
ПОКИ НЕ 
ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА
У жовтні 2015 року та в травні 2018-
го при вході до облапської школи 
було встановлено пам’ятні дошки на 
честь загиблих односельчан Романа 
Данилевича та Ігоря Кірєєва. Так 
селяни вшановують своїх героїв, 
які віддали життя за незалежність 
України.  

БАРВИ ЖИТТЯ У ЧОРНО-
БІЛИХ ФОТОГРАФІЯХ
Вони такі ж, як і інші, тільки жага 
до життя в них більша. Попри 
випробування, що випали на долю 
людей з інвалідністю, вони не 
опускають рук, намагаються жити 
повноцінним життям.  
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герої не вмирають

з добром у серці
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23 грудня відбудуться перші вибори в 9 
об’єднаних територіальних громадах 

Волині. Вибір цього дня мають зробити й жителі 
Ківерцівської міської та Тростянецької ОТГ. І 
поки одні кандидати піднімають свої рейтинги 

реальними справами та спілкуються з виборцями, 
інші в будь-який спосіб намагаються пробитися 
до влади через адмінресурс і залякування 
головних опонентів. 

«СТЕРИЛІЗУЙТЕ СВОЇХ 
КОТІВ», – ВЕТЕРИНАР
– Не всі власники, які беруть у дім 
кішку, замислюються над тим, що 
вона виросте та почне приводити 
потомство. Якщо ви відповідальний 
власник, тоді стерилізація кота є 
важливим аспектом, – каже ветеринар 
Михайло Куніцин.

вуса, лапи, хвіст

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 4

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: 
«ДЕРЖАВА СИЛЬНА 
ТОДІ, КОЛИ ВОНА 
ДИКТУЄ СВОЇ 
УМОВИ»

ПОГРОЗИ ЗВІЛЬНЕННЯМ ТА 
ШАНТАЖ: ЯК ВЛАДА ТИСНЕ 
НА ОПОЗИЦІЮ НА ВОЛИНІ

 читайте на стор. 5

ІЗ ЧЕРВОНОЇ 
КНИГИ – ПІД 
ДУЛО РУШНИЦІ
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Газета «Волинські Новини» запрошує взяти участь у 
передплатній акції. Передплатіть нас на рік, надішліть нам 

свій абонемент або квитанцію про оплату (можна копію) 
й отримайте шанс виграти цінний приз. 

У листі 
обов’язково 
вказуйте 
вичерпні 
контактні 
дані: ПІБ, 
адресу, номер 
телефону. 
Редакція 
приймає листи 
до кінця січня.
Не зволікайте!

* Під отриманням призу розуміється придбання його за 1 грн. 

Газета «Воли

Передплатний 
індекс – 

9800898008

* Під отриманням призу розуміється придбання його за 1 грн. 

  1212  місяців – місяців – 215  гривеньгривень
Передплата триває до 25 грудня

21521215

СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – 
ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!**

)
..е шанс виграти цінний приз.. 

  1010    призівпризіво 

й отримайтетеНаше військо – міцна опора суверенітету й ціліс-
ності держави. Наші захисники – герої невизнаної вій-
ни, які, ризикуючи життями, боронять рідну землю від 
підступного й хижого ворога.

Любов до Батьківщини, готов-
ність до самопожертви, вірність 
військовій присязі, доблесть 
українських солдатів та офіце-
рів – запорука миру, спокою і 
щасливого майбутнього України.

Шана й низький уклін вам за 
вірність і патріотизм! Вічна пам’ять 

героям, які поклали життя на вівтар 
Української Незалежності!

Від щирого 
серця вітаю усіх 

військовослужбовців із 
Днем Збройних сил України!

Слава Україні! 
Героям слава!

З повагою 
Ігор ПАЛИЦЯ,

голова Волинської 
обласної ради, 

засновник Фонду 
«Тільки разом»

 читайте на стор. 16
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ГОТУВАЛИ ТЕРАКТ І 
ПІДІРВАЛИСЯ
3 грудня на півдні Афганістану в Канда-
гарі вибухнув замінований автомобіль, 
який бойовики «Талібану» готували для 
проведення теракту. 37 талібів загинуло.
У КИТАЇ – ВИБУХ БІЛЯ 
ХІМЗАВОДУ
28 листопада внаслідок вибуху поблизу 
хімічного заводу в північній провінції 
Хебей загинуло 22 людини.
ҐРУНТ ПОХОВАВ ЛЮДЕЙ
2 грудня у провінції Північна Суматра в 
Індонезії семеро студентів загинули у 
результаті зсуву ґрунту на готель.
У ГРУЗІЇ – ПЕРША ЖІНКА-
ПРЕЗИДЕНТ
Президентом Грузії стала Саломе Зура-
бішвілі, формально незалежна, але яку 
підтримувала владна партія «Грузинська 
мрія». Вона перемогла екс-дипломата 
Ґріґола Вашадзе, представника партії 
«Єдиний національний рух», очолюваної 
Міхеілом Саакашвілі. Опозиція вийшла 
на протест із вимогою дострокових пар-
ламентських виборів і планує оскаржу-
вати результати президентських виборів 
у суді. 2 грудня в Тбілісі заарештували 
шістьох українців та одного грузина, які 
мали незаконну зброю.
ЄС ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ
Єврокомісія схвалила виділення Україні 
першого траншу в розмірі €500 млн у 
рамках нової програми макрофінансо-
вої допомоги. Адже Україна виконала всі 
політичні зобов’язання, погоджені з ЄС.
ЄВРОПА – ПРОТИ 
ГАЗОПРОВОДУ
Європарламент закликає зупинити 
будівництво газопроводу «Північний 
потік-2». Адже він посилює залежність 
Євросоюзу від поставок російського 
газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, 
а також іде врозріз з енергетичною по-
літикою ЄС.
ТРАМП ЗУСТРІЧАВСЯ 
З ПУТІНИМ
Президент США Дональд Трамп скасу-
вав зустріч на саміті G20 із російським 
президентом Володимиром Путіним че-
рез конфлікт у Керченській протоці. Од-
нак він таки мав коротку неформальну 
розмову з російським лідером у Буенос-
Айресі. Очільник Кремля підтвердив, що 
в розмові з Трампом він нібито пояснив 
йому своє бачення російської атаки на 
українські кораблі.
ПОМЕР ДЖОРДЖ БУШ-
СТАРШИЙ
У 94 роки пішов із життя Джордж Гер-
берт Вокер Буш – 41-й президент США. 
Республіканець був президентом з 1989 
до 1993 року. На роки президентства 
Буша-старшого припали грандіозні сві-
тові події: крах комунізму, падіння Бер-
лінської стіни, розпад СРСР.
У БІЛОРУСІ – ПІВМІЛЬЙОНА 
«ДАРМОЇДІВ»
У базу даних працездатних громадян 
Білорусі, не зайнятих в економіці, по-
трапило близько 500 тисяч осіб. З 2019 
року громадяни, які не працюють, спла-
чуватимуть у повному розмірі вартість 
гарячої води, газу та опалення. Раніше 
ці послуги субсидувала держава.
VOLKSWAGEN ВІДКЛИКАЄ 
СВОЇ АВТО 
Концерн Volkswagen відкликає 75 тисяч 
автомобілів через можливу несправ-
ність ременя безпеки. Концерн уже 
встиг продати близько 55 тисяч авто з 
потенційно смертельною помилкою.
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ – 
У ПОЛЬЩІ 
У Польщі працюють майже два мільйони 
українців. А в польських університетах 
навчаються майже 40 тисяч студентів з 
України.
СПАВ ЗА КЕРМОМ НА 
ШВИДКОСТІ
У Каліфорнії поліцейські ледь зупинили 
електрокар Tesla, який на автопілоті їхав 
зі швидкістю понад 100 км/год, а п’яний 
водій у той час спав за кермом. Чоловіка 
заарештували.

світова хроніка УБИВ КУМУ, БО РОЗДРАТУВАЛАУБИВ КУМУ, БО РОЗДРАТУВАЛАкров холоне

І ЗНОВУ СМЕРТЬ НА ДОРОЗІ 

ЛУЧАНИ БОРГУЮТЬ 
ЗА ТЕПЛО

ВИДУРЮВАВ ГРОШІ У ЖІНОК

нещастя

комуналка

Сиротою лишилася семирічна дівчинка

ДЕРЕВО ВБИЛО ДЕРЕВО ВБИЛО 
ЛІСОРУБАЛІСОРУБА

БАТАРЕЙКИ – 
НА ПЕРЕРОБКУ 

ПІДЛІТОК БИВ ТА ПІДЛІТОК БИВ ТА 
ГРАБУВАВ ЛЮДЕЙГРАБУВАВ ЛЮДЕЙ

ОБІКРАЛА ПОШТУ ОБІКРАЛА ПОШТУ 
Й УТЕКЛА Й УТЕКЛА 

ВИЛУЧИЛИ АЛКОГОЛЬНИЙ 
ФАЛЬСИФІКАТ

біда екологія

вирок

феміда

bug.org.ua

Нововолинськ

У центрі Нововолинська 
33-річний чоловік 
жорстоко убив свою 

29-річну куму.
Вранці 29 листопада жінка за-

вітала до кумів у гості. Чоловіку не 
сподобалося, що вона заступилася 
за його дружину під час суперечки. 
Спересердя він взяв ніж і кілька ра-
зів штрикнув куму в живіт. Поранена 
жінка вибігла з квартири на вулицю, 
однак чоловік її наздогнав і завдав 
ще кількох ударів ножем. 

Як повідомляє «Аверс», медики 

намагалися врятувати жінку протя-
гом 40 хвилин, утім реанімаційні за-
ходи не допомогли. Від отриманих 
травм вона померла. Загалом на тілі 
жінки виявили дев’ять ножових по-
ранень.

Як розповідають свідки, у стані 
алкогольного сп’яніння чоловік не 
перебував, судимий не був. Сусіди 
характеризують сім’ю, в якій вихову-
ється двоє дітей, як благополучну, а 
чоловіка називають спокійним.

Убивця зізнався у скоєному й по-
яснив, що убив куму, бо вона його 
дратувала. Нині йому світить до 
15 років тюрми.

Любомльський, Локачинський,
Ківерцівський райони 

Днями на Волині трапилося три ДТП, 
у результаті троє людей загинуло.

30 листопада в селі Вишнів на Любомльщи-
ні вантажівка DAF з’їхала з траси та протарани-
ла огорожу. У водія стався серцевий напад. Він 
помер просто за кермом. 

Цього ж дня поблизу села Війниця 

Volkswagen Golf, за кермом якого був 21-річний 
житель Нововолинська, збив на смерть 53-
річного жителя Локачинського району, який 
рухався проїжджою частиною.

А 27 листопада в селі Сокиричі Ківерцівсько-
го району зіткнулися автомобілі Mercedes і Mazda. 
Внаслідок удару перший легковик відкинуло на 
узбіччя, де він наїхав на місцевого жителя. Від 
отриманих травм 68-річний пішохід загинув. 

Пішохід загинув 
від удару

vl.npu.gov.ua

Колишній в’язень маневицької 
виправної колонії №42 дзвонив на 
стаціонарний телефон до жінок 
та видурював у них гроші. Його 
звільнили з тюрми у березні.

Чоловік запевняв, що родичі по-
терпілих потрапили в ДТП. А для того, 
аби їх не притягнули до криміналь-
ної відповідальності, потрібні кошти, 
йдеться у вироку Луцького міськра-

йонного суду від 15 листопада.
Грабіжник видурив у трьох жінок 

15 тис. грн, майже 12 тис. грн та 2 тис. 
грн. Спочатку він просив про зустрічі 
з жертвами, аби забрати у них готівку, 
а потім вони перераховували гроші на 
SIM-карту обвинуваченого.

Суд визнав його винним та при-
значив покарання – 2 роки й 6 місяців 
тюрми. 

ні сорому ні совісті

Злодій нашахраював 
на майже 29 тис. грн

korupciya.com

Луцьк

Жителі обласного центру боргують 
ДКП «Луцьктепло» 57 млн 432 тис. грн 
станом на початок листопада. Зокрема, 
за послуги теплопостачання у жовтні – 
19 млн 451 тис. грн.

«Луцьктепло» сплатило з власних надхо-
джень реструктуризовану заборгованість ми-
нулих років перед ДК «Газ України» – 2 млн 500 
тис. грн. Однак є заборгованість держбюджету 
за надані населенню пільги та субсидії, яка ста-
ном на 1 листопада склала 21 млн 935 тис. грн. 

Через критичну нестачу коштів, опалю-
вальний сезон та супровід робіт, що фінансу-

ються за кошти кредиту ЄБРР, також є заборго-
ваність із заробітної плати: за вересень – 2 млн 
952 тис. грн, за жовтень – 4 млн 780 тис. грн.

Коштів бракує усім

zt.20m
inut.ua

Луцьк

Цьогоріч лучани зібрали та здали 3,5 т 
батарейок і акумуляторів на переробку.

Як повідомляють у Луцькій міській раді, 
збір відпрацьованих побутових хімічних дже-
рел струму проводять з 2013 року.

За кошти міського фонду охорони на-
вколишнього природного середовища було 
закуп лено 72 металеві контейнери для від-
ходів. Їх встановили біля ЦНАПу, ЖКП №11, в 
дитсадочках та школах.

Відпрацьовані батарейки та акумулятори 
доправили у Львів на підприємство «Арген-
тум» для переробки. 

Іваничівський район 

15-річний волинянин, який 
неодноразово грабував та бив людей, 
втрапив за ґрати на п’ять років.

Як повідомляє обласна прокурату-
ра, судимий за грабежі підліток, житель 
села Грибовиця Іваничівського району, 
з вересня 2017 до квітня 2018 року при-
власнював залишені без нагляду мобіль-
ні телефони, крав продовольчі товари, 
комп’ютерну техніку у Ковелі, Нововолин-
ську та Іваничівському районі.

Юнак разом зі спільниками нападав на 
перехожих у Нововолинську, іноді бив їх 
до втрати свідомості та відбирав мобільні 
телефони, сумки з цінностями і грішми.

Неповнолітній вчинив десяток краді-
жок, шість грабежів та п’ять розбоїв, зав-
давши потерпілим матеріальних збитків 
на понад 80 тис. грн.

Іваничівський район 

Судитимуть волинянку, яка обікрала 
відділення «Укрпошти».

Іваничівський відділ Володимир-
Волинської місцевої прокуратури затвер-
див та скерував до суду обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні про 
вчинення 22-річною жителькою села Ра-
довичі Іваничівського району крадіжки з 
проникненням у приміщення відділення 
поштового зв’язку, інформує прокуратура 
області.

12 вересня жінка, демонтувавши ві-
конну шибу, проникла у приміщення пош-
тамту в Радовичах. За допомогою метале-
вого лома, який завбачливо прихопила, 
виламала замки дверей операційного 
залу й приміщення, де зберігався сейф із 
грішми.

Зламавши ломом сейф, спритниця ви-
крала звідти понад 11 тис. грн і втекла. 

Любешівський, Ківерцівський райони 

У Любешівському районі знайшли тіло 
чоловіка, а в Ківерцівському дерево 
вбило лісоруба.

29 листопада у Любешеві на березі річ-
ки Стохід перехожі виявили мертвого чо-
ловіка. У поліції повідомили, що померлим 
виявився місцевий житель Володимир 
Михалик, батько відомого футболіста Та-
раса Михалика.

А 30 листопада в селі Муравище Ківер-
цівського району 27-річний чоловік пішов до 
лісу, щоб нарубати дров. Та через необереж-
ність загинув – на нього впав стовбур дерева.

Луцьк 

В обласному центрі фіскали виявили транспортний 
засіб, яким незаконно перевозили фальсифікат.

У лучанина в автомобілі Volkswagen LT правоохорон-
ці виявили та вилучили з незаконного обігу 350 літрів 
горілки та коньяку, розлитих в упаковки типу bag-in-box, 
інформують в управлінні ГУ ДФС. Орієнтовна вартість ви-
лученого підакцизу – понад 110 тис. грн.

До слова, обіг алкогольних напоїв, розлитих у тару 
типу bag-in-box, заборонений законодавством.

vl.sfs.gov.ua

Горілку та коньяк 
конфіскували

підробка

КУКУ
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ВИБОРИ В ОТГ БУДУТЬ
ЦВК ухвалила рішення щодо скасування 
виборчого процесу в ОТГ у 10 областях, 
в яких введено воєнний стан: Одеській, 
Миколаївській, Херсонській, Запорізь-
кій, Луганській, Донецькій, Сумській, 
Харківській, Чернігівській та Вінницькій. 
У решті областей місцеві вибори відбу-
дуться 23 грудня.
РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ – ЗАСЬ
Держприкордонслужба заборонила 
в’їзд в Україну чоловікам – громадянам 
РФ віком від 16 до 60 років через воєн-
ний стан. Також офіційно заборонено 
в’їжджати до анексованого Росією Кри-
му іноземним журналістам. Українські 
журналісти можуть в’їжджати до Кри-
му й надалі. А в контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд 
іноземців.
БЛЯХАРІВ КАРАТИМУТЬ
МВС має намір залучати до криміналь-
ної відповідальності організаторів ак-
цій протесту водіїв авто на єврономе-
рах. 26 листопада у блокаду потрапили 
польські дипломати. Відтак польська 
сторона попросила надати інформацію 
про пікетувальників. Цим особам мо-
жуть відмовити у в’їзді в Польщу та ану-
лювати документи.
ПРОДАНА – НА ПОРУКИ
Солом’янський райсуд Києва обрав екс-
керівникові ДФС Мирославу Продану 
запобіжний захід – взяття на поруки. 
Йому заборонили змінювати місце про-
живання і зобов’язали носити електро-
нний браслет. Продана звинувачують у 
привласненні 89 млн грн.
НАБУ – ПРОТИ СВОГО 
ДИРЕКТОРА
Проти директора НАБУ Артема Ситника 
та начальника Управління нацбезпеки 
Департаменту правосуддя і національ-
ної безпеки Мін’юсту Олександра Чур-
сіна порушено кримінальні справи. Їх 
підозрюють у зловживанні владою,  де-
кларуванні неправдивої інформації та 
незаконному збагаченні.
ПОДАТКОВІ РОЗСТРОЧКИ – 
НА МІЛЬЯРДИ 
ДФС за правління Романа Насірова ви-
дала податкових розстрочок 70 компа-
ніям на понад 18 млрд грн. У 2015 році 
сума наданих податкових розстрочок 
перевищила 6 млрд грн. Найбільше – 
3 млрд грн – дісталося ДТЕК Ріната Ах-
метова.
ПОРОШЕНКУ – 
РОЗКІШНІ АВТО
«Автобаза Державного управління 
справами» повідомила про придбання 
двох автомобілів Mercedes-Benz S-600 
за 41,98 млн грн. Броньовані автомобілі 
доставлять до кінця 2018 року. Вартість 
кожного – близько $750 тис. Президент-
ська автобаза мала можливість купити 
дешевші автомобілі, однак обрала най-
дорожчі.
«ВТБ БАНК» – БАНКРУТ
Правління НБУ віднесло «ВТБ Банк» 
до категорії неплатоспроможних. 97% 
вкладників отримають вклади у повно-
му обсязі, оскільки їхній розмір не пере-
вищує 200 тис. грн.
СТАРТУВАВ ПРОДАЖ ЯЛИНОК
Держлісагентство розпочало реаліза-
цію новорічних ялинок. На спеціальних 
плантаціях на 5 тис. га росте 15 мільйо-
нів хвойних дерев. Без шкоди для лісу 
можна зрубати 1 мільйон ялинок.
УКРАЇНЦІ МАЛО ЧИТАЮТЬ
Кожен третій українець не прочитав 
жодної книжки за рік, з’ясували соціоло-
ги. 14% українців прочитали від 6 до 10 
книжок, лише 6% − від 10 до 25 книжок, 
4% − від 25 до 50 книжок, і лише 2% − 
понад 50 книжок.
КАБЕЛЬНЕ ТБ ПОДОРОЖЧАЄ
З 1 січня 2019 року в Україні на 15-40% 
здорожчають послуги платних теле-
візійних сервісів, включаючи кабельне 
телебачення, IPTV, телебачення інших 
технологій.

українська хроніка

реаліїпо заслузі

екологія

НАБРАЛИСЯ ХАБАРІВ… І ПРОБЛЕМНАБРАЛИСЯ ХАБАРІВ… І ПРОБЛЕМна гарячому

ШКІЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ 
АВТОБУСІВ БРАКУЄ АВТОБУСІВ БРАКУЄ 

БАТЬКИ ДОМОГЛИСЯ ЗВІЛЬНЕННЯ БАТЬКИ ДОМОГЛИСЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ДИРЕКТОРКИДИРЕКТОРКИ

БУДУЮТЬ НОВЕ БУДУЮТЬ НОВЕ 
СМІТТЄЗВАЛИЩЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ 

Любомльський, 
Любешівський райони

На «Ягодині» затримали 
прикордонника, який 
за хабарі пропускав 

вантажівки через пункт 
пропуску поза чергою. 
Також на хабарі затримали 
керівника любешівської 
поліції.

Як повідомили у Держприкордон-
службі, 2 грудня затримано інспекто-
ра відділу прикордонної служби «Ри-
мачі» Луцького прикордонного загону 
зі спільником, громадянином України, 
під час вимагання та одержання від 
водія неправомірної вигоди.

За інформацією УСБУ в області, її 
сума становила 400 грн з автомобіля. 
До протиправної діяльності прикор-
донник залучив як посередника міс-

також в автомобілі посередника пра-
воохоронці виявили чималу суму і в 
національній, і в іноземній валюті, за-
галом – понад 27 тис. грн. Розпочато 
кримінальне провадження.

А 28 листопада працівники про-
куратури та СБУ в рамках розсліду-
вання кримінального провадження 
про вимагання й одержання непра-
вомірної вигоди викрили началь-
ника Любешівського відділення 
Камінь-Каширського відділу поліції. 
Його спіймали на хабарі у $120.

Як повідомили в обласній про-
куратурі, поліцейський вимагав та 
отримав загалом понад $2 тис. не-
правомірної вигоди за безперешкод-
не перевезення територією району 
незаконно видобутого в сусідній 
області каміння бурштину. Нині його 
взято під варту й відсторонено від 
посади.

цевого жителя. Раніше право-
охоронці задокументували 
кілька фактів одержання фігу-
рантами справи неправомір-

ної вигоди на суму 1600 грн.
Під час обшуків в особис-

тих речах та за місцем прожи-
вання затриманих чоловіків, а 

dpsu.gov.ua

Прикордонник зі спільником 
збирали по 400 грн з вантажівки

Володимир-Волинський 

У Володимирі-
Волинському розпочали 
будівництво нової 
карти сміттєзвалища, 
повідомляє «БУГ».

З міського бюджету на 
цей об’єкт виділено 500 тис. 
грн. Завдяки підтримці на-
родного депутата Ігоря Гузя 
із державного бюджету було 
залучено 5 млн грн. 

Роботу виконує фірма 
«Комфорт Еко», яку було ви-
значено підрядником через 
систему ProZorro. До завер-

Забезпеченість шкільними автобусами 
в області становить 88%. Про це стало 
відомо 3 грудня під час засідання 
постійної комісії облради з питань 
бюджету, фінансів та цінової політики.

Як повідомила начальник управління 
освіти, науки та молоді Волинської ОДА 
Людмила Плахотна, на Волинь цьогоріч 
передали шість шкільних автобусів, ще 
три мають передати найближчим часом. 
Останньою гроші на співфінансування 
передавала Вишнівська ОТГ. Оскільки ці 
600 тис. грн не встигли використати про-
тягом року, зараз їх повернуть громаді. 

Щодо закупівлі автобусів у 2019 році, 
то чиновниця зауважила, що це залежати-
ме від обсягу співфінансування з держав-
ного бюджету. 

«Зараз область потребує ще 30 шкіль-
них автобусів. Це разом з тими, які вичер-
пали ресурс і потребують заміни», – пояс-
нила Людмила Плахотна.

Ківерцівський район

Директорку школи села Озеро 
Світлану Степанюк, яка прославилася 
скандалом із переписуванням ДПА, 
таки звільнили.

Майже півроку цього домагалися батьки 
учнів, які заявляли про багаторічне свавіл-
ля з боку директорки. Відповідне рішення 
30 листопада ухвалила Ківерцівська район-
на рада, передає «ВолиньРost».

Нагадаємо, цьогоріч влітку у школі села 
Озеро вперше публічно заговорили про сва-
вілля директорки. Випадок, коли очільниця 
закладу освіти Світлана Степанюк змусила 
дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та 
безпідставно переписувати державну під-
сумкову атестацію з математики, спричинив 
хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто 
раніше боявся заявляти про «диктатуру» ди-
ректорки. Зі слів людей, вона часто ставилася 
зверхньо й несправедливо до учнів, а також 
порушувала трудові права колективу. 

шення року планують вико-
пати глибокий шестиметро-
вий котлован.

Наразі використовують 
другу карту сміттєзвалища, 
якої вистачить ще на два роки.

ТРК «Аверс»

1kr.ua

На об’єкт виділено півмільйона

Нині в області 
використовують 
201 шкільний автобус
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авторитетно ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «ДЕРЖАВА 
СИЛЬНА ТОДІ, КОЛИ ВОНА 
ДИКТУЄ СВОЇ УМОВИ»

БЛОГЕР З ВОЛИНІ 
ВЛЯПАВСЯ 
У СЕКС-СКАНДАЛ
28 листопада правоохоронці 
затримали політтехнолога 
Володимира Петрова і блогера з 
Локачів Олександра Барабошка. 

Їх підозрюють в організації секс-
скандалу за участі студентки Наталії Бу-
рейко та заступника начальника відділу 
Департаменту захисту економіки Націо-
нальної поліції Олександра Варченка.

В інтернеті з’явилося листування, у 
якому нібито Варченко сексуально до-
магався і погрожував студентці. Однак 
згодом дівчина зізналася, що їй пообіця-
ли 1500 гривень за участь в провокації, 
пише «Страна».

Печерський районний суд Києва від-
пустив Петрова під домашній арешт до 
28 січня. Барабошку ж обрав запобіж-
ний захід – арешт на два місяці з правом 
внесення застави – 3 млн грн, які для 
блогера зібрали небайдужі за кілька 
днів. Сам він переконує: давав усі свід-
чення під тиском і до скандалу не при-
четний.

ВСТАНОВИЛИ 
ЗАМОВНИКІВ УБИВСТВА 
КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, 
що слідство встановило усіх 
замовників та організаторів убивства 
херсонської активістки, керуючої 
справами міськради Катерини 
Гандзюк. Відомий також мотив 
злочину – боротьба з корупційною 
схемою місцевої влади, пише 
«24 канал».

Луценко повідомив, що оголошено  
підозру ключовій фігурі справи – кри-
мінальному авторитету Олексію Левіну, 
який нині втік з країни. Генпрокурор 
також нагадав про вручену підозру екс-
помічнику депутата від «Блоку Петра 
Порошенка» Миколи Паламарчука та 
повідомив, що невдовзі Генпрокуратура 
оголосить ще низку підозр. 

До слова, на початку листопада 
з’явилася інформація про те, що гроші 
за напад на Гандзюк підозрюваному в 
замовленні злочину Сергію Торбіну ні-
бито передавав Ігор Павловський – по-
мічник народного депутата від «БПП». 
Сам нардеп Паламарчук назвав маяч-
нею звинувачення у його можливій 
причетності до замаху на активістку. 
Окрім Левіна, наразі відомо імена ще 
п’яти осіб, яких підозрюють в організа-
ції та скоєнні злочину: під вартою пере-
бувають Сергій Торбін і Микита Грабчук, 
а В’ячеслав Вишневський, Володимир 
Васянович і Віктор Горбунов – під ціло-
добовим домашнім арештом.

Як відомо, 31 липня в Херсоні невідо-
мий облив концентрованою сірчаною 
кислотою Катерину Гандзюк біля її будин-
ку. 4 листопада активістка померла.

ЗАТВЕРДЖЕНО ТЕКСТ 
ТОМОСУ 
Вселенський патріархат на засіданні 
Синоду 29 листопада ухвалив проект 
конституційного статуту Української 
церкви, що є одним з останніх етапів 
для надання Україні Томосу, а також 
затвердив його текст.

Остаточної дати проведення об’єд-
навчого собору помісної православної 
церкви України не називають, повідом-
ляє «ТСН.ua».

Як пише «Страна», до вручення важ-
ливого церковного документа ніхто 
тексту Томосу не побачить. І це вкрай 
зручна позиція для української влади. У 
церковному середовищі ширяться чут-
ки, що в документі про автокефалію не 
буде прописано патріархатство, а новий 
глава церкви носитиме сан архієписко-
па або митрополита, що нижче за патрі-
арха.

Втім Президент Петро Порошенко 
переконує: помісна церква не буде дер-
жавною, мовляв, держава лише гаран-
туватиме конституційне право свободи 
віросповідання.

по суті

влада як діагноз ПОГРОЗИ ЗВІЛЬНЕННЯМ ТА ШАНТАЖ:
ЯК ВЛАДА ТИСНЕ НА ОПОЗИЦІЮ НА ВОЛИНІ

25 листопада під час планового переходу з порту 
Одеси до порту Маріуполя буксир Військово-
морських сил України був протаранений 
прикордонним кораблем Росії. Після цього окупанти 
застосували зброю проти кораблів ВМС і захопили 
три судна. 23 українці стали військовополоненими 
РФ, шістьох з них було поранено. У відповідь 
Україна ввела у 10 областях воєнний стан терміном 
на 30 днів.

28 листопада підконтрольний Росії Київський 
районний суд Сімферополя заарештував 
українських моряків на два місяці.

До слова, один із захоплених Росією українських 
моряків напередодні інциденту в Керченській 
протоці розповідав своїм родичам, що їм 
дали команду не зупинятися, якщо кораблям 
перекриватимуть шлях.

У зв’язку з введенням правового 
режиму воєнного стану 3 грудня в 
Україні стартували масштабні збори 
резервістів та військовозобов’язаних, 
повідомили у прес-службі Збройних сил 
України. Збори відбудуться і в складі 
бригад (до 15 діб), і в складі навчальних 
центрів (до 20 діб). Передбачено, що 
всі зборові заходи буде завершено до 
початку новорічних свят. 

Водночас заходи з мобілізації 
проводитимуть лише у випадку відкритої 
агресії, але тоді до ЗСУ призиватимуть 
не лише тих осіб, які перебувають 

на зборах, а й усіх резервістів та 
військовозобов’язаних, які приписані до 
комплектування ЗСУ. 

Наразі в областях, де введено воєнний 
стан, тривають організаційні заходи зі 
створення територіальної оборони та 
непорушних запасів. У цих же областях 
передбачено проведення масових 
зборів з військовозобов’язаними 
територіальної оборони тривалістю до 10 
діб, під час яких буде проведено бойове 
злагодження бригад та батальйонів 
територіальної оборони з метою 
підготовки до захисту своїх областей.

  Анна ВОЛОЩУК

Вводити воєнний стан 
в окремих областях 
України, при цьому 

не закриваючи кордони 
та не розриваючи 
дипломатичних відносин 
з Росією, – рішення, яке 
не матиме результату. 
У цьому переконаний 
радник голови 
Волинської обласної 
ради, очільник фракції 
«УКРОП» у Волиньраді 
Вячеслав Рубльов.

Під час прямого ефіру на ТРК 
«Аверс» укропівець заявив, що 
дипломатичні відносини з Росі-
єю мали завершитися, а україн-
ські дипломати, які працювали 
в Росії, мали б повернутися на 
батьківщину. Адже робота щодо 
обміну полоненими, як мотивує 
перебування на території країни-
агресора дипломатів влада на-
шої держави, давно не дає ре-
зультатів.

«П’ятий рік триває війна. У 
нас давно не було обміну поло-
неними. Тобто Росія не звільняє 
бранців, і моряки, які зараз по-
трапили в полон, невідомо коли 
будуть звільнені. Держава сильна 
тоді, коли вона диктує свої умо-
ви, – переконаний Вячеслав Руб-
льов. – У парламенті заявляють, 
що розривати дипломатичні від-
носини з Росією не можна. Проте 
я не знаю про успіхи тих дипло-
матів, які зараз там. З Росією по-
трібно розривати дипломатичні 
відносини – на обмін полонених 
це не впливає».

Більше того, Вячеслав Руб-
льов переконаний, що воєнний 
стан потрібен був дуже давно. 
Адже російські бойовики не 

  Борис ХВИЦЬ

23 грудня відбудуться перші вибори 
в 9 об’єднаних територіальних 
громадах Волині. Вибір цього дня 
мають зробити й жителі Ківерцівської 
міської та Тростянецької ОТГ. І поки 
одні кандидати піднімають свої 
рейтинги реальними справами та 
спілкуються з виборцями, інші в будь-
який спосіб намагаються пробитися 
до влади через адмінресурс і 
залякування головних опонентів. 

У зв’язку з цим у волинському УКРОПі 
оприлюднили заяву.

«Знаючи смішні й куці рейтинги прези-
дентської сили напередодні виборів, горе-
чиновники не вигадали нічого розумнішого, 
як боротися з конкурентами через погрози 
звільненням з роботи, фіктивні кримінальні 
справи й можливі перевірки бізнесу силови-
ками. Саме так почалася передвиборча гонка 
не лише на Ківерцівщині, а й по всій Волині. 
Тут уся адміністративно-командна машина 
працює над тим, аби не допустити перемоги 
на місцевих виборах опозиційного УКРОПу, 
який, без сумніву, має на Волині лідерські по-

криючись вбивали українських 
вояків під Іловайськом та Де-
бальцевим, у Луганському та До-
нецькому аеропортах.

«Ми, депутати «Українського 
об’єднання патріотів», вимагали 
до голосування за воєнний стан 
ухвалити рішення про розірван-

зиції», – заявили в політсилі.
За інформацією із власних джерел з ОДА, 

у результаті перемоги укропівців в окремих 
районах буде замінено керівників та апарати 
райдержадміністрацій як неефективні напе-
редодні президентської кампанії.

«До мене як до керівника районної пар-
тійної організації й депутата обласної ради 
щодня звертаються кандидати у депутати 
Ківерцівської та Тростянецької ОТГ з тим, 
що на них тиснуть, шантажують звільненням 
і переконують вийти з партії та зняти свої 
кандидатури з виборів, щоб виграли ті, хто 
влаштовує нинішню владу. Чинних сільських 
голів змушують балотуватися від БПП, або ж 
домовляються з ними, мовляв, після перемо-
ги оголосять, що вони йшли за підтримки пре-
зидентської сили. Я давно не пригадую таких 
брудних виборів. Порошенко зараз повністю 
повторює те, що робили Янукович і Партія ре-
гіонів на Донбасі. Про подібні факти розпові-
дають і мої колеги з Локачинського, Луцького, 
Іваничівського та Старовижівського районів. 
Хочу сказати, що ми знаємо і фіксуємо всі ці 
випадки. Не допустимо залякування наших 
партійців та будемо адекватно протидіяти по-

дібним провокаціям», – зазначив депутат Во-
линьради, керівник ківерцівського осередку 
УКРОПу Олександр Омельчук. 

Укропівці пропонують владі не залякува-
ти конкурентів, а нарешті почати роз’язувати 
проблеми шкіл і дитячих садочків, опалю-
вального сезону, відсутності нормального 
транспортного сполучення у селах і тоталь-
ного зубожіння населення, що масово мігру-
вало у пошуках роботи до сусідньої Польщі. 
Згадати, що саме за це вони отримують за-
робітну плату із коштів українських платників 
податків, а не за тиск і шантаж опонентів Пет-
ра Порошенка.

«Попри шалений тиск місцевих керівни-
ків РДА, кандидати від УКРОПу продовжують 
працювати та впевнені у своїй перемозі і 
пропонують БПП та їхнім сателітам на Волині 
навчитися нарешті вигравати вибори чесни-
ми методами, а не брехнею і погрозами», – 
йдеться в партійній заяві. 

Про випадки тиску та залякування пар-
тійці просять повідомляти у кол-центр партії. 
За номером 0-800-2-111-33 можна, крім того, 
отримати безплатну юридичну та медійну під-
тримку.

Воєнний стан схожий на профанацію

freeradio.com
.ua

морандум, який підписали у 90-х, 
став звичайним папірцем, який 
не вартий тих підписів, що там 
є. Ніхто нам не допоможе. Якщо 
нам ніхто не допомагає – треба 
відновити ядерний статус краї-
ни, проте впродовж п’яти років 
війни нічого не відбувалося. Чого 
чекає влада? Що українське сус-
пільство звикне до статистики з 
війни – 200-х, 300-х, яких приво-
зять з передової? За п’ять років 
влада не зробила нічого, щоб за-
безпечити у цій війні перемогу».

Попри введення воєнного 
стану в низці областей, досі не-
має чіткого розуміння, що у дер-
жаві має змінитися за 30 днів.

«Яким чином має підвищити-
ся боєздатність армії, яким чином 
перебудовуватимуть економіку 
на військові рейки? Ніхто не ро-
зуміє, як воєнний стан відіб’ється 
на зарплатах і пенсіях. Люди му-
сять знати, як вони мають жити 
та за що», – стверджує Вячеслав 
Рубльов.

й на профанацію

ня дипломатичних відносин та 
закрити кордон з Росією, за-
боронити діяльність установ та 
організацій, які фінансуються з 
Росії, та арештувати майно Росії. 
Зробити все те, що загарбники 
робили під час окупації Криму. 
Без ухвалення цих пунктів воєн-
ний стан сприймається як про-
фанація», – наголосив Вячеслав 
Рубльов. 

До слова, Волинська обласна 
рада першою з місцевих рад ви-
магала від влади припинити тор-
гівлю на крові.

«Тим часом уже кілька мі-
сяців говорять про те, що Росія 
нарощує військовий потенціал в 
Азовському морі. Що Україні за-
важало провести аналогічні дії 
та підсилити військових, наприк-
лад, у Маріуполі? Про це писали 
ЗМІ, про це всі знали, але жодних 
дій з нашого боку не відбувало-
ся. Керівництво держави постій-
но чогось чекає, – обурюється 
укропівець. – Будапештський ме-
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  Наталка ПОЛІЩУК
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Очільник закладу виписав собі премій на 50 тисяч

delo.ua

ІЗ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ – 
ПІД ДУЛО РУШНИЦІ

  Алла САДЕЦЬКА

27 листопада окружний 
адміністративний суд міста Києва 
розглянув адміністративний позов 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
до Міністерства екології та 
природних ресурсів України щодо 
заборони полювання на лося. На 
офіційному сайті суду вказано, 
що позивач просив Феміду 
визнати протиправною заборону 
полювати на лося та виключити 
тварину з Червоної книги України. 
Суд підтримав ці скарги.

«У 2008-2009 роках на замовлення 
державного комітету лісового госпо-
дарства Інститут зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена НАН України провів облік лося 
в Україні. Тоді експерти нарахували десь 
4,5 тисячі тварин. Після цього ухвалили 
рішення, що лося в Україні недостатньо, 
і його включили в Червону книгу Укра-
їни. Тоді був наказ про заборону полю-
вання на лося європейського на тери-
торії держави на 25 років», – розповів 
головний мисливствознавець Волині 
Василь Сухопор.

Однією з основних підстав для рі-
шення суду стало те, що у відповідному 
поданні Нацкомісії не наведено жодного 
наукового обґрунтування потреби зане-
сення тварини до Червоної книги Укра-
їни та не зазначено чітких даних щодо 
чисельності популяції та її динаміки.

«Утім те, що рішення про внесен-
ня лося в Червону книгу відмінено, не 
означає, що всі мисливці одразу побі-
жать відстрілювати тварин, адже є пев-
ний порядок полювання, якого ніхто 
не скасовував. Поясню: щоб проводити 
полювання, ми здійснюємо облік диких 
тварин. Далі, базуючись на затвердже-
них нормах відстрілу, виводимо відсо-
ток, на який можна давати дозволи. Так 
формуємо ліміти відстрілу й подаємо 
їх на затвердження Мінагрополітики 
України. Тому небезпеки, що сьогодні чи 
зав тра підуть і відстріляють лося, немає. 
Обліки диких тварин ми проводимо піс-
ля сезону полювань, який на копитних 
тварин у нас закінчується в кінці січня. 
Після цього в лютому відбуваються облі-
ки за участю користувачів мисливських 
угідь, наших фахівців, експертів з Міні-
стерства екології. На основі отриманих 
даних затверджуємо ліміти», – зауважив 
мисливствознавець.

Він каже, що дозвіл даватимуть не 
на всій території області, а лише там, де 
буде найбільше скупчення лосів, та за 
умови, що кількість перевищуватиме 
оптимальну чисельність популяції.

«Коли ми торік проводили підраху-
нок, то нарахували 452 голови. З ураху-
ванням приросту за цей час, можна при-
близно вважати, що в угіддях області є 
біля 500 голів. Це не оптимальна чисель-
ність, бо для Волині вона становить по-
над тисячу голів. В одних угіддях може 
бути менше за норму, в інших – більше. 
От саме там, де більше, й даватимуть до-
зволи. Варто розуміти й природні про-
цеси, які відбуваються. Лось на Волинь 
мігрував з Білорусі, адже у нас були під-
ходяща для тварин місцевість та кормо-
ва база. Але у зв’язку з тим, що болота 
осушували, тепер їх майже немає, тож з 
часом тварина мігруватиме», – пояснив 
Василь Сухопор.

полювання

nexplorer.ru

На лося можна буде 
полювати, але не скрізь

скандал

резонанс 

У ДИТЯЧОМУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ 
ЦЕНТРІ – БУНТ ПРОТИ ДИРЕКТОРА

НА ДЕПУТАТКУ ВОЛИНЬРАДИ 
СКАРЖАТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ 
ЧЕРЕЗ НАКЛЕП

Директор Центру 
комплексної 
реабілітації для 

дітей з інвалідністю 
«Пролісок», що в 
обласному центрі, 
виписав собі 50 тис. грн 
премії. Своїх помічників 
керівник закладу теж не 
обділив. 

Усю адміністрацію центру ре-
гулярно преміюють чималеньки-
ми сумами, також вона має над-
бавки до зарплати за шкідливість. 
А звичайні педагоги та реабіліто-
логи, які безпосередньо щодня 
працюють з дітьми, отримують 
премії лише до професійних дат. 
Обурені таким свавіллям праців-
ники центру «Пролісок» пишуть 
заяви на звільнення.

Журналістів, які прийшли за-
питати керівника, за які заслуги 
при окладі в трохи більш як 6 тис. 
грн він підписав собі наказ на 
премію у 50 тис. грн, директор 
реабілітаційного центру Олек-
сандр Стельмащук зустрів не 
надто радісно. Та намагався пе-
реконати, що 50 тис. грн – це пре-

Директора обласного фонду 
підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі 
Віктора Смолярчука та депутата 
Волинської обласної ради Михайла 
Імберовського звинувачують у 
вимаганні в громадян хабарів за 
надання послуг фонду.

У зв’язку з цим Віктор Смолярчук та Ми-
хайло Імберовський звернулися із заявою до 
прокуратури.

За словами Віктора Смолярчука, на одній 
із бюджетних комісій Волинської обласної 
ради, де розглядали чимало важливих для 
області питань, депутатка Людмила Кирда 
звинуватила його в тому, що він нібито приму-
шує громадян давати йому хабарі за надання 
кредитів на будівництво житла.

«Я чекав, що Людмила Федорівна по-

дасть відповідну заяву у правоохоронні ор-
гани, щоб вони розслідували цей факт, або ж 
спростує. А оскільки я не отримав інформації 
про те, що подано заяву, тому сам вирішив 
подати заяву в прокуратуру, щоб правоохо-
ронці цей факт перевірили. Я хочу, щоб у цій 
справі було поставлено крапку», – заявив Вік-
тор Смолярчук.

Така заява обраниці громади здивувала 
усіх. Інформація швидко розповсюдилася, 
однак жодних фактів та доказів немає. Віктор 
Смолярчук та Михайло Імберовський вимага-
ли упродовж тижня спростувати озвучену ін-
формацію, тому що про неї знає уся область. 
Тиждень минув, а результату жодного.

«Волинська обласна рада багато речей 
зробила для фонду підтримки індивідуально-
го житлового будівництва на селі. Ми ухвали-
ли такі рішення, які взагалі унеможливлюють 

Шановні голови громад, депутати, 
працівники органів місцевого 

самоврядування, ветерани праці!
Сердечно вітаю вас із професійним святом. 

Розвиток нашої країни розпочинається з місцевих 
ініціатив, з активної участі кожного жителя села, 
селища, району та області в управлінських про-
цесах. 

День місцевого самоврядування об’єднує лю-
дей, яким по-справжньому не байдуже життя їх-
ньої громади. Висловлюю вам вдячність за те, що 
у такий складний для України час ви щиро вірите 
в нашу країну і робите все можливе, аби змінити 
життя ваших громад на краще. 

Зичу вам та вашим родинам Божого заступни-
цтва, миру, міцного здоров’я та оптимізму.

З повагою Ірина Констанкевич, 
народний депутат України

мія за три роки сумлінної роботи. 
Мовляв, протягом усього цього 
часу його не преміювали, тому й 
вийшла чимала сума. Натомість 
контрольно-ревізійна комісія, 
яка перевірила документи закла-
ду, дійшла висновку, що премії 
виписано незаконно.

Крім того, не на камеру пра-
цівники закладу зізнаються: де-
сятки тисяч преміювальних отри-
мує певне коло людей. Але більшу 
частину грошей, які їм виписува-
ли, вони змушені були повернути 
директору. Працівники реабіліта-
ційного закладу розповідають, що 
спочатку керівник відбирав гроші 
у всіх, але згодом пошкодував тих, 
у кого була мінімалка.

Заяви на звільнення, які вже 

підписав директор, написали 
одразу двоє людей – заступни-
ця директора та методистка. За 
словами працівниць, у реабіліта-
ційному центрі стало фактично 
неможливо працювати, адже ди-
ректор створив нестерпні умови, 
а сам центр перетворився на його 
вотчину. Потайки розповідають: 
тут є платні прийоми у лікарів, а 
раніше навіть були платні прийо-
ми в реабілітолога. 

А нещодавно зчинився но-
вий скандал. Думка колективу 
не збіглася з думкою Олександра 
Стельмащука у виборі голови 
профспілки. Люди стверджують, 
що директор наполягав на кан-
дидатурі своєї подруги, яка пра-
цює у дитячому реабілітаційному 

центрі сторожем. А на виборах 
позабирав у всіх телефони, щоб 
ніхто не записав на диктофон, які 
методи впливу на підлеглих оби-
рає керівник.

Колектив реабілітаційного 
центру складається з понад 80 
працівників. Персоналу майже 
стільки ж, як і дітей з особливими 
потребами. Відзначимо, на кож-
ному поверсі у закладі є приби-
ральниця.

Своєю чергою, сам директор 
нарікає на працівників, які, до 
речі, часто звільняються. Каже, 
що вони ліниві та непрофесійні. 
А працівники звинувачують ке-
рівника закладу в тому, що він на 
них тисне та відбирає премії, тим 
часом виписує собі величезні 
надбавки.

Напрошується питання: чи 
справді реабілітаційний центр 
така багата організація, що мож-
на давати керівнику аж 50 тисяч 
премії? Чи, можливо, тут не був 
би зайвим новий тренажер, або 
ж іще одна ставка професійно-
го реабілітолога? Цікаво, що за 
особ ливі умови праці є надбав-
ки до заробітної платні, але чи 
доцільно ці умови дописувати у 
ставку, припустімо, бухгалтера? 
Адже працює він не з хворими 
діт ками, а з паперами.

корупцію, оскільки тих людей, яким такі кре-
дити видають, відбирають не в Луцьку, і не в 
обласній раді. В ОТГ, районних радах ство-
рюють комісії і відбирають людей, яким вва-
жають за потрібне видати пільгові кредити. 
Фонд виступає у ролі виконавця і не має жод-
ного стосунку до коштів», – пояснює Михайло 
Імберовський.

Колегам-депутатам Людмила Кирда так 
і не пояснила, звідки в неї така інформація. 
Тому у прокуратурі прийняли заяву. Вимоги: 
провести перевірку за цим фактом та спрос-
тувати непідтверджену інформацію щодо ні-
бито вимагання у людей неправомірної виго-
ди в обмін на надання послуг фонду.

«Я хотів би отримати або докази, або 
спростування інформації, що прозвучала. 
Якщо цього не буде, вважатиму це тиском 
на мене як на депутата обласної ради через 
мою діяльність», – пояснив Михайло Імберов-
ський.
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По-справжньому багатий тільки той, хто здатний прожити власне життя так, як він хоче. Адам Джексон

  Олена СЕМЕНОВА 
Горохівський район

  Катерина ОСТАПЕНКО
Шацький район

для людей

на поміч школі 

фінансування

НА НОВИХ ДОШКАХ ПИСАТИ ЦІКАВО!

Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів села 
Брани отримала шкільні 
дошки та мультимедійний 
проектор. 

«Дізнавшись про конкурс про-
ектів, який проводить Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», я відразу ви-
рішила, що наша школа неодмінно 
має взяти у ньому участь, – розпо-
відає голова ініціативної групи і пе-
дагог Жанна Войціцька. – Ініціативу 
підтримали і батьки, і вчителі, і сіль-
ська рада. Спільними зусиллями ми 
підготували проект «Цікаве навчан-
ня з сучасними інформаційними 
технологіями», результатом якого 
стало придбання семи шкільних до-
щок і мультимедійного проектора». 

Новим дошкам та проектору 
щиро радіють і учні, і батьки. «Вчи-
телі та директор школи роблять 
усе для того, аби наші діти почу-
валися у навчальному закладі як 
вдома, – каже мама першокласниці 
Вік торії Ангеліна Пундик. – Завдяки 
їм донеч ка щоранку залюбки поспі-
шає до школи. А коли з’явилися нові 
дош ки, то захоплено розповідала, 
як на них легко й цікаво писати. Тож 
ми, батьки, щиро вдячні Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за те, що наші 
діти мають сучасне обладнання». 

Сьогодні тут навчається 164  
учні, частина доїжджають із сусідніх 

Юні футболісти радіють м’ячам

Картини директорки 
прикрашають школу 

Першокласниці Вікторії 
нові дошки до вподоби

Екскурсію проводить 
директорка музею

О
лена Сем

енова

сіл Довгів та Борисковичі. У школі, 
до речі, в одній із небагатьох в об-
ласті, працює філіал дитячої музич-
ної школи. Коли заходиш у фойє, то 
погляд притягують картини, авто-
ром яких є директорка навчально-
го закладу Тамара Мороз. 

«Малювати люблю з дитинства, – 
розповідає Тамара Макарівна. – Ра-
ніше брала до рук пензлик, щойно 
випадала вільна хвилина. Нині ж на 
це катастрофічно бракує часу». 

Також на стінах навчального 
закладу можна побачити картини, 
авторами яких є вчителі, які нині 
на заслуженому відпочинку. І див-
лячись на чудові пейзажі, звірят та 
птахів, відчуваєш тепло, що його ви-
промінюють ці полотна. 

У ЗОШ діє музей історії рідного 
краю. «Тут є чимало експонатів, – 
каже директор музею Жанна Вой-

ка. – І щиро дякуємо Ігорю Петро-
вичу за Фонд, за його велике щире 
серце і готовність допомагати нам». 

Успіхів і нових перемог вчи-
телям, учням і батькам побажала 
представниця Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Людмила Мараде-
вич, яка завітала до навчального 
закладу з подарунками – м’ячами 
для любителів футболу і волейболу. 
«Дуже приємно, що задля спільної 
справи ви усі згуртувалися – вчите-
лі, батьки, місцева влада, – наголо-
сила вона. – Тому це ваша спільна 
перемога. Здобувши її, ви показа-
ли, що гуртом можна розв’язати всі 
проблеми». 

ціцька. – Експозиції постійно онов-
люємо. Діти активно цікавляться 
історією рідного села, школи». 

Звісно, навчальний заклад по-

требує подальшого оснащення су-
часною технікою. «Тому збираємося 
в майбутньому брати участь в інших 
конкурсах Фонду, – каже директор-

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Кредиторська 
заборгованість з 

виплат заробітної плати 
педагогічним працівникам 
загальноосвітніх закладів 
України станом на 1 січня 
2019 року очікується у 
Вінницькій, Волинській, 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Житомирській, 
Київській, Львівській, 
Рівненській, Сумській, 
Тернопільській, 
Хмельницькій, Черкаській, 
Чернігівській областях та у 
місті Києві.

Аби забезпечити ці витрати, 
бракує 1 млрд 28 тис. грн. Про це 
повідомило Міністерство освіти і 
науки у відповіді на звернення на-
родного депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич.

Згідно із відповіддю МОН, по 
Києву очікувана заборгованість 
складе 472 млн 211 тис. грн (46% 
від усієї суми), по містах обласно-
го значення – 355 млн 750 тис. грн 
(35% від суми боргу), по районах – 
103 млн 960 тис. грн, по об’єднаних 
територіальних громадах – 9 млн 
619 тис. грн (9%).

Міністерство зазначає, що з ме-
тою недопущення виникнення кре-
диторської заборгованості органи 
місцевої влади вживають відповід-
них заходів, серед яких – закриття 
або реорганізація малокомплект-
них шкіл, скорочення ставок педа-
гогічних працівників, скорочення 
надбавок та доплат, які виплачують 
у граничному розмірі, припинення 
(скорочення) стимулювальних над-
бавок та грошової винагороди. 

За офіційними даними, серед-
ня заробітна плата українського 
вчителя – 7400 грн. Проте молоді 

Встановлення вуличного 
освітлення, ремонт 
дорожнього покриття 
та облаштування 
футбольного поля у 
Шацьку – лише частина 
проблем, розв’язанням 
яких нині опікується 
депутат Шацької ОТГ 
Богдан Тимошук. 

«Інтереси громади я представ-
ляю уже вдруге. Уперше пройшов 
депутатом у Шацьку селищну 
раду в 2015 році. Уже за рік став 
депутатом Шацької ОТГ. Впевнено 
можу сказати, що з реформою де-
централізації представники гро-
мади справді почали впливати 
на важливі рішення», – розповів 
Богдан Тимошук.

Обранець громади нині очо-
лює бюджетну комісію селищної 
ради, а тому про те, що громаді 
по кишені, знає не з чуток. Зав-
данням каденції депутат вважає 
облаштування у рідному селищі 
футбольного поля зі штучним 
покриттям. До слова, Шацький 
район – єдиний в області, де досі 
немає футбольного майданчика. 
У селищі два стадіони, один із них 
поблизу місцевої школи, інший – 
біля спортивної. За словами міс-
цевих жителів, жоден із них не 
відповідає сучасним вимогам. 

«Ідея облаштування спортив-
ного поля виникла уже давно. 
Практично усю свою каденцію я 
намагаюся досягнути бажаного. 
Депутатський запит подав ще у 
2017 році. Проектно-кошторисну 
документацію вже розробили, 

НА ЗАРПЛАТУ ОСВІТЯНАМ  
НЕ ВИСТАЧАЄ КОШТІВ

ДЕПУТАТИ-УКРОПІВЦІ 
РАЗОМ РОЗВ’ЯЗУЮТЬ 
ПРОБЛЕМИ ШАЦЬКОГО 
КРАЮ

педагоги отримують майже удвічі 
менше – 4500 грн. У 2019 році заро-
бітні плати педагогам підвищувати 
не планують. Головна причина – 
відсутність коштів у бюджеті. 

Нагадаємо, ще в грудні минуло-
го року освітній комітет підтримав 
три законодавчі ініціативи УКРОПу, 
які стосуються оплати праці моло-
дих педагогів та фінансування під-
готовки фахівців. Тоді укропівці та-
кож звертали увагу на суперечності 
щодо розміру зарплати педагогів, 
які помітили в законі «Про освіту». 
Вони наполягали на тому, аби роз-
мір зарплати педагогів і в тілі за-
кону, і в прикінцевих положеннях 
визначали однаково. Цей законо-
проект було схвалено освітнім ко-
мітетом ще наприкінці 2017 року, 
у жовтні цього року – комітетом з 
питань соціальної політики, зайня-
тості та пенсійного забезпечення.

«В Україні стартувала освітня ре-
форма, впроваджують «Нову україн-
ську школу». Освіта має бути у пріо-
ритеті, а зарплата молодих педагогів 
залишилася на низькому рівні», – за-
уважує Ірина Констанкевич.

Нардеп пояснила, що ст. 61 
закону «Про освіту» передбачає 
нарахування посадового окладу 
педагогічним працівникам най-
нижчої кваліфікаційної категорії на 
рівні трьох мінімальних зарплат, а 
це понад 11 тис. грн. Втім у розділі 
12 перехідних положень законо-
давці прописали зовсім іншу норму. 
Згідно з нею, до 2023 року молодим 
педагогам нараховуватимуть плат-
ню, що дорівнює чотирьом прожит-
ковим мінімумам, а це трохи більш 
як 7 тис. грн.

«Базовим є закон «Про освіту», 
і його не виконують. За мінімально 
гарантованих 7% від ВВП, згідно із 
цим законом, на фінансування галу-
зі освіти у державному бюджеті на 
2019 рік передбачили лише 6,13%. 
Під час ухвалення державного бю-
джету в другому читанні освітню 
субвенцію місцевим бюджетам 
зменшили на 1 млрд 356 млн грн. 
Натомість на так званий новоство-
рений і нікому не підконтрольний 
фонд Президента у бюджеті перед-
бачили 1 млрд грн», – зазначила 
Ірина Констанкевич.

Солом
ія Добролю

бова

Катерина О
стапенко

Зі слів нардепа, на оплату праці 
педагогів бракує мільярд гривень

Будівництво футбольного 
поля – завдання каденції

нині вона пройшла експертизу. 
Нещодавно проект подали на 
державну програму підтримки 
будівництв футбольних полів зі 
штучним покриттям. Кабінет Мі-
ністрів погодив виділення коштів 
у сумі 50% від вартості проекту. 
Це приблизно 750 тисяч гри-
вень, стільки ж треба із місцево-
го бюджету. До кінця 2018 року 
ці кошти мають перерахувати в 
обласний бюджет. Гадаю, що це 
будуть перехідні гроші, а вже у 
2019 році роботи вдасться розпо-
чати. Сподіваюся, що за підтримки 
депутатів-укропівців, Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» нам усе ж 
вдасться реалізувати задумане», – 
зазначив Богдан Тимошук. 

Депутат переконаний, що до-
сягнути реальних зрушень місце-
вим обранцям усе ще складно, а 
тому реальні зміни можна втілю-
вати за підтримки колег із облас-
ті. Так, ідею укропівця  підтрима-
ли депутат Волинської обласної 
ради Михайло Імберовський та 
голова Шацької районної ради 
Сергій Карпук. До слова, днями у 
селі Мельники спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» втіли-
ли уже третій проект – для учнів 
школи придбали нові парти.
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Якщо ви не здаєтеся, це має значення. Стівен Хокінг

  Анна ВОЛОЩУК 
Турійський район

ПІЛЬГА ЧИ СУБСИДІЯ?

Держава надала право 
вибору українським сім’ям: 

користуватися в опалювальний 
сезон пільгою або субсидією. 

Якщо родина має право на субсидію, 
однак її розмір невеликий і, на її думку, 
доцільніше сплачувати за комунальні 
послуги з урахуванням пільги, то тре-
ба подати заяву до органу соціального 
захисту населення про припинення на-
дання субсидії, повідомили в Кабміні. І 
навпаки: якщо на опалювальний період 
сім’ї доцільніше користуватися субси-
дією, то треба буде подати заяву для її 
призначення. 

Підставою для надання пільги на 
оплату житлово-комунальних послуг 
є посвідчення, яке вказує, до якої ка-
тегорії пільговиків належить та чи та 
особа, яка знижка з оплати за житлово-
комунальні послуги їй належить. У разі 
пільгової оплати за послуги квитанції 
мешканцям надходять уже з урахуван-
ням знижки.

Основними категоріями пільгови-
ків є:

• учасники війни (знижка 50%);
• члени сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни (знижка 50%);
• особи, які мають особливі та особ-

ливі трудові заслуги перед державою, 
їхні вдови (вдівці) (знижка 100%);

• учасники бойових дій (знижка 
75%);

• особи з інвалідністю внаслідок вій-
ни (знижка 100%);

• ліквідатори аварії на ЧАЕС та по-
страждалі внаслідок аварії на ЧАЕС I та 
II категорій (знижка 50%);

• жертви нацистських переслідувань 
(знижка від 50 до 100%);

• діти війни (знижка 25%).

ОБЛГАЗАМ 
ЗАБОРОНИЛИ 
ЗБІЛЬШУВАТИ 
РАХУНКИ ЗА ГАЗ 
ЧЕРЕЗ ТЕМПЕРАТУРУ

Нацкомісія з регулювання 
у сферах енергетики і 

комунальних послуг заборонила 
операторам газорозподільної 
системи проводити донарахування в 
платіжки за природний газ. 

Про це повідомила голова НКРЕКП 
Оксана Кривенко, передає theБабель. 
За її словами, більшість операторів га-
зорозподільних мереж у квитанціях 
за жовтень донараховували людям у 
середньому до 1,5% суми. Це відбува-
лося тому, що газ в точках, де його пе-
редають із загальної системи облгазам, 
і у побутових споживачів обліковується 
по-різному. У системі його рахують за 
температури +20°C, а лічильники в спо-
живачів враховують фактичну темпера-
туру навколишнього середовища.

Тому Нацкомісія заборонила збіль-
шувати суми у платіжках, ініціювала змі-
ни до закону «Про ринок природного 
газу», які встановлять, що стандартною 
температурою обліку газу є 0°C, а не 
+20°C. Такі стандарти застосовують у 
всіх країнах ЄС.

право вибору

блакитне паливо

комуналка

на поміч громаді

КРОК ЗА КРОКОМ – ДО МЕТИ

ЗАМІСТЬ СУБСИДІЙ – ЖИВІ ГРОШІ

Нестача 
комп’ютерного 
та медичного 

обладнання в лікарні, 
ремонт школи, 
облаштування опалення 
в сільському клубі – 
проблеми, з якими жителі 
Турійського району 
звернулися до депутатів 
обласної ради. Аби 
вивчити потреби району 
та визначити 
першочергові завдання, 
із турійчанами зустрівся 
радник голови обласної 
ради, очільник фракції 
«УКРОП» у Волиньраді 
Вячеслав Рубльов.

ЛІКАРНЯ БЕЗ 
КОМП’ЮТЕРІВ ТА 
МЕДОБЛАДНАННЯ

У Турійській районній лікарні 
медики просять допомогти із тех-
нічним забезпеченням. Наступ-
ного року лікарня планує під-
писати договір із Національною 
службою охорони здоров’я, а це 
передбачає надання платних по-
слуг з обстеження та консультації 
пацієнтів. Аби втілити це в життя, 
лікарні бракує комп’ютерів.

«Процес має бути ком п’ю-
теризований. Ми частково за-
безпечили стаціонарні відділен-
ня технікою, проте зараз бракує 
16 комп’ютерів. Уже домовилися 
з місцевою владою, що нам част-
ково придбають техніку, проте 
потрібна підтримка», – каже го-
ловний лікар Пет ро Мельничук.

Ще однією проблемою для 
пра цівників лікарні є старі рент-
ген-апарати – один з 1987 року, а 
інший – з 1982-го.

«Ми намагаємося все роби-
ти, аби «молодший» апарат не 
виходив з ладу, бо інший набага-
то слабший. Хотілося б, щоб у нас 
був цифровий рентген-апарат, 
бо він замінив би нам і флюоро-
граф», – каже рентген-лаборант 
Юрій Марчук.

Головний лікар закладу до-
дає: крім нової техніки, потрібно 
ще провести утеплення фасаду 
та замінити покрівлю. Це значно 
здешевить витрати на енерго-
носії. Щоправда, на це потрібні 
шалені кошти, яких ні в бюджеті 
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Міністерство соціальної політики 
фіналізувало проект постанови 

щодо надання пільг і субсидій у 
грошовій формі та найближчим 
часом має намір винести його 
на розгляд засідання Кабінету 
Міністрів.

«Уже з січня 2019 року вся сума допомо-
ги від уряду для нових одержувачів субсидії 
надходитиме безпосередньо на банківський 
рахунок субсидіанта у державному банку. 
Рахунок матиме спеціальний режим вико-
ристання. Тобто кошти першочергово будуть 
спрямовуватися на оплату послуг за спожи-
тий газ, тепло, електроенергію й воду», – по-
відомили в КМУ.

Якщо сім’я заощаджувала, за результата-
ми опалювального сезону залишок коштів 
на рахунку вона зможе використати на свій 
розсуд. Сума зекономлених грошей залежить 
суто від родини. Найбільше зможуть еконо-
мити сім’ї, що живуть в утеплених будинках з 
лічильниками та енергоощадними котлами. 

Монетизація пільг і субсидій відбувати-
меться у три етапи. Уряд планує максималь-
но автоматизувати цей процес, щоб основне 

Турійської об’єднаної терито-
ріальної громади, ні в бюджеті 
обласної ради немає. Вячеслав 
Рубльов каже: на жаль, усе й від-
разу зробити не можна, проте без 
підтримки медичний заклад не 
залишиться. 

«І Волинська обласна рада, 
і Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» не стоять осторонь проблем 
медицини. Депутатський корпус 
облради зацікавлений у тому, 
аби місцеві лікарні мали потріб-
не обладнання, адже це збільшує 
їхню конкурентоспроможність, 
тому медичні заклади зможуть 
заробляти. Аби розв’язати питан-
ня з комп’ютерами та рентген-
апаратом, потрібні відповідні 
листи від закладу, щоб можна 
було ці прохання включити в бю-
джет наступного року», – наголо-
шує Вячеслав Рубльов. 

У ШКОЛІ ТРЕБА 
РЕМОНТУВАТИ 
САНВУЗЛИ ТА БУДУВАТИ 
СПОРТЗАЛ

У Турійській школі І-ІІІ ступе-
нів навчається 350 учнів, працює 
близько 70 педагогів. Убиралень 
в закладі бракує. Колектив про-
сить депутата допомогти з ремон-
том санвузлів. Крім того, потрібно 
замінювати сантехніку. Голова 
Турійської ОТГ Олексій Безсмерт-
ний переконаний, що шкільні вби-
ральні можна розширити, адже 
коли їх будували в радянський 
час, то місце не економили.

Директор школи Надія Стасюк 
розповіла й про ще одну багато-
річну проблему – в освітньому за-
кладі немає спортзалу. Уроки фіз-

культури у дітей проходять або у 
коридорах школи, або надворі. І 
попри такі умови, вихованці саме 
цього закладу виборюють призо-
ві місця на районних і обласних 
змаганнях.

«Також у нас немає розванта-
жувальної зони в тому крилі, де 
навчаються менші школярі – а це 
більш як 100 дітей. Є велике фойє, 
де вони проводять вільний час. 
Через те, що немає спортзалу, ми 
не маємо де тих дітей зайняти. 
Тому сподіваюся, що Фонд «Тільки 
разом» допоможе нам придбати 
іграшки, аби дітки мали чим у тому 
фойє гратися», – каже директорка.

Вячеслав Рубльов запропону-
вав шкільні проблеми розділити 
на кілька проектів, у яких візьмуть 
участь обласна рада, ОТГ та Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

«Обласна рада вже кілька 
років поспіль виділяє кошти на 
те, щоб санвузли в школах були 
всередині приміщень та у хоро-
шому стані. Тому в 2019 році ми 
спільно із радою громади будемо 
розв’язувати це питання і перед-
бачимо в бюджеті гроші, – каже 
депутат. – Переконаний, що Фонд 
Ігоря Палиці долучиться до того, 
аби наповнити іграшками та меб-
лями фойє у школі, щоб діти мог-
ли гратися».

ТРЕНАЖЕРКА БУДЕ 
В КЛУБІ

Жителі села Кульчин мріють 
обладнати повноцінний трена-
жерний зал в своєму населено-
му пункті. Аби втілити цей задум, 
вони вже знайшли приміщення, 
відремонтували його, тож лиши-
лося лише придбати спортив-

не обладнання. Планують, що 
спортзал буде в клубі, який не-
вдовзі опалюватиметься.

«Тож просимо Фонд «Тільки 
разом» і депутата обласної ради 
Вячеслава Рубльова допомогти 
нам наповнити цей спортивний 
зал інвентарем», – каже голо-
ва Турійської ОТГ Олексій Без-
смертний. 

За словами Вячеслава Руб-
льова, проект закупівлі спортив-
ного обладнання для спортзалу 
будуть реалізовувати наступно-
го року.

«Але якщо до кінця цього 
року в бюджеті області з’являться 
невикористані кошти, то їх мож-
на буде передати Турійській ОТГ, 
щоб громада могла придбати 
перше потрібне обладнання», – 
каже укропівець.

А в сусідньому селі Перевали 
люди хочуть підвести опалення 
до сільського клубу та утеплити 
приміщення школи. Твердопа-
ливний котел тут планували по-
ставити за кошти громади, проте 
так сталося, що ці гроші вико-
ристали для заміни котла в міс-
цевій школі. 

Директорка будинку куль-
тури Катерина Войцеховська 
розповідає: клуб оживляє село. 
Місцеві радо приходять на всі 
заходи, є гурток танців. Проте в 
холодну пору року там немож-
ливо перебувати. Щоб провести 
репетицію, артисти змушені про-
ситися в дитсадок, а це створює 
незручності для діток.

«Через відсутність опалення 
взимку заняття проводити не-
можливо – танцюємо у верхньо-
му одязі. Багато людей із села 
звертаються, аби в клубі поста-
вили виставу, провели концерт. 
Зараз до Нового року готуємо 
бал-маскарад, але як ходити на 
репетиції, коли холодно?» – до-
дає місцевий хореограф Наталія 
Токарська. 

Вячеслав Рубльов каже, що 
буде пропонувати депутатам об-
ласної ради виділити з обласно-
го бюджету кошти на придбання 
котла для клубу.

«Але за кошти громади ви 
маєте його встановити, провес-
ти систему опалення. І ми й далі 
співпрацюватимемо, щоб ваше 
село розвивалося», – наголосив 
депутат.

Втілювати задуми обласна рада 
буде спільно з Турійською ОТГ

навантаження лягло на управління соцзахис-
ту, банківські установи та надавачів послуг, і 
українцям не довелося бігти в банк відкривати 
рахунки чи доносити додаткові документи».

З 1 січня 2019 року живі кошти на банків-
ський рахунок надходитимуть тим, хто впер-
ше звертається по допомогу. Тобто всі, хто по-
даватиме документи на субсидію у січні, вже 
отримуватимуть гроші на оплату комуналки 
на свій банківський рахунок.

З 1 травня 2019 року монетизація торк-
неться тих, хто отримує субсидію чи пільгу 
вже багато років, у тому числі користується 
допомогою в літній період. Це приблизно три 
мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повно-
масштабна монетизація, коли кожен, хто має 
житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх 
готівкою.

При цьому правила надання житлових 
субсидій не змінюються. Розмір допомоги й 
надалі залежатиме лише від двох факторів – 
розміру витрат на комуналку та доходів гро-
мадян. Змінюється лише алгоритм її виплати. 

«Тому монетизація відбудеться незалежно 
від того, є у домогосподарства лічильник на 
опалення чи немає. Але варто пам’ятати: роз-
мір платіжки за тепло визначає не так ціна гіга-
калорії, як обсяг споживання, який вимірюється 
лише лічильником (індивідуальним чи хоча б 
загальнобудинковим)», – заявили в уряді.

Нагадаємо, наразі безповоротна допомога 
держави на оплату послуг ЖКГ – субсидія і піль-
га – надходить надавачам комунальних послуг 
безпосередньо на особові рахунки людей. 

За результатами опалювального сезону 
енергоощадним субсидіантам держава ви-
плачує готівкою лише еквівалент зекономле-
них 150 кіловатів електроенергії, якщо цей ре-
сурс використовували для опалення, або 100 
кубів газу. В уряді нагадують, що таку виплату 
за енергоефективність цьогоріч отримали по-
над 1,2 мільйона домогосподарств.

В Україні понад 68 тисяч осіб 
отримують субсидії за кількома 
адресами одночасно
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БЕЗ МОЛИТВИ Й 
ПОКАЯННЯ ПІСТ – ДІЄТА

28 листопада розпочався 
сорокаденний передріздвяний 

піст, який триватиме до 6 січня.

Як інформує офіційний сайт Волинської 
єпархії УПЦ КП, мета посту полягає в тому, 
щоб ми до Різдва Христового очистили 
себе молитвою, таїнствами Сповіді та При-
частя, щоб із чистим серцем, душею й тілом 
могли благоговійно зустріти явленого у 
світ Сина Божого.

Загальні правила дотримання Різдвя-
ного посту менш суворі, ніж Великого та 
Успенського. Зрозуміло, що під час пос-
ту заборонено м'ясні, молочні продук-
ти, яйця. Крім того, у понеділок, середу і 
п'ятницю, за Уставом, не можна споживати 
рибу, вино та олію. У вівторок та четвер 
харчуємося з олією. Рибу під час Пилипів-
ки дозволено в суботу, неділю та у великі 
свята. Із 2 до 6 січня піст посилюється, на-
віть у суботу та неділю риби не можна. А на 
Святвечір, 6 січня, за благочестивим звича-
єм, якщо дозволяє здоров’я, варто взагалі 
утриматися від їжі до першої зірки.

Однак обмеженнями в харчах піст аж 
ніяк не вичерпується. Той, хто постує, має 
більше уваги приділяти своєму духовному 
життю: молитися в храмі та вдома, читати 
Святе Письмо, християнську літературу. 
Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає 
на когось гнів, треба примиритися з тією 
особою, бо гріхи гордості, гніву, осуду, не-
нависті, злоби позбавляють постувальни-
ка всіх плодів його праці. Піст – це добра 
нагода покинути погані звички (курін-
ня, зловживання хмільним, картярство, 
лихослів’я), усілякі надмірності.

Піст тілесний без посту духовного нічо-
го не приносить для спасіння душі, навіть 
навпаки – може бути і духовно шкідливим, 
якщо людина, утримуючись від їжі, впадає 
у гординю. Без молитви й покаяння піст – 
це дієта, яка до релігії стосунку не має.

Тож нехай Господь допоможе нам до-
стойно пройти Пилипівку, з чистим серцем 
та душею в Різдвяну ніч співати разом із 
небесним хором: «Слава у вишніх Богу і на 
землі мир, в людях благовоління!» (Лк. 2:14).

з добром у серці БАРВИ ЖИТТЯ У ЧОРНО-
БІЛИХ ФОТОГРАФІЯХ

Вони такі ж, як і інші, 
тільки жага до 
життя в них більша. 

Попри випробування, 
що випали на долю 
людей з інвалідністю, 
вони не опускають рук, 
намагаються жити 
повноцінним життям. 

До Міжнародного дня людей з 
особливими потребами, що його 
відзначають 3 грудня, в Луцькому 
територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування створили 
виставку «Барви милосердя». На 
кольорових стрічках – чорно-білі 
світлини відвідувачів терцентру. 
В кожного з них своя історія, 
спов нена випробувань та відчаю. 
Участь у фотопроекті взяли люди 
з інвалідністю, які не закрилися в 
собі. Організатори кажуть: основ-
на мета виставки – показати, що 
інвалідність не вирок, а шанс до 
самовдосконалення.

– Є стереотипи, що у людей 
з інвалідністю життя позбавлене 
барв. У цих чорно-білих фото ми 
акцентували увагу на кольорових 
стрічках, що виражають емоції, 
барви милосердя. Ми показали, 
що такі люди живуть повноцінним 
життям. І нам, здоровим, подають 
приклад, – розповідає організатор 
культурно-дозвіллєвої діяльності 
Тетяна Поліщук. – Задум створити 
таку виставку в нас був давно. Та 
не було приміщення, щоб її пре-
зентувати. Влітку завдяки фінансу-
ванню Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» ми відремонтували й об-
лаштували кімнату для творчості 
та відпочинку. Тоді почали реалі-
зовувати свій задум. 

В'ячеслав Купчинський – жур-
наліст за освітою. Ще три роки 
тому хлопець вів активний спосіб 
життя, вправлявся у тхеквондо й 
капоейрі. Та одного дня все змі-
нилося. Укус кліща та лікарська 
недбалість призвели до інвалід-
ності. 

– Я ще ходжу на бальні танці... 
Ходив, – виправляє себе хлопець. 
– Коли став інвалідом, ще більше 
почав розуміти, що потрібно йти 
вперед і не озиратися. Зараз я 
працюю на тренажерах, прохо-
джу лікувальні процедури, аби 
відновити роботу правої руки та 
ноги. 

Свою світлину розглядає 
Катерина Жуковська. У дівчин-
ки – аутизм та ДЦП. Її мама Надія 
розповідає, що ще в дитинстві 
донька виявила любов до музики. 
Постійні заняття дали результат. 
Зараз дівчина грає на маракасах 
і танцює. Нещодавно її запросили 
на конкурс у Канаду. 

– Катеринка дуже здібна. 
Коли була маленькою, ми помі-
тили, що вона любить музику, в 
кожний такт вслуховується. Ви-
рішили розвивати ці здібності. 
Тричі на тиждень у нас репетиції, 
тренуємося в спортзалі, відвіду-
ємо різні заходи, – ділиться буд-
нями Надія. 

– Ось на фото Олег Говоров 
зі своїм велосипедом. У нього 
протез ноги, та він веде активний 
спосіб життя – займається вело-
спортом, йогою, щодня відвідує 
тренажерний зал у терцентрі. Це 
студент Владислав. Попри те, що 
він інвалід дитинства, має високі 
досягнення у навчанні, отримує 
стипендію, – розповідає Тетяна 
Поліщук про людей на світлинах. 
З історією кожного з них жінка 
добре знайома.

Директор територіального 
центру Галина Шатецька каже: 
щорічно в установі обслуговують 
4500-4600 підопічних, багато з 

них мають інвалідність. Для біль-
шості територіальний центр – чи 
не єдине місце, де вислухають, 
розрадять, допоможуть. 

Терцентр відвідує дуже бага-
то талановитих людей. У кімнаті 
для творчості й відпочинку, що її 
вдалося відкрити завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», зав-
жди людно. Тут підопічні займа-
ються в гуртках, слухають музику, 
релаксують, отримують послуги 
соціальної адаптації, спілкуються.

Фонд співпрацює з Луцьким 
територіальним центром з 2013 
року. За кошти Фонду харчували-
ся понад дві тисячі осіб, лежачих 
хворих забезпечували санітарно-
гігієнічними засобами, придбали 
медичну техніку для фізіотера-
певтичного кабінету, відремон-
тували та облаштували харчо-
блок, відремонтували санітарну 
кімнату. Наразі Фонд опікується 
ремонтом та облаштуванням 
пральні терцентру. 

Ірина Ю
зва

  Катерина 
ОСТАПЕНКО
Ратнівський район

найкраще – дітямartіль

У ШКОЛІ НА РАТНІВЩИНІ – 
НОВЕ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТЕАТР – ПАНАЦЕЯ 
ПРОТИ БУДЕННОСТІ

Відтепер учні матимуть власне музичне обладнання

На презентацію 
спільного 

проекту громади 
села Комарове, 
що у Ратнівському 
районі, та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» прибув 
депутат Волинської 
обласної ради від 
УКРОПу Михайло 
Імберовський.

У школі села Комарове 
навчається 58 учнів. Крім 
цього, у просторому при-
міщенні закладу знай шлося 
місце і для 21 дошкільняти. 
Директор школи Валентина 
Осійчук розповіла, що серед 
учнів чимало переможців 
районних та обласних мис-
тецьких конкурсів, учасників 
різноманітних фестивалів. 

«Музичного обладнання 
в нашій школі ніколи й не 
було, доводилося позича-
ти, – розповіла Валентина 
Осійчук. – Діти надзвичайно 
активні, а тому нетерпели-
во чекають на різноманітні 
концерти та урочисті захо-
ди. Вони ж запалилися ідеєю 
придбати музичну апаратуру. 
Підтримки вирішили шукати 
у Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

За словами директорки, 
школярі уже готуються до 

Катерина О
стапенкоНа сцені – столітній 

Яків. На його вік 
випали нещасне 
кохання, війна, втрати. 
У залі – люди, яким 
судилися нелегкі 
випробування. 

Четвертий рік поспіль до 
Міжнародного дня людей 
з інвалідністю Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» допо-
магає людям з обмеженими 
можливостями відволіктися 
від буденності та поринути у 
світ театрального мистецтва. 
Цьогоріч близько 800 членів 
понад двох десятків громад-
ських організацій Волині діс-
тали нагоду безплатно пере-
глянути виставу за романом 
волинського письменника 
Володимира Лиса «Століття 
Якова: перше кохання». 

У театральній залі зібра-
лися люди різного віку. Пере-
важно це соціально незахи-
щені верстви населення. Для 
багатьох із них то чи не єдина 
можливість насолодитися те-
атральним мистецтвом. 

Серед глядачів – подруги 
Євгенія Свериденко та Раїса 
Лізогуб. Жінки кажуть: у мо-
лоді роки часто відвідували 
театр. Зараз літа беруть своє, 
здоров’я вже не те, та й не 
зав жди є можливість виділи-
ти з пенсії кошти на квиток.

«Днями я прочитала 
книжку «Століття Якова». 
Враження неймовірні. Спо-
чатку не могла вникнути 
в ту поліську говірку. Але 
коли звикла, на одному по-
диху дочитала. Роман зали-
шив неповторні враження. 
Сподіваюся, вистава буде 
такою ж захопливою», – 
розповіла перед показом 
Євгенія Євгеніївна. 

«Раніше ми дуже часто 
ходили в театр. Пам’ятаю, 
коли я працювала в кол-
госпі, поїздки в театр були 
справжнім святом. Цікаво 
було. Тепер зовсім не те... 
Нема здоров’я», – каже 
Анна Берегович, яка при-
йшла на виставу з чолові-
ком Миколою. 

Подружжя впевнене: 
такі проекти потрібні, адже 
вони повертають до життя.

Серед глядачів – свят-

ково вбрані мешканці 
Луцького геріатричного 
пансіонату. 

«Наші підопічні вперше 
на виставі в драмтеатрі. Ми 
дуже вдячні Фонду за за-
прошення. Сподіваюся, що 
такі заходи будуть і в май-
бутньому», – каже дирек-
тор закладу Алла Гнатюк.

Щастя та біль перепле-
лися у спогадах волинсько-
го селянина. Столітній Яків 
історією свого нелегкого 
життя тримав увагу гляда-
ча, змушував вслухатися 
у свої роздуми. А момент 
його зустрічі з першим ко-
ханням – сивочолою Уля-
ною – не лишив байдужим 
нікого. Навіть по закінчен-
ню вистави люди не поспі-
шали розходитися. Вони 
дякували акторам, аплоду-
ючи стоячи та вигукуючи 
«Браво!».

Участь у фотопроекті взяли люди з інвалідністю, 
які не закрилися в собі, а знайшли сили жити далі

Щастя та біль переплелися 
у спогадах Якова

Ірина Ю
зва

виступів і дуже тішаться, що 
відтепер у школі є власне 
музичне обладнання. Михай-
ло Імберовський висловив 
сподівання, що проект допо-
може учням розвинути здіб-
ності та досягнути творчих 
злетів.

«Розвиток початкової му-
зичної та мистецької освіти у 
школах зазвичай залишаєть-
ся другорядним питанням. 
Через відсутність потрібного 
обладнання ці предмети не 
зацікавлюють дітей, адже на-
віть найталановитіший учи-
тель не відтворить шедеври 
світової класики на шкільно-
му акордеоні. Переконаний, 
що проблему забезпечення 
шкіл музичним обладнанням 
потрібно розглядати знач-
но глибше. Саме тому ми, 
депутати-укропівці, і Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
підтримуємо такі ініціативи, 
адже усвідомлюємо, що саме 

дітям творити майбутнє», – 
зазначив Михайло Імберов-
ський.

Під час зустрічі місцеві 
жителі нарікали і на розбиту 
дорогу, і на відсутність сполу-
чення з районним центром. 
Кажуть, ці проблеми для села 
не нові, але залагодити їх са-
мотужки ніяк не вдається. 

«Ніхто не прийде і не 
розв’яже усіх проблем вашої 
громади, – запевнив Михай-
ло Імберовський. – Тільки 
разом, за вашої безпосеред-
ньої участі, можна досягнути 
успіху. Я розумію ваше обу-
рення і готовий відстоювати 
інтереси громади в обласній 
раді. Однак і ви пам’ятайте, 
що це велика робота, мета 
якої – відновити ваше право 
на якісне дорожнє покриття, 
на сполучення із районним 
центром, на гідне життя у 
своєму краї. Лише в такому 
випадку все вдасться».

духовність



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

ЖИТТЯ
www.volynnews.com 9

Добре бачить лише серце! Найголовнішого очима не побачиш. Антуан де Сент-Екзюпері

№ 48 (147)  6 грудня 2018 року

  Наталія КОСЯНЕНКО
Старовижівський район 

  Наталія КОСЯНЕНКО
Ковельський район 

таланти

назустріч громадігерої не вмирають

Учителя ЗОШ І-ІІІ 
ступенів села Смідин 
Володимира Козачука 

знають на Волині не тільки 
як прекрасного педагога 
з майже сорокарічним 
стажем, а й як виконавця 
популярної авторської 
пісні, учасника численних 
конкурсів та презентацій, 
творчих вечорів інших 
авторів, фестивалів, 
зокрема обласного 
фольк-фесту в Дольську, 
молодіжного музичного 
фестивалю в Згоранах. 

Чималу популярність мають 
його виступи в Ковельській гале-
реї мистецтв під час різноманітних 
виставок, там же відбувався і його 
авторський концерт. Володимир 
Васильович бере активну участь у 
благодійних заходах, під час яких 
волонтери збирають кошти на по-
треби ООС, виступає перед військо-
вослужбовцями військової частини, 
що дислокується поблизу Лукова, 
серед яких чимало учасників війни 
на сході України.

 У його творчому доробку трохи 
більш як двадцять пісень на вірші 
суто волинських поетів. Серед них 
і місцеві, старовижівські: Олена Ча-
бан, Наталія Лабнюк, Микола Кури-
люк, Петро Сачук. 

– У їхніх збірках трапляються 
такі чудові проникливі вірші, що їх 
гріх не заспівати, – каже Володимир 

БАРД ВОЛОДИМИР КОЗАЧУК:
«ЧОТИРИ РОКИ НЕ 
СПІВАЮ РОСІЙСЬКОЮ»

Н
аталія Косяненко

У творчому доробку Володимира Козачука – понад 
двадцять пісень на вірші волинських авторів

Васильович. – Усі мої пісні об’єднані 
однією темою – темою любові. Тому 
концертна програма так і назива-
ється: «Лінія любові». Тут і почуття 
кохання, і любові до матері, до рід-
ного села, до України.

Своїх текстів Володимир Коза-
чук не пише, бо вважає, що є люди, 
які це зроблять значно краще, ніж 
він, хоч у записнику, звичайно ж, 
має власні поезії.

Першим його слухачем є дружи-
на Людмила, відома на Волині своїми 
ляльками-мотанками, також вчитель 
літератури, яка знається на поезії та 
завжди дасть добру пораду.

– А ще я вдячний Анатолію Пі-
цику за уроки гри на гітарі, Віктору 
Мандзюку – за те, що навчав техні-
ки співу, покійному Валерію Шафе-
ті, скрипалю та акордеоністу, – за 
спільні багаторічні виступи на сце-
ні, – каже Володимир Козачук. 

– Який із концертів залишається 
для вас найбільш пам’ятним? – за-
питую в барда. 

– Це була зустріч із матерями 
та вдовами солдатів, які загинули 
на сході, у 2015 році в Ковелі. Ще 
тільки-но розпочалася війна, а їх 
було вже восьмеро. Брати участь у 
такому заході нам з дружиною було 
надзвичайно важко. У рамках шев-
ченківських днів ми зустрічалися з 

засудженими ковельської колонії 
для неповнолітніх. Було дуже шко-
да хлопчиків, юність яких минає за 
ґратами. Хотілося подарувати їм на-
дію на майбутнє вільне життя і що-
найбільше душевних пісень.

Володимир Козачук дуже лю-
бить виступати для молоді, бо, як 
вважає, дуже важливо навчити юне 
покоління слухати гарну поезію, 
адже з екранів телевізорів, у барах, 
на весіллях, дискотеках лунає стіль-

ки недолугих пісенних творів, яким 
хочеться протиставити справжню 
творчість. Саме тому минулоріч він 
став одним з ініціаторів проекту 
«Жайворонки Полісся», який від-
бувся у Смідині.

 – Нам вдалося зібрати талано-
витих людей, які створюють чудову 
музику. Це і працівники культури, 
і вчителі, і колишні колгоспники. 
Хотілося, щоб глядачі знали більше 
про авторів пісенних творів, адже 

зазвичай слухачі запам’ятовують 
лише виконавця. До слова, мені 
дуже подобається такий формат 
фестивалю, бо творчий конкурс – 
це не спорт, де результат можна ви-
мірювати секундами чи метрами, – 
каже бард.

А ще у 2017 році Володимир Ва-
сильович з донькою Марією брали 
участь у відомому фестивалі автор-
ської пісні та співаної поезії «Оберіг-
2017» в Луцьку. Виступали як дует 
«Сонячний дощ». За його словами, 
таких якісних, поетичних, оригі-
нальних пісень, як тоді, не чув давно 
і переконаний, що саме таку музику 
для душі потрібно популяризувати.

Чотири роки самодіяльний ми-
тець не співає російською. 

– По-перше, у нас достатньо 
текстів рідною мовою, – перекона-
ний мій співрозмовник. – По-друге, 
наша зросійщена Батьківщина хоче 
підтримки і в мові, хоч сама по собі 
російська не винна в тому, що не-
адекватний російський цар при-
ніс на нашу землю горе і смерть. У 
моїй концертній програмі є пісні з 
репертуару Висоцького, Окуджави, 
і мені здається, якби ці автори були 
живими, вони відкрили б росіянам 
очі на те, що діється в їхній державі.

У планах пісняра – програма, де 
він співає, а дружина Людмила Три-
фонівна розповідає про створення 
ляльок-мотанок. А єдиною і най-
більшою мрією залишається мрія 
про мир для України.

Кожен зі своїх концертів по-
дружжя Козачуків закінчує слова-
ми: «Нехай ваші дощі будуть тільки 
сонячними, а лінія любові такою ж 
довгою, як і лінія життя». Краще по-
бажання годі придумати.

У жовтні 2015 року 
та в травні 2018-го 

при вході до облапської 
школи було встановлено 
пам’ятні дошки на честь 
загиблих односельчан 
Романа Данилевича та 
Ігоря Кірєєва. Так селяни 
вшановують своїх героїв, 
які віддали життя за 
незалежність України. А 
в облапському храмі на 
честь Василія Великого 
після похорону учасника 
АТО Романа Данилевича 
було написано ікону 
«Віднайдення загиблих».

– Роман загинув в Іловайсько-
му котлі у серпні 2014 року, – роз-
повідає настоятель церкви про-
тоієрей Віталій Вітик. – Його тіло 
шукали два тижні, рідні зверта-
лися не в один морг. Усе село 
молилося, щоб Господь допоміг 
відшукати хлопця. Саме в цей час 
церковна громада і вирішила за-
мовити іконописцю Михаїлу цей 
образ. Він перебуватиме на цен-
тральному аналої доти, доки не 
закінчиться війна.  

Роман Данилевич служив у 
51-й ОМБр. Хлопця не стало в ніч 
на 25 серпня неподалік селища 
Дзеркального. Третій батальйон 
бригади, у якому він служив, опи-
нився в оточенні поблизу сіл Оле-
нівка та Березне під постійним 
обстрілом ворога. Односельці 
хлопця розповідають, що вос-
таннє Роман зателефонував на-
передодні власної смерті. Казав, 
що в нього все гаразд, просив не 
хвилюватися. Але материнське 
серце відчувало біду. Наступно-
го дня мама Людмила Леонтіївна 
ніяк не могла додзвонитися до 

Селяни в Орищеві до Дня 
працівників сільського 

господарства отримали подарунки 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Здавна село Орищі відоме своїми пра-
цьовитими людьми. Також тут багато фер-
мерів. У День працівника сільського гос-
подарства в місцевому клубі було людно і 
гамірно. 

«З нагоди свята організували святко-
вий концерт, – розповідає завідувач клубу 
Галина Левчук. – Михайло Бойчук, голова 
сільської ради, відзначив грамотами фер-
мерів, господарів-одноосібників, які об-
робляють десять і більше гектарів землі, 
ґазд, які утримують три і більше корови. Їм 
також вручили подарунки». 

Опісля працьовитих селян піснями віта-
ли учні місцевої школи. Також на святково-
му концерті виступали аматори художньої 
самодіяльності села. А ще – гурт «Хортиця» 
із села Луковичі. 

«У селі молодь захоплюється спор-
тивними іграми, тому Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» подарував сертифікат на 
придбання тенісного столу, – розповідає 
представник Фонду Назар Недбайло. – Він 
стоятиме у місцевому клубі, тож усі охочі 
зможуть прийти туди і пограти в теніс. Та-
кож подарунок – футбольний м’яч – отри-
мала місцева школа. Тож тепер і дорослі, 
і малі матимуть змогу весело та активно 
провести час».

ДО СВЯТА – 
ТЕНІСНИЙ СТІЛПОКИ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА

ву службу проходив у Німеччині. 
З 1991 року проживав у Ковелі. 
Все життя Ігор працював водієм-
далекобійником, турбувався про 
родину: дружину та дітей. Бойо-
вий, товариський, беручкий до 
роботи – таким пам’ятають його 
земляки. А ще Ігор дуже турбу-
вався про маму, яка залишилася 
в селі, часто приїздив, допомагав. 
Коли її не стало, з любов’ю догля-
дав могилу.

 – Спочатку Ігор був волон-
тером, – розповідає заступник 
директора облапської школи Лі-
дія Лисковець. – Потім його при-
звали в АТО. Виконував обов’язки 
начальника відділення. Воював у 
Донецькій області. Сержант, вій-
ськовослужбовець 14-ї ОМБр Ігор 
Кірєєв має відзнаки «За службу 
державі», «За заслуги», нагрудний 
знак «За Україну, за її Волю».

 Глибоко сумує село і за третім 
учасником АТО, якого не стало 
вже після повернення додому. 
6 грудня 2017 року семиклас-
ник із Облап Роман Плеско під 
час урочистостей отримав знак 
«Учасник АТО», якого був удо-
стоєний посмертно його батько 
Микола Васильович, що служив у 
Донецькій області, а згодом вдо-
ма помер від хвороби.

Народився Микола в селі Бі-
лині Ковельського району, але 
кохання зустрів у Облапах, тут і 
жив. Односельці й донині диву-
ються, як могли призвати чолові-
ка до Збройних сил України, адже 
Микола часто скаржився на пога-
ний зір та інші недуги. Втім доля 
не завжди буває прихильною до 
людини.

...Пам'ятники їм на місцевому 
цвинтарі нагадують про те, як по-
трібно цінувати життя й мир. У 
селі їх називають героями і згаду-
ють із великою вдячністю.

сина, а потім довідалася зі ЗМІ 
про важкі бої, що точилися під 
Іловайськом.

За підтримки волонтерів брат 
Романа Віталій разом зі швагром 
шукали хлопця по госпіталях. 
Коли ж надія згасла, поїхали по 
моргах і знайшли, впізнали за 
натільним хрестиком. Відспівали 
героя у Вербському монастирі, 
поховали в рідних Облапах. Ро-
мана Данилевича посмертно на-
городили орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня. 

 – Він був завжди врівноваже-
ним, ввічливим, галантним, особ-
ливо з дівчатами, добре вчився, 
любив математику, а ще був врод-

ливим, – згадує класний керівник 
хлопця Юлія Бабарика. – Грав на 
гітарі, співав. 

– Пішов в АТО  у квітні 2014 
року, тобто під час першої при-
зовної хвилі, і, на жаль, загинув, – 
долучається до розмови Романо-
ва однокласниця Ірина Зуб. – У 
нашому селі іменем Романа Да-
нилевича назвали вулицю.

Ще одна втрата чекала на Об-
лапи 20 червня 2016 року. Саме 
цього дня помер від хвороб ви-
ходець із Облап Ігор Кірєєв. У 
1984 році він закінчив місцеву 
школу і вступив у Старовижівське 
СПТУ-26, де отримав професію 
тракториста-машиніста. Військо-

з особистого архіву

О
лена Семенова

Н
аталя Косяненко

Облапський храм Василія Великого

Ігор Кірєєв Роман Данилевич
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ФАПИ ДОЧЕКАЛИСЯ РЕМОНТУ 
І НОВОГО ОБЛАДНАННЯ

НАЙПОШИРЕНІШІ 
МІФИ ПРО ЗАСТУДУ

  Катерина ОСТАПЕНКО 
Олена СЕМЕНОВА
Шацький, Ківерцівський 
райони 

Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
у ФАПі села Ростань 

зробили ремонт, а в ФАПах 
сіл Горянівка та Берестяни 
оновили матеріально-
технічну базу.

Побиті вікна, відсутність під-
логи, дах, що протікав – усе це про 
ФАП села Ростань, що у Шацькому 
районі. Розв’язання проблем шука-
ли разом із депутатом Волинської 
обласної ради від УКРОПу Віктором 
Радчуком.

У невеликому селі Ростань живе 
всього 400 осіб. Населений пункт 
віддалений від району, а як відомо, 
що далі від міста, то більше проб-
лем. Місцеві жителі розповіли, що 
найбільшою бідою села ось уже де-
сятиліття залишається зруйнований 
фельдшерсько-акушерський пункт. 

«Становище ФАПу в Роста-
ні було, відверто кажучи, просто 
жалюгідним. Я й не уявляю, як 
у приміщенні, де протікав дах і 
практично не було дверей, можна 
лікувати людей. Проблему потрібно 
було розв’язувати терміново, а тому 
вирішили звернутися у Шацьку ра-

  the-village.com.ua

Багато людей пов’язують 
збільшення кількості вірусних 

захворювань із поганою 
погодою. А ще вважають, що 
переохолодження може стати 
причиною застуди. Чи справді це 
так, розповіли столичні імунологи 
Марина Трофимова та Віра 
Гаєвська.

МІФ №1: ЗАСТУДА ВИНИКАЄ 
ЧЕРЕЗ ПОГАНУ ПОГОДУ

Віра Гаєвська: 
– Будь-яку гостру респіраторну вірусну ін-

фекцію (ГРВІ) провокують лише віруси. Захво-
ріємо ми чи ні, залежить лише від того, як у нас 
працює противірусний імунітет. Якщо організм 
недостатньо захищений, то ризик захворіти є 
за будь-якої погоди та за будь-яких обставин. 
Пік захворюваності на ГРВІ та застуди при-
падає на зимовий період, бо за високої воло-
гості віруси починають розмножуватися дуже 
швидко, а люди довше перебувають у закритих 
приміщеннях. 

Марина Трофимова: 
– Застуда не є діагнозом, як-от ГРВІ. Це – 

просто стан організму. І вона справді може ви-
никати через вплив холоду на організм. Під час 
тривалого перебування на морозі чи в умовах 
сирості у людини спрацьовують адаптаційні ме-
ханізми у вигляді спазму судин (верхніх дихаль-
них шляхів зокрема). Коли температура стає 
високою, а симптоми більш вираженими – це 
вже ГРВІ. Кровопостачання слизової оболонки 
порушується, як і вироблення слизу, тому від-
бувається активізація умовно-патогенної мік-
рофлори дихальних шляхів. А це і призводить 
до симптомів застуди – нежитю й дискомфорту 
в горлі. Але ці симптоми швидко минають без 
медикаментозного втручання. Підхопити вірус 
можна незалежно від погодних умов.

МІФ №2: ЗАСТУДА ПОТРЕБУЄ 
ЛИШЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ЛІКУВАННЯ

Марина Трофимова: 
– Лікування ГРВІ полягає у тому, щоб ство-

рити своєму організму такі умови, за яких він 
сам впорається із вірусом. Тобто дотримува-
тися постільного режиму без зайвих наванта-
жень, пити побільше рідини, знижувати темпе-
ратуру тіла і не вдаватися до самолікування. У 
нашої імунної системи є для цього всі ресурси. 
Головне – не заважати. Температуру збивати 
лише тоді, коли позначка на термометрі сягне 
38,5 градусів. Самолікування може не лише 
бути неефективним, а й значно погіршити 

Коли людина виписує сама собі антибіотики і 
приймає їх, то може собі зашкодити.

Віра Гаєвська: 
– У разі самостійного прийому антибіотиків 

у людини може розвинутися резистентність до 
цього виду препарату. У майбутньому пацієнт 
може захворіти, наприклад, на пневмонію, яка 
потребує лікування антибіотиками. При пев-
них оперативних втручаннях також потрібно 
застосовувати антибіотики. Однак тоді орга-
нізм буде стійким до цих препаратів і лікуван-
ня пацієнта стане складнішим.

МІФ №4: ІМУНІТЕТ МОЖНА 
ПІДВИЩИТИ ПЕВНИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Віра Гаєвська:
– Найдієвішим способом захиститися від 

вірусів залишається вакцинація. Інакше впли-
нути на імунітет певним препаратом ми не 
можемо. В українських аптеках є великий ви-
бір так званих імуномодуляторів. Але вони не 
мають доказової бази та не продаються за кор-
доном. Приймати такі препарати не потрібно, 
особливо я заборонила б давати їх дітям. Учені 
не можуть сказати, до чого призведе їх засто-
сування за 5-10 років.

Певні імуномодулятори стимулюють робо-
ту кісткового мозку, і немає доказів, що люди, 
які регулярно приймали такі препарати, не 
матимуть проблем із кров’ю в майбутньому і 
що це не призведе до онкологічних захворю-
вань крові. Працювати над своїм імунітетом 
потрібно довго і серйозно, але у майбутньому 
це дасть результат.

Першочергового людина має добре хар-
чуватися і спати не менш як 7-8 годин. Також 
варто уникати сильних і тривалих стресів. 
Щодо вітамінів, то основну їх частину ми має-
мо отримати влітку із сезонних фруктів та ягід. 
Профілактично можна взимку пропити курс ві-
таміну D, якого ми недоотримуємо за поганої 
погоди, та Омегу-3, яка міститься здебільшого 
лише у червоній рибі. Абсолютно неефектив-
ним є вітамін С при застудах та ГРВІ, приймати 
його для профілактики не потрібно.

Марина Трофимова: 
– Виснажувати себе противірусними іму-

номодуляторами немає сенсу. Втручатись у 
роботу імунної системи не можна. Постійний 
прийом імуномодуляторів може призвести 
до автоімунних захворювань, які, як думають 
люди, виникають «з нічого». Такі захворювання 
виникають, коли імунітет через постійну сти-
муляцію сприймає власний організм за чужий 
та починає боротись зі своїми клітинами.

Найдієвіший засіб проти 
вірусів – вакцинація

focus.it

йонну раду. Із головою райради 
Сергієм Карпуком ми давно нала-
годили гарну співпрацю, у районі 
вдалося втілити чимало успішних 
проектів. Сподіваюся, що ФАП села 
Ростань також буде в цьому перелі-
ку», – розповів Віктор Радчук.

Результатом клопотань стало 
виділення Шацькою районною ра-
дою 20 тис. грн. На ці кошти уже 
найближчим часом у ФАПі замінять 
вхідні двері та сім вікон на енерго-
ощадні. У приміщенні вже поклали 

підлогу, відремонтували дах, що 
протікав, а також придбали матері-
али для внутрішніх ремонтів.

Чимало подарунків представ-
ники Фонду передали ФАПу села 
Берестяне. «Дізнавшись про те, що 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
допомагає тим, хто цього потребує, 
я вирішила звернутися по допомо-
гу також, – розповідає завідувачка 
ФАПу Оксана Охоча. – Річ у тім, що 
нам потрібно оновити матеріально-
технічну базу, яка давно застаріла. 

А передусім потрібен був новий 
опромінювач бактерицидний «Со-
нечко», бо старий апарат випущено 
майже 40 років тому. Село у нас ве-
лике, є багато маленьких діток. За-
раз холодна пора року, тож чимало 
малюків і дорослих потерпають від 
риніту, ангіни, отиту. Ультрафіоле-
тове опромінення цим апаратом 
вкрай потрібне для швидкого оду-
жання. Раніше хворі змушені були 
їздити на ці процедури в Цуманську 
або Ківерцівську районні лікарні. 

Тепер завдяки Фонду «Тільки ра-
зом» у нашому ФАПі є цей апарат. 
Також нам подарували тонометр, 
електронний термометр, ваги для 
немовлят». 

Ще один подарунок – медичну 
кушетку – відвезли у ФАП села Горя-
нівка. «Річ у тім, що стара вже давно 
потребувала заміни, – радіє пода-
рунку завідувачка ФАПу Катерина 
Бединська. – Тепер завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у нас є 
нова якісна кушетка».

Загалом, за словами працівниці 
Ківерцівської районної організації 
УКРОПу Ольги Матвійчук, в районі 
завідувачі майже 40 ФАПів зверта-
лися у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» щодо придбання для потреб 
сільських медичних пунктів медич-
ного обладнання. «Було придбано 
маніпуляційні столики, ростоміри, 
тонометри, глюкометри, електро-
нні термометри, інгалятори, – роз-
повідає Ольга Віталіївна. – Праців-
никам ФАПу села Суськ, яким часто 
доводиться їздити до хворих у су-
сіднє село, придбали велосипед. 
У деяких ФАПах замінили вікна на 
енергоощадні».

стан. Організм цілком здатен впоратися з ві-
русом сам.

Віра Гаєвська:
–  Звичайну застуду чи ГРВІ з легкими симп-

томами лікують лише постільним режимом і 
рясним питтям протягом трьох-п’яти днів. Ор-
ганізм цілком може впоратись із вірусом сам. 
Якщо симптоми більш виражені, наприклад, 
висока температура і ломота в тілі, то тут по-
трібні серйозніші методи. Препарати, які змен-
шують біль у горлі чи полегшують кашель, за 
кордоном не застосовують, оскільки вони не 
мають жодної доказової ефективності. Побічні 
дії від застосування таких препаратів переви-
щують їхню корисну дію. Наприклад, препара-
ти для горла, у складі яких є лідокаїн, можуть 
спричинити алергію. Також у міжнародних 
протоколах не радять вживати антигістамінні 
(протиалергійні) засоби під час застуд. Дове-
дено, що вони не мають жодної ефективності 
у лікуванні цих захворювань.

МІФ №3: ГРВІ МИНАЄ 
ШВИДШЕ, ЯКЩО ПИТИ 
АНТИБІОТИКИ

Марина Трофимова:
– Вірусні інфекції не лікують антибактері-

альними препаратами. Ніколи. Антибіотики 
не зменшують, а навпаки – збільшують ризик 
ускладнень. Їх призначають лише в разі бакте-
ріальних хвороб, коли збудником захворюван-
ня є бактерії, наприклад, за бронхіту чи пнев-
монії. Але такі препарати призначають лише 
після аналізу крові та обстеження у лікаря. 

Три чверті нових випадків 
інфікування ВІЛ у Європі минулоріч 
зафіксовано в Україні й Росії. Про це 
йдеться у доповіді Європейського 
центру профілактики та боротьби 
з хворобами і Європейського офісу 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я.

Усього в Європі виявлено понад 160 ти-
сяч людей з ВІЛ, передає «Радіо Свобода».

Вірус найчастіше передається через 
незахищений гетеросексуальний секс та 
внутрішньовенне вживання наркотиків. 
Тенденція свідчить, що європейському ре-
гіону не вдасться ліквідувати захворюва-
ність до 2030 року.

У Європі проживає майже 900 міль-
йонів людей, серед них понад 2 мільйо-
ни ВІЛ-інфіковані. У світі ж нараховується 
близько 37 мільйонів ВІЛ-інфікованих. З 
початку епідемії СНІДу в 1980-х роках по-
над 77 мільйонів людей по всьому світу 
захворіли на ВІЛ і майже половина з них 
померли від СНІДу.

Катерина О
стапенко

ЗА 30 РОКІВ СНІД 
ЗАНАПАСТИВ 
43 ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ

Найбільша біда села – зруйнований ФАП
У селі Берестяне радіють довгоочікуваному 
новому медобладнанню
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Тим, хто не може знайти час для тренувань, доведеться шукати час для того, щоб хворіти! 
Едвард Стенлі
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Швейцарія

ГВОЗДИК – 
ЧЕМПІОН СВІТУ
Канада

Український боксер Олександр 
Гвоздик переміг канадця Адоніса 
Стівенсона та завоював пояс 
чемпіона світу в напівважкій вазі за 
версією WBC. 

Під час поєдинку, що відбувався у 
Квебеку, Гвоздик нокаутував канадця в 
11-му раунді.

Після бою 40-річний Стівенсон не 
зміг самостійно вийти з душу і лікарі 
вирішили негайно відвезти боксера у 
клініку.  Вони ввели його у стан штучної 
коми. Медзаклад, в якому перебуває 
боксер, спеціалізується на нейрохірургії 
і травмах голови.

Промоутер Стівенсона Айвон Мі-
шель, відповідаючи на численні запи-
ти про здоров’я боксера, підтвердив, 
що його підопічний перебуває під на-
глядом «дуже компетентних лікарів у 
контрольованому середовищі». Але 
прогнозів щодо стану здоров’я боксера 
не повідом ляють.

Зазначимо, що Україна отримала 
четвертого чинного чемпіона світу в 
професійному боксі. Окрім Гвоздика, 
цей титул також мають Олександр Усик, 
Василь Ломаченко й Артем Далакян. 
Наразі на рахунку 31-річного українця 
16 перемог у 16 поєдинках, з них 13 – 
нокаутами.

УКРАЇНЕЦЬ ЗАБИВ 
ГОЛ І ВБРАВ 
ПАТРІОТИЧНУ 
ФУТБОЛКУ ПОПРИ 
ЗАГРОЗУ ШТРАФУ
Угорщина

Колишній імовірний новобранець 
«Волині» 29-річний Юрій Габовда 
нині виступає за угорський 
«Халадаш». Раніше грав за 
«Карпати», «Кривбас», «Таврію», 
мінське «Динамо» та «Рух». У 
матчі угорського чемпіонату проти 
команди ДВТК він забив свій 
перший гол у чемпіонаті та зрівняв 
рахунок (1:1).

Після гри Юрій скинув фут-
болку – під нею була інша з написом Pray 
for Ukraine. 

«Перед матчем мені сказали, що 
місцева федерація оштрафує, якщо на-
дягну таку футболку. Але мені байдуже 
на той штраф. Я дуже переживаю і мо-
люся за Україну. Зараз на телебаченні в 
аналітичній програмі обговорюють цей 
напис. Схоже, таки буде штраф. Чому не 
показав футболку після забитого м’яча? 
Після гола не міг ризикувати, бо отримав 
би жовту.  Тим більше, що в нас був матч 
за шість очок», – пояснив футболіст.

бокс

футбол не поза політикою

жеребкування

новація

бокс легка атлетика

волейбол

З 2021 року на 
європейській арені 

зможуть виступати більше 
клубів з більшого числа 
асоціацій. На засіданні 
в Дубліні Виконавчий 
комітет УЄФА затвердив 
створення третього 
клубного турніру в циклі 
2021-2024 років.

Новий турнір (робоча назва 
UEL2) будуть проводити за тією ж 

ЗІГРАЄМО ПРОТИ РОНАЛДУ: 
УКРАЇНСЬКА ЗБІРНА ДІЗНАЛАСЯ 
СУПЕРНИКІВ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2020

УЄФА ЗАТВЕРДИВ СТВОРЕННЯ 
ТРЕТЬОГО КЛУБНОГО ТУРНІРУ

У ПАМ’ЯТЬ ПРО БОКСЕРА ВАСИЛЯ 
ЛОТОЦЬКОГО – МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР

U
EFA

07.06.2019: Україна – Сербія;
10.06.2019: Україна – Люксембург;
07.09.2019: Литва – Україна;
11.10.2019: Україна – Литва;
14.10.2019: Україна – Португалія;
17.11.2019: Сербія – Україна.

Дізнавшись календар матчів, 
збірна плануватиме підготовку до 
відбіркового турніру, який пов-
ністю відбудеться у 2019 році.

Головний тренер збірної 
Португалії Фернанду Сантуш та-
кож прокоментував результати 
жеребкування. Він назвав Укра-
їну та Сербію непростими опо-
нентами.

«Обидві команди впевнено 
виграли свої групи в Лізі націй. 
Збірна України завжди створює 
суперникам багато проблем. 
Складна група, а тому Португалія 
має бути готова до боротьби на 
100%», – сказав Сантуш.

Нагадаємо, що у 2018 році 
Україна виграла свою групу в Лізі 
націй і має ще один шанс потра-
пити на Чемпіонат Європи-2020.

Ірландія

У Дубліні відбулася 
церемонія 
жеребкування 

відбіркового турніру 
Чемпіонату Європи з 
футболу 2020 року. 
Своїх суперників у 
групі дізналася і збірна 
України. 

Українці потрапили до од-
нієї групи з Португалією, яка є 
чинним чемпіоном Європи. Крім 
того, наша збірна зустрінеться із 
командами Сербії, Литви і Люк-
сембургу.

Головний тренер збірної 
України Андрій Шевченко на-
звав результати жеребкування 
непрос тими для його команди.

«У суперники нам дістали-
ся гідні команди. Ми знали, що 
простих конкурентів не буде. Із 
третього кошика випала, мабуть, 
найсильніша збірна – Сербія. Ми 
добре знаємо одне одного. А ще 
ми потрапили до групи з чинним 
чемпіоном Європи. Але й у нас 
непогана команда, тож будемо 
розв’язувати завдання», – сказав 
Шевченко.

У Луцьку відбувся VI Міжнародний 
боксерський турнір пам’яті майстра 
спорту України з боксу Василя 
Лотоцького. У спортивному залі 
Волинського обласного ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні 
за звання найкращих змагалися 150 
боксерів з Білорусі, Польщі, Литви, 
Молдови та різних регіонів України. Турнір 
охопив три вікові категорії учасників: 
юніори, молодь та чоловіки.

Василь Лотоцький – видатний волин-
ський боксер, наймолодший майстер спор-
ту України з боксу на Волині. Працював 
тренером-викладачем із цього виду спорту. 
Його життя трагічно обірвалося у вересні 
2012 року під час автопригоди.

На урочисте відкриття турніру прийшли 
рідні, друзі, тренери, вихованці Василя. У їхній 
пам’яті боксер назавжди залишився молодим, 
наполегливим, цілеспрямованим хлопцем. 
Присутні вшанували пам’ять майстра спорту 
хвилиною мовчання. Під звуки оркестру ліце-
їсти поклали квіти до могили Василя.

Результати жеребкування

isport.ua
tribuna.ua

Стівенсон на рингу після 
нокауту від Гвоздика

Габовда у патріотичній футболці

схемою, що й Лігу чемпіонів УЄФА 
і Лігу Європи УЄФА. На груповому 
етапі виступлять 32 команди.

Формат включає груповий 
етап (вісім груп по чотири коман-
ди), 1/8 фіналу, чвертьфінал, пів-
фінал і фінал. Перед 1/8 фіналу 
відбудеться додатковий раунд 
плей-оф. У ньому зустрінуться 
другі місця в групах UEL2 і треті 
місця у групах Ліги Європи. Но-
вий турнір передбачає 141 матч 
за 15 ігрових днів. Так само, як у 

Лізі Європи. Переможець нового 
турніру отримає путівку в наступ-
ний розіграш Ліги Європи.

Матчі проводитимуть по 
четвергах. Таким чином, Ліга 
чемпіонів гратиме по вівторках 
і середах, а Ліга Європи і новий 
турнір – по четвергах. УЄФА роз-
гляне можливість додати тимча-
сову сесію з початком о 16:30 CET 
(17:30 за Києвом) для обмеженої 
кількості матчів.

Новий турнір гарантує, що на 

груповому етапі єврокубків бу-
дуть представлені щонайменше 
34 асоціації (зараз мінімум 26). 

У циклі 2021-2024 років фор-
мат Ліги Європи буде приведено 
у відповідність до формату ново-
го турніру. Перед 1/8 фіналу вво-
дять додатковий раунд плей-оф. 
У ньому зустрінуться другі місця 
в групах Ліги Європи і треті місця 
в групах Ліги чемпіонів.

Формат Ліги чемпіонів і схема 
відбору залишаться без змін.

На його думку, багато що буде 
залежати від календаря матчів.

А він виявився таким для 

українців:
22.03.2019: Португалія – Україна;
25.03.2019: Люксембург – Україна;

Китай

Волинянка Олександра Шафар 
фінішувала у трійці найсильніших 
на престижному марафоні в Макао. 
Змагання відбулися 2 грудня.

Шафар подолала марафонську дистанцію 
за 2:36.39 год і замкнула трійку найсильніших, 
випередивши велику групу кенійських та ефі-
опських марафонок.

Перемогла кенійка Мерсі Джеротіч Кіба-
рус (2:35.16 год), а Кванг Ок Рі з Північної Ко-
реї стала другою (2:35.51 год).

Торік на цій же дистанції Олександра була 
другою. 

Шафар почала виступати за Україну рік 
тому. Її тренує чоловік Віталій, також відомий 
волинський легкоатлет. 

«Хай як мені боляче, та приємно, що крізь 
роки несуть пам’ять про Василя», – зі щемом у 
серці каже мама боксера Світлана Лотоцька. 

Вона пригадує, як Василь, маленький 
хлопчик, крадькома боксував. Про своє за-
хоплення рідним сказав лише тоді, коли по-
трібно було їхати на змагання. 

Один з перших тренерів боксера Петро 
Боярчук каже: «Василь був наполегливим 
хлопцем, багато тренувався, завдяки цьому 
неодноразово здобував перемоги на міжна-
родних змаганнях».

«Спорт формує характер, а надто такий 
вид, як бокс. Він загартовує не лише тіло та 
дух, а й формує цілеспрямованість і праг-
нення до перемоги», – зазначив радник 
Луцького міського голови Ігор Поліщук. Він 
подякував усім, хто долучився до проведен-
ня турніру, та побажав учасникам достойних 
результатів.

Міжнародний боксерський турнір, при-
свячений пам’яті Василя Лотоцького, відбув-
ся за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Організатори вручили подяки голові об-
ласної ради Ігорю Палиці та Фонду за ваго-
мий внесок у розвиток боксу на Волині.

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

ВОЛИНЯНКА – ТРЕТЯ НА 
ПРЕСТИЖНОМУ МАРАФОНІ

ВОЛИНСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ – 
ДРУГІ НА ЧЕМПІОНАТІ 
ДСНС З ВОЛЕЙБОЛУ

Хмельницький

У Хмельницькому відбувся чемпіонат 
ДСНС України з волейболу. 

До фіналу пробилися 9 команд – збірні 
рятувальників Донецької, Рівненської, Волин-
ської, Кіровоградської, Житомирської, Хмель-
ницької областей, Національного університе-
ту цивільного захисту (Харків), Черкаського 
інституту пожежної безпеки та Львівського 
державного університету безпеки життєді-
яльності.

Команда рятувальників Волинської об-
ласті здобула срібні нагороди чемпіонату, 
поступившись у наднапруженій фінальній грі 
з рахунком 2:3 команді Львівського універси-
тету.

Ірина Ю
зва 

За звання найкращих 
змагалися 150 боксерів

Світлана Лотоцька зі щемом 
у серці згадує про сина
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Усе-таки кухні – це особливі місця. На кухнях самі собою говоряться речі, 

які нізащо не можна вимовити, наприклад, у вітальні. Фрідріх Незнанський

смакота

домоведення

їжа – ліки КОРИЦЯ І МЕД – 
ЛІКУВАЛЬНИЙ ДУЕТПасту з меду і кориці 

застосовували 
як натуральний 

консервант ще в  
доісторичні часи. Суміш 
запобігає виникненню 
грибків, бактерій і вірусів. 
Такий результат можливий 
завдяки поєднанню 
ефірної олії кориці і 
ферменту, що генерує 
перекис водню. Він 
входить до складу меду. 

Комбінація меду і кориці пре-
красно долає болі у шлунку, загоює 
виразки, захищає організм від шкід-
ливих вірусів і бактерій. Зазвичай 
на склянку теплої води беруть 1 ч. 
ложку меду і 0,5 ч. ложки порошку 
кориці. 

Однак за певних недуг радять 
готувати суміш в інших пропорці-
ях. Щоб зміцнити серце й запобіг-
ти серцевим нападам, беруть п’ять 
частин меду й одну частину кори-
ці. Двічі на день приймають по 1 ч. 
ложці суміші. 

Якщо докучає біль у суглобах, 
суміш треба вживати регулярно 

ПІДЛИВА З ГРИБАМИ
Сухі гриби вимочити і дрібно по-

різати соломкою. Відварити. На ско-
ворідці підсмажити моркву, цибулю. 
Додати їх до бульйону з відварени-
ми грибами. На сухій сковорідці під-
смажити 3-4 ложки борошна, додати 
трохи олії і грибного бульйону. Все 
це ретельно перемішати і вилити у 
каструлю з грибами. Сіль, перець, 
лавровий листок – за смаком. 
ХЛІБ З ЕЛЕКТРОДУХОВКИ 

50 г дріжджів, 3 скл. теплої 
води чи сироватки, по 2 ч. ложки 
олії, цукру, солі, оцту, 6 скл. бо-
рошна. Рецепт розраховано на дві 
прямокутні форми. 

Змішати всі продукти, нехай 
2 год тісто кисне. Потім добре ви-
місити й викласти у форми. Поки 
підходитиме, духовка нагрівається 
(температура 250°С). 
САЛАТ ІЗ ГРИБАМИ

Банка маринованих шампіньйо-
нів, товчений часник, пачка житніх 
сухариків, 2 свіжі помідори. Гри-
би розрізати навпіл, помідори без 
серцевини подрібнити кубиками. 
До смаку посолити, поперчити. На 
бажання у цей салат можна додати 
консервований зелений горошок 
або кукурудзу. Заправити майоне-
зом.

вранці та ввечері. У склянці теплої 
води розчиняють 1 ст. ложку меду і 
0,5 ч. ложки кориці. 

Для того щоб знизити рівень 
поганого холестерину, додавайте у 
чай 1 ч. ложку меду і дрібку кориці. 

Щоб правильно працював 
жовч ний міхур, рекомендовано 
регулярно споживати суміш кориці 
та меду (1:1) по 1 ч. ложці двічі на 
день. 

Від ГРВІ захистить таке поєд-

нання: 1 ст. ложку меду змішати з 
1/4 ч. ложки порошку кориці. Суміш 
споживати тричі на день протягом 
3-5 діб. 

Якщо маєте проблеми зі шкі-
рою, робіть медово-коричні маски. 
Нанесіть на чисту шкіру суміш ко-
риці й меду (1:1) і залиште на 30 хв. 
Потім змийте теплою водою. Це до-
поможе усунути запалення, загоїти 
ранки і позбавитися від плям та 
зморшок. 

Від утоми зарадить такий напій: 
1 ч. ложку меду і 0,5 ч. ложки кориці 
додати у склянку теплої води. Пийте 
такий коктейль щоразу, коли відчу-
ваєте втому. 

Схуднути допоможе такий на-
пій: у склянку теплої води додати 
1 ст. ложку меду і 0,5 ч. ложки кори-
ці. Пити слід зранку за півгодини до 
сніданку. Суміш прискорить обмін 
речовин і допоможе швидше схуд-
нути. 

Мед і кориця зміцнять волосся 
й нададуть йому блиску. Перед мит-
тям голови зробіть маску: 1 ст. лож-
ку меду, 1 ч. ложку мигдалевої або 
оливкової олії і 1 ч. ложку кориці 
добре вимішайте і нанесіть мінімум 
на 15 хв. Застосовувати раз на тиж-
день. 

Спокійний сон подарує наступ-
на суміш: у склянку молока додати 
1 ст. ложку меду, 0,5 ч. ложки кориці 
та дрібку змеленого мускатного го-
ріха. Розмішати і випити за півгоди-
ни до сну.

Загалом, пасту із меду й кориці 
можна додавати у какао, каву, будь-
які десерти. А якщо підсолодити 
ними змелені сухофрукти, то отри-
маєте лікувальну суміш для всього 
організму. 

ОСЕЛЕДЕЦЬ У ТОМАТІ
На 1,5 кг риби: 200 г води, 

200 г олії, 150 г оцту, 3 ст. ложки 
томатного соусу, 3 ст. ложки цук-
ру, 2 ст. ложки солі. Приправити 
до смаку чорним перцем, коріан-
дром, духмяним перцем, лавровим 
листком. Усе разом заварити й охо-
лодити. Тим часом рибу звільнити 
від хребтів (шкірку не знімати), про-
мити і залити маринадом, переша-
ровуючи кільцями цибулі. За добу 
риба готова до споживання. 
МАРИНОВАНИЙ 
ОСЕЛЕДЕЦЬ

Рибу розморозити, випатрати. 
Відділити голови. Розрізати живіт і 
вийняти хребти. По спині не розрі-
зати. Далі викласти в пластиковий 
лоток або у каструльку спинками 
донизу, щоб риба не згиналася. Пе-
ресипати сіллю, цукром, нарізаною 
цибулею (на 1 ст. ложку солі – 1 ч. 

ложка цукру). Покропити по цибулі 
оцтом, полити олією. Притиснути 
руками, накрити кришкою і поста-
вити на добу в холодильник. Шкір-
ку ліпше не знімати, тоді оселедець 
матиме кращий вигляд. Викладати 
на тарілку разом із маринованою 
цибулькою. 
ЗАПЕЧЕНА СКУМБРІЯ

Із підготовлених рибин вийняти 
хребти, тушки посолити й поперчити. 

Начинка: підсмажені на олії 
морква, цибулька, печериці. На-
фарширувати рибини та викладати 
животиками донизу на сковорідку 
чи деко, змащені олією. Запікати у 
духовці. 
РИБНІ РУЛЕТИ 

Розморожені оселедці почисти-
ти, звільнити від хребта. Філе виклас-
ти на піднос, посолити, поперчити і 
залишити на ніч. Зранку порізати 
на дві-три частини, нафарширувати 

БАБУСИНІ 
ПОРАДИ 
ДЛЯ КВІТІВ

Порада №1. Восени 
і взимку квіти поливають 
зранку. Навесні і влітку – 
ввечері. 

Порада №2. Обприску-
вати квіти треба рано-вранці 
або увечері. В обприскувач 
заливають гарячу воду, під 
час розпилювання вона охо-
лоджується. 

Порада №3. Секрет 
яскравого і соковитого ко-
льору листків – у обпри-
скуванні з додаванням кам-
форного спирту. На 1 л води 
додають 2-4 краплі. 

Порада №4. Кімнатні 
квіти важливо регулярно 
удобрювати. Натуральні під-
живки завше є під рукою. 

Квітучі вазони люблять 
воду, в якій промивали 
м’ясо. 

Кактуси корисно поли-
вати водою з кількома крап-
лями молока. З молоком 
важливо не переборщити, 
інакше земля матиме непри-
ємний запах. 

Під час цвітіння рослини 
кілька разів підгодовують 
рициновою олією – дають 
1 ч. ложку на 1 л води. Рідину 
ретельно збовтують і поли-
вають. 

Узимку квіти поливають 
підсолодженою водою. Ба-
бусі вважали, що цукор може 
компенсувати брак світла. 
На 1 скл. води беруть 1-2 ч. 
ложки цукру. 

Порада №5. Пересаджу-
ючи квітучі рослини, ґрунт 
ущільнюють. Для зелених 
вазонів, навпаки, землю роб-
лять пухкою.  

підвіконня

delfi .lt

Іноді господині потерпають від 
побічної дії засобів побутової 
хімії. Замінити їх можуть звичні 
препарати із крамниці й аптеки. 
• Гліцерин видалить з меблів застарі-
лі плями від парафіну. Змочіть у ньому 
шматок лляної тканинки і тріть пляму, 
поки не зійде. 
• Крохмаль допоможе позбутися жир-
них плям на килимі. Забруднене місце 
слід щедро посипати картопляним бо-
рошном і залишити на 15-30 хв. Потім 
зберіть крохмаль пилососом або сухою 
щіткою.
• Спирт і олія повернуть кухонному 
начинню сяйво та блиск. Змішайте їх в 
однаковій кількості, змочіть лляну тка-
нинку і протріть забруднений посуд з 
алюмінію і нержавійки.  
• Гірчичний порошок – екологічний за-
сіб для миття посуду. Порошок слід роз-
бавити водою до консистенції сметани. 

БАНЯЧКИ 
БЛИЩАТИМУТЬ, 
ЯК НОВІ

підсмаженою морквою та цибулею, 
загорнути рулетиком. Якщо треба, 
то скріпити зубочистками. 

Деко змастити олією, викласти 
рулети, змастити майонезом і по-
ставити у духовку. Як тільки риба 
пожовтіє, вийняти. 
РИБНА ПАСТА

1 оселедець, 2 великі цибули-
ни, 1 скл. олії, 1 скл. томатного со-
усу, 100 г манки.

Оселедець і цибулю перекрути-
ти на м’ясорубці. Потім приготувати 
соус: на олії і томатній пасті звари-
ти манку. Охолодити, перемішати з 
оселедцем і цибулею. Рибна паста 
готова.
ПИРІЖКИ СМАЖЕНІ 

6 ст. ложок борошна, 6 ст. ло-
жок олії, 3 ст. ложки цукру, 0,5 л 
кип’яченої води. Все перемішати. 
Коли схолоне, додати 50 г дріжджів. 
Нехай трішки постоїть, а тоді ще 
додати борошно й замісити тісто. 
Зробити начинку, зліпити пиріжки і 
смажити в олії на середньому вогні.
ВІТАМІННА НАЧИНКА 
ДЛЯ ПИРОГІВ 

Відварені або спечені червоні 
буряки обібрати, пропустити че-
рез м’ясорубку. Окремо відварити 
чорнослив і теж пропустити через 
м’ясорубку (його можна замінити 
відвареними сушеними яблуками). 
Додайте цукор, корицю – начинка 
готова.

edinstvennaya.ua

rutxt.ru
hollydolly.com

.ua

Суміш запобігає виникненню грибків, бактерій і вірусів
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Час до часу корисно зупинитися й нічого не робити. Це дає можливість поміркувати. 
Це заряджає наші тіла та розум новою енергією. Річард Бренсон

ОВЕН (21.03 – 20.04). Варто 
застосувати усю вашу дипломатич-
ність, щоб уникнути серйозної сварки 
з начальством. Небажано пропадати 

на роботі днями й ночами, не беріться за 
виконання надзавдань, цим ви можете підірвати 
своє здоров’я.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Не 
варто заздалегідь перейматися з при-
воду, що на роботі насуваються зміни. 
Сприятливий період для завершення 
незакінчених і відкладених у далеку шух-
ляду справ. У вихідні не дозвольте спокусі збити 

вас зі шляху праведного.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 

Не дозволяйте собі песимізму. Втім 
для нього не буде особливого приводу. 

З’явиться можливість для самореаліза-
ції у творчості й додаткового заробітку. Ваші ідеї 
принесуть потрібний результат і прибуток. 

РАК (22.06 – 22.07). Усе за-
лежить від того, як швидко ви пере-
творите супротивників на союзників. 
Наполеглива ввічливість або ввічлива 
наполегливість стануть запорукою успі-
ху. У вихідні відчуєте потребу в підтримці, але до-
віряйте тільки близьким людям. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Не варто 
витрачати занадто багато часу на бу-
дівництво повітряних замків. Набагато 

корисніше буде подбати про земне. Вам 
можуть доручити складну й відповідаль-

ну роботу, втім ви з нею впораєтеся. 
ДІВА (24.08 – 23.09). Напруже-

на робота може послабити ваші сили, 
але фінансові перспективи стануть для 
вас яснішими й приємнішими. Варто зни-
зити темп і викроїти час для відпочинку. У вихідні 
пора зробити те, що ви давно собі обіцяли.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Настав 
час радіти життю та вміло використо-
вувати можливості, що відкриваються. 
Усе зміниться суто на краще. Вас може 

зацікавити нова корисна інформація. 
Вихідні – прекрасний час для спілкування з рід-
ними та дітьми.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Ви можете здійснити прорив до нових 
висот. Допомога друзів або просто 
знайомих виявиться для вас дуже важ-
ливою. Зосередьтеся на роботі, вона при-
несе вам задоволення й прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Мож-
ливо, вам захочеться скинути з себе 
вантаж обов’язків, раптом набридне 
вчитися або працювати. На щастя, цей 

настрій зникне без сліду. За вас ваші 
справи ніхто не зробить. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). До-
ведеться залагоджувати давні пробле-
ми й по-іншому будувати стосунки. Не 
нехтуйте дрібними дорученнями: хто-
зна, може, саме так ви досягнете успіху. 
Саме час завершити стосунки, якщо вам з парт-
нером некомфортно. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). 
Варто звернути увагу на знаки, які вам 
посилає доля, щоб не проґавити щас-

ливий квиточок. Бажано втриматися від 
авантюр і зближення з незнайомцями. У 

вихідні близьким буде потрібна ваша допомога.
РИБИ (21.02 – 20.03). Робота 

може зажадати від вас занадто багато 
зусиль, тому краще відразу вирішити 
для себе, з яким її обсягом ви можете 
реально впоратися. Не застрягайте на 
дрібних завданнях і порожніх розмовах, зосе-
редьтеся на головному.

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.

Ч И Т А Й Д У М А Й Д І ЙЧ И Т А Й Д У М А Й Д І Й

6 грудня – Григорій, Олександр, 
Митрофан, Олексій, Макар, Федір
7 грудня – Катерина, Порфирій
8 грудня – Клим, Клавдія, Петро
9 грудня – Інокентій, Юрій, Яків, 
Георгій
10 грудня – Всеволод, Гаврило, 
Роман
11 грудня – Василь, Григорій, Федір, 
Степан, Іван
12 грудня – Ольга, Неоніла, Парамон

6 грудня – Григорій, Олександр, 
й

іменинники тижня

погляд у минуле СІЛАНДІЯ – НЕВИЗНАНА ДЕРЖАВА  

Начальник кричить на нового праців-
ника:

– Що ти мені голову морочиш, думаєш, 
що я ідіот?

– Не знаю, я недавно тут працюю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина чоловікові:
– Тобі все одно доведеться зробити 

цей важливий життєвий крок!
– Але поки я не готовий!
– Ти не зможеш ходити в ній вічно! Від-

дай мені цю стару футболку на ганчірку!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На її обличчі був не макіяж, а косметич-
ний ремонт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Екскурсовод веде туристів старовин-
ним замком з безліччю тунелів і лабірин-
тів. У глибокому підземеллі показує їм 
кілька скелетів.

– Як вони тут опинилися? Це в’язні з ми-
нулих часів?

– Ні, вони хотіли заощадити на екскур-
соводі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лікар: 
– Курили колись?
Дідусь: 
– Не курив і не пив ніколи.
Лікар: 
– Ет, і не встигнете тепер.

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

– Фімо, що ти будеш на вечерю?
– Поклади мені ось цей шматочок білої 

риби.
– Але ж це сало!
– Саро, а я хіба запитую, як зветься ця 

риба?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, скажи ще раз, будь ласка, три 
мої улюблені слова.

– Я тобі куплю... 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Життя дається лише один раз, і тому 
дуже нерозумно витрачати його на якусь 
одну скотину. Потрібно поділити його між 
двома-трьома.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Більшість лікарів у світі вважають алко-
голізм хворобою, але при тому жодна пад-
люка не випише лікарняний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Фіро Марківно, вчора в кишені Моні я 
знайшла труси, сьогодні – ліфчик...

– Сарочко, не роби шторм. Чекай, коли 
він шубу принесе!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Люба, чи будеш ти готувати мені, доки 
смерть не розлучить нас?

– Милий, якщо я буду готувати, то смерть 
розлучить нас дуже скоро.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

За замовчуванням усі жінки прекрасні! 
Шкода, що вони рідко мовчать.

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 6–12 грудня
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2 вересня 1967 
року засновано 
найменшу та 

найдивнішу державу 
в світі – князівство 
Сіландія.

Уся її територія – це стара 
англійська військова платформа 
площею в кількадесят квадрат-
них метрів. Вона розташована за 
10 кілометрів від узбережжя Суф-
фоклу, що на сході Великобрита-
нії. Такі споруди масово будували 
у 1942 році для захисту від німців. 
Однак після війни платформи по-
чали перетворюватися на мета-
лобрухт. У 1966 році майор ко-
ролівської армії у відставці Педді 
Рой Бейтс та його товариш Ронан 
О’Реллі вирішили побудувати 
парк розваг на закинутій вій-
ськовій платформі Форт-Роуз. Із 
задуму нічого не вийшло – друзі 
посварилися, і Бейтс залишився 
єдиним власником споруди.

livejournal.com
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Князівство офіційно не ви-
знала жодна держава світу. Та 
керівництву Сіландії до цього 
було байдуже – монарх почав 
карбувати монети та видавати 
паспорти усім охочим. 

Нині населення міні-дер-
жави налічує тільки два десятки 
осіб. Цікаво, що на платформі 
постійно проживає лише один 
охоронець. Та це не заважає но-
вому князю, сину покійного ма-

йора Майклу І Бейтсу, регуляр-
но нагадувати усьому світу про 
своє існування. Нині кожен, хто 
має зайві $900 млн, може при-
дбати країну й отримати статус 
монарха.

Князівство офіційно не визнала жодна держава світу
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Обов’язково настає час, коли потрібно перестати тікати, а замість цього розвернутися й 
подивитися в обличчя небезпеці. «Голодні ігри: І спалахне полум’я»
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ПОНЕДІЛОК 10 грудня
06.00 Огляд світових подій
06.30, 08.30 Підсумки тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.30, 15.45, 18.30, 

19.00, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 18.00, 21.00, 23.30 На Часі
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!
12.00, 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 «Модуль знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

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

культури»
18.05 «Енеїда»
19.46 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

14.00, 15.10, 16.45, 22.45 Погода
14.30 :РадіоДень
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цікаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Разом
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 з Майклом Щуром
22.55, 02.30 Складна розмова
23.25 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена історія
04.00 #NeoСцена
04.25 Концертна програма 

класичної музики з Будинку 
звукозапису Українського 
радіо. In Paradisum

05.30 Д/ц «Незвичайні 
культури»

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

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

09.30, 11.15, 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 «За правом 

любові»
21.45 «Міняю жінку – 14»
23.30, 00.50 Х/ф 

«Обережно! Предки 
в хаті»

01.40 Х/ф «Досить слів»

05.40 Профілактика
06.00, 00.45 Т/с «Коли ми 

вдома»
06.45 Все буде добре! 12+
08.50, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
09.50 Зважені та щасливі 
12.55 Битва екстрасенсів 
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 
01.20 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

05.59, 06.59 Kids Time
06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.00 Х/ф «Діти шпигунів»
08.45 Х/ф «Діти шпигунів: 

Гра кінчена»
10.30 Х/ф «Аквамарин»

02.15 Х/ф «Міцний 
горішок»

03.30 М/ф «Острів скарбів»
04.25, 05.30 «Орел і Решка»
06.15, 22.05 «Слідство 

вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 «Новини»
07.10, 08.10 «Ранок з 

Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 

«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

із Сен-Тропе»
13.50 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
15.50 «Чекай мене»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Арфа для 

коханої»

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

оборона
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
13.50 Х/ф «Після заходу 

сонця»
16.30 Х/ф «Команда «А»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова
00.55 Х/ф «Нація 

прибульців»
02.30 Т/с «Прокурори»
03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Герцог»
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, 03.30 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 «Потяг до Пусана»
02.00 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.30 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця 1»

14.50 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця 2»

17.30, 01.55 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
00.00 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 12 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, 11.45, 14.25, 16.45, 22.45, 

01.10, 02.25, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
19.00 Своя земля
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.25 Букоголіки
01.25 Розсекречена історія
02.30 Наші гроші
04.00 #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, 11.15, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку -7»
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 «За правом 

любові»
21.45, 22.55 «Світ навиворіт 

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

ігри»
02.20 «Світське життя »

05.50, 00.40 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.50 Все буде добре!
08.55, 19.00, 23.40 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.55, 20.00, 22.35 
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+

03.00, 02.05 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00, 01.00 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

напрокат»

02.05, 18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.50, 06.00 «Мультфільм»
03.30 «Орел і Решка»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.15, 22.05 «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, 12.25 Т/с «Таїсія»
13.10 Х/ф «Велике 

весілля»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Калина 

червона»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.30, 13.20 Х/ф 

«Швидкісний вогонь»
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
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Рейд. Спокута»
01.40 Т/с «Прокурори»
02.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

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 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.50, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Екси 16+
21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
23.00 Х/ф «Тіло 

Дженнифер»
02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 11 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, 11.45, 14.25, 16.45, 22.45, 

01.10, 02.25, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.30 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 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»
20.00 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, 11.10, 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 «За правом 

любові»
21.45, 23.45, 00.50 

«Інспектор. Міста»
01.40 Х/ф «Угрупування 

«Схід»

06.05, 00.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.05, 15.25 Все буде 
добре!

09.10, 19.00, 23.55 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.10, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

13.00 Битва екстрасенсів 
16+

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

03.15 Служба розшуку дітей
03.20, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.59, 07.55 Kids Time
08.00, 01.50 Київ вдень та 

вночі 16+

02.25 Х/ф «З життя 
відпочиваючих»

03.40 «Орел і Решка»
05.20, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.05 «Слідство 

вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Таїсія»
13.00 Х/ф «Жандарм 

одружується»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Лекція для 

домогосподарок»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Прорвемось!
11.05 Антизомбі
12.20, 13.25 Х/ф «Нація 

прибульців»
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» 
23.50 Х/ф «Час відплати»
02.10 Т/с «Прокурори»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф 
«Пустотливе 
вороня»

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

09.00 Т/с «Кохання 
напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Варьяти 12+
21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22.00 Т/с «Чаклунки»
23.00 Х/ф «Ловець снів»

ЧЕТВЕР 13 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 Запитай у депутата
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, 11.45, 14.25, 16.35, 22.45, 

01.10, 03.55, 05.25 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Світ дикої природи»
15.10, 01.20 Біатлон. II етап. 

Спринт, 7.5 км. Жінки
16.40 Лайфхак українською
16.55 Промінь живий
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Складна розмова
04.05 Koktebel Jazz Festival
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.25 
«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, 04.50 «Секретні 

матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «За правом 

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

2018»
01.00 Х/ф «Чорне Різдво»

05.55, 01.05 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.00 МастерШеф 12+
13.05 Битва екстрасенсів 

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

щасливі 12+

03.00, 01.55 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі»
08.00, 00.55 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

напрокат»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

03.30 «Орел і Решка»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.05 «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 «Пік-Пік»
12.30 Х/ф «Шляхетний 

венеціанець»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Дорога в 

пекло»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
14.50, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Рейд-2»
02.25 Т/с «Прокурори»
03.10 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

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»
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1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.50, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
23.00 Х/ф «Сховище»
01.50 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 14 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 Запитай у депутата
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. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

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

Сурдопереклад

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

12.45, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 12.35, 14.00, 16.45 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
10.55 Лайфхак українською
11.15, 13.00, 03.30 Скелетон. 

Кубок світу
14.30 :РадіоДень
15.10, 01.20 Біатлон. II етап. 

Спринт, 10 км. Чоловіки
16.55 Енеїда
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Д/ц «Незвичайні 

культури»
00.00 Телепродаж Тюсо
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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, 11.15, 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»
22.20, 05.25 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова 2018»
23.05 «Розсміши коміка»
01.00 «Вечірній Київ»
04.55 «Чистоnews 2018»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
08.05 Хата на тата 12+
13.15 Т/с «Було у батька 

два сини»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Ультиматум 16+
02.35 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00 Абзац
04.49, 06.09 Kids Time
04.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.10, 00.30 Київ вдень та 

вночі 16+
07.05, 21.40 Т/с «Чаклунки»

03.30 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.15 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

12.30 Х/ф «Дикун»
14.50, 15.50, 16.45, 01.50 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Леонід Биков. 

«Будемо жити!»
23.55 Х/ф «Час гріхів»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Багач-бідняк
12.10, 13.20 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 00.25 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
03.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.25 Х/ф «Бібі 

та Тіна: Дівчата 
проти хлопців»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Одного разу 
під Полтавою

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00 Віталька
17.15 Х/ф 

«Фантастична 
четвірка 2»

19.00 4 весілля
21.00 Х/ф 

«Перевізник»
22.45 Х/ф «Як 

вийти заміж за 
мільярдера»

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
11.00 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Людина 

без серця»
18.00 Т/с «Виходьте без 

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

«Веселка в небі»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ
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08.05 Ревізор
10.45 Страсті за ревізором
13.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»
16.15, 19.00 Топ-модель 

16+
22.30 Екси 16+
01.40 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 15 грудня
06.00, 14.30, 16.15, 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
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, 09.35 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Цікаво.com»
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00, 15.05, 22.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.25, 01.40 Біатлон. Кубок світу. 

II етап. Гонка переслідування 15 
км. Жінки

13.20 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
15.40, 02.25 Біатлон. II етап. Гонка 

переслідування 20 км. Чоловіки
16.50 По обіді шоу
17.50 Спільно
18.25 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55, 04.40 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.55, 03.50 Світло
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Погода
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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 «Артистка»
16.30 «Вечірній квартал 

2018»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.30 «Жіночий квартал»
00.35 «Ліга сміху 2018»
04.40 «Секретні 

матеріали»

05.45 Т/с «Коли ми вдома»
06.45 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
07.45 Караоке на 

Майдані
08.50 Все буде смачно!
09.50 Битва екстрасенсів 
11.50 Т/с «Два полюси 

любові»
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
23.45 Цієї миті рік 

потому 12+
01.50 Ультиматум 16+

03.00, 01.55 Зона ночі
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.00 Заробітчани
13.00 Варьяти 12+
15.00 Хто зверху? 12+

03.50 «Удалий проект»
05.30 Д/п «Леонід Биков. 

«Будемо жити!»
06.30 «Мультфільм»
06.55 «Чекай мене»
08.45 «Слово Предстоятеля»
08.50 Х/ф «Зайчик»
10.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
12.30 Х/ф «Ати-батм, 

йшли солдати...»
14.10 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
16.10 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»
18.00 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі»
22.10 Х/ф «За двома 

зайцями»
00.15 Х/ф «Гроші для 

дочки»

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи-2
13.00, 02.35 Скетч-шоу 

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

«Трансформери»
22.00 Х/ф 

«Трансформери-2: 
Помста полеглих»

00.55 Х/ф «Рейд. 
Спокута»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
13.15 Х/ф «Король 

сноуборду»
15.00, 02.50 Панянка-

селянка
17.15 Х/ф «Як 

вийти заміж за 
мільярдера»

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, 05.15 Зірковий 
шлях

09.00, 15.20 Т/с 
«Ангеліна»

17.10, 20.00 Т/с 
«Дружина за обміном»

22.00 Т/с «Зозуля»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Маямі»
03.35 Реальна містика
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17.00 М/ф «Шрек 
назавжди»

18.45 Х/ф «Ілюзія 
обману»

21.00 Х/ф «Ілюзія 
обману 2»

23.30 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна»

НЕДІЛЯ 16 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 Запитай у депутата
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 «Бумеранг»
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, 01.10, 

03.20 Новини
09.35, 19.50, 23.40, 01.40, 03.40 

Погода
09.40 Казка «Пані Завірюха»
10.45, 17.35 Телепродаж
11.05 Енеїда
12.10, 21.55 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х6 км. Жінки
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
14.55, 01.50 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
16.35 UA: Фольк
17.50 Д/ц «Мегаполіси»
18.25 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Найекстремальніший»
21.25 з Майклом Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо
03.50 Світло
04.40 Розсекречена історія
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
13.05, 14.00 «Світ 

навиворіт: Камбоджа»
15.00 Х/ф «Великий»
17.10 Х/ф 

«Шанхайський 
полудень»

19.30, 04.45 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Полюби 
мене такою»

00.50 «Вечірній Київ»

05.40 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на 

Майдані
11.50 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, 07.34 Kids Time
06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.35 Х/ф «Аквамарин»
09.40 М/ф «Шрек 

назавжди»
11.30 Х/ф «Афера 

02.05 Х/ф «Про нього»
04.00, 05.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
06.00 Мультфільм
06.40, 20.00 «Подробиці»
07.10 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
14.05 Х/ф «Все 

можливо»
16.00 Т/с «Вогнем і 

мечем»
20.30 Х/ф «Вій»
23.10 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»
01.15 «Речдок»

04.30 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10, 12.45 Факти
05.40 Інсайдер
07.25 Антизомбі
08.25 Т/с «Відділ 44»
10.15 Х/ф 

«Випробування 
вогнем»

13.00 Х/ф 
«Трансформери»

15.45 Х/ф 
«Трансформери-2: 
Помста полеглих»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф 
«Трансформери-3: 
Темний бік Місяця»

23.50 Х/ф «Війна світів»
02.00 Х/ф «Рейд-2»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Школа 

монстрів: 
Електрично»

12.00 4 весілля
17.15 Х/ф 

«Перевізник»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Новітній 

заповіт»
02.20 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Дружина за 

обміном»
13.00 Т/с «Веселка в небі»
17.00, 21.00 Т/с «Рік 

собаки»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Дві миті 

кохання»
00.50, 02.20 Історія 

одного злочину -4 16+
05.30 Реальна містика
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Томаса Крауна»
13.45 Х/ф «Ілюзія 

обману» 16.00 Х/ф 
«Ілюзія обману 2»

18.40 Х/ф «Робот Чаппі»
21.00 Х/ф «Трон. Спадок»
23.30 Х/ф «По той бік 

дверей»
01.25 Х/ф «Тіло 

Дженнифер»

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: 26518.
Наклад – згідно із замовленням.

– Криза – це коли грошей немає?
– Криза – це коли гроші були. А коли 

грошей немає – це звичайне життя.
___________________________________

Сучасний живопис – це коли купуєш 
картину, щоб закрити нею діри в стіні, і 
доходиш висновку, що діра має набагато 
кращий вигляд.

БУДІВНИЦТВО

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

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

 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 сміт-
тя. 068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

АВТО

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 

кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

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

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

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

ПОСЛУГИ

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

РІЗНЕ

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

 Ремонт холодильників та морозильних 
камер. 095-407-57-88, 067-173-06-30, Та-
рас.

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

 Втрачене свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру, видане Луцькою міською 
радою згідно з розпорядженням №406-р 
від 30.03.2000 на ім’я Борис Віри Сергіївни 
вважати недійсним.

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.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам будинок у м. Рожище. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне 
опалення, вода в будинку. Житловий стан. 
Замінено всі вікна. Є великий цегляний 
гараж та прибудинкові споруди,ставок. 
Усі деталі – телефоном. 068-139-63-12, 
066-881-81-00, Іра.

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

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

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

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

 Продам земельну ділянку під забудо-
ву (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський 
р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сер-
гій).

 Продам великогабаритну двокімн. 
квартиру 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 ва-
ріанти. Ціна договірна. 099-320-99-80.

 Продам дерев’яну хату, обкладену цег-
лою, в с. Переспа Рожищенського району 
(55 м2, 3 кімнати, кухня, газ у хаті та літній 
кухні, колодязь, льох, хлів, 0,3 га землі). 
096-800-58-67, 050-960-96-46.

РОБОТА

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п висока, робо-
та позмінна – 15 виходів на місяць), водій 
категорій В, С, змінний слюсар-механік, 
електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

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

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-



Хай що з вами трапилося, нічого не беріть близько до серця. Мало що на світі довго буває важливим. 
Еріх Марія Ремаркwww.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

POST SCRIPTUM16 www.volynnews.com№ 48 (147)  6 грудня 2018 року

  Галина ТЕРНОВА 
Луцьк

УКРАЇНЕЦЬ НЕ 
ПРОПУСТИВ ЖОДНОГО 
УРОКУ ЗА 11 РОКІВ 
Харків’янин Деоніс Ткемаладзе 
встановив рекорд України – не 
пропустив жодного уроку за 11 
років навчання у школі, повідомила 
очільниця Національного реєстру 
рекордів Лана Вєтрова.

«Це хлопець-унікум. Харків’янин 
Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням 
здивував навіть досвідчених експертів з 
рекордів: жодного пропущеного уроку 
впродовж 11 років навчання в загально-
освітній середній школі», – повідомила 
Вєтрова.

За її словами, Ткемаладзе підтвер-
див своє досягнення щоденниками та 
шкільними журналами за 11 років.

«Довідку, яка підтверджує це досяг-
нення, підписав не лише директор шко-
ли, а й ще 18 педагогів, які засвідчили 
цей рекорд», – додала вона.

ЯК СЕКТАНТИ ОТРУЇЛИ 
ДВІ СОТНІ ЛЮДЕЙ
Найбільше в історії масове 
самогубство сталося 19 листопада 
1978 року. 918 членів 
американської секти «Храм 
народів» випили отруту в селищі 
Джонстаун у Гайані.

«Храм народів» – релігійна тоталі-
тарна секта, яку створив Джим Джонс 
у 1955 році в Індіанаполісі. У 1974 році 
в джунглях Гайани кілька членів «Хра-
му народів» заснували поселення, яке 
назвали Джонстаун. У 1977 році Джим 
Джонс разом з 900 прибічниками пе-
реїхали в це поселення. У Джонстауні 
члени «Храму народів» очищали й об-
лагороджували територію, вирощували 
сільськогосподарські культури.

У селищі було побудовано лісопилку, 
клуб, дитячий садок, ясла. Жителі селища 
досить багато працювали (по 11 годин 
на добу), вечорами вони влаш товували 
зібрання або навчалися. Деякі з колиш-
ніх поселенців заявляли про численні 
порушення прав людини в Джонстауні, 
тортури, суворі тілесні покарання за 
провини, а також про наркотичну залеж-
ність Джонса і його оточення.

Селище отримало всесвітню славу 
після того, як 18 листопада 1978 року 
тут загинуло 918 людей. Масове отру-
єння ціанідом сталося після того, як в 
аеропорту містечка Порт Каітума було 
вчинено напад на групу членів комуни, 
які вирішили виїхати в США, і їхніх роди-
чів. Убили п’ятьох осіб, включаючи кон-
гресмена США Лео Раяна. Двоє сектан-
тів вкоротили собі віку, перебуваючи в 
іншому місті Гайани – Джорджтауні, по-
передньо зарізавши двох своїх дітей.

Після трагедії Джонстаун на трива-
лий час перетворився на місто-привид, 
у середині 1980-х років пожежа прак-
тично повністю його знищила.

На початку 1979 року «Храм наро-
дів» офіційно заборонили у США як де-
структивний культ. Подія в Джонстау ні 
на довгий час знизила репутацію різ-
них культів і нових релігійних течій у 
Штатах.

рекорд

масове самогубство

вуса, лапи, хвіст «СТЕРИЛІЗУЙТЕ СВОЇХ 
КОТІВ», – ВЕТЕРИНАР 

«Не всі власники, які 
беруть у дім кішку, 
замислюються над 
тим, що вона виросте 
та почне приводити 
потомство. Якщо ви 
відповідальний власник, 
тоді стерилізація кота є 
важливим аспектом, – 
каже ветеринар Михайло 
Куніцин. – Мільйони 
небажаних кішок 
присипляють щороку. 
Мільйони бездомних 
тварин блукають 
вулицями в пошуках їжі. 
Якби люди стерилізували 
своїх котів, то такого 
не було б. Кішка може 
мати перший приплід 
приблизно в шість 
місяців, потім до трьох 
приплодів по шість 
кошенят на рік. Але крім 
небажаних приплодів, є 
багато інших переваг для 
стерилізації тварини». 

Кішка, яку стерилізували у 
віці до 12 місяців, має менший 
ризик отримання раку молочної 
залози або раку яєчників, тому 
що ці органи видаляють. У разі 
стерилізації кота малоймовірно, 
що він буде мітити свою тери-
торію шляхом розприскування 
сечі, тварина менше битиметься 
з іншими котами. Самець і самка, 
яким зробили операції, пово-
дяться тихіше, спокійніше, біль-
ше люблять дім.

Більшість кішок відновлю-
ються дуже швидко після про-
цедури. Тварина має перебувати 
в приміщенні у тихому місці про-
тягом кількох днів, щоб віднови-

народний календар ДАЙ, АНДРІЮ, ЗНАТИ, 
ЯКУ ДОЛЮ ЖДАТИЗгідно з народним 

календарем, у грудні 
в Україні настає час 
вечорниць та дівочих 
ворожінь. Традиційно на 
Катерини (7 грудня) та на 
Андрія (13 грудня) юнки 
ворожили, чи вийдуть 
заміж цього року, та хто 
стане їхнім судженим. 

КАТЕРИНА – 
ПОКРОВИТЕЛЬКА 
НАРЕЧЕНИХ

Крім того, що Катерина – по-
кровителька жінок, наречених, 
відомо, що вона допомагає мо-
дисткам і кравцям. Сподіваючись 
на допомогу святої, дівчата про-
сили її про щасливий шлюб, а 
жінки – про злагоду в сім’ї. 

Удосвіта 7 грудня дівчата 
зрізують гілочку вишні (так, щоб 
ніхто не бачив) і ставлять її у воду. 
Якщо галузка розцвіте до Малан-
ки (13 січня), це обіцяє дівчині 
шлюб наступного року. Парубки 
теж робили подібну маніпуляцію. 
Що пишніше цвіла їхня гілочка, то 
красивішою мала бути майбутня 
дружина. А старші люди в такий 
спосіб ворожили про здоров’я 
або важливу подію. Крім того, 
хлопці цього дня постували до 
служби Божої і щиро молилися, 
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zaxid.net

особливо активні кішки, як і коти, 
мітять територію, залишаючи 
всюди калюжки сечі.

Але власникам котиків не 
варто заздрити. Самці теж стають 
надмірно збудливими, почина-
ють мітити все і всюди, показу-
ючи всім конкурентам, яка дика 
і хижа тварина проживає на цій 
території.

Якщо коти не мають змоги 
задовольнити статеві інстинк-
ти, вони страждають, втрачають 
апетит, стають агресивними на-
віть до господарів і добре знайо-
мих людей.

«Для стерилізації самки по-
трібне хірургічне втручання. Ба-
жано робити операцію між цик-
лами тічки, бо в цей період не 
виникає проблеми зі згортанням 
крові. У самців такої проблеми 
немає», – запевняє ветеринар. 

Фахівець радить перед опе-
рацією влаштувати восьмиго-
динну дієту. Це обов’язкова про-
цедура.

«Якщо порівняти бездомних 
тварин з домашніми, то першим 
ніхто не проводить профілак-
тичних процедур. Коли зловили, 
тоді й провели стерилізацію, а 
от з домашніми тваринами по-
трібно бути обережнішими. Без-
домні коти витриваліші», – каже 
ветеринар.

Фахівці сходяться на думці, 
що після стерилізації домашні 
улюбленці стають лагіднішими 
та грайливішими. Мінусом після 
операції є схильність тварини до 
ожиріння, але за цим уже мають 
стежити господарі та не перего-
довувати їх. 

Операція для кицьок 
вартує 350 грн, для 
котиків – 250 грн 

тися подалі від інших тварин. Для 
того щоб не дозволяти їй стриба-
ти і бігати в перші кілька днів піс-
ля операції і щоб вона не лизала 
рану, використовуйте конусний 
комір. Щодня перевіряйте рану. 
Якщо є почервоніння, набряк або 
виділення, негайно покажіть тва-
рину ветеринару. 

Багато власників хвилюються, 
що їхня кішка буде набирати вагу 
після стерилізації. Це правда, тва-
рина може стати менш активною, 
їй буде потрібно менше калорій 
на день. Якщо бачите, що вона 
набирає вагу, змініть її харчуван-
ня, оберіть корм, розроблений 
спеціально для стерилізованих 
кішок.

Від восьми тижнів до шести 
місяців – ідеальний вік для того, 
щоб стерилізувати тварину. Піс-
ля настання статевої зрілості її 

характер може кардинально змі-
нитися. 

«Власники домашніх улюб-
ленців дуже часто думають, що 
тварини живуть за тими ж зако-
нами, що й люди. Це хибне пе-
реконання. Тваринами не керує 
бажання сексу. Вони керуються 
інстинктами, які штовхають їх до 
продовження роду», – каже фа-
хівець.

Перебувати в одній квартирі 
з кішкою, у якої починається тіч-
ка, дуже важко. Тварина починає 
голосно й настирливо нявкати, 
прагне вирватися на волю, пово-
диться дуже неспокійно, б’ється в 
судомах, повзає по підлозі. Навіть 
якщо господарі вирішать стійко 
перечекати цей період, незаба-
ром на них чекає сюрприз – че-
рез три-чотири тижні гормональ-
ні безумства повторяться. Деякі 

Ясна погода на Катерини – буде морозна зима.
Тепла погода – морози вдарять тільки на Варвари (17 грудня).
На Катерини відлига – Різдво буде холодним, а зима довгою. 
Катерина по воді, то Різдво по льоді.
Як на Катерини холодно, то буде голодно.
На Андрія іній на деревах – буде добрий врожай на гречку.
Сніг до Андрія не випаде – зима буде теплою і малосніжною.
Коли на Андрія сніг піде й уляжеться, ще 110 днів пролежить.
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аби Бог дав їм хорошу дружину – 
роботящу, вродливу і лагідну. Вва-
жалося, що треба встигнути до 
11 ранку прийти до церкви і по-
ставити свічку біля ікони святої 
Катерини. 

Рано-вранці дівчина йшла до 
криниці, щоб дізнатися свою діво-
чу долю, і заглядала в неї, дивля-

чись на своє відображення. Якщо 
в криниці вода спокійна, отже, 
незабаром вийде заміж. А якщо 
відображення щербате, вода хви-
люється – ще потрібно почекати 
із шлюбом.

Наприкінці вечора дівчата по 
черзі виносили на подвір’я мис-
ку з вечерею, загорнуту в новий 

рушник, і примовляли: «Доле, 
прийди до мене вечеряти!». Якщо 
відгукувався півень, це віщувало 
заміжжя наступного року.

СУДЖЕНОГО 
НАПРОРОЧИТЬ... 
ЦИБУЛЯ

Щоб визначити, багатий чи 
бідний майбутній наречений, 
використовували ворожіння 
на крупі. Для цього у глибоку 
миску насипали крупу й кида-
ли золоту, срібну і залізну при-
краси. Від того, який саме метал 
вдасться витягнути наосліп, за-
лежав достаток майбутнього на-
реченого.

Вважають, що чоловік, який 
насниться дівчині в ніч на 13 груд-
ня, стане її судженим. Тому варто 
запам’ятати того, кого побачиш 
уві сні. А щоб він наснився напев-
но, кладуть під подушку гребі-
нець, промовляючи: «Суджений-
ряджений, причеши мене». 

Беруть наперсток солі, на-
персток води, змішують і їдять. 
Лягаючи спати, треба промовити: 
«Хто мій суджений, той пити мені 
дасть». Хто уві сні принесе води, 
за того дівчина і заміж вийде.  

У ніч з 12 на 13 грудня треба 
взяти кілька цибулин, на кожній 
написати ім’я хлопця і помістити 
їх у воду. Яка цибулина першою 
проросте, від того і буде запро-
шення до шлюбу.

Дівчата намагалися 
наворожити собі 
щасливу долю
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