за-
ходьте до мене, я вам гарячої наллю.

 – Що ви, що ви, – зніяковіла прибираль-
ниця. – Не хочу вам надокучати. Я вже якось 
так...

Зоя Петрівна тільки плечима знизала. 
Стільки разів вона спостерігала за жінкою зі 
шваброю! Від її лікарського ока (дарма, що 
вже не практикує) не вислизнуло те, що в Та-
мари Степанівни не все гаразд зі здоров’ям. 
Кілька разів пробувала розпитати жінку про 
це, але та тільки віднікувалась. «І що за діти 
такі, дозволяють хворій матері гнути спину 
на такій роботі», – думала Зоя Петрівна й ви-
рішила неодмінно розшукати останніх.

За цим будинком був ще один, а потім ще... 
Нарешті, заховавши відро зі шваброю, Тама-
ра Степанівна зачинила двері підсобки. По-
верталася додому під світлом нічних ліхтарів. 
На сходовому майданчику знову зустрілася з 
надокучливим сусідом, той вийшов, щоб ви-
гуляти собаку. 

– Що, Степанівно, скільки мільйонів додо-
му несеш? – не втримався, щоб не вколоти. 

І знову не відповіла. Вечеряти не хотіло-
ся, дивитись телевізор також. Довго сиділа, 
не вмикаючи світла. Від того, що працювала, 
скоцюбившись у три погибелі, ноги й досі не 

переставали тремтіти. Глянула на мобільний – 
жодних вхідних. Видно, зайняті всі: цілий день 
діти на роботі, онуки – в інституті, нині відпо-
чивають. Відчинила шухляду. Вийняла кон-
верт з грошима, перерахувала – на операцію 
таки не вистачає. І згадала свою колежанку, з 
якою до виходу на пенсію працювала в місь-
кій бібліотеці. 

– Дурна ти, Степанівно. Маючи таких ді-
тей, гнути спину з ганчіркою в руках! Ти тіль-
ки свисни – вони тобі грошей на лікарню да-
дуть, – повчала Катерина Іванівна.

– Що ти, що ти, – замахала руками Тамара 
Степанівна. – У них своїх витрат вистачає. А 
я помаленьку, дивись, і назбираю потрібну 
суму. Та й соромно мені в дітей просити.

 – То хоч розкажи їм про свою хворобу, – 
радила колега.

 – Ні, – вирішила жінка, – не хочу, щоб че-
рез це в доньки серце боліло.

До півночі не розстеляла ліжка Тамара 
Степанівна. Прямісінько у її вікні відбивалася 
яскрава реклама магазину навпроти. Там про-
давали коштовності. Кілька років відкладала 
жінка з пенсії, щоб купити за них щось цінне 
для єдиної дівчинки-внучки, а тут така біда... 
Невже бабусі не стане і вона не залишить на 
згадку про себе нічого? Потім жінка заснула.

Рано-вранці Тамара Степанівна не при-

йшла в дім, де прибирала. Зоя Петрівна 
вслухалася до кроків за дверима, але марно: 
знайомого шарудіння не чула. Коли їй вдало-
ся збити тиск, що, як на лихо, розгулявся ще 
звечора, вирушила в підсобку. Та на дверях 
висів замок. «Де ж вона?» – розхвилювалася 
не на жарт. Зателефонувала в жек і довідалася 
адресу Тамари Степанівни. Але там їй ніхто не 
відчинив. Довго не залишала в спокої дзвінок, 
стукала – марно.

 – І чого гамселити? – двері, що навпроти, 
відчинив неприємний чоловік у халаті. – Та 
що з нею трапиться? Вона – як старе порох-
няве дерево, а й далі на роботу совається. Усе 
грошей мало.

Зоя Петрівна не знала, що відповісти на 
такі слова, але сусід уже набирав номер теле-
фону доньки Тамари Степанівни. Жінка вирі-
шила її дочекатися.

Колишня бібліотекарка так і сиділа в кріс-
лі, як повернулася з роботи. В її руках була сі-
мейна фотографія, на якій – діти та онуки. 

– Я ж казав: усіх грошей не заробиш, – бур-
мотів у коридорі сусід. 

Зої Петрівні так хотілося дати йому ляпаса, 
що ледве стрималася. Повертаючись додому, 
все згадувала слова Тамари Степанівни про 
те, що серця дітей потрібно оберігати від зай-
вих переживань...

далі на одному подиху, ніби то 
було вчора, розказує історію сво-
го життя. – Родом я з села Усівки 
Київської області. Там пережила 
Голодомор. Звідти  мене разом 
з односельчанами забрали в 
Німеччину. Тоді мені ще й 18 не 
було. Довгий час працювала в 
Нюрнбергу на іграшковій фаб-
риці. Спочатку робили іграш-
ки – «кукли», що казали «Мама». 
Потім, коли під Сталінградом 
німців зупинили, ми стали роби-
ти коробки для мін. Нюрнберг 
сильно бомбили, самі розвалини 
лишилися. Зруйнували  фабрику, 
гуртожиток, у якому ми жили. Нас 
відвезли за 50 км від міста,  в село 
Мюльхаузен. Там ми працювали 

до закінчення війни».
Далі були два місяці роботи в 

Чехословаччині й повернення до-
дому. Марія Карпівна продовжила 
навчання в технікумі, яке перерва-
ла війна, по закінченню вступила в 
Київський політехнічний інститут 
на хімічний факультет. Починала 
трудову діяльність у Рубіжному 
Донецької області на хімічному 
комбінаті, потім її скерували на 
роботу в Івано-Франківськ. У 1988 
році доля закинула жінку в Луцьк, 
тут вона проживає донині. 

У спілці про Марію Карпівну 
відгукуються як про активну та іні-
ціативну жінку. Вона бере участь 
у всіх заходах, що їх проводить 
громадська організація, любить 

декламувати вірші, які зберегли-
ся в пам’яті з молодих років.

На адресу ювілярки линули 
теплі слова, їй презентували торт 
зі свічками, квіти, подарунки. До 
вітань долучився Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом».

Представник Фонду Назарій 
Недбайло передав вітання від го-
лови обласної ради, засновника 
Фонду Ігоря Палиці та побажав 
Марії Карпівні прожити при міц-
ному здоров’ї ще багато років.

Своєю чергою, голова прав-
ління ГО «Спілка в’язнів – жертв 
нацизму»  Валентина Лазарук по-
дякувала Фонду за постійну під-
тримку діяльності організації та 
турботу про її членів. 

Вітання ювілярці від ФондуМарія Менжерис

Зал клубу був переповнений. Місцеві жи-
телі нарікають, що концерти в селі бувають 
украй рідко. «Тому люди були дуже задово-
лені виступами колективів, які взяли участь 
у концерті, – розповідає учасниця народного 
фольклорного аматорського колективу «При-
данки» Ніна Грисюк. – Ми ж намагалися ство-

рити людям гарний настрій, співали веселі 
пісні, представили організоване дійство «Як 
ловити рибку». Веселі усмішки та щирі апло-
дисменти свідчили, що глядачі задоволені». 

Також цього дня шестеро місцевих жите-
лів отримали подяки від народного депута-
та України Ірини Констанкевич. Це вчитель 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 
Гута-Боровенська, керівник аматорського 
фольклорного колективу «Приданки» Віра 
Грисюк, завідувачка дитячого садочка Любов 
Тимошик, ветеран галузі поштового зв’язку 
Ольга Кузьмич, ветеран галузі ветеринарної 
медицини Лідія Обущко, ветеран галузі сіль-
ського господарства Іван Зеленко, ветеран 
футбольної команди села Віталій Сидорчук. 
Їм також вручили подарунки від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» – набори посуду в 
українському стилі.

Аматори сцени потішили 
глядачів своїми виступами

Ірина Ю
зва

О
лена Сем

енова
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МИКОЛА ІВАНУХА: 
«ПЕРШІ КРОКИ 
У МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННІ 
Я РОБИВ НАОСЛІП» 

Ремонт дорожнього покриття, 
встановлення вуличного 

освітлення, облаштування парку, 
організація культурно-мистецьких 
заходів – це лише частина 
питань, якими опікується депутат 
Старовижівської селищної ради, 
член комісії з питань земельної 
реформи, екології, раціонального 
використання природних ресурсів, 
торгівлі і побуту Микола Івануха.

Обранець громади розповів, що ще 
кілька років тому і думки не мав іти в де-
путати, представляти інтереси громади, 
адже не вірив у можливість реальних 
змін. 

– Упродовж тривалого часу я був 
абсолютно переконаний, що місцеві де-
путати не мають жодного впливу, а їхня 
роль суто церемоніальна. Однак бурем-
ні події 2014 року змусили мене подиви-
тися на багато речей під зовсім іншим 
кутом зору. Саме тоді я гостро відчув 
потребу змінити щось не лише у своєму 
житті, а й сприяти змінам рідної вулиці, 
селища, – розповів Микола Івануха. 

За словами депутата, взяти участь 
у виборах його спонукала бездіяль-
ність та легковажність державних му-
жів. Насамперед прагнув вплинути на 
розв’язання низки проблем у сфері 
своєї професійної діяльності. До слова, 
упродовж 11 років Микола Івануха пра-
цює в Державній пожежно-рятувальній 
частині №16 селища Стара Вижівка, а 
тому про всі проблеми рятувальників 
знає не з чуток. 

– Ганебно, коли у людей, які щодня 
готові наражатися на смертельну небез-
пеку, рятуючи чуже майно, а подекуди і 
життя, немає навіть найнеобхіднішого. 
Упродовж багатьох років ніяк не вда-
валося розв’язати питання застарілих 
автомобілів для гасіння пожежі. За під-
тримки усього депутатського корпусу 
Старовижівської селищної ради нам 
вдалося оновити матеріально-технічну 
базу пожежної частини. Зокрема, замі-
нити застарілий автомобіль для гасіння 
пожежі, – розповів Микола Івануха.

На чільному місці в цьому переліку – 
питання перенесення ринку, що розта-
шований на проїжджій частині вулиці 
Вишневої. 

– Не міг залишитися байдужим, бо 
знаю, що це не лише неестетично і не-
зручно, а насамперед небезпечно. У 
моїй практиці було безліч випадків, коли 
через ускладненість руху на цьому від-
різку дороги пожежники втрачали такі 
важливі хвилини для порятунку. Споді-
ваюся, що нам вдасться ухвалити ком-
промісне рішення, – запевнив депутат.

Крім цього, обранець громади вже 
давно провадить благодійну діяльність – 
підтримує людей, що страждають на он-
кологічні захворювання. Зізнається, що 
інакше чинити не може, бо край і люди 
для нього рідні, а отже, в лиху годину не 
можна залишатися осторонь.

з перших вуст

  Катерина ОСТАПЕНКО
Стара Вижівка

  Оксана КУЦИК
Луцький район

з Богом у серці

Від перших днів російської 
агресії на сході України 
протоієрей Віталій Антонюк, 

настоятель парафії Собору 
Пресвятої Богородиці села 
Забороль, разом із однодумцями 
підтримував українських 
військових у зоні АТО. 

Священики з Гаразджі, Підгайців, Забо-
роля та Сьомаків під керівництвом благо-
чинного Луцького районного деканату отця 
Володимира Присяжнюка організовували 
жіноцтво для приготування домашніх смако-
ликів. Спритні господиньки ліпили вареники, 
крутили голубці, смажили котлети, начиняли 
ковбасу, кришили салати. Аби харчі не зіпсу-
валися, їх або заморожували, або ж заливали 
жиром і відправляли на схід.

ЗБРОЯ КАПЕЛАНА – МОЛИТВА
У серпні 2016 року отець Віталій увійшов 

до новоствореної ГО «Військові капелани 
Волині». А в грудні уперше відбув на ротацію 
в Красногорівку. Після бойового хрещення 
було ще вісім поїздок із гуманітарною місією 
на схід. А 25 жовтня 2018 року душпастир 
одержав відзнаку Президента України Петра 
Порошенка за волонтерську діяльність в До-
нецькій та Луганській областях.  

– Я не очікував і не сподівався такої наго-
роди. Сам я її не заслужив. Це – спільна від-
знака парафіян і капеланів, із якими їздив на 
схід, – наголошує Віталій Антонюк. 

На початку листопада священик знову 
побував у зоні бойових дій разом із колегою 
Іваном Гуреєвим та водієм-волонтером Ми-
колаєм. Волиняни доправили на схід гума-
нітарну допомогу та надали душпастирську 
підтримку нашим воїнам. Ми розпитали в 
отця Віталія про особливості роботи духівни-
ка на війні. 

– У грудні 2016-го ми служили капеланами 
разом із протоієреєм Іваном Гуреєвим. Я – у 
Красногорівці, він – у Мар’їнці. Не кривитиму 
душею, було дуже страшно. Воєнні дії точили-
ся за два-три кілометри. Розумів, що солодко 
не буде, триває війна. Але ж капелан теж несе 
службу, та єдина його зброя на фронті – це 
молитва, – каже священик.

Отцю Віталію довелося правити служби 
в наметі, отцю Івану дісталася впорядкована 
капличка у приміщенні. Там були облачення, 
молитовнички, ікони. Волиняни привезли 
воякам хрестики і Нові заповіти із книгою 
псалмів кишенькового формату. Дуже зручні, 
їх можна носити в нагрудних кишенях і почи-
тати в будь-який момент. 

Капелани розуміли: вони мусять заво-
ювати авторитет, тоді військові почнуть їм 
довіряти і ділитися проблемами. Треба бути 
в одному човні з бійцями, які потребують 
спілкування, духовної розради і поради. Та 
не кожен у вільний від служби час прийде 
до капелана поговорити про свої тривоги. 
Переважно вояки стримані в емоціях. Вони 
розкриваються, коли бачать смерть по-
братимів. Тоді переживають стрес і можуть 
виговоритися. За словами отця Віталія, свя-
щеники не дають бійцям впасти морально й 
піддатися озлобленості. 

 – Насправді на молитву дуже мало часу, 
але щоранку ми разом молимося дві-три хви-
лини. Потім священик каже напутнє слово: 
чому вояки тут і за що воюють. Треба все доб-
ре продумати й викласти. Пояснити, що вони 
захищають рідну землю, Богом дану. Завдан-
ня священика – утвердити вояків духовно і 
налаш тувати. Адже людина з вірою – перемо-
жець, вона іде з Богом, не робить зла, захища-
ючи землю, – каже отець Віталій. 

Священик пригадує, як під час перших 
днів ротації після вранішньої молитви узяв 
хрест і пішов до солдатів. Однак не врахував, 
що серед них лише 60% православні. Реш та – 
іншої віри. Так, вони стоять і моляться, але сво-
єї віри не зраджують. Усі розуміють: виживеш 
чи ні, а звертався до Бога через священика.

Разом із бійцями капелану доводилося 
переживати трагічні моменти на передовій, 
бачити смерть. Після цього солдати плачуть і 
щиро моляться. – Такої молитви у миру не по-
бачиш, – зітхає священик. 

НА ВІЙНІ УСІ 
ПОЧИНАЮТЬ ВІРИТИ

Тому є люди, яким все одно, хто переможе – 
аби був мир, – зазначає душпастир. 

Мар’їнка і Красногорівка – сіра зона. 
Близько 70% населення не підтримує укра-
їнську армію. Натомість решта 30% – борці, 
йтимуть до переможного кінця. Прикро, що 
люди звикли до війни, живуть під обстрілами. 
Під свист куль дітки йдуть у дитсадки і школи. 

– Так, нас не сприймають, але звідти не 
можна іти. Інакше Україну розірвуть на шмат-
ки. Нині все тримається на плечах простих 
солдатиків, які зі зброєю в руках захищають 
свою державу, – наголошує Віталій Антонюк. 

ВОЛОНТЕРІВ ЩИРО 
ЗУСТРІЧАЮТЬ ХІБА ДІТИ

Нещодавно військовий священик повер-
нувся з чергової ротації на сході. Протягом 
десяти днів волиняни проїхали понад три 
тисячі кілометрів. Кажуть, хоч і повільно, 
ситуація змінюється на краще. Поступово 
встановлюють антени для трансляції укра-
їнського телебачення і радіо. Прикро, що 
не всі готові його слухати, свідомість людей 
важко перебудувати – їм подавай російські 
телеканали. 

Щиро зустрічають волинян хіба діти. Не 
приховуючи радісних емоцій, малюки дяку-
ють за подарунки. Зокрема, цього разу свя-
щеники завітали у реабілітаційний центр «Ле-
лека» й передали іграшки, розвивальні ігри, 
книги, канцелярські товари та солодощі. Усю 
цю допомогу для попаснянських дітей зібра-
ли батьки вихованців луцького дитсадка. 

Воякам теж привезли потрібні речі. Зокре-
ма, 30 пар шкарпеток, які для хлопців сплела 
бабуся Соня Гайдай із Забороля. Рукодільни-
ця планує передати ще одну партію вовняних 
виробів, але ближче до Нового року. 

У день пам’яті святого великомученика 
Димитрія Солунського волинські священики 
співслужили єпископу Ужгородському і За-
карпатському Варсонофію, який очолив Бо-
жественну літургію в храмі святого Миколая 
Чудотворця у Волновасі. До слова, єпископ 
Варсонофій – єдиний єпископ-капелан в Укра-
їні, який служить у 128-й ОМБР. Нагадаємо, що 
храм святого Миколая у Волоновасі постав із 
благословення Митрополита Луцького і Во-
линського УПЦ КП владики Михаїла. 

І КАПЕЛАНИ МАЮТЬ 
НАДІЙНИЙ ТИЛ

Отець Віталій визнає, що священики їз-
дять на схід зі спокійною душею завдяки дру-
жинам. Адже матушки на той час беруть на 
себе додаткові зобов’язання, мусять дбати 
про родину. 

– Нам там легше, ніж матушкам тут, – каже 
капелан. 

Тому називає свою дружину справжньою 
героїнею.

– Ми не оцінили подарунок Бога – Неза-
лежність України. Не зуміли її прийняти і роз-
будувати. Не вчили Державний Гімн, не впро-
ваджували мову, не сприйняли церкву. А коли 
настала війна, згадали про Бога, почали біль-
ше до церкви ходити. Причому в усіх храмах 
молимося за мир, за  воїнів – наших батьків 
і синів. Очевидно, Бог таке допустив, щоб ми 
зрозуміли через кров, чим зневажили. Плати-
мо дорогу ціну за Незалежність держави. Але 
з Божою поміччю все буде Україна! – переко-
наний капелан.

«НАШЕ ЗАВДАННЯ – 
РОЗУМІТИ КОЖНОГО ВОЯКА»

– Солдати з різних регіонів України по-
різному сприймають капеланів. Але наше 
зав дання – розуміти кожного вояка і бути го-
товими з ними говорити. Є такі, що приходять 
пізно увечері виговоритися. Саме виговори-
тися, а не посповідатися. Не всі готові до спо-
віді, хоча я постійно про це нагадую під час 
вечірньої і вранішньої молитов. Та й сповідь 
на війні не така, як у миру. Приходить солдат, 
добре, що не їв три-чотири години. Більше 
має бути готовий капелан, ніж боєць, – каже 
Віталій Антонюк. 

Незаперечний факт, що військо потребує 
духовного наставника. Зараз це питання вре-
гульовують – капелани укладають контракти 
на рік-два, як на службу. На всеукраїнському 
зборі капеланів офіційно затверджено форму 
оливкового кольору. 

– Та в бою ми одягаємося у військові одно-
строї з шевронами капелана. Інакше як будеш 
бігати в окопах? – пояснює душпастир. 

Робота капелана триває і на мирній тери-
торії, адже вчорашнім бійцям важко адапту-
ватися до іншого способу життя. 

– Українське військо ще не таке, яким ми 
хотіли його бачити. На захист від загарбників 
першими стали добровольці. У 2014 році, ще 
коли існувала 51-ша ОМБР, один боєць по-
стійно мені телефонував. Навіть уночі, коли 
починався бій, просив молитися за нього. Не 
раз питав у розпачі: «Що я тут роблю? Мені б 
орати ниву, плуга дайте в руки, а не гранату». 
Дякувати Богу, він повернувся додому. Нині 
контрактна служба розв’язує багато питань. 
Є ті, що хочуть і можуть воювати, решта від-
сіялися. Направду, ситуація серйозно зміни-
лася, – констатує капелан. 

У САДОЧКИ І ШКОЛИ – 
ПІД ОБСТРІЛАМИ

– На сході ситуація непроста. Нас сприй-
мають вороже, дивляться спідлоба. Самому 
іти містом небезпечно – можуть бути непе-
редбачувані наслідки. Там живуть різні люди. 
Багато жителів маскують агресію. Поряд із 
ними є волонтери, які радо контактують із 
нами. Ми стараємося ставитися до цивільно-
го населення толерантно. Не образити, не до-
рікнути. Ця війна безпомилково показує, хто 
справжній українець. Боротьба триває досі. 

з особистого архіву

з особистого архіву

Смаколики з Волині – для попаснянських дітей

Дружина – надійний тил отця Віталія
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Єдиний спосіб зберегти здоров’я – їсти те, що не любиш, пити те, що не подобається, 
і робити те, чого не хочеш. Марк Твен
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ЯК ПРАВИЛЬНО ЛІКУВАТИ 
ПСОРІАЗ І ЯКЕ «ЛІКУВАННЯ» 
МОЖЕ НАШКОДИТИ*

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО – 
ШЛЯХ В НІКУДИ

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

Хай що обіцяє недобросовісна 
реклама, вилікувати псоріаз 
неможливо. Але його можна 

і треба тримати під контролем. 
Що для цього потрібно робити, 
що справді допомагає, а що – міф, 
розповідає дерматовенеролог 
МЦ «Боголюби» Борис Міндюк.

– Як лікують псоріаз і чи добре він під-
дається лікуванню?

– Лікування підбирають індивідуально. 
Воно включає приймання медикаментів, 
зовнішню (мазеву) терапію, фізіотерапію, 
санаторно-курортне лікування. Високу ефек-
тивність у лікуванні псоріазу має фізіотерапія. 
А в нас, на жаль, їй приділяють мало уваги. 
Зокрема, для фізіопроцедур при псоріазі 
використовують усі спектри ультрафіолето-
вого випромінювання. Застосовують  PUVA-
терапію, вона достатньо ефективна, але має 
побічні дії. Сьогодні для лікування викорис-
товують UVВ-спектр, а саме – хвилі завдовж-
ки 311 нм. Цей метод називається вузькопо-
лосна фототерапія. Вона дає максимальний 
ефект, дозволяє досягнути ремісії і при цьому 
не створює негативного впливу на шкіру. У 
нас є пацієнти, які тільки завдяки фототерапії 
досягали тривалої ремісії без вживання меди-
каментів. Такі процедури проходять тричі на 
тиждень, тривалість курсу – 20 процедур.  

– Наскільки  ефективне санаторно-
курортне лікування при псоріазі?

– Усім хворим на псоріаз ми рекомен-
дуємо санаторно-курортне лікування. Воно 
справді дає результат! Дуже часто після від-
починку на морі, купання і прийому сонячних 
ванн люди повертаються додому з чистою 
шкірою, без явних зовнішніх виявів псоріазу. 

Але одному може допомогти відпочинок 
на Чорному морі, а іншому – ні, комусь дасть 
позитивний результат оздоровлення на Бал-
тійському, Мертвому, Середземному морях, 
а комусь не допоможе. Але якщо ви плануєте 
поїхати на море на тиждень, то краще не їха-

Борис Міндюк
bogolybu.com

.ua

Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б 

(між корпусом ВОКЛ і лісом)
 (0332) 20-07-02 

(099) 44-55-404, (067) 851-79-38
bogolubu@gmail.com

www.bogolybu.com.ua

ОБЕРЕЖНО: 
ЛЕПТОСПІРОЗ!
Щорічно на Волині реєструють 
поодинокі випадки 
захворювання людей на 
лептоспіроз. За останні три 
роки виявлено 10 випадків, 
а летальний – у 2016 році, 
інформує Волинський 
лабораторний центр.

Цьогоріч на небезпечну недугу 
захворів житель Луцького району. На 
четверту добу після риболовлі на од-
ному з водоймищ району у хворого 
виникли скарги на підвищення тем-
ператури тіла, значну втомлюваність, 
болі в м’язах і незначне пожовтіння 
шкіри.

Лептоспіроз – гостре інфекційне 
захворювання із групи зооантропо-
нозів, яке характеризується уражен-
ням м’язів, печінки і нирок та супро-
воджується хвилеподібною гарячкою. 
З моменту зараження до початку 
хвороби минає від 6 до 20 днів. Захво-
рювання завжди починається гостро: 
відмічаються значне підвищення тем-
ператури тіла (до 39-40°), сильний го-
ловний біль, слабкість та з’являється 
характерна різка болючість литкових 
м’язів. 

Джерелом інфекції є хворі твари-
ни. Переважно це мишоподібні гризу-
ни, які переносять збудник (лептоспі-
ру) у природних умовах та виділяють 
його в навколишнє середовище із 
сечею, забруднюючи воду та все нав-
коло. Збудник проникає в організм 
через ушкоджену шкіру і слизові обо-
лонки порожнини рота, очей, носа. За-
звичай людина інфікується хворобою 
під час купання, риболовлі, а також у 
разі вживання забрудненої води з від-
критих водоймищ. Рідше – під час про-
ведення сільськогосподарських робіт.

пильнуймо

  life.pravda.com.ua

Мінсоцполітики, Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у 

галузі народонаселення (UNFPA) 
провели опитування серед 
українців на тему  домашнього 
насильства. 

«Насильство негативно впливає на дітей. 
Воно підриває почуття власної гідності дитини, 
перешкоджає її розвитку та спричиняє емоцій-
ний і нервово-психічний стреси», – каже голо-
ва представництва ЮНІСЕФ в Україні Джама 
Гулейд.

В УКРАЇНІ ДІЮТЬ МОБІЛЬНІ 
БРИГАДИ І ПРИТУЛКИ

«Згідно зі статистикою, менш як чверть по-
страждалих від домашнього насильства звер-
таються по допомогу. Щоб це змінити, держа-
ва запроваджує нові механізми захисту. Торік 
ухвалили закон про запобігання та протидію 
домашньому насильству, і Мінсоцполітики 
готує близько 40 постанов, указів та розпо-
ряджень, щоб усі механізми почали належно 
працювати. Паралельно працюємо, щоб впро-
ваджувати нові інструменти у життя: в Україні 
вже діє 45 мобільних бригад та відкрито сім 
притулків для постраждалих від домашнього 
насильства», – розповіла Наталія Федорович, 
заступниця міністра соцполітики.

«Психологічне насильство – перший крок 
до фізичного, саме тому важливо вчасно його 
зупинити. Говорячи вголос про свої почуття, 
ми знижуємо напругу, демонструємо свої кор-
дони та допомагаємо цим у розв’язанні кон-
флікту. Партнер може не знати, що ображає 
вас – можливо, у його сім’ї це було нормою. 
Якщо ви мовчите, то показуєте, що все гаразд, 
що з вами можна так поводитися», – пояснює 
психолог Оксана Королович.

За даними глобального звіту про насиль-
ство від ЮНІСЕФ у 2017 році, багато дітей по-
трапляють під вплив насильства вдома: 1 із 4 
дітей (176 мільйонів) віком до п’яти років жи-
вуть із матір’ю, яка є нещодавньою жертвою 

свого партнера. В усьому світі три чверті дітей 
віком від 2 до 4 років, а це майже 300 мільйо-
нів, регулярно стають жертвами насильниць-
кого виховання (фізичне покарання/агресія) 
від їхніх батьків або піклувальників удома.

ЛЯСНУТИ ПО ДУПІ – ТЕЖ 
НАСИЛЬСТВО

У 53 країнах світу такий спосіб виховання 
заборонений, у тому числі в Україні. Прихиль-
ники такого покарання стверджують, що це 
безпечно, потрібно й ефективно. Опоненти 
переконують, що це шкодить дітям і порушує 
право людини на захист.

Наукові дослідження доводять, що биття 
по дупі збільшує ймовірність поганих наслід-
ків для здоров’я і розвитку дитини. Це психо-
логічні проблеми, зловживання наркотиками, 
схильність до суїциду, фізичні проблеми роз-
витку і поведінки. Наприклад, якщо дитину 
били по дупі, коли їй було 15 місяців, згодом 
малюк виявляв поганий характер і був менш 
схильним до позитивної поведінки у п’ятому 
класі й навіть у підлітковому віці. 

Доведено, що фізичні покарання можуть 
впливати навіть на мозок дітей. Науковці ви-

явили, що у дітей, яких регулярно били по дупі, 
було менше сірої речовини в певних ділянках 
префронтальної кори, які відповідають за де-
пресію, наркоманію та інші психічні розлади.

Досліджень, які доводять, що бити дітей по 
дупі корисно, немає. А це не менш важливо, 
переконують науковці. Зараз є сотні різнома-
нітних висококваліфікованих досліджень про 
биття дітей. Наука доводить, що ляпання по 
дупі пов’язане зі шкідливими наслідками. Є до-
кази, що діти, яких так карали, більш схильні до 
агресії, антисоціальної поведінки, психологіч-
них проблем і поганих стосунків з батьками.

Психологічне насилля переростає у фізичне

psychologos.ru

ти зовсім. За 10 днів організм отримає шість 
днів адаптаційного стресу. Відпочинок з ме-
тою оздоровлення та лікування має тривати 
21 день, не менше. 

В Україні єдиним спеціалізованим сана-
торієм, де лікували хворих на псоріаз, був 
«Немирів» у Львівській області. Нині там 
працює тільки відділення, де роблять сірча-
ні  ванни. Тому охочі пройти курс лікування 
живуть у приватному секторі, але ходять на 
процедури. 

Загалом будь-який відпочинок – це відсут-
ність стресу, позитивний вплив на організм, а 
отже, лікувальний фактор при псоріазі. 

Ще раз зауважу: методів лікування зі сто-
відсотковою гарантією немає. Але в принци-
пі санаторно-курортне лікування дозволяє 

досягнути певної ремісії без використання 
медикаментів. Люди добре почуваються до 
наступного загострення хвороби. 

– Тобто навіть якщо немає зовнішніх 
виявів, не можна говорити про одужання?

– Стан без висипань називають ремісією. 
Наше завдання – максимально її продовжи-
ти, відтягнути наступне загострення якомога 
далі, скажімо, профілактичними заходами, 
санаторно-курортним лікуванням, дієтою 
тощо.

– Як на перебіг псоріазу впливає спосіб 
харчування? Рекомендована дієта?

– Харчування має важливе значення. При 
псоріазі ефективною є дієта Пегано. Вона ви-
користовує переважно  середземноморські 
продукти, але її цілком реально адаптувати 
до наших умов. Хоча прямої залежності між 
вживанням певних продуктів і загостренням 
псоріазу не встановлено. Однак зміна раціону 
дає  результати. 

– Побутує думка, що при псоріазі по-
мічні моржування, обливання холодною 
водою. Чи справді це допомагає?

– Я не прихильник екстремальних видів 
оздоровлення, як-то моржування чи сауна. 
На мою думку, організм має перебувати у ком-
фортному стані. А будь-які екстремальні дії – 
це стрес. Стрес (неважливо який – термічний, 
психологічний чи інший), своєю чергою, може 
спровокувати загострення псоріазу.  

– Чи є якісь ефективні методи народної 
медицини, наприклад, мазі або примочки, 
які допомагають при псоріазі?

– Застосування примочок  при псоріазі не 
годиться, бо це призводить до пересушуван-
ня і без того сухої шкіри. У результаті можна 
спровокувати утворення тріщин, кровотеч та 
інших неприємних наслідків. 

А от мазі, зокрема із травами, використо-
вувати можна і треба. Є аптечні препарати, 
виготовлені на рослинній основі без викорис-
тання хімічних речовин. Часто застосовують 
різноманітні мазі домашнього виготовлення. 
У принципі, всі продукти переробки нафти (як-
то вазелін, очищений солідол тощо) можуть 
навіть без додатків допомагати при псоріазі. 
Але слід зауважити: це все індивідуально. 

– У продажу можна знайти спеціальні 
апарати, які лікують псоріаз. Вони допо-
магають?

– В інтернеті, інших засобах інформації 
можна знайти купу пропозицій із продажу 
диво-апаратів,  які обіцяють допомогти «на-
завжди забути про псоріаз». Слід пам’ятати, 
що будь-який апаратний метод лікування має 
пройти низку досліджень, про результати 
яких завжди можна знайти інформацію. Окрім 
того, для кожного методу має бути вказаний 
ступінь ефективності при захворюванні, для 
лікування якого він призначений. Знайте, що 
безконтрольне використання будь-яких апа-
ратів може завдати невиправної шкоди вашо-
му організму.
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк

УСИК ПОВІДОМИВ 
ІМ’Я СВОГО НОВОГО 
ТРЕНЕРА
Київ

Новим тренером українця та 
абсолютного чемпіона світу з 
боксу у важкій вазі Олександра 
Усика став Юрій Ткаченко. З ним 
непереможний чемпіон працював 
ще на аматорському рівні.

Ткаченко свого часу тренував відо-
мого українського боксера Дениса Бе-
рінчика.

«Я почав співпрацювати з Юрієм 
Ткаченком. Із цим тренером уже дуже 
давно знайомий – ми були в аматорах в 
одній команді», – заявив Усик.

Чемпіон додав, що Ткаченко зна-
йомий із Анатолієм Ломаченком – тре-
нером Василя Ломаченка. Ломаченко-
старший допомагав Усику в поєдинках 
проти росіянина Мурата Гассієва та бри-
танця Тоні Белью.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон сві-
ту з боксу Олександр Усик 11 листопада 
захистив свої чемпіонські титули в бою 
проти британця Тоні Белью. Він здо-
був перемогу, відправивши британця в 
нокаут у восьмому раунді.

ПЛАВЦІ-ЮНІОРИ 
ПОВЕРНУЛИСЯ 
ДОДОМУ З МЕДАЛЯМИ 
І НОРМАТИВАМИ 
Харків

Щодня на чемпіонаті України з 
плавання серед юніорів у Харкові 
команда Волинської області 
виборювала медалі. 

Розпочав медальний залік Максим 
Ткачук на дистанції 200 м брасом. У 
нього – бронзова нагорода і норматив 
у штатну збірну України з плавання та 
норматив для участі в Європейському 
юнацькому Олімпійському фестивалі.

Наступного дня Максим на дистанції 
100 м брасом виборов срібну нагороду, 
а його результат також дозволив вико-
нати норматив для участі у згаданих єв-
ропейських змаганнях. 

Ще одна вихованка СДЮШОР пла-
вання Анастасія Дмитрієва на дистанції 
50 м на спині завоювала бронзову на-
городу. 

ІВАНКА КУХ ЇДЕ НА 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
КРОСУ В НІДЕРЛАНДИ
Київ

Виконком ФЛАУ затвердив склад 
збірної команди України для участі 
у чемпіонаті Європи з кросу. Він 
відбудеться 9 грудня в місті Тілбург 
(Нідерланди).

До її складу ввійшли 28 атлетів, се-
ред яких і волинянка Іванка Кух. Вона 
виступить на чотирикілометровій дис-
танції серед юніорок.

Згідно з критеріями відбору ФЛАУ, 
щоб потрапити до складу команди в ін-
дивідуальних дисциплінах, треба було 
посісти перше-четверте місця на чем-
піонаті України з кросу (26-27 жовтня, 
Івано-Франківськ).

бокс

легка атлетика

плавання 

перша ліга

прожекти

«футбол – поза політикою»

сійся-родися

Швейцарія

Національна збірна України після 
завершення першого раунду 

Ліги націй отримала два способи 
зіграти на Чемпіонаті Європи 
з футболу 2020 року – через 
відбірковий турнір та у стикових 
матчах Ліги націй.

У Лізі націй розіграшу 2020-2021 років 
збірна України як переможець групи 1 висту-
патиме вже в Лізі А.

Разом з Україною тут гратимуть Швейца-
рія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, 
Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, 
Данія та Швеція.

ШЛЯХ ВІДБОРУ 
Формування груп кваліфікації Чемпіона-

ту Європи 2020 року відбудеться 2 грудня в 
Дубліні. УЄФА розподілила 55 збірних у шість 
кошиків.

Збірна України, маючи 14-те місце в рей-
тингу, потрапила до другого кошика. Українці 
гарантовано не зіграють у відборі проти Ні-
меччини, Ісландії, Боснії і Герцеговини, Данії, 
Швеції, Росії, Австрії, Уельсу і Чехії.

«ВОЛИНЬ» НЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИ 
КОНТРАКТ З ХАВБЕКОМ ЯКОВЛЄВИМ 

ВІДІБРАТИСЯ НА ЄВРО-2020: 
УСІ РОЗКЛАДИ ДЛЯ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

своєї команди (3 голи).
Вихованець харківського фут-

болу виступав у Латвії, Узбеки-
стані, Словаччині, Білорусі, Росії, 

10-11 червня, 5-7 та 8-10 вересня, 10-12 та 13-
15 жовтня, 14-16 та 17-19 листопада. Путівки до 
фінального турніру за участю 24 команд отри-
мають по дві найкращі збірні кожної групи.

ШЛЯХ ЛІГИ НАЦІЙ
Ще чотири вакансії розіграють у стикових 

матчах чотирьох груп Ліги націй. Вони відбу-
дуться за кубковою системою – два півфінали 
й фінал.

Отож, якщо збірна України не проб’ється 
на Євро-2020 через кваліфікацію, то матиме 
запасний варіант у вигляді участі в плей-оф 
Ліги націй. Оскільки українці виграли свою 
групу В1, то виступатимуть у стикових матчах 
саме Ліги В, а півфінал гратимуть удома. Су-
перниками в цьому матчі можуть стати пере-
можці інших груп – шведи, боснійці та данці.

Жеребкування плей-оф відбудеться через 
рік, 22 листопада 2019 року, а матчі – 26-31 бе-
резня 2020 року.

Жеребкування фінального турніру чем-
піонату Європи 2020 року УЄФА проведе 
1 грудня 2019 року.

НАГОРОДА ЗНАЙШЛА ГЕРОЯ: ФФУ ДОВІЧНО 
ДИСКВАЛІФІКУВАЛА ФУТБОЛІСТА, ЯКИЙ ГРАВ 
ЗА КОМАНДУ ТЕРОРИСТА ЗАХАРЧЕНКА

РОНАЛДУ ЗАРУЧИВСЯ ІЗ МОДЕЛЛЮ-
МАТІР’Ю СВОЄЇ ДОНЬКИ 

М
икола М

артиню
к
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Молдові та Казахстані.
У 2014-му він став чемпіоном 

Білорусі в складі БАТЕ й зіграв 
з цією командою в Лізі чемпіо-
нів. Перед приходом до Луцька 
Яковлєв грав за грецький «Ніки 
Волос».

Після завершального в 2018 
році матчу «Волині» головний 
тренер хрестоносців Андрій Тлу-
мак анонсував значні кадрові 
зміни в команді під час паузи в 
Першій лізі. Зокрема, він звер-
нув увагу на те, що можуть піти 
кілька гравців, які були в коман-
ді до його приходу влітку цього 
року.

Нагадаємо, що «Волинь» за-
кінчила першу частину сезону 
на третьому місці, відстаючи від 
«Металіста 1925» на 2, а від ліде-
ра СК «Дніпро-1» – на 7 очок.

Атакувальний 
півзахисник 
Андрій Яковлєв 

покине «Волинь» під 
час зимової паузи. У 
29-річного футболіста 
закінчується контракт, 
який клуб вирішив з ним 
не продовжувати.

Яковлєв прийшов до «Воли-
ні» на початку 2018 року, коли 
команду поповнило майже 20 
нових футболістів, яких покли-
кали врятувати її від вильоту в 
Другу лігу.

Усього за «Волинь» хавбек 
зіграв 23 матчі й забив 9 голів. 
Початок поточного сезону Яков-
лєв пропустив через травму, але 
пізніше взяв участь в 11 матчах 

Іспанія

Португальський форвард 
«Ювентуса» Кріштіану 
Роналду заручився зі своєю 
подругою – іспанською 
моделлю Джорджиною 
Родрігес.

Вона відповіла згодою на 
пропозицію португальця узако-
нити стосунки. Видання пише, що 
Родрігес уже почала підбирати 
весільну сукню.

Про можливе весілля Ронал-
ду і Родрігес у ЗМІ говорили ще 
до Чемпіонату світу-2018. Ствер-
джували, що пара одружиться 
відразу після закінчення турніру 
в Росії. Цього року про весільні 

instagram
/georginagio

m
ost.ks.ua

Роналду і Родрігес зі 
старшим сином Кріштіану

Перед тим як заявитися за «Оплот 
Донбасу», Козаченко пограв за 
ФК «Суми», «Кристал» із Херсона, 
краматорський «Авангард»

Яковлєв був лідером «Волині» 
навесні, але здав позиції восени

Під час жеребкування в Дубліні сформу-
ють 10 груп (п’ять по п’ять команд і п’ять по 
шість). Україну включили до списку країн, 
яких у групі може бути не більш як дві за так 
званим зимовим фактором (у цьому контин-
генті також Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, 
Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Фарери, Росія).

Матчі відбору Чемпіонату Європи 2020 
року проходитимуть із березня до листопада 
2019 року, а саме 21-23 та 24-26 березня, 7-8 та 

плани сина розповідала й мама 
Роналду, нахвалюючи 23-річну 
Джорджину.

Дівчина зустріла Кріштіану 
влітку 2016 року у магазині Гуччі 
в центрі Мадрида, у якому пра-
цювала. Футболіст саме зайшов 
туди вибирати літній одяг.

У листопаді 2017 року Родрі-
гес народила Роналду доньку, яку 
назвали Аланою Мартіною. У 32-
річного Кріштіану є ще троє дітей 
від двох сурогатних матерів.

Дівчина неабияк підтримала 
Кріштіану під час секс-скандалу, 
що розгорівся після звинувачень 

Кетрін Майорги, яка повідомила 
про те, що у 2009 році Роналду бу-
цімто зґвалтував її і заплатив 287 
тис. фунтів за мовчанку. Кріштіану 
відкинув усі звинувачення і на-
звав їх фейковими новинами.

Раніше футболіст зустрічався 
з російською моделлю Іриною 
Шейк. Пара розлучилася в січні 
2015 року.

Влітку Роналду змінив мад-
ридський «Реал» на туринський 
«Ювентус» і домовився з Мініс-
терством фінансів Іспанії про за-
криття розслідування щодо ухи-
лення від сплати податків.

Каховка

Футболіст аматорського 
спортивного клубу 
«Каховка» Сергій 
Козаченко отримав довічну 
дискваліфікацію відповідно 
до рішення Контрольно-
дисциплінарного комітету 
Федерації футболу України.

Причиною став виступ 27-
річного футболіста за футболь-
ний клуб терористичної орга-

нізації ДНР «Оплот Донбасу». 
Почесним президентом цього 
клубу був загиблий екс-ватажок 
фейкової ДНР Олександр Захар-
ченко. «Оплот» з 2015 року грав у 
«чемпіонаті» ДНР і відкритій пер-
шості Ростовської області РФ.

На початку 2018 року Коза-
ченко приїхав у Каховку і почав 
грати в чемпіонаті України серед 
аматорів. Навесні ця команда 
стала володарем Кубка області, 

причому Козаченко в соцмережі 
«ВКонтакте» написав, що «кубок 
їде до Донецька».

Журналісти з’ясували, де ра-
ніше виступав нападник, і він піс-
ля скандалу залишив команду.

Наприкінці 2017 року 
Контрольно-дисциплінарний ко-
мітет Федерації футболу України 
довічно дискваліфікував 18 фут-
болістів, що грали в складі збір-
ної терористичної ДНР.

tsn.ua

facebook.com
/D

SM
SLutsk

Усик піде до нових вершин 
з новим тренером

Волинська збірна на 
чемпіонаті у Дніпрі

Шевченко змінив ставлення до себе у 
2018-му. Рік був успішним для збірної 
України, яка виграла свою групу в Лізі націй.
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абетка домоведення

меню

ОХАЙНІ КИЛИМИ БЕЗ ХІМЧИСТКИ 

РИБНИЙ ДЕНЬПЕЧИВО СИРНЕ
• 200 г свіжого нежирного сиру 
• 100 г масла • 1 ч. ложка соди 
(погасити 1 ч. ложкою оцту)
• 1 скл. просіяного борошна 
• цукор для посипання печива 

Розм’якшене масло вимішайте з си-
ром. Щоб маса була пишною і однорід-
ною, скористайтеся міксером. Додайте 
до суміші борошно й соду, погашену 
оцтом. Замісіть круте сирне тісто. Збе-
ріть його у грудку, вкрийте харчовою 
плівкою і поставте в холодильник. Охо-
лоджене тісто розкачайте шаром зав-
товшки 0,5 см. Занадто тонко розкачува-
ти не треба – печиво має бути пухким. 
Корж посипте цукром і за допомогою 
склянок вирізайте кружечки. Кожен 
складайте спочатку навпіл, а потім ще 
навпіл. Готове печиво можна також по-
сипати цукром. Викладіть на деко і випі-
кайте до золотистого кольору за 180°С.

ОЛАДКИ НА 
ДРІЖДЖАХ

• 2 скл. борошна • 300 г молока 
• 1 ч. ложка сухих дріжджів
• пакет ваніліну • дрібка кориці 
• 2 ст. ложки цукру • 1 яйце 
• 0,5 ч. ложки солі • 3 яблука 
• 200 мл олії 

У підігріте молоко всипати дріжджі, 
ванілін, цукор, корицю та поставити до 
появи шапочки. До готової опари про-
сіяти борошно, додати яйце та сіль. Замі-
сити тісто, накрити й відставити у тепле 
місце на годину. А тим часом почистити 
яблука та покришити їх кубиками. Вмі-
шати в тісто і залишити ще на годину. 
Смажити в киплячій олії, викладаючи по 
1 ст. ложці, приблизно по 2 хв з кожного 
боку. Подавати зі сметаною, повидлом чи 
прос то притрусити цукровою пудрою.

ШОКОЛАДНА 
ШАРЛОТКА 

1,5 скл. олії, 1,5 скл. цукру добре зби-
ти. Потім поступово вбити по одному 
6 яєць, продовжуючи збивати. Всипати 
3 скл. просіяного борошна, вимішаного 
з 3 ст. ложками какао, і 2 ч. ложки соди, 
погашеної оцтом. 

1 кг яблук обібрати й порізати вели-
кими кубиками. Вимішати з тістом і ви-
лити у форму. Випікати 45 хв за 180°С.

до кави

netm
igraine.com

CКУМБРІЯ ПРЯНОГО 
ПОСОЛУ

Приготована за цим рецеп-
том рибка готова до споживання 
вже наступного дня. Отож, вам 
знадобиться 2-3 заморожені ри-
бини. Їх слід вимочити в холод-
ній воді, почистити, видалити 
нутрощі та плавники. Порізати 
на порційні шматки завширшки 
1,5-2 см. 

Маринад: 0,5 л води, по 1 ст. лож-
ці солі, цукру та олії, по 0,5 ст. ложки 
сухої гірчиці та коріандру, 3 лаврові 
листки, бутон гвоздики. 

Маринад заварити та про-
кип’ятити 5 хв, охолодити. Рибку 
викласти у пластиковий контей-
нер і залити холодним марина-
дом. 

СКУМБРІЯ ЗІ СМАКОМ 
ЧЕРВОНОЇ РИБИ

Дві заморожені рибини, ци-
булина.

Маринад: 250 мл води, 6 бу-
тонів гвоздики, по дрібці чорного 
перцю горошком, меленого чер-
воного перцю, коріандру, 2 ч. лож-
ки солі, 0,5 ч. ложки цукру, 2 ст. 
ложки олії, 2,5 ст. ложки яблучно-
го оцту.

Рибку почистити та порізати 
на шматки. Воду закип’ятити, до-
дати решту складників і провари-
ти хвилину на малому вогні. На-
прикінці влити оцет. Відставити, 
щоб маринад охолов. Цибулю по-
різати напівкружальцями й вимі-
шати з рибою. Залити маринадом 
і відставити на добу. Після цього 
можна споживати.

Килим на підлозі – це красиво і затишно, 
по ньому приємно ходити босоніж. 

Проте з часом килими забруднюються. 
Як повернути їм привабливий вигляд? 
Спробуйте почистити покриття 
підручними засобами.

ХАРЧОВА СОДА
Потрібно розчинити 0,5 скл. харчової 

соди в 5 л теплої води. Отриману рідину за-
лити в пульверизатор і розприскати по по-
верхні килима. Почекати близько півгодини, 
щоб сода ввібрала і очистила забруднення, а 
також нейтралізувала неприємні запахи. Піс-
ля вказаного часу килимове покриття треба 
гарненько пропилососити.

Якщо килим не дуже брудний, можна ви-
брати варіант сухого чищення. Для цього 
соду розсипають по всій поверхні килима, а 
потім втирають її сухою ганчіркою у волокна. 
Через півгодини соду з брудом прибирають з 
килима за допомогою пилососа.

спробуйте

ПЕЧІНКОВІ КОТЛЕТКИ
750 г печінки, 200 г сала, 2 зубці часнику, 100 г 

сметани, 1-2 ст. ложки борошна, 1-2 цибулини, 
0,5 ч. ложки соди, сіль і перець до смаку.

Печінку і сало змолоти, часник пропустити 
через прес. Додати спеції (до цих котлеток доб-
ре підходять хмелі-сунелі, італійські або про-
ванські трави), соду, борошно. Добре вимішати 
й викладати ложкою в киплячу олію. Котлетки 
швидко ростуть і виходять пишні. Потім їх туш-
кують у соусі зі сметанки й цибулі. 

Для приготування соусу цибулю порізати 
на півкільця й обсмажити в олії до золотистого 
кольору, додати сметану. Якщо соус загустий, 
можна розбавити водою. Тушкувати котлетки 
на маленькому вогні 10-15 хв.

ОСЕЛЕДЕЦЬ СУХОГО 
ПОСОЛУ

Дві рибини почистити, про-
мити і обсушити серветкою. По-
різати на порційні шматки. 

Підготувати суміш для со-
ління: по 2 ст. ложки солі й по-
січеного кропу, 1 ст. ложка цукру, 
0,5 ч. ложки чорного перцю, сухий 
базилік.

На харчову плівку викласти 
рибку, обкачану в суміші для по-
солу. Щільно обмотати плівкою, 
покласти у поліетиленовий пакет 
і помістити на добу в холодиль-
ник. Потім промити, викласти на 
тарілку, скропити оцтом і при-
правити олійкою.   

ОСЕЛЕДЕЦЬ НА ЗИМУ
Свіжі оселедці почистити, 

відділити від кісток і порізати на 
шматки. Залити холодною водою 
на кілька годин. 

Маринад: на 3 л води – 700 г 
солі (порція розрахована на 30 
оселедців). Заварити й охоло-
дити. Оселедець відкинути на 
друшляк. Потім викласти в ема-

ОСЕЛЕДЕЦЬ З СОЄВИМ 
СОУСОМ

3 свіжозаморожені оселедці, 
3 морквини, 2 цибулини, 2 зубці 
часнику, 200 мл 9% оцту, 1 ч. ложка 
солі, 2 ст. ложки олії, 4 ст. ложки со-
євого соусу, 2 ст. ложки кунжуту. 

Рибу розморозити, вибра-
ти кістки й порізати на порційні 
шматки. Залити оцтом на півгоди-
ни. Цибулю нарізати півкільцями, 
моркву натерти як на салат по-
корейськи, часник пропустити 
через прес. 

Оцет злити, додати решту 
складників. Ретельно вимішати і 
поставити на кілька годин в хо-
лодильник. 

ДОМАШНЯ КІЛЬКА 
В ТОМАТІ

500 г свіжої або замороженої 
кільки, 300 мл томатного соку, 
велика цибулина, морквина, олія, 
сіль, духмяний перець горошком, 
лаврове листя, по 1 ст. ложці бо-
рошна і цукру. 

Рибу почистити від нутрощів, 
відрізати голови. У товстостінну 
сковорідку налити кілька ложок 
олії. Цибулю обібрати й поріза-
ти кубиками, моркву натерти. 
Обсмажити овочі в олії. До них 
додати рибку, посипати сіллю 
і цукром, додати спеції. Залити 
томатним соком або розведеним 
з водою кетчупом. До соку попе-
редньо додати борошно і збити, 
щоб не було грудочок. Сік має 
пов ністю покрити рибку. Туш-
кувати на слабкому вогні 30 хв, 
додати 1 ст. ложку оцту і протуш-
кувати ще 5 хв. Викласти у підго-
товлені банки й закатати.

льовану миску і залити на добу 
розсолом. Рибу слід періодично 
струшувати. Потім щільно ви-
класти у банки, зверху влити по 
1-2 ст. ложки олії. Закатати.

ОСЕЛЕДЕЦЬ У 
ГІРЧИЧНО-ОЦТОВІЙ 
ЗАЛИВЦІ 

3 свіжозаморожені рибини, 
велика цибулина, 2 ч. ложки солі, 
1 ч. ложка цукру, 0,5 ч. ложки ме-
леного чорного перцю, 1 ч. ложка 
гірчичного порошку, 150 мл олії, 
1,5 ч. ложки оцту. 

Рибу вимочити в холодній 
воді, відділити філе від хребтів. 
Порізати смужками й вимішати з 
сіллю і спеціями. Цибулю поріза-
ти напівкільцями, олію вимішати 
з оцтом. У літровий слоїк, пере-
шаровуючи, викладати оселе-
дець та цибулю. Зверху має бути 
цибуля. Залити оцтово-олійною 
заливкою, закрити капроновою 
кришкою і поставити в холодиль-
ник. 

КУХОННА СІЛЬ
Для початку килим треба ретельно виби-

ти з обох боків на снігу. Після цього у будинку 
розсипати на нього дрібну кухонну сіль, взя-
ти вологу щітку і з її допомогою втерти сіль у 
ворс. Решту вимести. Після такого чищення 
ворсинки покриття починають блищати.

ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО
Натерти на дрібній тертці господарське 

мило, розчинити 1 ст. ложку стружки в 1 л 
теплої води, додати 1 ст. ложку скипидару, 
розмішати. За допомогою щітки зі штучним 
ворсом нанести розчин на поверхню килима і 
залишити на кілька хвилин. Протерти всю по-
верхню мокрою ганчіркою. Через кілька хви-
лин знову протерти килим вологою ганчіркою 
і на завершення – сухою. Цей спосіб дозволяє 
видалити жирні плями навіть з натурального 
ворсу. Після процедури бажано гарненько 
провітрити і просушити килимовий виріб на 
свіжому повітрі.

КВАШЕНА КАПУСТА
Досить незвичайний спосіб, але при цьому 

дуже ефективний та екологічний. Для цього 
потрібно взяти звичайну квашену капусту, від-
тиснути розсіл і розсипати по килиму. Якщо ви 
боїтеся запаху, капусту перед використанням 
можна злегка промити. Потім щіткою почисти-
ти килим разом з капустою. Щойно капуста ста-
не брудною, її можна зібрати віником, промити 
в друшляку і знову використовувати. Повторю-
вати процедуру, поки капуста не буде чистою. 
Після такого чищення потрібно дати килиму 
трохи просохнути, тоді пропилососити.

НАШАТИРНИЙ СПИРТ
Килими з довгим ворсом можна очистити 

нашатирним спиртом. Для цього потрібно взя-
ти 5 л води, 3 ст. ложки прального порошку, 1 ст. 
ложку нашатирного спирту і приготувати розчин. 
Нанесіть його на ворс м’якою щіткою й видаліть 
спочатку вологою, потім сухою ганчірками. Після 
вологого чищення килим слід просушити.

ua.depositphotos.com

chef.net.ua

ХАЧАПУРІ 
НАШВИДКУРУЧ
250 г кефіру, 1 яйце, дрібка солі, дрібка 

цукру, 0,5 скл. олії, 1 ч. ложка  соди, борош-
но. Замісити тісто, як на вареники. Від-
ставити на півгодини. 

Тим часом підготувати начинку: до-
машній сир, натертий твердий сир, сіль, 
перець, посічена зелень кропу, 100 г 
масла.

Розділити тісто на кульки. Розкачува-
ти і викладати начинку. Смажити в кипля-
чій олії.

ПАШТЕТ 
Почищені й вимиті гриби відварити 

5-10 хв. Тим часом обсмажити в маслі 
цибулю і моркву. Коли овочі будуть на-
півготовими, додати гриби. Присмачити 
сіллю, перцем, влити 1 ст. ложку білого 
вина, трішки лимонного соку. Суміш по-
дрібнити у блендері. Для смаку можна 
додати вершковий сир. Паштет викла-
дають у лоток і зберігають у холодиль-
нику. 

sm
achno.ua
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Щоб уникнути розчарування в людях, треба позбутися ілюзій. Абрахам Маслоу

ОВЕН (21.03 – 20.04). Удача 
буде супроводжувати Овнів багато 
в чому. Дехто зможе поміняти місце 
роботи або зустріти кохання. Відчуєте 

приплив сил і впораєтеся з усіма справа-
ми, за які візьметеся. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). На-
магайтеся не витрачати дорогоцінний 
час дарма – він буде на вагу золота. 
Усе задумане може здійснитися, якщо 
ви спокійно і чітко будете робити свою 
справу. Можете відчути, що в особистому житті 
назрівають проблеми. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Тиждень обіцяє бути емоційно насиче-
ним та багатим на події. Ви зможете до-
могтися мети і знайти кохання. Форту-

на усміхнеться вам у найнесподіваніший 
момент, а це обіцяє виконання давніх, вже майже 
забутих бажань. 

РАК (22.06 – 22.07). На вас 
очікує чимало приємних подій. Більше 
відпочивайте, раніше лягайте спати. 
Можливі кардинальні зміни на роботі, 
які піднімуть вас на новий професійний 
рівень. Не перевтомлюйтеся.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Непогано 
було б навести лад і в паперах, і в го-
лові, і в особистих стосунках. Бажано 
зберігати емоційну рівновагу та не 

дратуватися через дрібниці. Можлива 
далека подорож, яка принесе успіх у справах або 
сприятиме зміцненню вашого здоров’я.

ДІВА (24.08 – 23.09). Тиждень 
здивує вас непередбачуваними пово-
ротами подій, які розкриють ваші най-
кращі риси. Вам доведеться негайно 
розв’язувати проблеми, що нагромади-
лися. Планомірно рухайтеся до мети, тоді вона 
стане досяжною. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Бажан-
ня позбутися тягаря відповідальності й 
утекти від проблем може зле з вами 
пожартувати. Не поспішайте завер-

шувати справи, які, на вашу думку, вже 
близькі до фіналу. Раптово можуть розкритися 
нові обставини, що докорінно змінять ситуацію.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Не соромтеся демонструвати свої та-
ланти, один рішучий і впевнений крок 
дозволить вам досягти мети й відчути 
в собі потужний внутрішній енергетич-
ний стрижень. Будьте уважні до близьких. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Ви 
можете поринути в круговерть різно-
манітних ділових та особистих проблем. 
Вам треба подолати сумніви й невпевне-

ність у власних силах. Постарайтеся вияв-
ляти практичність у справах і розміреність у житті.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ви 
будете націлені на підвищення профе-
сійного рівня. Чекайте на винагороду 
за наполегливість і працьовитість, але 
можуть виникнути обставини, які змі-
нять ваші плани. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Вас 
може потягнути на авантюрні любов-
ні пригоди, тільки не втратьте голови 

й не балакайте про особисті справи зі 
сторонніми. Переповнятимуть нові ідеї й 

плани. Але втілити їх у реальність буде непросто. 
Зосередьтеся на роботі. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Творчий 
настрій дозволить вам здивувати свіжи-
ми ідеями колег. Цього тижня вам більш 
ніж будь-коли важливо бути самими со-
бою. Незалежно від думки тих, хто вас 
оточує, украй потрібно відстояти власну позицію. 

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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29 листопада – Матвій, Єфросинія, 
Семен
30 листопада – Григорій, Никон, 
Лазар, Михайло
1 грудня – Платон, Роман
2 грудня – Іларіон, Варлам, Йосип
3 грудня – Анатолій, Іван, Савелій, 
Григорій, Ганна
4 грудня – Прокіп, Ярополк
5 грудня – Валер’ян, Максим, Архип, 
Михайло, Петро

29 листопада – Матвій, Єфросинія, 

іменинники тижня

погляд у минуле У НАВКОЛОСВІТНЮ 
ПОДОРОЖ – ЗА МАРШРУТОМ 
ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

В в

Нові батарейки «Діти прокурорів». 
«Діти прокурорів» ніколи не сядуть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю! У мене з алкоголем пробле-
ми!

– Що трапилося?
– Грошей немає!

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

Чоловік заходить у кімнату і бачить 
дружину в ліжку з другом.

Дружина затуляє обличчя руками:
– Ой, знову почнуться докори, підо-

зри...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прибирання – це переміщення всяко-
го мотлоху в більш непомітні місця.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Малюки, брат з сестрою, ліплять сніго-
вика. Хлопчик каже:

– Ну все, майже готовий. Побіжу на кух-
ню, морквину візьму.

Сестра:
– Дві візьми, ніс йому теж зробимо.

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

У нас, вантажників, роздільне харчу-
вання. Вантажиш картоплю – їси картоплю. 
Вантажиш сир – їси сир. Вантажиш цеглу – 
розвантажувальний день.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли немає грошей, ми вдаємо, що вони 
у нас є. Коли є гроші, ми вдаємо, що їх у нас 
немає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Доводиться засинати, коли спати не хо-
чеш, щоб встати, коли не хочеш, щоб встиг-
нути туди, де бути не хочеш. Класна штука 
життя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після того як лікар оголосив йому 
страшний діагноз – непліддя, він так розгу-

бився, що навіть не знав, що сказати своїй 
вагітній дружині...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А у вас є що-небудь вегетаріанське?
– Аякже! Горілка з добірних сортів пше-

ниці, пиво з ячменю, вино і коньяк з вино-
граду!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо ворог непереможний, треба знай-
ти собі іншого ворога.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопчик з небагатої сім’ї за все життя 
так і не дізнався, що у нього алергія на чор-
ну ікру.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму погребі?
– Та вас шукаю!
– А навіщо сало з’їли?
– Та щоб під ногами не валялося!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Уд

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 29 листопада – 5 грудня
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Американській 
журналістці Неллі 
Блай знадобилося 

72 дні, 6 годин, 10 хвилин 
і 11 секунд, щоб об’їхати 
земну кулю. Її маршрут 
пролягав через Лондон, 
Париж, Суец, Цейлон, 
Сінгапур, Гонконг, 
Йокогаму та Сан-
Франциско. Саме цей шлях 
описав у своєму романі 
«Навколо світу за 80 днів» 
французький письменник 
Жюль Верн. 

Роман опублікували у 1872 році. 
А в 1889-му побити рекорд героя 
цього роману зібралася 22-річна 
журналістка Неллі Блай (Еліза-
бет Кок рейн), репортерка нью-
йоркської газети World, видавцем 
якої був Джозеф Пулітцер. Спонсо-
рувала подорож редакція. Журна-
лістка стартувала від нью-йоркської 
пристані на пароплаві «Август Вік-

торія», що прямував до Лон-
дона. Неллі Блай вирушила 
у плавання без нічого, взяла 
лише невеликий саквояж.

Кожен етап кругосвіт-
ньої подорожі фіксувала 
в офіційному протоколі. У 
Франції вона взяла інтерв’ю 

у знаменитого письменника Жюля 
Верна. 

З Сінгапура в Гонконг репортер-
ка вирушила на два дні раніше, ніж 
планувала. Новий рік вона зустріла 
на борту пароплава, що прямував 
до Японії. Продовжила подорож че-
рез Тихий океан і на три дні раніше 
від запланованого терміну прибу-
ла в Сан-Франциско. У Нью-Йорку 
Неллі Блай зустрічав натовп шану-
вальників.

Фінішувала журналістка 25 січ-
ня. На її честь називали спортивні 
команди і скакових коней. Неллі 
Блай детально описала свої приго-
ди в книзі «За 72 дні навколо світу». 
У 1891 році вона ще два рази здійс-
нила навколосвітню подорож – спо-
чатку за 67, потім за 66 днів.

Неллі Блай здійснила три 
навколосвітні подорожі 

enter.new
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ПОНЕДІЛОК 3 грудня
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 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Велика книга»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 «На часі». Спецтема
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Селище янголів»
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 Радіодень «Модуль 

знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс
17.10 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ц «Незвичайні 

культури»
18.05 «Енеїда»
19.46 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 15.10, 16.40, 

22.45, 01.10, 02.25 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ц «Цікаво.com»
16.25 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Разом
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 з Майклом Щуром
22.50, 02.30 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена історія
04.00 #NeoСцена

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, 11.15, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 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 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
04.30 «Світське життя 

2018»

06.40, 15.25 Все буде 
добре!

08.45, 19.00, 23.40 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.45 Зважені та щасливі 
12+

12.50 Битва екстрасенсів 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
00.40 Т/с «Коли ми вдома»

03.00 Зона ночі
05.10 Абзац
06.49, 08.39 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.40 М/ф «Барток 

Неперевершений»
10.00 М/ф «Кіт у чоботях»

05.50 «Мультфільм»
06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 02.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.15, 12.25 Т/с «Плата за 
порятунок»

15.50 «Чекай мене. 
Україна»

20.00, 05.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Загублене 

місто Z»
03.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.20, 16.20 Х/ф 

«Каратель»
16.40 Х/ф «Міцний 

горішок: Хороший день, 
щоб померти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова
00.55 Х/ф «Ворог мій»
02.50 Т/с «Прокурори»
03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Риф 3D: 
Приплив»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 12+
16.00 Історія одного 

злочину-4 16+
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ангеліна»
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів»
02.00 Х/ф «1+1»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.40 Х/ф «Земля тролів»
13.50 Х/ф «Угода з 

дияволом»
15.50 Х/ф «Учень 

чарівника»
17.50, 02.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.05 Страсті за ревізором
00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 5 грудня
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.42 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 Завтра-сьогодні
13.30 Відкрита влада. МІСТО
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Глобал 3000
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Селище янголів»
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 «Чорна 

рада»
19.46 Д/с «Океан Вет»
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, 22.45 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.15, 01.25 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Індивідуальна 
гонка 20 км, чоловіки

17.10, 05.30 Д/ц «Незвичайні 
культури»

18.00 Інформаційна година
19.00 Шахтарська зміна
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.25 Букоголіки
00.00 Телепродаж Тюсо
04.10 #KіноWALL

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»

13.15 «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, 22.55 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
00.05, 00.50 Т/с «Життя і 

доля»

06.55, 15.25 Все буде 
добре!

08.55, 19.00, 23.55 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.00, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.00 Битва екстрасенсів 
16+

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

03.00, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.40 Київ вдень та 

вночі 16+

06.15, 22.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф 
«Закохайся в мене, якщо 
наважишся»

13.00 Х/ф «Це не я, це – він!»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

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

випадок»
23.50 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

02.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Top Shop»

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, 10.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.55, 13.20 Х/ф «Ворог мій»
14.55, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.45 Х/ф «Секретні 

матеріали: Боротьба за 
майбутнє»

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

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 12+
16.00 Історія одного 

злочину-4 16+
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ангеліна»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.00 Т/с «Кохання 
напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Екси 16+
21.00 Пацанки. Нове життя 

16+
23.30 Х/ф «Омен»
02.40 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 4 грудня
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.42 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 На часі: Питання – Відповіді
14.15 Все про спорт
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 У фокусі Європа
19.15 Відкрита влада. МІСТО
22.15 Т/с «Селище янголів»
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
17.10 «Своя земля»
17.36 «100 років історії»
18.00 Серіал «Чорна 

рада»
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 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 16.45, 22.45, 

01.10, 02.25, 03.55 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 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
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 «Погляд зсередини»
22.55, 01.25 Розсекречена 

історія
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Складна розмова
04.00 #БібліоFUN

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»
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 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»
01.40 Т/с «Життя і доля»

07.10, 15.25 Все буде 
добре!

09.10, 19.00, 00.00 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.15, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.05 Битва екстрасенсів 
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, 02.30 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 07.59 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.30 Київ вдень та 

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20 Х/ф «Інтуїція»
12.35 Х/ф «Ти не ти»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу 

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

випадок»
23.50 Х/ф «Уцілілий»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

04.15 Скарб нації
04.25 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 великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
13.20 Х/ф «Перший удар»
14.50, 16.20, 21.25 Т/с 

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

16+
23.50 Х/ф «Костянтин»
02.05 Т/с «Прокурори»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Долина 
папороті: 
Тропічний ліс»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 12+
16.00 Історія одного 

злочину-4 16+
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ангеліна»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

напрокат»
10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.05, 19.00 Варьяти 12+
21.00 Пацанки. Нове життя 
23.30 Х/ф «Дзвінки»

ЧЕТВЕР 6 грудня
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.42 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Євромакс
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Селище янголів»
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
17.10 «Складна розмова»
17.36 100 років кіно
18.00 Серіал «Чорна 

рада»
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, 17.50, 22.45, 

01.10, 04.05, 05.25 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, 01.25 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Індивідуальна 
гонка 15 км, жінки

17.10, 05.30 Д/ц «Незвичайні 
культури»

18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.30 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля
00.00 Телепродаж Тюсо
04.10 #МузLove

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, 11.25, 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»

06.50 Все буде добре!
08.55, 18.55, 00.00 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.55 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+
01.00 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.25 Зона ночі
04.45 Абзац 1
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.20 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.15 Х/ф «Велика 
маленька Я»

12.30 Х/ф «Бум»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Романс про 

закоханих»
03.05 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

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 великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Секретні 

матеріали: Боротьба за 
майбутнє»

14.55, 16.20, 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» 
23.50 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу вірити»
01.50 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 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
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 12+
16.00 Історія одного 

злочину-4 16+
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ангеліна»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 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+
23.30 Х/ф «Корабель-

привид»
02.20 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 7 грудня
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.42 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.45 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 03.00, 04.00 

Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 SKYPE- інтерв’ю
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
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 100 років літератури
19.46 «Виборчий округ»
20.11 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини

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, 23.45, 

01.10, 02.45, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.55 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15, 01.25 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт, 10 км, чоловіки
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 Лайфхак українською
23.20 Д/ц «Гордість світу»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.15 52 вікенди

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, 11.25, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.15 «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»
20.25 «Ліга сміху 2018»
22.25 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова 2018»
23.10 «Розсміши коміка»
01.10 «Вечірній Київ»
05.10 «Чистоnews 2018»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.25 Хата на тата 12+
13.00 Т/с «Одружити 

неможна помилувати»
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 

16+
22.45 Ультиматум 16+

03.00 Зона ночі
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Абзац
04.49, 05.39 Kids Time
04.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
05.40, 02.10 Київ вдень та 

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20 Х/ф «Як одружитися і 
залишитися холостяком»

12.30 Х/ф «Бум 2»
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
03.50 Д/п «Клара Лучко. 

Три зустрічі»
04.30 «Удачний проект»
05.15 «Top Shop»

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 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Багач-бідняк
12.05, 13.20 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу вірити»
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
22.50 Спецпроект 

«Королева гумору»
00.00 Скетч-шоу «На трьох» 
03.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

09.25 Х/ф «Бібі та 
Тіна: Зачаровані»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Одного разу 
під Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00 Віталька
17.00 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка»

19.00 4 весілля
21.00 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка 2. 
Вторгнення 
Срібного 
Серфера»

22.45 Х/ф «Готель 
«Гранд Будапешт»

00.30 Теорія зради
02.20 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, 04.20 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Любов під 

мікроскопом»
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 

«Ноти кохання»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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вночі 16+
06.40 Ревізор
09.30 Страсті за ревізором
11.30, 21.40 Пацанки. Нове 

життя 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

16+
00.10 Екси 16+
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СУБОТА 8 грудня
06.00, 14.30, 04.45 Т/с «Пані 

покоївка»
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

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 «Велика книга»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
16.15 Концерт гурту «Бумеранг». 2 ч.
17.00 Все про спорт
18.00 На часі
19.00 Завтра сьогодні
19.30 Огляд світових подій
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Справа Дойла»
01.00 Концерт гурту «Бумеранг». 2 ч.
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 «Майстер 

і Маргарита»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

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, 01.10, 

03.00 Новини
09.30, 11.15, 03.25 Скелетон. Кубок 

світу
10.50, 19.50, 02.50 Погода
10.55 Лайфхак українською
12.15, 16.30 Телепродаж
12.35, 22.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
13.20 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
15.10, 01.35 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Спринт, 7, 5 км, жінки
16.50 По обіді шоу
17.50 Спільно
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
23.00 Світло
00.00 Телепродаж Тюсо
05.30 Д/ц «Незвичайні культури»

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

Вихідний»
10.00, 10.40 «Їмо за 100»
11.20, 23.30 «Світське 

життя 2018»
12.25 Х/ф «Інший»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.30 «Вечірній квартал 

2018»
00.35 «Ліга сміху 2018»
04.50 «Секретні 

матеріали»

05.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

07.55 Караоке
09.00 Все буде смачно!
10.00 Битва екстрасенсів 
12.05 Т/с «Було у батька 

два сини»
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
00.00 Цієї миті рік 

потому 16+
02.05 Ультиматум 16+

03.10, 02.10 Зона ночі
03.49, 04.24 Kids Time
03.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
04.25 Пацанки. Нове 

життя
10.15 Заробітчани

08.30 «Слово 
Предстоятеля»

08.40 Х/ф «Висота»
10.30 Х/ф «Якщо йдеш, 

то йди»
12.10 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
14.10 Х/ф «Жандарм із 

Сан-Тропе»
16.10 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
18.10 Х/ф «Жандарм 

одружується»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок»
22.20 Х/ф «Арфа для 

коханої»
00.10 Х/ф «Навіщо ти 

пішов»
02.05 Д/п «Леонід 

Куравльов. Живе такий 
хлопець»

05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи-2
10.50 Особливості 

національної роботи-4
13.00, 01.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
15.20, 19.10 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Джек 

Річер-2: Ніколи не 
повертайся»

22.40 Х/ф «Джек Річер»

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.10 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
13.20 Х/ф «Герцог»
15.00, 02.50 Панянка-

селянка
17.00 Х/ф «Готель 

«Гранд Будапешт»
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
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий 
шлях

08.50, 15.20 Т/с 
«Ангеліна»

17.00, 20.00 Т/с 
«Відчинене вікно»

22.00 Т/с «Анютине 
щастя»

01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI: Маямі»
03.45 Реальна містика
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12.10 Варьяти 12+
14.15 Хто зверху? 12+
16.15 М/ф «Шрек 3»
18.05 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Голодні ігри. 

У вогні»
00.00 Х/ф «Будинок 

воскових фігур»

НЕДІЛЯ 9 грудня
06.00, 14.30, 05.00 Т/с «Пані 

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

02.00 На Часі
10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Велика книга»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
14.15 Життя в цифрі
16.00 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
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 Фольк – musik
18.02 Двоколісні хроніки
18.32 Спільно
19.00 «Протилежний 

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

катаклізми»

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 13.50, 15.30, 19.50, 21.55, 

23.45, 01.35 Погода
09.35 Казка «Розбійники мимоволі»
10.45 Д/ц «Світ дикої природи»
11.20 Енеїда
12.20 Лайфхак українською
12.40, 22.05 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Персьют, 12.5 км, чоловіки
13.35, 16.35 Телепродаж
14.00 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.05 Шахтарська зміна
15.40, 23.00 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Персьют, 10 км, жінки
16.50 UA: Фольк
17.50 Д/ц «Мегаполіси»
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Найекстремальніший»
21.25 з Майклом Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо
01.40 Д/ц «Незвичайні культури»

06.00 «ТСН»
06.45 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт – 2: 
Індія»

15.10 Х/ф «Обережно! 
Предки в хаті»

17.25 Х/ф «Великий»
19.30, 04.45 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Артистка»
00.40 «Вечірній Київ»

06.05 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

09.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на 

Майдані
11.15 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

05.20 Стендап-шоу
06.19, 07.29 Kids Time
06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.30 Х/ф «Діти 

шпигунів»
09.20 Х/ф «Діти 

шпигунів: Кінець гри»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

14.00 Х/ф 
«Сорочинський 
ярмарок»

15.50 Т/с «Таїсія»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Великее 

весілля»
22.15 Х/ф «Лекція для 

домогосподарок»
00.20 «Речдок»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55, 12.45 Факти
05.20 Інсайдер
07.00 Антизомбі
09.05 Т/с «Відділ 44»
11.00, 13.00 Х/ф «Час 

відплати»
13.30 Х/ф «Джек Річер»
16.15 Х/ф «Джек 

Річер-2: Ніколи не 
повертайся»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Команда «А»
23.05 Х/ф «Після заходу 

сонця»
01.00 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»
03.30 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф «Пустотливе 

вороня»
13.00 4 весілля
17.15 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка 2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

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
02.00 Панянка-селянка
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Відчинене 

вікно»
13.00 Т/с «Ноти кохання»
17.00, 21.00 Т/с «Людина 

без серця»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Роза 

прощальних вітрів»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину-4 16+
05.30 Реальна містика
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11.00 М/ф «Шрек 3»
12.50 Х/ф «Голодні ігри»
15.45 Х/ф «Голодні ігри. 

У вогні»
18.30 Х/ф «Голодні ігри. 

Переспівниця»
21.00 Х/ф «Голодні ігри. 

Переспівниця-2»
23.50 Х/ф «Запит в 

друзі»

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 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 

Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, 
(063) 481-82-44. volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 

та рекламодавці.
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів.
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами.

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26497.
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).

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 стелажів 
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год. 
Після пробного періоду – можливість пра-
цевлаштуватися в інших країнах ЄС з ви-
щою зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з 
досвідом роботи). 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.

 Ремонт холодильників та морозильних ка-
мер. 095-407-57-88,067-173-06-30, Тарас.

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам будинок у м. Рожище. Загаль-
на площа – 110 м2. Газове та твердопалив-
не опалення, вода в будинку. Житловий стан. 
Замінено всі вікна. Є великий цегляний гараж 
та прибудинкові споруди. Усі деталі – теле-
фоном. 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 будинку 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. квар-
тиру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 
2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. 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 доку-
менти, можливий обмін, розгляну всі варі-
анти. Ціна договірна. 099-320-99-80.

 Продам дерев’яну хату, обкладену цег-
лою, 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.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
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  Лілія БОНДАР 
Луцьк

БРИТАНЕЦЬ 
ПРОПЛИВ 2800 КМ 

Британець Росс Едглі став 
першою людиною, яка змогла 
обпливти навколо британських 
островів. На таку витівку його 
надихнув той факт, що раніше це 
вважалося неможливим, пише 
Bored Panda. 

«Я завжди був зачарований британ-
ськими дослідниками, – каже Едглі. – У 
1875 році вважалося, що ніхто не зможе 
плавати англійським каналом, оскільки 
він надто підступний, але капітан Метью 
Вебб зміг. І він надихнув мене». 

33-річний консультант з плавання 
та фітнесу провів у морі понад п’ять мі-
сяців. Його епічний заплив має протяж-
ність 2800 км. Щодня чоловік проводив 
безпосередньо у воді шість годин. 

На запитання, що спричиняло най-
більше незручностей, Росс озвучує два 
моменти. 

Перший він називає «солоний рот». 
Його язик почав деформуватися та кро-
вити через надмірний вміст солі у воді.

Другий – медузи. «Біль був нестерп-
ним», – каже чоловік. Під час пропливу 
Корріврекенської затоки поблизу захід-
ного узбережжя Шотландії гігантська 
медуза вчепилася у його маску та понад 
тридцять хвилин затуляла обличчя. 

ЗЕМЛЯ ПОЖИРАЄ 
МІЛЬЯРДИ ТОНН ВОДИ
Учені з Вашингтонського 
університету заявили, що 
причиною зникнення величезної 
кількості води є сама Земля. Про 
це повідомляє The Daily Mail.

Геологи й океанологи з’ясували, що 
через зсув тектонічних плит надра Землі 
всотують цілі моря. Дехто з учених вва-
жає це однією з найглобальніших проб-
лем сучасності.

Виявилося, що під землю відходить 
утричі більше рідини, ніж вважалося 
спочатку.

Після підрахунків фахівці дізналися, 
що кожен мільйон років крізь розломи в 
тектонічних плитах просочуються кілька 
мільярдів тонн води. 

рекорд

відкриття

краса врятує світ ЩОБ ПЕЛАРГОНІЇ 
КВІТУВАЛИ ЦІЛИЙ РІК 

У квартирі Світлани 
Конкевич 
пеларгоній – до 

кольору до вибору: і 
білі, і червоні, і блідо- 
та насичено-рожеві. 
Лучанка вирощує квіти 
вже не перший рік. За 
фахом жінка не агроном 
та не біолог, однак про ці 
рослини знає усе. Вона 
зізнається: аби виростити 
гарну квітку, в неї треба 
вкласти багато праці. 

«То тільки на перший погляд 
здається, що нічого складного 
нема в тому, щоб виростити квіт-
ку. Мовляв, посадив у землю, по-
лив водою – і нехай росте. Та це 
не зовсім так, – каже Світлана. 
– Кожна рослина потребує догля-
ду і турботи. Що більше квітів, то 
більше роботи біля них». 

Жінка каже, що цікавить-
ся пеларгоніями, скільки себе 
пам’ятає.  

«Пеларгонії – це любов з 
дитинства, – каже Світлана Кон-
кевич. –  Пригадую, як ще мама 
їх пересаджувала. Тому вже з 
останніх класів школи я знала, 
яке у мене буде хобі. А ще в моєї 
подружки весь балкон був за-
ставлений пеларгоніями. Поба-
чила і собі таку красу теж захоті-
ла. У нас тоді не було балкона, бо 
жили на першому поверсі. Коли 
ж переїхали у нову квартиру, то 
відразу з’явилися ящики з пелар-
гоніями». 

У Світлани – близько десяти 
сортів пеларгоній. Однак колек-
ціонеркою жінка себе не вважає і 
навіть не ставить  це собі за мету. 
Вона каже, що вирощує лише ви-
тривалі сорти – ті, які добре рос-
туть у нашому кліматі. 

«У людей є величезні колек-
ції – понад тисяча сортів. Щоб таке 
мати, треба бути фанатичною лю-
диною. У мене інша мета – дуже 
подобається, коли вони ростуть 
на лоджіях та балконах. Хочу, щоб 
люди вирощували ці квіти. Це 
дуже гарно. Уся Європа квітне пе-
ларгоніями. Це неймовірна краса. 
Навіть обдертий будинок тоді має 
красивий вигляд».  

Щоб уже в травні прикраси-
ти балкони квітами, висадити їх 
треба в кінці березня. Пеларгонія 
може квітнути цілий рік, якщо їй 

достатньо сонця. Зараз саме час 
підготувати рослину до періоду 
спокою, адже вона вже не буде 
отримувати стільки світла, як їй 
потрібно. Найкраще – знизити 
температуру повітря: забрати 
вазони з вулиці. Поставити у таке 
приміщення, де +10-13 градусів. 
Навіть може бути +5-8. Зараз в 
теп лі рослину не слід тримати. 
Квітка буде тягнутися до світла, 
листки видовжуватимуться, ста-
нуть прозорими, а на весну не 
буде гарного цвіту. В цей період її 
слід поливати по мінімуму. 

Для сортів пеларгоній, що 
призначені для вирощування на 
вулиці, ідеальні приміщення – ло-
джії та балкони. 

«Улюблений мій сорт – ам-
пельна пеларгонія, – зізнається 
жінка. – Ця квітка звисає донизу 
на півметра-метр. Сорт назива-
ється Ville de Paris». 

Перевага пеларгоній у тому, 
що вони невибагливі. Рослини 
майже не піддаються впливу 
шкідників та чудово ростуть у 
нашому кліматі. Витримують 
усі перепади температур. Тому 
за ними нескладно доглядати. 
Основне правило – пеларгонію 
краще недолити, аніж перелити. 
Також вона добре зимує у про-
холодних приміщеннях. Це навіть 
краще, ніж зимувати на теплому 

винахід СТУДЕНТ СТВОРИВ СТОЛОВІ 
ПРИБОРИ З КРОХМАЛЮ Студент зі Швеції 

створив новий 
екологічний матеріал – 
пластик з картопляного 
крохмалю. Він також 
представив ніж і виделку, 
зроблені з нього, пише 
«Платформа». 

В останні десятиліття пластик 
став одним з основних забруд-
нювачів навколишнього середо-
вища. За оцінками дослідників, 
за 60 років у світі створено понад 
8,3 млрд т різних видів пластику. 
При цьому близько 80% таких 
відходів просто викидають. Од-
норазовий посуд розкладається 
понад сто років.

Студент Лундського універ-
ситету Понтус Тернквіст предста-
вив на конкурсі The James Dyson 
Award свій винахід – столові при-
бори з картопляного крохмалю. 
За словами юнака, цей матеріал 
може служити якісною та еколо-
гічною заміною пластику. Він три-
має форму і з нього можна роби-
ти столові прибори.

Зроблені з цього пластику 
предмети розкладаються про-
тягом двох місяців, адже мають 
всього дві складові – воду і крох-
маль. Посуд розкладається за два місяці

Россу вдалося побити 
чотири світові рекорди

За час існування планети 
до ядра наблизилися 
трильйони тонн води
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«Якщо є доступ свіжого по-
вітря, то рослина легше перено-
сить спеку. Тому оселила своїх 
красунь на балконі. Квітконос 
тримається на рослині довго. Він 
не має запаху».

Світлана розмножує пеларго-
нію живцями. З насінням краще 
не експериментувати. Немає га-
рантії, що воно збереже харак-
теристики дорослого куща. Жив-
цювати пеларгонію можна весь 
рік. Найкраще – в березні. 

«Я беру довгий горщик й 
висаджую живці на відстані 
7-10 сантиметрів один від одно-
го», – каже вона.

Якщо рослина швидко тяг-
неться вгору, її треба обрізати. 
Так вона буде акуратна на вигляд 
і матиме сили на утворення буто-
на. Після такого обрізування кві-
ти треба поливати. 

«Мрію про теплицю. Хоч мені 
достатньо й того, що маю. Не 
заради кількості я це роблю. За-
ради краси. Якщо це ще комусь 
подобається, то тільки тішуся з 
цього. Тепер пеларгоніями ці-
кавляться чи не всі мої подруги 
та колеги. Усі з мого оточення 
вже інфіковані цим вірусом. Бо 
пеларгонія – це така квітка, яка 
відповідає на добро красою», – 
усміхається Світлана.

підвіконні. Улітку квітка любить 
сонеч ко та добрива. Якщо вона 
росте на східних-західних вікнах, 
то це їй ідеально підходить. А от 
північних вікон не любить. 

У теплих країнах пеларгонії 
квітнуть цілий рік. Там дуже ба-
гато сонця, помірна вологість. В 
Україні вони цілий рік квітнути 
не можуть. Це виснажує рослину. 
Вона буде витягуватися і втра-
тить гарний вигляд. У прохолод-
ну пору (листопад-січень) треба 
дати їй період спокою. Не давати 
добрив, поливати помірно і за-
лишити зимувати у прохолодній 
кімнаті. 

З квітня до вересня квіти слід 
підживлювати добривами раз на 
7-10 днів.

Добриво для квітів 
підійде універсальне, або 
ж спеціальне добриво 
для пеларгоній. Завжди 
треба дивитися на склад. 
Там мають бути азот, 
фосфор, НПК та калій. 

facebook.com
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