
ВОЛИНЯН ЗМУШУЮТЬ 
ПЕРЕПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ
У листопаді більшість побутових 
споживачів України отримали від 
своїх постачальників газу (газзбутів) 
платіжки з донарахуваннями за 
жовтень і попередженням про 
донарахування за три попередні роки 
зі значними сумами. 

ЙОГО НАЗИВАЛИ 
ГОСПОДАРЕМ МІСТА
29 листопада 
минуло 15 років із 
дня смерті Івана 
Фуріва – відомого 
громадського, 
політичного та 
профспілкового 
діяча Волині.
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закон – як дишло

слід на землі
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«Гроші йдуть за пацієнтом» – головний девіз медичної 
реформи, перший етап якої стартував майже рік тому. 

Новації в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун третій рік 
поспіль апробовують прогнозовано на первинці.

ПЕРША КНИГА ТВОРІВ 
В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА: 
ХІТИ ЕСТРАДИ Й ВІРШІ 
З ШУХЛЯДИ
У День збройних сил України, 
6 грудня, відбулася презентація 
видання «Соколята» відомого 
волинського поета-пісняра, 
композитора й виконавця власних 
пісень В’ячеслава Хурсенка.

вітрила пам’яті
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Олена Бакай за освітою – економіст. 
Однак у перерві між плануванням 
і підрахунками жінка завжди 
знаходила час для рукоділля. Каже, 
любов до голки й полотна передала 
мама, яка вишила понад сотню 
рушників. 

 читайте на стор. 16

руки золоті

МАЙСТРИНЯ, 
ЯКА ВИШИВАЄ 
МАЙБУТНЄ

БРУТАЛЬНІ 
ОБШУКИ НА 
СВІТАНКУ
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ДІЯЛЬНІСТЬ 
«ВОЛИНЬТОРФУ» – 
ПІД ЗАГРОЗОЮ
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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!**
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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 У житті кожного з нас є тільки два шляхи: змиритися з тим, що маємо сьогодні, 

або взяти на себе відповідальність за зміну свого життя на краще. Деніс Вейтлі

У БРАЗИЛІЇ – ПЕРЕСТРІЛКА 
В БАНКУ 
7 грудня зловмисники скоїли розбій-
ний напад на два банківські відділення 
в муніципалітеті Мілагреш. У результаті 
перестрілки з поліцією було вбито шіс-
тьох бандитів. Загинуло і шестеро за-
ручників.
У СУДАНІ РОЗБИВСЯ 
ВЕРТОЛІТ 
9 грудня внаслідок аварії гелікоптера у 
штаті Аль-Кадаріф загинуло щонаймен-
ше сім представників органів місцевого 
самоврядування.
ІТАЛІЙЦІ ЗАГИНУЛИ 
В ТИСНЯВІ 
8 грудня в нічному клубі Корінальдо 
на концерті реп-виконавця невідомі 
розпилили речовину з їдким запахом. 
Через тисняву загинуло шість осіб, 120 
людей постраждали. Заклад продав від-
відувачам більше квитків на концерт, 
ніж міг умістити.
У ФРАНЦІЇ – НАДЗВИЧАЙНИЙ 
СТАН 
Президент Франції Еммануель Макрон 
оголосив у країні надзвичайний еко-
номічний стан через масові антивладні 
протести «жовтих жилетів», які розпоча-
лися 17 листопада зі страйку водіїв про-
ти підвищення цін на пальне й екологіч-
ного податку. Нині ж протестувальники 
вимагають відставки Макрона.
НАЙБІЛЬШЕ ТЕРОРИСТІВ – 
В ІРАКУ
Лондонський Інститут економіки і світу 
провів дослідження глобального теро-
ризму, в якому Україна посіла 21 місце. 
Минулоріч ми були на 17 позиції. Най-
більше постраждали від тероризму Ірак, 
Афганістан, Нігерія, Сирія і Паки стан. 
США посідають у рейтингу 20 місце, Ро-
сія – 34.
ЛИТВА ВВЕЛА САНКЦІЇ 
ПРОТИ РФ
У зв’язку з агресією Росії в Керченській 
протоці Литва розширила список грома-
дян РФ, яким заборонили в’їзд у країну. До 
санкційного списку потрапили 20 людей. 
ЧЛЕНИ ООН – ПРОТИ 
СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ 
У Генасамблеї ООН зареєстрували спіль-
ну декларацію України та 37 держав до 
85-х роковин Голодомору 1932-1933 
років. Уперше в декларації засуджують 
політику сталінського режиму.
ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВИ 
ВІДСТОРОНИЛИ 
Конституційний суд Молдови вп’яте 
тимчасово відсторонив від посади пре-
зидента країни Ігоря Додона. Причина – 
відмова глави держави підписувати п’ять 
законів, ухвалених парламентом.
ТРАМПУ – ІМПІЧМЕНТ?
У Демократичній партії заявили, що пре-
зиденту США Дональду Трампу може 
загрожувати імпічмент, якщо буде дове-
дено, що він доручив своєму юристу за-
платити колишній моделі Playboy за мов-
чання про їхні стосунки. Вчинок Трампа 
може вважатися порушенням правил 
фінансування передвиборчої кампанії.
ЄС ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 
ДНРІВЦІВ
Міністри закордонних справ ЄС 10 груд-
ня ввели санкції проти дев’яти осіб, 
причетних до проведення 11 листопада 
псевдовиборів на Донбасі. Їм забороне-
но отримувати візи від ЄС, а також замо-
рожено їхні активи на території країн-
учасниць ЄС. 
МЕРКЕЛЬ – НАЙВПЛИВОВІША 
Глава уряду Німеччини Ангела Мер-
кель усьоме очолила список журналу 
Forbes ТОП-100 найвпливовіших жі-
нок світу. Вона 18 років була головою 
Християнсько-демократичного союзу, а 
днями новою главою партії обрали Ан-
негрет Крамп-Карренбауер. 
РУМУНІЯ – НАЙРЕЛІГІЙНІША
Україна посідає 11 місце за релігійністю 
населення серед 34 країн Європи. На 
першому місці – Румунія, на другому – 
Вірменія, на третьому – Грузія. Найменш 
релігійні – Естонія, Данія і Чехія.

світова хроніка КОНТРАБАНДА МАНДРУВАЛА КОНТРАБАНДА МАНДРУВАЛА 
ЧЕРЕЗ КОРДОНЧЕРЕЗ КОРДОН

поза законом

УБИВ ПОЛІНОМ... ЧЕРЕЗ РЕВНОЩІ

НА ВОЛИНІ ВИГОТОВИЛИ НАЙБІЛЬШУ СВІЧКУ

кров холоне

БРЕНДОВА КАВА – БРЕНДОВА КАВА – 
З ЯЧМЕНЮЗ ЯЧМЕНЮ

БІЛЯ ШКОЛИ – 
НОВЕНЬКА БРУКІВКА

ЛОВИСЯ, РИБКО, 
ВЕЛИКА Й МАЛЕНЬКА!

сумнівний промисел

рекорд 

спільними зусиллями

на поміч природі

Ратнівський, 
Любомльський райони

Днями волинські 
митники виявили 
і зупинили спробу 

контрабанди цигарок та 
медпрепаратів.

У пункті пропуску «Доманове» 
в автобусі сполученням Брест-
Луцьк, який в’їжджав в Україну, 
митники виявили підозрілу ріди-
ну. Під кріслами пасажирів були 
поліетиленові пакети з двома пі-
нопластовими боксами, які при-
значені для перевезення речо-
вин у певному температурному 
режимі. У боксах містилoся 110 
скляних флаконів без маркуван-
ня, а в них – рідкі речовини про-
зорого кольору. Пасажири не 
змогли пояснити наявність цих 
боксів і запевняли, що не мають 
до них жодного стосунку. 

Крім підозрілої рідини, у сало-
ні також було виявлено конверти 
з наклейками, голограмами MGT, 
листки вкладишів з написом 

ProduktInformationNeofinAqua. 
Це дало підстави для припущен-
ня, що у флаконах – гормони рос-
ту відомої нідерландської фар-
мацевтичної компанії. І якщо це 
припущення підтвердиться після 
експертизи, то вартість тимчасо-
во вилучених стимуляторів – май-

же 350 тис. грн. За їх перевезення 
на митну територію України без 
письмового декларування водія 
рейсового автобуса притягнуть 
до відповідальності в судовому 
порядку. Йому загрожує штраф – 
100% вартості товару з його кон-
фіскацією.

А на станції «Римачі» митного 
посту «Ягодин» у вагонах зі щебе-
нем митники й прикордонники ви-
явили 8240 пачок прихованих ци-
гарок загальною вартістю майже 
200 тис. грн. Цигарки Compliment 
були присипані щебенем. Як пові-
домляють в обласному управлінні 
ДФС, вантажний потяг прямував 
від українського постачальника в 
Польщу до міста Холм.

До слова, днями на митному 
посту «Ягодин» службовий пес 
допоміг виявити речовину, схо-
жу на канабіс. Невелику кількість 
трави приховала у косметичці 
пасажирка рейсового автобуса 
сполученням Варшава-Київ. Ре-
човину вилучили для проведен-
ня експертизи. Незалежно від 
ваги чи інших кількісних харак-
теристик особливо небезпечних 
наркотичних засобів, їх пере-
міщення через державний кор-
дон є кримінальним злочином, 
за який світить від 8 до 10 років 
тюрми з конфіскацією майна.

vl.sfs.gov.ua

Цигарки присипали щебенем

Луцьк

Найбільшу в Україні свічку завважки 80 кг 
і 183 см заввишки виготовили волинські 
бджолярі. Це – офіційний рекорд, який 
зафіксували у Книзі рекордів України.

Витвір бджолярів представили 9 грудня на 
Театральному майдані.

Голова Братства бджолярів Землі Волин-
ської «Ройовий Стан» Володимир Дмитрук роз-
повів, що свічку виготовили ще кілька місяців 
тому, проте ідея офіційно зафіксувати рекорд 
виникла, коли бджолярі їхали на відкриття 
пам’ятника бджолі в Маневичах, який встано-
вили у жовтні.

«Пасічники мали братську свічу з давніх-
давен. Ми як гідні нащадки вирішили виготови-
ти свою», – зазначає він.

Віск для свічки збирали упродовж року, до-
лучилися до ідеї майже всі члени громадської 
організації, а це – близько 200 бджолярів. 
Адже зібрати таку кількість воску – завдання 
не з легких.

«З однієї рамки можна зібрати 80-100 грамів 
воску. Дуже довго сім’я бджіл має працювати 
для цього», – пояснює чоловік.

Оформляв свічу волинський різьбяр по 
дереву Віктор Мазур. Зі слів Володимира 
Дмитрука, деякий час після відливання віск 
має пластичну форму, тоді з ним можна пра-
цювати.

Величезну свічу заміряли і зафіксували для 
Книги рекордів України, тож відтепер роботу 
волинських бджолярів офіційно визнано най-
більшою в Україні.

Вага виробу – 80 кг, 
висота – 183 см

volynnew
s.com

Ковель

Раніше судимий уродженець Ковеля вбив 
знайомого, бо приревнував до нього свою 
жінку.

Як ідеться у вироку Ковельського міськ-
районного суду від 23 листопада, конфлікт 
між чоловіками трапився 18 серпня. Обви-
нувачений зі співмешканкою зайшли до зна-
йомого почаркувати. Вже будучи під мухою, 

чоловік спалахнув гнівом до господаря обій-
стя, оскільки приревнував до нього свою су-
путницю. У результаті потерпілий отримав по 
голові поліном. Розлючений і п’яний чоловік 
бив товариша по чарці навіть тоді, коли той 
упав. Травми виявилися несумісними з жит-
тям.

Обвинувачений свою вину визнав та 
розповів суду, що того дня зустрів зі спів-
мешканкою знайомого, який і запросив 

їх на посиденьки. Спустошивши пляшку 
горілки, господар став чіплятися до жін-
ки, відтак гості вирішили піти. Однак на 
подвір’ї знайомий знову взявся за своє. Тож 
чоловік відправив співмешканку додому, а 
сам залишився, аби з’ясувати стосунки з 
потерпілим.

Зрештою суд визнав винним чоловіка, 
який на п’яну голову убив знайомого, й при-
судив йому 9 років неволі.

Любомльський район

На території школи в селі Столинські 
Смоляри виклали бруківку.

Тепер на цьому місці відбуваються всі уро-
чисті заходи за участю педагогічного колективу, 
школярів та гостей закладу.

Директор школи Олена Лопошук ініціювала 
звернення до народного депутата Ігоря Гузя, аби 
він посприяв із коштами для закупівлі бруківки. 
Парламентар знайшов підтримку у Фонді Ігоря 
Палиці «Тільки разом». І спільно з Рівненською 
громадою вдалося зробити добру справу.

Фонд і ОТГ у співфінансуванні (50/50) залу-
чили на ці потреби 100 тис. грн. А це – 160 м2 
викладеної бруківки.

Громада і Фонд об’єдналися 
заради спільної справи

guz.in.ua

Луцьк

Підпільний цех, де виготовляли каву 
з ячменю, викрили в Луцьку. За цим 
фактом правоохоронці відкрили 
кримінал.

33 мішки з ячменем, 3 кілограми си-
рих кавових зерен, спеціальне обладнан-
ня для перемелювання, обсмажування і 
пакування кави та самі упаковки – все, що 
потрібно для сумнівного бізнесу. Проте 
суд не дав дозволу на конфіскацію цього 
«добра», тобто виготовляти каву з ячменю 
й поставляти таку підробку людям спритні 
ділки можуть і далі, передає ТРК «Аверс». 
Націкавіше, що пакують цей продукт в упа-
ковки іноземних виробників – Dallmayr та 
NapoCaff e.

Міні-завод ві-
домих брендів 
розташований на 
закинутих складах 
міста. І хоча склад 
після візиту право-
охоронців зачини-
ли, готовий товар 
нині безперешкод-
но реалізовують че-
рез інтернет.

У водойми Волині від початку року 
випустили 6,4 тонни риби.

За інформацією обласного Управління 
Держагентства рибного господарства, все-
лення водних біоресурсів у водні об’єкти 
здійснюють за рахунок державного бюджету, 
користувачів, громадських організацій, бла-
годійних внесків тощо.

Від початку року до водойм області ви-
пущено 22,6 тисячі екземплярів молоді риб: 
коропа, товстолоба, білого амура, щуки, ка-

рася, окуня, лина, судака.
«Зариблення відбувається з метою збіль-

шення видового різноманіття біоресурсів 
водних об’єктів області. Завдяки збільшенню 
рибопродуктивності водойм ми зможемо на-
ситити український ринок власною якісною 
продукцією. Крім того, товстолобик та білий 
амур є природними біомеліораторами. Вони 
покращують якість води та запобігають її цві-
тінню у весняно-літній період», – пояснили в 
обласному Управлінні Держрибагентства.
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ЕКСПЕРТИЗУ В СПРАВІ 
МАЙДАНУ ЗАВЕРШЕНО
Генпрокуратура завершила експертизу 
в справі про розстріли людей під час 
Революції Гідності. Слідство завершить-
ся на початку 2019 року. Тоді й висунуть 
звинувачення екс-Президенту Віктору 
Януковичу та іншим особам, що віддава-
ли злочинні накази, через які загинуло 
понад 100 осіб.
ДО АРМІЇ – КРОКОМ РУШ
За рік до ЗСУ призвали понад 17 тисяч 
строковиків, що становить 98% від пла-
ну. До кінця року план хочуть виконати.
ДЕРЖБОРГ – НА МІЛЬЯРДИ
Україна у 2019-2020 роках має випла-
тити за зовнішнім держборгом близько 
$12 млрд, зокрема і процентні платежі.
ОФІЦЕР ЗСУ – АГЕНТ ГРУ
Високопоставлений офіцер Сергій Лаза-
рєв, який відповідав за облік усієї техніки 
в ЗСУ, три роки працював на ГРУ – зливав 
інформацію про українські літаки. Шпи-
гун перебуває у Лук’янівському СІЗО. Він 
сподівається на обмін.
РОЗСЛІДУЮТЬ МАХІНАЦІЇ 
«УКРОБОРОНПРОМУ»
СБУ і НАБУ розслідують оборудки на 
Львівському державному авіаційно-
ремонтному заводі, працівники якого 
розтратили понад 13,5 млн грн.
КВИТКОВИЙ СЕРВІС – 
УТРИДОРОГА
Для маршруту «Київ-Бориспіль», який 
запустили 30 листопада за участі Пет-
ра Порошенка, втридорога розроби-
ли спеціальний квитковий сервіс – за 
21 млн грн. При тому, що решту марш-
рутів «Укр залізниці» давно обслуговує 
єдиний онлайн-сервіс. До слова, сам 
експрес зламався наступного ж дня, від-
так виходив з ладу ще кілька разів.
СІМ’ЯМ МОРЯКІВ – ВИПЛАТИ
Кабмін схвалив грошову допомогу по 
100 тис. грн родинам затриманих моря-
ків у Керченській протоці.
ЗАВОД-ГІГАНТ ЗБУЛИ 
ЗА КОПІЙКИ
Миколаївський суднобудівний завод 
«Океан» продали за 122 млн грн. Хоча  
спочатку Фонд держмайна оцінював 
підприємство у 1,1 млрд грн. Купила 
«Океан» компанія «Торговий дім «Анно-
на». Її директор Ігор Волошин очолював 
комітет кредиторів заводу. У 2013 році 
«Океан» було визнано банкрутом за кло-
потанням компанії «Консалтинг-Гамма», 
яку пов’язують з олігархом і нардепом 
від «Опоблоку» Вадимом Новинським.
НОВОБУДОВИ – З ПАНДУСАМИ
Парламент може ухвалити законопро-
ект, який передбачає заборону вводити 
в експлуатацію новозбудовані житло-
ві будинки та громадські об’єкти без 
облаш тування безбар’єрного простору.
ЛІКИ ПОДОРОЖЧАЛИ
З початку року ціни на ліки зросли в се-
редньому на 5,1%. Найбільше подорож-
чали антибіотики.
НАВЧАТИСЯ – ВДОМА
У МОН планують запровадити індивіду-
альні форми навчання: екстернат, сімей-
не навчання і педагогічний патронаж. 
Уже наступного року можуть узаконити 
отримання шкільного атестата приско-
рено, самостійно, вдома або в лікарні.
ДОСТАВКА СВІТЛА – ПЛАТНА 
З 1 січня вводять новий платіж при опла-
ті послуг ЖКГ – за розподіл електро-
енергії. Споживач муситиме укласти два 
договори: про розподіл електроенергії 
з оператором системи розподілу й про 
постачання електроенергії споживачу з 
обраним постачальником.
ПО ЛІКАРНЯНИЙ – В ІНТЕРНЕТ 
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун заявила, що з 2019 року можна 
буде укласти електронну декларацію 
з лікарем, отримувати електронні ре-
цепти, електронні лікарняні, електро-
нні довідки та вести електронну історію 
хвороби.

українська хроніка

контрабанданещастя

шахрайство

ДІЯЛЬНІСТЬ «ВОЛИНЬТОРФУ» – ДІЯЛЬНІСТЬ «ВОЛИНЬТОРФУ» – 
ПІД ЗАГРОЗОЮПІД ЗАГРОЗОЮ

cитуація SOS

ТОННИ ТЕЛЯЧИХ ТОННИ ТЕЛЯЧИХ 
ТУШОК ТУШОК 
МАНДРУВАЛИ МАНДРУВАЛИ 
ЗА КОРДОНЗА КОРДОН

СМЕРТЬ – ПІД КОЛЕСАМИСМЕРТЬ – ПІД КОЛЕСАМИ

ОБВЕЛИ НАВКОЛО ПАЛЬЦЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТОБВЕЛИ НАВКОЛО ПАЛЬЦЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

ДИРЕКТОРКА «ПРОЛІСКА» ПРОГРАЛА СУДДИРЕКТОРКА «ПРОЛІСКА» ПРОГРАЛА СУД

Прикордонник зі спільником 
збирали по 400 грн з вантажівки

Маневичі

У випадку, якщо 
«Волиньторфу» не 
виділять земель для 

видобутку, державне 
підприємство протягом 
трьох місяців може 
повністю припинити 
діяльність. У зв’язку з 
цим постане питання 
забезпечення паливом 
більшості комунальних 
установ області.

Звернення Маневицького 
торфозаводу, філіалу ДП «Волинь-
торф», розглядали під час спіль-
ного засідання постійних комісій 
Волинської обласної ради з пи-
тань екології, раціонального ви-
користання природних ресурсів 
та депутатської діяльності, міс-
цевого самоврядування, захисту 
прав людини, законності, бороть-
би зі злочинністю та корупцією, 
яке відбулося 11 грудня.

Нагадаємо, тривалий час ді-
яльність «Волиньторфу» усклад-
нена, оскільки свого часу ко-
лишній голова Волинської ОДА 
Володимир Гунчик саботував 
накази про виділення підприєм-
ству нових земель для видобутку 
торфу. Окрім того, працівники ДП 
занепокоєні можливістю прива-
тизації підприємства.

Як повідомив директор 
ДП «Волиньторф», депутат Во-
линьради Іван Киричик, підприєм-
ство могло б працювати в межах 

ліцензій, але повністю вичерпало 
запас у рамках відводу земель. 

«Епопея тривала довго. У 
2010 році ми зіткнулися зі зміною 
цільового призначення земель, 
із 2013 року питання діяльності 
підприємства загальмувалося в 
межах ОДА. Володимир Гунчик 
заявляв, що надасть землю тільки 
після приватизації «Волиньтор-
фу». Для того аби діяльність не 
зупинилася повністю, три роки 
тому було відведено 40 гектарів 
площ. У 2015 році також було 
розроб лено проект землеустрою 
на 24 гектари, який відфутболив 
Держгеокадастр. Місяць тому 
було проведено перевірку зе-
мельних ділянок і виявлено, що 
на 14-15 гектарах проводили 

роботи з видобутку торфу. Ми 
змушені були це робити, інакше 
зупинилися б. Оскільки ми не 
закінчили процес виготовлення 
документів, нам закидають пору-
шення», – пояснив Іван Киричик.

Також він розповів, що те-
перішній очільник волинського 
Держгеокадастру запропонував 
підписати документи щодо проек-
ту у випадку, якщо «Волиньторф» 
визнає, що завдав державі збитків 
на 360 тис. грн незаконним видо-
бутком торфу (20 тис. грн – за са-
мовільне захоплення земель, 340 
тис. грн – за зняття поверхневого 
родючого шару ґрунту).

«Нині стоїть питання повної 
зупинки підприємства», – акцен-
тував Іван Киричик і додав, що із 

весни підприємство може видо-
бувати торф та нормально пра-
цювати, якщо буде погоджено 
відведення земель. Для цього по-
трібно, щоби обласне управління 
Держгеокадастру та облдержад-
міністрація уклали договір на 
оренду земель із КП «Волиньпри-
родресурс», діяльність якого, до 
слова, також блокують. 

«100 сімей уже на вулиці, 
згодом ще 300 родин ризикують 
залишитися без засобів для існу-
вання. Йдеться про енергоефек-
тивність держави», – наголосив 
Іван Киричик.

Як пригадав депутат Анатолій 
Вітів, у 2013 році «Волиньторф» 
вдалося відстояти від примусової 
приватизації силами керівництва, 
трудового колективу та облради.

«Підприємство є ключовим 
для Волині, адже на території 
області є райони, населені пунк-
ти яких не газифіковано, тому 
торфобрикет – основне паливо 
для них узимку, – зазначив Вітів. 
– У той час, коли облрада від-
стоює позицію «Волиньторфу», 
облдерж адміністрація проігно-
рувала засідання».

Зрештою вирішено винести 
питання «Волиньторфу» на чер-
гову сесію обласної ради, а також 
спрямувати відповідний лист до 
уряду. Окрім того, депутати вирі-
шили скерувати всі матеріали та 
звернення колективу до право-
охоронних органів.

volynnew
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«Волиньторф»  – стратегічне підприємство

Ківерцівський район

У відповідь на позовну заяву 
виконувачки обов’язків директорки 
комунального підприємства «Санаторій 
матері і дитини «Пролісок» Валентини 
Касарди щодо визнання рішення сесії 
Волинської обласної ради про створення 
ревізійної комісії для перевірки здравниці 
Волинський окружний адміністративний 
суд видав відмовну ухвалу.

Нагадаємо, на минулій сесії обласної ради 
депутати створили ревізійну комісію для пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності 
санаторію. До складу комісії увійшли Ігор Лех, 
Микола Буліга та Михайло Імберовський. Таке 
рішення ухвалили у зв’язку з тим, що, відповід-
но до статуту «Проліска», здравницю може пе-
ревіряти лише ревізійна комісія у складі трьох 
осіб, утворена депутатами області.

Окрім того, під час сесійного засідання Ва-
лентині Касарді не продовжили контракт на 
посаду директорки санаторію. Це пов’язано з 
тим, що вона організувала приватний бізнес на 
комунальному майні. Зокрема, було зафіксова-
но, що на території здравниці здають в оренду 
13 дерев’яних котеджів, кошти за які не облі-
ковують. Також неодноразово виявляли факти 
продажу алкоголю без акцизних марок у межах 
санаторію.

Відзначимо, ревізійна комісія так і не змогла 
розпочати перевірку підприємства. Депутатам 
кілька разів відмовлялися повідомити, хто ви-

конує обов’язки керівника санаторію, заявляли, 
що в закладі запроваджено карантин.

В ухвалі про відмову у відкритті про-
вадження Волинського окружного адмі-
ністративного суду вказано, що санаторій 
«Пролісок» є об’єктом спільної власності тери-
торіальних громад, сіл/селищ, міст Волинської 
області, управління якою здійснює Волинська 
обласна рада. Отож, усі правовідносини між 
облрадою та здравницею мають приватно-
правовий, а не публічно-правовий характер. 
Своєю чергою, окружний адміністративний 
суд не має компетенції розглядати спори, які 
не є публічно-правовими. Саме тому Валенти-
ні Касарді було відмовлено у відкритті прова-
дження в справі.

«Суд дійшов висновку, що цей спір не є 
публічно-правовим і не належить до юрисдик-
ції адміністративних судів, а стосується госпо-
дарських правовідносин і має вирішуватись 
судами за правилами ГПК України», – йдеться в 
ухвалі суду.

Валентина Касарда, схоже, 
не хоче звітувати перед облрадою

volynnew
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феміда

Луцький, Маневицький, 
Любомльський райони 
Днями на Волині трапилося 
чотири смертельні аварії.

У селі Милуші поблизу Луць-
ка 4 грудня легковик Volkswagen 
Passat, за кермом якого перебував 
28-річний водій, збив на смерть 
53-річного місцевого чоловіка, 
який перебігав дорогу поза зеб-
рою. Чоловік помер миттєво.

6 грудня поблизу Маневичів 
легковик Audi А6, яким керму-
вав 60-річний житель Київщини, 
зіткнувся із вантажівкою DAF, 
якою керував 33-річний житель 
Харківської області. Водій лег-
ковика загинув на місці.

Прикордонники затримали 
мікроавтобус з телячими 
тушами, які планували 
переправити до Білорусі.

Як повідомили у Держпри-
кордонслужбі, під час огляду ван-
тажного відсіку мікроавтобуса 
виявили телячі туші глибокої за-
морозки загальною вагою близь-
ко 3300 кг. 

Товар громадянин України 
перевозив без будь-яких това-
росупровідних документів, тран-
спортував його з порушенням 
встановлених ветеринарних 
норм. Попередньо встановлено, 
що м’ясо було підготовлене для 
подальшого незаконного перемі-
щення через державний кордон 
до Білорусі. 

Mercedes Sprinter разом з то-
варом вилучили. Поліції повідом-
лено про виявлення ознак кримі-
нального правопорушення.

А біля Римачів 7 грудня ав-
тівка збила місцевого 61-річного 
велосипедиста й утекла з місця 
пригоди. Чоловік отримав від-
криту черепно-мозкову травму 
і помер у лікарні. Як пише «Ра-
йон. Любомль», наїзд, імовірно, 
скоїла вантажівка. 

Ще одна страшна аварія 
трапилася 7 грудня біля смт Ро-
кині. Місцеву 66-річну жінку, яка 
перебігала дорогу поза пішохід-
ним переходом, на швидкості 
збив Mercedes, за кермом якого 
перебував 52-річний лучанин. 
Від удару жінці відірвало ногу.

Жінку від удару розірвало на частини

vl.npu.gov.ua

Володимир-Волинський 
район

Волинянин, який хотів 
придбати талони на 
дизпаливо в інтернеті, віддав 
шахраям понад 12 тис. грн.

На гачок махінаторів по-
трапив 21-річний житель села 
Селець, пише «Володимир Ме-
діа». Домовивишись телефоном 
з незнайомим чоловіком на 
ім’я Борис про кількість та ціну, 

юнак перерахував обумовлену 
суму – 12300 грн – через платіж-
ний термінал. На цьому зв’язок 
обірвався. У результаті хлопець 
залишився без грошей та без 
талонів.
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  Борис ХВИЦЬ
Луцький район
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ні сорому ні совісті БРУТАЛЬНІ ОБШУКИ 
НА СВІТАНКУ

УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ 
БЛОКУВАЛИ 
КОНТРАБАНДИСТИ
Командувач Військово-морських сил 
Ігор Воронченко запропонував себе 
в обмін на 24 українських моряків, 
яких 25 листопада захопила Росія в 
Керченській протоці. 

А 6 грудня Верховна Рада ухвалила 
рішення, що відтепер зброю кораблів та 
катерів Морської охорони Держприкор-
донслужби можна застосовувати без по-
передження для відбиття вторгнення та 
нападу на українські кораблі.

До слова, у розслідуванні Inform-
Napalm йдеться, що власники суден, які 
блокували прохід українських кораблів 
у Керченській протоці, мають бізнес 
в Україні. Всі судна належать компанії 
«Ювас-Транс», яка промишляє контра-
бандою та систематично порушує санк-
ційний режим щодо Криму.

ОБ’ЄДНАВЧИЙ СОБОР 
БУДЕ
Президент України Петро Порошенко 
повідомив, що Об’єднавчий собор 
Української православної церкви 
відбудеться 15 грудня у Софійському 
соборі в Києві.

Як інформує «theБабель», Об’єднав-
чий собор має проголосити створення 
Помісної православної церкви в Україні, 
затвердить її статут та обере предстоя-
теля. 

Вселенський патріарх Варфоломій 
підписав відповідні листи із запрошення-
ми ієрархам УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

ВЛАДА ВИСМІЯЛА ВІЗИТ 
ТИМОШЕНКО ДО США 
На початку грудня лідерка 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко 
провела кілька днів у США. 
Українська влада відреагувала на це 
із сарказмом.

На думку політологів, візит Тимо-
шенко до США – зовсім не зрада, а вияв 
патріотизму. Адже українська влада 
ображає американців, негативно ви-
світлюючи дружній візит українського 
політика до США. А це не на користь 
україно-американським стосункам.

СУД ЗНЯВ АРЕШТ 
З АКТИВІВ 
КОЛОМОЙСЬКОГО 
Юристи, які представляють інтереси 
Ігоря Коломойського і Геннадія 
Боголюбова, заявили, що всесвітній 
арешт їхніх активів Високим судом 
Лондона визнано виданим помилково 
і має бути знятий.

Суд також наказав «ПриватБанку» 
пов ністю відшкодувати витрати двом 
своїм колишнім основним акціонерам, 
пише «Європейська правда».  Нагадаємо, 
у грудні 2016 року «ПриватБанк» націо-
налізували.

БАНДЕРІ – ЗВАННЯ 
ГЕРОЯ 
У Верховній Раді зареєстрували 
проект постанови про звернення до 
Президента України щодо надання 
провіднику ОУН Степану Бандері 
звання Героя України (посмертно).

Як повідомляє «24 канал», у січні 2010 
року третій Президент України Віктор 
Ющенко надав звання героя Степану 
Бандері. Але у 2011 році Вищий адміні-
стративний суд України остаточно віді-
брав у Бандери це звання.

РОСІЯ НАСЕЛЯЄ КРИМ 
РОСІЯНАМИ 
З 2014 року Росія заселила в Крим 
понад 105 тисяч росіян.

За словами головнокомандувача 
ВМС ЗСУ Ігоря Воронченка, це стратегія 
анексії півострова, яку втілює Кремль. 
Адже усі органи місцевої влади в АРК за-
йняли росіяни, а кінцевою метою росій-
ського президента Володимира Путіна є 
створення військової бази в Криму, пише 
«theБабель».

по суті

дипломатія

виборчі перегони

РОСІЯ – НЕДРУГ

ШЕВЧЕНКО ЙДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ

Близько десяти 
силовиків 
увірвалися в 

помешкання кандидата 
на посаду голови 
Підгайцівської ОТГ 
Валентина Приходька 
та кандидата на 
посаду голови 
Гіркополонківської ОТГ 
Вадима Веремчука о 
сьомій ранку 6 грудня. 
Підставою для цього 
стала сфабрикована 
кримінальна справа, за 
якою суд видав ухвалу 
про обшуки.

Зі слів Валентина Приходька, 
силовики прибули на світанку, 
коли в будинку усі спали.

«Мені вручили ухвалу про 
обшук, з якої я зрозумів, що 
справу відкрили за свідченнями 
невідомого свідка, який нібито в 
якомусь кафе підслухав мою роз-
мову», – зазначає голова Луцької 
районної ради Валентин При-
ходько.

Проте, не знайшовши в бу-
динку жодних документів, но-
таток чи носіїв інформації, які 
стосувалися б справи, силовики 
завершили обшук, поїхавши ні з 
чим. Аналогічним чином завер-
шився обшук і в депутата Луцької 
райради Вадима Веремчука – у 
його оселі також не знайшли ма-

теріалів у справі.
Валентин Приходько упевне-

ний: обшук та сфабрикована кри-
мінальна справа пов’язані з його 
рішенням балотуватися в голови 
Підгайцівської ОТГ від політичної 
партії УКРОП, яка є опозиційною 
до чинної влади. Цю ж версію по-
діляє Вадим Веремчук, який теж 

не підтримує владу, але балоту-
ється як самовисуванець. 

Як зазначає Валентин При-
ходько, правоохоронці вже ро-
били спроби втягнути його в 
корупційні дії, проте після його 
відмови, ймовірно, вирішили 
справу просто сфабрикувати.

«Я маю докази – аудіозапис, 

  Дарина ТИХА

Верховна Рада 6 грудня 
підтримала рішення про 
припинення дії Договору 
про дружбу, співробітництво 
і партнерство (Великий 
договір) між Україною 
та Росією. Він втратить 
чинність 1 квітня 2019 року.

Великий договір укладено у 
1997 році, а почав діяти в 1999-му 
й автоматично мав пролонгува-
тися щодесять років, якщо якась 
сторона не заявить про бажання 
припинити його дію. Договір за-
кріплював принципи стратегіч-
ного партнерства у двосторонніх 
відносинах країн, держави також 
офіційно визнавали кордони 
одна одної.

Припинення дії Договору 
про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Ро-

НА П’ЯТОМУ РОЦІ ВІЙНИ ВЛАДА РОЗІРВАЛА 
ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ З РФ
сійською Федерацією з боку пар-
ламенту є кроком логічним, але 
запізнілим на чотири роки. Про 
це заявила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич в 
ефірі телеканалу «Еспресо TV».

«Була низка моментів, коли 
це треба було робити. Не варто 
було казати, що нам перед Росією 
якось ніяково. На цьому наголо-
сили всі спікери у парламенті під 
час розгляду законопроекту про 
припинення дії вказаного дого-
вору», – зауважила представниця 
УКРОПу.

При цьому вона звернула ува-
гу, що було ще два альтернативні 
законопроекти. Першим депута-
ти пропонували припинити усі 
договори, укладені з державою-

агресором. Другим – розірвати до-
говір про дружбу, але одразу після 
ухвалення закону, а не з 1 квітня 
2019 року. Тобто вони були більш 
прогресивними та радикальними, 
але їх не поставили на голосуван-
ня. Відтак проголосували за проект 
закону, який вніс Петро Порошен-
ко. На думку нардепа, це є свідчен-
ням відсутності боротьби прези-
дентської команди з комплексом 
української меншовартості.

«Я бачу суперечності в діях 
глави держави. Він проголосив на 
білбордах гасло, яке у 20-х роках 
сформулював Микола Хвильо-
вий: «Геть від Москви!». На жаль, 
команда Президента не бореть-
ся з комплексом меншовартості, 
який присутній і нині», – наголо-

сила вона.
Водночас, коментуючи за-

хоплення українських суден у 
Керченській протоці, Ірина Кон-
станкевич підкреслює, що Росія 
навряд чи самостійно вирішить 
їх відпустити. Тому міжнародна 
спільнота має більш активно тис-
нути санкціями на РФ для звіль-
нення наших моряків.

«З Москвою треба говорити 
агресивно. Санкції є способом 
переконати Росію звільнити 
українських моряків. Як і Олега 
Сенцова та інших майже 80 поло-
нених, яких утримують у Росії», – 
наголосила вона.

Водночас Ірина Констанке-
вич акцентувала, що УКРОП пер-
шим з-поміж українських партій 
закликав офіційно визнати Росію 
агресором. Також політсила по-
слідовно реагувала на дії РФ та 
вимагала розірвати з нею дип-
ломатичні відносини, припи-
нити торгівлю та максимально 
обмежи ти будь-які взаємини.

  Алла САДЕЦЬКА

Під час з’їзду 
«Українського 

об’єднання патріотів – 
УКРОП», що відбувся 
5 грудня у Києві, 
ухвалено рішення про 
делегування народного 
депутата Олександра 
Шевченка на вибори 
Президента України.

«Україна має колосальний 
потенціал, однак останні 27 років 
нам не поталанило обрати чесну 
владу, яка дбала б про народ, – 
наголосив Олександр Шевчен-
ко. – Тож 2019-й має стати роком 
перемоги у президентських ви-
борах, коли буде переможено 
брехню, популізм, демагогію. 
Тільки правда допоможе повер-
нути довіру і єдність народу. Ми 
маємо стати незалежною, силь-

на якому добре чутно розмову 
поміж нами», – зазначає він.

Власне, про аудіозапис та 
подробиці справи Валентин 
Приходько та Вадим Веремчук 
розповіли в ефірі телеканалу 
«Аверс». Вони наголосили, що 
резонансні обшуки пов’язують із 
виборами в ОТГ, що відбудуться 
23 грудня. Мовляв, влада, відчай-
душно і будь-якою ціною намага-
ючись накрутити рейтинг БПП в 
області, не гребує навіть такими 
методами.

Валентин Приходько повідо-
мив, що не на камеру силовики, 
які проводили обшуки, зізнали-
ся, що ноги нібито ростуть з Во-
линської облдержадміністрації, 
зокрема, до цього причетне ке-
рівництво.

Вадим Веремчук певен: такі 
дії вигідні тим, хто балотується 
від провладних сил. Влада по-
казує, що може провести обшук, 
залякуючи в такий спосіб потен-
ційних кандидатів від опозиції. 
На його думку, Петро Порошенко 
навіть не здогадується про те, що 
діється на Волині і якими засоба-
ми ті, хто тут керує, намагаються 
накрутити рейтинг БПП.

«Звертаюся до чинної влади і 
до силовиків. Шановні колеги, ви 
перетнули межу розумного, то-
лерантності, людяності, чесності. 
Так поводяться тільки слабаки, 
а тому перемога буде за нами, я 
щиро в це вірю», – підсумував Ва-
лентин Приходько.

Працівник управління захисту 
економіки кілька місяців тому 
пропонував голові Луцької районної 
ради Валентину Приходьку взяти 
участь у корупційній схемі: завівши 
«свого» підрядника вкрасти 
грошей на ремонті дитсадка 
та клубу. Проте Приходько від 
пропозиції відмовився, заявивши, 
що в такі ігри він не грає.

ною і заможною країною. Поки 
самі не станемо заможними, не 
збудуємо сильну економіку та 
армію, годі очікувати, що нам 
хтось допоможе. Якщо ми не 
здобудемо перемогу, то ніколи 
не виберемося із жебрацтва, в 
яке нас кинули політики, які усі 

ці роки були при владі».
Олександр Шевченко здобув 

право змагатися за посаду Пре-
зидента за результатами партій-
них праймеріз. Нардепа підтри-
мали однопартійці з 24 регіонів 
України.

«Олександр Шевченко нале-

жить до категорії нових лідерів, 
які прийшли в політику за покли-
ком Майдану, які символізують 
нову українську мрію та ідею – 
громадянина, який творить свій 
успіх власними руками. Ця лю-
дина ніколи не забуває про тих, 
хто поряд, про своїх, про україн-
ців», – зазначив під час урочистої 
частини з’їзду голова УКРОПу, на-
родний депутат Тарас Батенко.

«В Україні назріла криза вла-
ди, – переконана народний депу-
тат Ірина Констанкевич. – Адже 
до сьогоднішньої влади вкрай 
високий рівень недовіри – 80%. 
Перевага Олександра Шевчен-
ка як кандидата у Президенти в 
тому, що він і УКРОП показують 
усім новий ефективний формат 
роботи, що спрямована на роз-
виток і процвітання нашої Бать-
ківщини».

47-річний Олександр Шевченко 
із дружиною та донечкою

ukrop.party

Правоохоронці сфабрикували справу 
проти депутата й голови Луцької райради
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У платіжки за спожитий газ внесли донарахування

dostyp.com
.ua

закон – як дишло

звідки вітер віє?

децентралізація

ВОЛИНЯН ЗМУШУЮТЬ 
ПЕРЕПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ

НАЗК ПЕРЕВІРИТЬ ВОЛИНСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ

ГРОМАДИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

Міністерство енергетики та НКРЕКП перевірять облгази, 
які вимагають зі споживачів додаткові суми за газ. Про це 
заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 7 грудня, пише 
«Українська правда».
«Платіть тільки за фактично спожитий газ. І не більш як 
8,55 (грн за кубометр). Усе інше – то шахрайство з боку 
постачальних організацій. «Нафтогаз» дав роз’яснення, із 
якого виходить, що жодних боргів бути не може. Я підготував 
доручення до міністра енергетики і звернуся до Національної 
комісії, яка має повноваження контролю і перевірки. Їх треба 
вжарить по перше число. Вони, монополісти, сіли на голову і 
спустили ноги», – заявив Гройсман.
Окрім того, глава уряду додав, що планує глобальну перевірку 
всіх облгазів, щоб «привести їх до тями», оскільки надто багато 
скарг на їхню роботу.

  Ольга ШЕРШЕНЬ

У листопаді більшість 
побутових споживачів 
України отримали 

від своїх постачальників 
газу (газзбутів) платіжки 
з донарахуваннями за 
жовтень і попередженням 
про донарахування за три 
попередні роки зі значними 
сумами.

Їх причиною газзбути вказали 
«приведення обсягу газу до еталон-
них умов вимірювання» нібито на 
вимогу «Нафтогазу». Однак прес-
служба НАК «Нафтогаз України» 
повідомляє, що облгази і газзбути 
групи РГК Дмитра Фірташа дезін-
формують споживачів. «Наголошує-
мо, що «Нафтогаз» жодним чином не 
причетний до рішення газзбутів ви-
магати зі споживачів додаткові суми 
і засуджує такі дії. Відповідні витра-
ти компенсуються родинним струк-
турам газзбутів – облгазам – через 
механізм виробничо-технологічних 
втрат», – йдеться в повідомленні. 

Як зазначили у «Нафтогазі», до-
нарахування ведуть до подвійної 
оплати одних і тих самих обсягів 
газу, створюють віртуальні борги, 
які в майбутньому будуть пере-
шкоджати переходу споживачів до 
інших постачальників газу.

«Листи щастя» з сумами дона-
рахувань почали надходити тим 
побутовим споживачам, які мають 
прилади обліку газу – лічильники, 

пише «Цензор.нет». Залежно від 
того, де розташований лічильник 
(на вулиці чи в приміщенні), та від 
профілю споживання, перераху-
нок здійснюють з різними коефіці-
єнтами. Однак у НАК наголошують: 
ціну газу для цих споживачів ре-
гулює держава. Після останнього 
підвищення вона складає 8550 грн 
за тисячу кубометрів зі всіма по-
датками та витратами на транспор-
тування. Нову ціну, що зазначена 
у постанові Кабміну №867, було 
затверджено лише 19 жовтня. За 
жовтень споживачі отримали ра-
хунки зі старою ціною – 6958 грн 
за тисячу кубів.

23 листопада НКРЕКП заборони-
ла операторам ГРМ проводити дона-
рахування в платіжки за природний 
газ. Регулятор ускладнив ситуацію 
тим, що ухвалив постанови про за-
борону донарахування по кожному 
окремому облгазу. Зауважимо, у 
цьому списку є «Волиньгаз». Попри 
заборону, волинянам нараховують 
додаткові платежі за газ.

Заступник начальника депар-
таменту енергоефективності НАК 
«Нафтогаз України» Олексій Хаба-
тюк радить не платити різницю між 
вартістю газу, спожитого за лічиль-
ником, та сумою донарахування від 
облгаззбутів. Чиновник пропонує 
споживачам наступну інструкцію.

1. Звернутися до облгаззбуту зі 
скаргою та вимогою провести пе-
рерахунок за газ за жовтень.

2. Надіслати скаргу до НКРЕКП 
про порушення ліцензійних умов 
облгаззбутом/облгазом.

3. Оплатити рахунок за газ в тій 
частині/сумі, яку не оспорюють.

Як зазначив директор ТОВ «Во-
линьгаз збут» Микола Тищук, на-
прикінці вересня борг за газ перед 
НАК «Нафтогаз» на Волині стано-
вив 360 млн грн. Цей борг виник із 
вини держави. Очікують, що після 
опалювального сезону сума боргу 
збільшиться. Оскільки найбільше 
блакитного палива волиняни спо-
живають узимку, то розраховують-
ся за нього поступово.

«Держава нічого не робить, щоб 
впорядкувати ці норми. Тому ми 
змушені виставляти для населення 
стандартні умови. Це не якась до-
даткова плата, це просто ті реальні 
обсяги, які оператор газорозподіль-
ного механізму (ТОВ «Волиньгаз», – 
ВН) передає нам для реалізації», – 
зазначив Микола Тищук.

Журналісти звернулися з про-
ханням прокоментувати ситуацію 
щодо заборони НКРЕКП до пред-
ставників ТОВ «Волиньгаз» і ТОВ 
«Волиньгаз збут». Однак ті переске-
рували по коментарі до Нацкомісії.

До слова, лічильники природ-
ного газу для населення за власний 
рахунок мають встановлювати опе-
ратори газорозподільних мереж, бо 
у їхні тарифи на оплату спожитого 
газу вже закладено ці витрати. Про 
це йдеться у висновку Великої пала-
ти Верховного Cуду за результатами 
розгляду позову фізичних осіб про-
ти ПАТ «Криворіжгаз», повідомляє 
УНІАН. У суді наголосили, що відмова 
відповідача встановити індивідуаль-
ні лічильники позивачам суперечить 
вимогам законодавства, а також по-
рушує їхні права як споживачів.

Волинь – серед лідерів 
упровадження реформи 

децентралізації й посідає четверте 
місце в Україні.

Про це розповів директор Волинського 
центру розвитку місцевого самоврядування 
Анатолій Пархом’юк.

В області сформована і повноцінного 
функціонує 41 ОТГ, ще 9 ОТГ створено і вони 
очікують на вибори, що відбудуться 23 грудня. 
Ще одну ОТГ – Мар’янівську – створено, проте 
ЦВК не призначила там вибори. Тобто можна 
говорити про 51 ОТГ на теренах Волині.

Як зауважують у ВЦРМС, в усіх райо-
нах створено ОТГ. Зокрема, у Володимир-
Волинському районі 100% громад увійшли 
в ОТГ. Любешівська ОТГ – лідер в області за 
площею та кількістю населення. Боратинська 
ОТГ – лідер в Україні за показником фінансо-
вої спроможності у групі громад із населен-
ням 5-10 тисяч. А Торчинська ОТГ об’єднала 
громади трьох районів (Луцького, Горохів-
ського, Рожищенського).

  Борис ХВИЦЬ

Співробітники 
Національного 

агентства з питань 
запобігання корупції у 2019 
році перевірять 34 органи 
влади. 

Серед «золотого» списку – то-
пові відомства. Фігурує тут і одна 
обласна рада – Волинська. Чим же 
зацікавила аналітиків НАЗК саме ця 
облрада й чому вона опинилася у 
такій компанії – незрозуміло. Тим 
паче, що на Волині перевірку НАЗК 
проводило вже цьогоріч в обл-
держадміністрації, а у минулі роки 
відомство не перевіряло жодну об-
ласну раду.

Наприкінці листопада НАЗК по-
відомило, що у 2019 році перевірку 
здійснять у 34 органах: Генпроку-
ратурі, Нацбанку, Службі безпеки, 
Рахунковій палаті, Вищій раді пра-
восуддя. Перевірять аж два мініс-
терства, дев’ять служб і ще 18 ві-

домств. Перевірки здійснюватимуть 
протягом січня-грудня 2019 року.

Перевірка Волинської обласної 
ради, згідно з планом, припала на 
червень 2019 року. Залишається 
загадкою, з якої причини аналітики 
Нацагентства обрали саме Волинь, 
адже до списку не потрапила жод-
на інша обласна, міська чи районна 
рада.

У 2018 році НАЗК уже навіду-

валося на Волинь. Тоді аналітики 
планово перевіряли посадовців 
облдержадміністрації. До списку 
разом з Волинською ОДА входи-
ли Тлумацька міська рада Івано-
Франківської області, Фурсівська 
сільська рада Київської області 
та Староушицька селищна рада 
Хмельницької області. А на дору-
чення Прем’єр-міністра перевіри-
ли Житомирську ОДА, окремі РДА 
Житомирської області й Вінницьку 
ОДА з окремими РДА.

Роком раніше, у 2017-му, екс-
перти НАЗК разом із Пенсійним 
фондом, Держлісагентством та низ-
кою міністерств перевіряли лише 
Київську обласну та Київську міську 
державні адміністрації. Тобто двічі в 
одну область НАЗК ще жодного разу 
не поверталося з перевірками.

«Основними завданнями пере-
вірок є визначення стану органі-
зації роботи щодо запобігання та 
виявлення корупції, встановлення 
можливих фактів порушення вимог 

закону «Про запобігання коруп-
ції», – інформують у відомстві.

Проте такий вибірковий підхід 
до перевірок насторожує. Адже 
2018 рік був багатим на корупційні 
скандали у радах різних рівнів, на 
які НАЗК не реагує. Згадаймо хоча 
б, як на Полтавщині депутати обл-
ради надали десять спецдозволів 
на видобуток нафти й газу компанії, 
що належить російському бізнес-
мену. Або як депутат Одеської обл-
ради пропонував $500 тис. хабара 
детективу НАБУ. На слуху й донині 
резонансне вбивство херсонської 
активістки Катерини Гандзюк, при-
четними до якого вважають місце-
вих владців. Не зацікавила НАЗК і 
ситуація у Полонській РДА Хмель-
ницької області, голову якої викри-
ли на хабарі у $33 тис. Цікава си-
туація й на Черкащині, де власник 
однієї з найбільших агропромисло-
вих компаній Юрій Косюк посилює 
свій вплив в області, прилаштовую-
чи всюди своїх людей.

* * *
Включення Волинської облас-

ної ради до переліку органів влади, 
які перевірятимуть на предмет по-
рушень закону «Про запобігання 
корупції», може виявитися баналь-
ною демонстрацією сили і тиском 
на раду, представники якої крити-
кують дії центральної гілки влади. 
Особливих незручностей пропре-
зидентським силам цей факт завдає 
саме напередодні президентських 
та парламентських виборів.

Схоже, перевіряти лише Волинь-
раду, а не десятки фактів корупції у 
радах різних рівнів в Україні, взяли-
ся саме через її склад. Адже умовна 
більшість Волиньради – опозиційні 
політсили, зокрема УКРОП, «Бать-
ківщина» та «Свобода».

Прикро інше. НАЗК, яке ство-
рили, аби боротися з корупцією 
та підвищувати довіру до влади в 
Україні, на місцях цю довіру руйнує, 
оскільки дозволяє втягувати себе в 
політичні розбірки.

За словами Анатолія Пархом’юка, знач-
ний вплив на розвиток регіонів і громад має 
низка тенденцій: нові технології, урбанізація, 

трудова міграція, збільшення частки публіч-
них коштів, доступних на конкурсних умовах, 
зростання конкуренції між регіонами (гро-
мадами) за платників податків тощо. Перед 
ОТГ стоїть чимало викликів: дефіцит кваліфі-
кованих управлінських кадрів та посадовців, 
гальмування створення громад з центрами 
у містах обласного значення (суттєве зни-
ження конкурентності регіону), відставання 
медичної реформи від децентралізаційних 
процесів.

Також, як наголошують у ВЦРМС, потріб-
но розробити якісну стратегію регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки з використанням 
методики так званої смарт-спеціалізації (ро-
зумної), що забезпечить підвищення конку-
рентоспроможності Волині, та забезпечити 
узгодженість регіональної стратегії зі страте-
гіями ОТГ, сконцентрувати кошти ДФРР на фі-
нансування проектів регіонального розвитку, 
відійти від практики «латання дірок» за кошти 
фонду й активізувати транскордонне співро-
бітництво.

На Волині планують 
створити загалом 75 ОТГ

zm
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Вибірковий підхід 
антикорупціонерів 
неабияк насторожує



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

СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 49 (148)  13 грудня 2018 року

Бійтеся гніву терпеливої людини. Конфуцій 

  Катерина ОСТАПЕНКО 
Шацький район

  Олена СЕМЕНОВА
Ківерцівський район

  Олена СЕМЕНОВА
Ківерцівський район

  Юлія БЕРЕЗИНСЬКА
Турійський район

реалії

найкраще – дітям турбота

ШАЦЬКІ МЕЛЬНИКИ: БЕЗ ДОРІГ ТА СВІТЛА 

Жахливий стан 
доріг, відсутність 
електроенергії та 

каналізаційної мережі – 
проблеми, на які чи не в усіх 
селах Шацького району 
нарікають люди. Днями 
депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський та 
голова Шацької районної 
ради Сергій Карпук 
відвідали село Мельники, 
що входить до Шацької ОТГ. 

Тут проживає 1200 осіб. Місцеві 
жителі розповіли, що за два роки 
прямих бюджетних відносин грома-
ди з державним бюджетом частину 
проблем населеного пункту вдало-
ся розв’язати. Однак найгостріші 
залишаються незалагодженими. 
Зокрема, вчитель географії Галина 
Заєць зазначила, що головна проб-
лема краю – відсутність каналіза-
ційної мережі – так і залишилася 
нерозв’язаною.

За два роки існування ОТГ в селі розв’язали чимало проблем

Катерина О
стапенко

лені в рамках проекту, перейдемо 
до прокладання мережі уже власним 
коштом. Це дозволить каналізувати 
населені пункти повністю, а не част-
ково», – розповів Сергій Карпук. 

Ще одна проблема – жахливий 
стан доріг. Місцеві нарікають, що 
дощової погоди вулиці перетворю-
ються на суцільне місиво з болота 
й залишків щебеню. Однак бояться 
і біло-щебеневого покриття, бо пе-
реконані, що так проблему не за-
лагодиш. 

«Волинь без перебільшення на-
лежить до тих областей, де найгірша 
ситуація з дорожнім полотном, – за-
уважив Михайло Імберовський. – З 
1 січня 2018 року розпочав роботу 
Державний дорожній фонд, кошти з 
якого мають скеровувати на ремонт 
доріг місцевого значення. Ці гроші 
розподіляють органи виконавчої 
влади. Переконаний, що потрібно 
скласти перелік доріг, які потребу-
ють першочергового ремонту. Крім 
того, це жодним чином не можна 
робити в ручному режимі. Усе має 
бути відкрито», – зазначив Михайло 
Імберовський.

До слова, на ремонт місцевих 

доріг на Волині цьогоріч передба-
чили близько 600 тис. грн.

Обурені місцеві жителі й все-
владдям «Волиньобленерго». За сло-
вами Надії Падалюк, обмеження на 
лічильники місцевим жителям вста-
новлюють навіть без попередження. 

«Упродовж кількох років лю-
дям встановлюють обмеження на 
лічильники у 3 кВт. Відбувається це 
навіть без дзвінка чи попереджен-
ня. Найжахливіше, що обмеження 
встановлюють на звичайні будинки, 
а не лише тим, хто приймає відпо-
чивальників. Нам складно допла-
чувати по 500 грн за кВт, а на звер-
нення ніхто не реагує», – розповіла 
Надія Падалюк.

«Проблема електрифікації – все-
українська. Жоден депутат не може 
вплинути на «Волиньобленерго», 
адже це приватна фірма. Людям, які 
провели електрику до своїх помеш-
кань, мали повертати кошти за ці 
роботи. Гадаю, що залагодити проб-
леми з «Волиньобленерго» можна 
буде лише тоді, коли люди зможуть 
укладати договори з іншими фірма-
ми», – констатував Михайло Імбе-
ровський.

«Усі ми хочемо гідного життя, 
бодай на побутовому рівні. Люди 
упродовж багатьох років чекають 
на підведення каналізації. Однак 
нині все частіше чуємо, що каналі-
зують тільки частину населеного 
пункту, а це неприпустимо», – обу-
рювалася Галина Заєць.

Сергій Карпук запевнив, що 
причин для хвилювання немає, а 
роботи з проведення мережі ви-
конають відразу після освоєння 
коштів, передбачених Програмою 
транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна.
«Шацька РДА у співпраці з ра-

йонною радою взяли участь у кон-
курсі проектів в рамках Програми 
транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна. Проект 
затвердили, найближчими роками 
плануємо залучити близько €6,4 млн. 
Ці кошти спрямуємо на проведення 
каналізації у села Пульмо, Світязь, 
Мельники, Гаївки та частину Шацька. 
Головне завдання – відвести каналі-
заційні стоки від сіл, прилеглих до 
озер. Коли реалізуємо кошти, виді-

Нещодавно біля входу 
до ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 міста Ківерці була 
лише земля. Тому після 
дощу це створювало 
чимало проблем, адже 
болото потрапляло 
до приміщення, 
забруднювало взуття.

«Ми давно хотіли покласти 
там бруківку, – розповідає ди-
ректор школи Світлана Люшук. 
– Однак наша школа – найстарі-
ша в районі. Її звели ще в 1931 
році, тож є чимало проблем. 
Розв’язувати їх останнім часом 
активно допомагає Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Зокре-
ма, завдяки Фонду на основі 
співфінансування ми отримали 
дев’ять комп’ютерних столів. 
Для сьомого класу придбали 
нову дошку, адже попередня 
була такою старою, що вже не 
можна було роздивитися, що 
на ній написано. За сприяння 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич наш навчальний за-
клад отримав два комплекти 
шкільних парт та п’ять ноутбу-
ків. А нещодавно завдяки Фон-
ду перед школою було покладе-
но бруківку».

Демонстраційну дошку, два 
годинники-таймери, по два на-
бори шахів та шашок від Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
отримали діти, які відвідують 
шаховий клуб «Дебют», що діє 
при ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 міста 
Ківерці. 

БІЛЯ  НАЙСТАРІШОЇ ШКОЛИ 
ПОКЛАЛИ БРУКІВКУ

добра справа СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ ПОДАРУВАЛИ

МУЗИЧНУ СИСТЕМУ
30 листопада в школі 
села Туропин відбулася 
презентація проекту 
«До творчих перемог», 
який було реалізовано за 
підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». У 
навчальному закладі тепер 
є сучасна музична система.

Школу в невеликому селі відкри-
ли у 1970 році. Відтоді навчальний 
заклад пережив чимало змін. Раніше 
тут навчалося кілька сотень учнів, а 
нині – усього 76. Серед них – пере-
можці олімпіад, творчих конкурсів, 
спортивних змагань. 

– Сьогодні у нас свято, бо вдало-
ся втілити нашу спільну ідею, – каже 
директор місцевої школи Людмила 
Дудик. – Ми вдячні Фонду за під-
тримку нашого проекту, вдячні міс-
цевим сільгосппідприємтвам, що 
також долучилися до реалізації на-
шого задуму, який втілили на умовах 
співфінансування. Більша частина 
коштів – від Фонду, решту зібрали 
самі. Ми виграли дуже потрібні речі 
для нашої школи: дві колонки, муль-
тимедійний проектор, два мікрофо-
ни, підставки, шнури.

Ю
лія Березинська

Школярі втішені подарунками

Суська дільниця 
ветеринарної медицини 
має чимало проблем. 
Зокрема, старе приміщення 
з дірявим дахом та 
прогнилою підлогою давно 
потребує капітального 
ремонту. Бракує і медичних 
інструментів та лікарських 
препаратів. Нещодавно 
дільниця отримала від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» медичні інструменти.

Ще донедавна завідувачка Сусь-
кої дільниці ветеринарної медицини 
Алла Павлюк, отримавши виклик від 
селян, змушена була пішки дістава-
тися до господарства, де її допомоги 
потребувала хвора тварина. 

«Причому робити це доводило-
ся за будь-якої погоди, – розповідає 
Алла Василівна. – А коли врахувати, 

«Діти охоче навчаються гри, 
яка розвиває логічне мислен-
ня, – стверджує вчитель фізики 
Олександр Кушнір. – Тому пе-
реконаний, що в Україні гри в 
шахи і шашки потрібно навчати 
у школі, як це свого часу зроби-
ли в Грузії. До речі, вихованець 
нашої школи, учень восьмого 
класу Сашко Волох є кандида-
том у майстри спорту з шахів. 
Хочемо розвивати наш гурток 
«Дебют», де будемо навчати ді-
тей грати не лише в шахи, шаш-
ки, але й складати кубик Рубика, 
а також інших ігор, які розвива-
ють логічне мислення».

Також завдяки Фонду в цій 
школі цими днями вставляють 
енергоощадні вікна. «Старі вік-
на були в аварійному стані, не 
зачинялися, – розповідає голо-
ва батьківського комітету 4-А 
класу Віта Черній. – А в цьому 
класі у дві зміни навчаються 
діти. Тож ми звернулися до 
Фонду, і на умовах співфінансу-
вання було придбано три вікна. 
Тому ми, батьки, щиро вдячні 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

За словами представниці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Ольги Матвійчук, Фонд із 
цими навчальними закладами 
вже співпрацював у низці про-
ектів. «Зокрема, на основі спів-
фінансування було придбано 
будівельні матеріали, шафу, 
парти, – каже пані Матвійчук. 
– Вірю, що успішно співпрацю-
ватимемо й надалі. Бо разом ми 
працюємо задля наших дітей, 
нашого майбутнього».

О
лена Сем

енова

О
лена Сем

енова

Сашко Волох із педагогом 
продумують наступний хід

ЩОБ БУЛИ ЗДОРОВІ 
КОНИКИ Й КОРОВИ!

що наша дільниця обслуговує дев’ять 
населених пунктів, то ходити доводи-
лося дуже багато. Звісно, часом мене 
підвозили, однак частіше доводи-
лося ходити пішки. Тому велосипед, 
який нашій дільниці презентував 
Фонд, став чудовим подарунком, що 
суттєво економить час і допомагає 

значно швидше надати хворій твари-
ні медичну допомогу. Повірте, дуже 
часто не лише здоров’я, але й життя 
залежить від того, чи вчасно було на-
дано меддопомогу». 

Також Фонд подарував дільниці 
медичні інструменти – щипці для роз-
чищення копит, ніж для розчищення, 
а також фартух і апарат Еверса. 

«Цей апарат особливо потрібний 
для корів, хворих на післяпологовий 
парез, – каже ветлікар. – Дуже часто 
господині в таких випадках вдаються 
до засобів народної медицини, однак 
завдяки цьому апарату лікування є 
дуже ефективним і швидким. Також 
Фонд придбав для нас зонд магніт-
ний. Завдяки йому можна буде легко 
і швидко дістати зі шлунка тварини за-
лізну стружку та дрібні малеві предме-
ти, які часто потрапляють туди разом 
із їжею. Тому щиро вдячна за все це 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Тепер лікувати 
худобу буде легше

З нагоди свята учні влаштува-
ли концерт уже з новою музичною 
апаратурою. Гарні ініціативи ніколи 
не залишаться поза увагою. Місце-
ві жителі тішаться, адже школа, де 
навчаються їхні діти, оновлюється. 
Цьогоріч за бюджетні кошти тут 
встановили 34 енергозберігальні 
вікна.

– Навчання в школі сьогодні не-
можливе  без сучасних технологій. 
Тепер ми можемо проводити різно-
манітні культурні заходи, організову-
вати дозвілля не тільки наших шко-
лярів, але й для села, – каже голова 
ініціативної групи, заступник дирек-
тора Світлана Копитко. – Адже вчи-

телі та батьки хочуть для наших дітей 
кращого майбутнього.

Батьківський та педагогічний ко-
лективи школи ініціювали звернення 
у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
з проханням допомогти придбати 
нове музичне обладнання для освіт-
ньої установи. 

– Знаю, що у вашій школі навча-
ється чимало талановитих, співучих 
дітей. Новеньке музичне обладнання 
їм неодмінно знадобиться. Це вже 
наш другий спільний проект. Мину-
лого разу завдяки Фонду було при-
дбано спортивне обладнання для 
школи, – підсумував представник 
Фонду Василь Шудрук.
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Мені не потрібен весь світ. Я просто хочу мати щось, заради чого буду щоранку вставати з ліжка. 
Жаклін Сюзанн

  Катерина ОСТАПЕНКО
Старовижівський район

  Анна ВОЛОЩУК
Турійський район

нестандартний підхід

найкраще – дітям

ВАСИЛЬ КАМІНСЬКИЙ: «СПЕРШУ 
ТРЕБА НАВЕСТИ ЛАД У 
ДУМКАХ, ТОДІ – В ГРОМАДІ»

У ДВОХ СЕЛАХ ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ 
РЕАЛІЗУВАЛИ ПРОЕКТИ ФОНДУ

Класичні мелодії замість 
дзвінка, фонтан у дворі 
та унікальні класи – усе 

це про навчальний заклад 
поліського села Галина Воля, що 
у Старовижівському районі. Ось 
уже 15 років школу очолює Василь 
Камінський.

Він – корінний житель села Галина Воля. 
Закінчив місцеву школу, згодом – Дніпро-
дзержинський технікум фізичної культури. У 
1989 році розпочав трудовий шлях учителем 
фізичної культури в школі села Рокита. З 1994 
до 2003 року працював у школі села Смолярі. 
За словами Василя Камінського, поворотним 
у житті став 2003 рік. Саме тоді він очолив 
школу в селі Галина Воля. 

«Коли став директором, зрозумів: закладу 
потрібні зміни. Занедбаність ще зовсім нової 
школи (перші школярі прийшли у заклад 1974 
року) мене вразила. У приміщенні завжди 
було холодно, класи маленькі, зі старими 
вік нами, крізь щілини в яких намітало снігу. 
У галиновільській школі зразка 2003 року не 
було ні обідньої зали, ні спеціалізованих ка-
бінетів, а верхній одяг діти залишали просто 
у класі. Навіть санітарних кімнат не було. Тоді 
й вирішив, що працювати треба, неухильно 
дотримуючись настанов, які затямив ще з ди-
тинства: «Працюй так, щоб дітям не було за 
тебе соромно». Відтоді ми, вчителі й батьки, 
почали перетворювати заклад на такий, де 
учням було б добре. Уже 15 років минуло, а я 
щоранку повторюю собі цю настанову», – роз-
повів Василь Камінський. 

Одним із перших завдань Василя Камін-
ського на посаді директора школи стало 
оновлення системи каналізування. Невдов-
зі на потреби учнів пожертвував і власний 
кабінет. На його місці в школі тепер велика 
обідня зала. Новий – маленький, але світлий – 
облаштували просто в коридорі. У 2007 році 
розв’язали і проблему старих вікон. Усі 78 ві-
кон школи замінили на енергоощадні після 
участі навчального закладу в конкурсі мікро-
проектів Українського фонду соціальних ін-
вестицій. 

«У 2008 році розпочали ремонти у класах. 
Відділ освіти виділив кошти на придбання 

У дитячий садок 
села Новосілки від 

Фонду «Тільки разом» 
придбали розвивальні 
меблі для діток, а в 
село Дольськ – музичну 
апаратуру. Проекти було 
успішно реалізовано 
спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
та за сприяння громади. 
Презентував результати 
співпраці радник голови 
Волинської обласної ради, 
очільник фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслав 
Рубльов. 

У селі Новосілки в дитячому са-
дочку, що розташований в місцевій 
школі, навчається 60 дітей. Завідувач 
Наталія Ільчук розповідає: садочок 
тут дуже давно – установа орендує 
приміщення в школі вже 40 років. 

«І меблі, які було закуплено в той 
час, не витримують критики. Діти 
на них граються вже десятки років. 
Зав дяки Фонду і підтримці громади 
ми закупили розвивальні меблі, які 
діти використовують під час гри й 
можуть себе уявляти в ролі перу-
карів, медиків, водіїв і кухарів», – ті-
шиться завідувач дитсадка.

Після успішної реалізації цього 
проекту директорка та вихователі 
хочуть, аби для їхнього дитсадка 
придбали ноутбук, бо комп’ютерної 
техніки тут узагалі немає. А жителі 

повнилися новими одномісними партами, які 
виготовили самотужки. Попри це, очільник 
закладу переконаний, що сутність реформи 
полягає не у нових партах чи навчальних зо-
нах, а в переосмисленні підходів та методів.

Нині Василь Камінський працює над низ-
кою нових проектів. Чоловік переконаний, 
що успіху можна досягнути за будь-яких об-
ставин. Головне – щире прагнення змінити 
життя на краще та гарна команда. 

«У селі Галина Воля понад 20 років немає 
клубу, а в школі – актового залу. Тож я вирі-
шив обладнати у спортивному залі школи 
сцену-трансформер. Шкільний спортзал – це 
єдине приміщення у селі, де можуть відбува-
тися збори громади. Першу частину робіт уже 
виконали. Нині працюємо над виготовленням 
лав. Роботи чимало, але люди небайдужі, ба-
гато допомагають та підтримують, а тому пра-
цюється нам легко», – розповів директор.

Василь Камінський вважає, що саме із та-
ких, здавалося б, дрібних справ складається 
добробут села, цілої громади. Чоловік пере-
конаний, що лише так можна навести лад у 
своїх домівках, на вулицях, у селах та містах, 
а насамперед – у думках. Це особливо важ-
ливо напередодні доленосних для цілої гро-
мади рішень.

«Коли ти живеш у цім краї, то мусиш шаноб-
ливо ставитися до усього, що він тобі дав. Ця 
шана – в маленьких добрих справах, у прагнен-
ні зробити життя інших людей кращим. Прикро, 
що в час, коли на нашу громаду чекають великі 
перетворення, які, я вірю, настануть із утворен-
ням ОТГ, значна частина населення вкрай роз-
чарована та пригнічена. Твердження про те, що 
хай хто прийде, однаково нічого не зміниться, 
усе сильніше засідає в головах людей. Це не-
правильно, адже на виборах ми обираємо май-
бутнє, шлях або розвитку, або стагнації. Я знаю: 
за бажання та підтримки можна втілити навіть 
найсміливіші ідеї. Хай хто здобуде перемогу на 
виборах, усі ми мусимо попрацювати так, щоб 
за рік до нашої громади прагнули доєднати-
ся», – підсумував Василь Камінський.

Втілювати задуми обласна рада 
буде спільно з Турійською ОТГ

Анна Волощ
ук

матеріалів, а ремонтні роботи виконали са-
мотужки. Працювали гуртом: вчителі, техніч-
ний персонал і батьківський колектив. Відтоді 
співпраця не припинялася», – каже Василь 
Камінський. 

Директор переконаний, що саме це стало 
одним із визначальних чинників успіху на-
вчального закладу. Школа однією з перших в 
області підготувалася до запровадження «Но-
вої української школи». У 2016 році класи по-

села, які прийшли оцінити резуль-
тати реалізованого проекту, про-
сять Вячеслава Рубльова допомог-
ти з облаштуванням освітлення та 
транспортним сполученням.

«Від села до дороги на Ту-
рійськ – 3,5 км, до траси Ковель-
Ягодин – 8,5 км. У таких умовах нам 
треба їхати в лікарню, у райцентр 
на ринок. Уже років з 10 в нас немає 
автобуса, яким можна дістатися до 
Ковеля або Турійська», – розповідає 
місцева жителька Ніна Поляк. 

Та додає: в сусідньому селі Оку-
нин, де проживає більш як сотня 
людей, досі немає жодного освіт-
лення. Вячеслав Рубльов переконує 
людей: усі проблеми можна залаго-
дити, якщо робити це спільно.

«Щоб освітлити Окунин, по-
трібно, аби сільська рада написала 

лист-звернення до обласної ради з 
проханням про виділення коштів. З 
обласного бюджету надійдуть гроші 
на встановлення освітлення, але ви 
тут, на місці, маєте знайти кошти на 
те, щоб освітлення провести, – роз-
повідає Вячеслав Рубльов. – Щодо 
транспортного сполучення, то цю 
проблему можна залагодити лише 
після приєднання вашого села до 
Луківської ОТГ. Голова громади може 
розглянути звернення щодо понов-
лення автобусного маршруту. На 
жаль, на рівні облдержадміністрації 
це питання не розв’язують – чинов-
ники не мають впливу на перевізни-
ків, і останні просто відмовляються 
брати участь в конкурсі на маршрут. 
Тому вашому селу потрібно якнай-
швидше об’єднуватися, аби залаго-
дити проблеми».

А в селі Дольськ для місцевої 
школи за сприяння Фонду придба-
ли музичну апаратуру. Попри те, що 
освітній заклад маленький, тут навча-
ється 51 учень, але школа є душею 
села, зазначає директорка закладу 
Руслана Рудець. Аби показати, як діти 
використовують нове обладнання, в 
школі організували концерт.

«Ми чули про проекти від Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» і ви-
рішили, що нам дуже потрібна му-
зична апаратура. Написали проект і 
успішно його реалізували. Наші діти 
отримують величезне задоволення, 
коли можуть співати, виступати, ви-
користовуючи цю апаратуру. В нас 
дуже талановиті школярі, тому така 
підтримка їх окрилює. У нас вели-
чезна співпраця з батьками, з радою 
об’єднаної громади, і це все сприяє 

тому, що ми виховуємо чудових ді-
тей», – каже Руслана Рудець.

Депутата обласної ради дирек-
торка просить допомогти замінити 
дошки в школі. Їх усього п’ять, але їм 
уже чи не півстоліття. Вячеслав Руб-
льов каже: дошки обов’язково замі-
нять на сучасні магнітні, крім того, 
спільно з Турійською об’єднаною 
територіальною громадою працю-
ватимуть над тим, аби в школі замі-
нити вікна на енергозберігальні. 

«Такими маленькими крока-
ми ми розбудовуємо села. Люди ба-
чать, що в населених пунктах вирує 
життя, що їх підтримують. Ми спіль-
но з вами, разом з Ігорем Палицею, 
з його Фондом і далі будемо пра-
цювати, аби наше майбутнє – діти – 
отримували найкращі умови», – під-
креслив Вячеслав Рубльов.

У Дольську з нагоди презентації 
проекту організували концерт Дошкам, які є у школі Дольська, майже півстоліття

Василь Камінський змінив галиновільську 
школу до невпізнаваності 

Анна Волощ
ук

Катерина О
стапенко



ЖИТТЯ8 www.volynnews.com

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 Якщо сьогодні ти не здатний нікого любити, спробуй хоча б нікого не образити. Стівен Кінг

№ 49 (148)  13 грудня 2018 року

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

  Світлана ЗОЗУЛЯ 
Луцьк

artiль ЖИТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕАТРУ

назустріч освітівітрила пам’яті

ЛУЦЬКОМУ НРЦ – 15 РОКІВПЕРША КНИГА ТВОРІВ В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА: 

Культурний проект Lutsk Junior 
Theatre-2018 завершив 
сезон відразу чотирма 

прем’єрами. Драми, комедії, казки, 
плейбек-театр, поетичні читання – 
театральне дійство вражало не 
лише майстерністю юних акторів, 
а й різноманітністю жанрів.

«2018 рік видався неймовірно насиче-
ним. Ми познайомилися з театральними 
колективами з Рівного, Сокаля, Львова, 
Черкас, Авдіївки, Києва, Харкова, Луцька та 
Луцького району. Цьогоріч у проекті взяли 
участь 20 колективів, які показали 29 ви-
став», – підсумовує керівник проекту Ната-
лія Журавльова.

Lutsk Junior Theatre – спільний проект 
Творчої студії Наталії Журавльової та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Його мета – по-
пуляризувати театральне мистецтво серед 
дітей, молоді, осіб з особливими потребами. 
У межах проекту відбуваються творчі зустрі-
чі дитячих театральних колективів з різних 
куточків України. Діти мають можливість 
презентувати свої роботи різній цільовій ау-
диторії, навчитися нових форм театрального 
мистецтва. Учасники проекту проходять тре-
нінг «Методи і практика роботи інтерактив-
ного театру імпровізації» від професійних 
акторів та педагогів. Фонд забезпечує плат-
форму для проведення театральних виступів 

Днями Луцький навчально-
реабілітаційний центр 

відзначив 15 років діяльності. 
В оновленій актовій залі 
зібралися педагоги, 
батьки, школярі. Привітали 
шкільний колектив зі святом 
представники Луцької міської 
ради та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Діти зустріли 
гостей піснями, танцями, 
добрими словами. 

У НРЦ навчаються діти із вадами 
мови, зору, опорно-рухового апара-
ту, затримкою психічного розвитку. 
У закладі – 280 учнів. Школярі не 
лише здобувають знання, а й отри-
мують медичну допомогу та реабі-
літацію.

Директор НРЦ Леся Волинець за-
значила, що у школі навчаються діти 
з усього міста. Попри те, що держава 
переживає важкі часи, адміністрація 
закладу разом з небайдужими людь-
ми роблять усе, аби діти навчалися в 
комфортних умовах. 

Радник Луцького міського голови 
Ігор Поліщук подякував працівникам 
центру за те, що віддають частинку 
душі дітям, а батькам – за розуміння 
та конструктивну співпрацю. 

– Торік за кошти з міського бю-
джету відремонтували актову залу, – 

зазначив Ігор Поліщук. – Плануємо 
проект бюджету на наступний рік, 
в якому будуть передбачені кошти 
на капітальний ремонт гардеробу 
та санвузлів у НРЦ. Ми робитимемо 
все, аби цей заклад покращувався 
і розвивався. Сподіваємося, що ці 
інновації підуть на користь навчаль-
ному процесу та діткам.

Не лишається осторонь проблем 
навчального закладу Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Упродовж 
трьох років він долучався до фінан-
сування обідів для особливих дітей. 
Було реалізовано низку проектів, 
пов’язаних із матеріальним забез-
печенням закладу. Для розвитку ви-
хованців НРЦ у 2017 році облашту-
вали сенсорну кімнату. Результатом 
роботи задоволені і батьки, і педа-
гоги, й діти. Адже кімната оснащена 
стимуляторами зору, слуху, нюху, 
тактильних рецепторів. Перебуван-
ня в ній сприяє нормалізації сну, 
покращенню емоційного стану, зни-
женню неспокою. На початку 2018 
року в НРЦ відбулася презентація 
чергового проекту – облаштування 
однієї з класних кімнат сучасними 
меблями.

Керівник програми «Культура і 
духовність» Дмитро Зінько передав 
присутнім вітання від засновника 
Фонду Ігоря Палиці та вручив дирек-
тору НРЦ сертифікат на 5 тис. грн на 
потреби навчального закладу. 

У День збройних 
сил України, 6 

грудня, відбулася 
презентація видання 
«Соколята» відомого 
волинського поета-
пісняра, композитора 
й виконавця власних 
пісень, який мав досвід 
військової служби та інших 
життєвих і творчих баталій, 
В’ячеслава Хурсенка.

Нагадаємо, 2009 року, в 43, він 
відійшов у вічність, програвши 
боротьбу з цукровим діабетом. 
Саме тоді вирушив на улюблену 
риболовлю в село Шепель Луць-
кого району. Останній спочинок 
митець знайшов у селі Підгайці 
поблизу обласного центру.

Як зазначила на презентації 
його дружина Ольга Хурсенко, за 
життя він і слухати не хотів про 
подібне видання, хоча встиг на-
писати досить багато поезій. Вона 
ж озвучила свою давню мрію на 
першому фестивалі його пісень 
17 вересня 2017-го в Луцьку. У 
рамках проекту «Честь маю» цей 
захід організував Волинський 
благодійний фонд «Рідна Волинь» 
на чолі з Дмитром Глазуновим. 
Режисером-постановником дій-
ства був Віталій Іваницький.

До слова, саме вони й стали 
головними ініціаторами видання 
збірки «Соколята», яка вийшла 
друком у видавництві «Надстир’я» 
також під егідою проекту «Честь 
маю». Наклад видання – 500 при-
мірників. Над книгою працювали 
Ніна Долінчук, Дмитро Головен-
ко, Світлана Політило, Катерина 
Глазунова, Віталій Іваницький та, 
звісно ж, Ольга й Марія Хурсен-
ки, які надали до друку унікальні, 
досі не видані й не заспівані тек-
сти В’ячеслава.

У книзі вони увійшли до розді-
лу «Я жгу свои черновики». Біль-
шість з цих творів – російською. 

і тренінгу, оплачує екскурсійно-культурну 
програму, роботу педагогів з театрального 
мистецтва.

На сцені Волинського академічного об-
ласного театру ляльок виступили театраль-
ні студії «ДогориДриґом» (Луцьк), «Коло» 
(УДЮМК Шевченківського району Львова), 
«Бешкетники» (Луцьк), «Дивосвіт» (Козова 
Тернопільської області), «Школа магії театру» 

(Харків), аматорський театр «Золотий вік» 
(Луцьк), Творча студія Наталії Журавльової 
(Луцьк).

Луцькі «Бешкетники» презентували по-
етичний монтаж «Осіння верстка» за поезією 
Віктора Лазарука. Юні актори створили ат-
мосферу незайманого лісу, озерних плес і 
пташиних співів. Керівник студії, режисер 
Вадим Хаїнський зазначив, що проект при-

свячений 85-річчю письменника. До імпрези 
долучилися не лише діти, а й батьки. Серед 
глядачів – і сам Віктор Антонович. Він висло-
вив захоплення грою маленьких артистів і 
наголосив, що це перша вистава за його тво-
рами.

«Щоб розвиватися, потрібно діяти», – де-
віз аматорського театру «Золотий вік». Його 
актори – люди поважного віку. На Lutsk Junior 
Theatre вони презентували виставу «Вулиця 
мого дитинства». Це лірична розповідь про 
вічне кохання, яке надихає, надає сил жити, 
навіть коли втрачаємо близьких людей.

«Два роки тому я відвідала театральний 
майстер-клас, що його організував Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Після занять з Ната-
лією Журавльовою зрозуміла, що акторство – 
це моє, – розповіла Тетяна Тимощук. – Коли 
син був маленьким, ми часто ходили в театр. 
Навіть подумати не могла, що минуть роки, і я 
з глядачки стану актрисою». 

Ще одна прем’єра «Долина ельфів» за 
участі «Золотого віку» та акторів Творчої сту-
дії Наталії Журавльової об’єднала кілька по-
колінь: дітей, їхніх мам та людей поважного 
віку. 

«Ми експериментували, проте резуль-
татом задоволені. Тому що спілкування до-
рослих і дітей об’єднує. Результати проекту 
Lutsk Junior Theatre свідчать: театральне 
мистецтво популярне серед дітей. Це додає 
впевненості в тому, що воно буде розвива-
тися та процвітати», – резюмувала Наталія 
Журавльова.

Lutsk Junior Theatre об’єднав кілька поколінь

Ірина Ю
зва

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

Учні НРЦ – справжні зірки

Ірина Ю
зва

ХІТИ ЕСТРАДИ Й ВІРШІ З ШУХЛЯДИ

Як було зазначено на презентації, 
Хурсенко у творчому плані воло-
дів цією мовою на одному рівні 
з українською. Крім того, свого 
часу його пісні активно викону-
вали російськомовні виконавці.

«Візьміть мої вітрила» – ще 
один розділ збірки, досить ла-
конічний. До нього увійшли 
пісні-візитівки автора – пере-
вірені роками хіти «Віра, Надія, 
Любов», «Крик белых журавлей», 
«До рідного дому», «На острові 
чекання», «Сповідь» і, звісно ж, 
легендарні «Соколята», що дали 
назву самій книзі. Пісня ж «Село»  
поки менш відома широкому 
колу слухачів. Права на її вико-
нання подарувала групі «Резус 
Блюз» та Інні Кириченко донька 
В’ячеслава Марія, яка успадкува-
ла його творчий доробок.

Документальну цінність для 
сучасників складають життєва 
й творча біографія  В’ячеслава 
Володимировича Хурсенка та 
розділ «В роках моїх така вели-
ка сила», у якому спогадами про 
життя й спілкування з творцем 
«Соколят» поділилися найрідні-
ші люди, близькі друзі та колеги, 
однодумці. 

До нього увійшли й два тво-
ри, присвячені митцю: «Ще осінь 
зовсім молода» (слова Федора 

Савлука, музика Сергія Бабкіна) 
та «Пам’яті В’ячеслава Хурсенка» 
Світлани Бояркевич. 

Не тільки у книзі, а й на її 
презентації гості з Києва, друзі 
Хурсенка – радійниця Антоніна 
Мєдвєдєва й телевізійник Олек-
сандр Бутко, які були свідками й 
подекуди учасниками творчого 
становлення митця, розповіли 
присутнім про моменти творчо-
го та людського спілкування з 
ним. Вони закликали присутніх 
максимально шанувати творчих 
особистостей, тим паче земляків, 
за життя.

Не тільки переповів свою іс-
торію дружби з В’ячеславом, а й 
заспівав його пісні легендарний 
«світязянин» Анатолій Говорад-
ло. Найбільше оплесків гості за-
ходу подарували йому тоді, коли 
він на їхнє прохання виконав без-
смертну композицію «Віра, Надія, 
Любов».

«Це – саме ті цінності, які нам 
сьогодні особливо потрібні», – 
наголосив організатор презента-
ції Дмитро Глазунов.

Того вечора пісні свого леген-
дарного батька виконала Марія 
Хурсенко, а її донечка Аріна ви-
бігла на сцену й енергійно під-
танцьовувала. Добре, що творча 
сім’я має продовження.

Світлана Зозуля

Наклад видання – 500 примірників
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  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк 

  Оксана КУЦИК
Луцьк

слід на землі

обдаровані діти

29 листопада 
минуло 15 років 
із дня смерті 

Івана Фуріва – відомого 
громадського, політичного 
та профспілкового діяча 
Волині. Саме завдяки 
йому сформувався 
сучасний образ Луцька. 
За безпосередньої 
участі Івана Івановича в 
обласному центрі постали 
більшість житлових 
кварталів, медичних і 
культурних закладів, 
шкіл, заводів та об’єктів 
соціального призначення. 
«За Фуріва» газифікували 
обласний центр і запустили 
перший тролейбус.

Із нагоди пам’ятної дати ми по-
спілкувалися з удовою екс-мера 
Луцька Нелею Фурів. Вона розпо-
віла, якою людиною був її чоловік, 
чому його боялися будівельники, за 
що Іван Іванович отримував догани і 
подяки партійного керівництва, а та-
кож поділилася його настановами.

ПОЗНАЙОМИЛИСЯ 
НА ТАНЦЯХ І НЕ 
РОЗЛУЧАЛИСЯ

Іван Фурів народився 9 лютого 
1936 року в багатодітній селянській 
родині на Львівщині. Спочатку 
вчився у місцевій школі, потім – у 
райцентрі Славському. Був одним 
із найкращих учнів у класі. Згодом 
поїхав вступати до Львівського по-
літехнічного інституту. 

«Він не знав, на якому факульте-
ті хоче вчитися. Відразу в приймаль-
ній комісії запитав, де найвища сти-
пендія і забезпечують формою. Так і 
обрав факультет нафтової та газової 
промисловості», – пригадала Неля 
Фурів.

Усі п’ять років навчання Іван Іва-
нович мешкав у гуртожитку. Неля 
Василівна проживала неподалік 
у квартирі, де винаймала кімнату. 
Вчилася на юридичному факульте-
ті. Молоді люди познайомилися на 
танцях. «Пізніше Іван Іванович мені 
зізнався, що звертав увагу лише на 
високих дівчат», – розповіла Неля 
Фурів.

Вони дружили рік. А в будівлі, 
де розташовувався юридичний 
факультет, були також військкомат 

ЙОГО НАЗИВАЛИ 
ГОСПОДАРЕМ МІСТА

і РАЦС. Іван прийшов на останній 
екзамен Нелі. «І коли ми вийшли з 
факультету й проходили повз, ска-
зав: «Зайдімо сюди». Якось так не-
урочисто було. Ще сказав, що буде 
хорошим чоловіком. Ми зайшли, 
подали документи», – пригадує 
Неля Василівна.

За тодішніми вимогами, реє-
страції шлюбу потрібно було чека-
ти місяць. Молоді люди пояснили, 
що тільки закінчили навчання і їм 
потрібно роз’їжджатися, адже вже 
отримали направлення. А щоб за-
лишитися в місті, вони не мали кош-
тів. Завідувачка погодилася розпи-
сати їх через тиждень. 

«Фуріву завжди симпатизували, 
хай де він був і хай які питання зала-
годжував. Йому довіряли... У мене 
навіть не було спеціальної сукні. Ми 
були бідними студентами, а ресто-
ран замовили на гроші, які я отри-
мала після закінчення університе-
ту», – розказала Неля Фурів.

Жінка отримала направлення 
в слідчий відділ Луцького УМВС 
у Волинській області, а Іван Фу-
рів – на видобування в містечко 
Долину. «Розповідав, що там було 
дуже тяжко. Він мешкав у гуртожит-
ку. Працював приблизно місяць. 
Ми з татом пішли до Луцького місь-
кого голови й пояснили ситуацію. 
Вони зробили офіційний запит у 

об’єкт. Сам шукав архітекторів, 
скульпторів, інших майстрів, зби-
рав кошти, їздив вибивати матеріа-
ли... Вийшло. А на засіданні обкому 
партії йому оголосили... догану із 
занесенням в особову справу за те, 
що він за позабюджетні кошти про-
вів будівництво. Коли ж до Луцька з 
нагоди якогось вшанування завітав 
перший секретар КПУ Володимир 
Щербицький, йому показали саме 
меморіал. І Щербицький сказав, що 
ніде в Україні подібного не бачив. 
Принагідно поцікавився, хто орга-
нізував будівництво, і через деякий 
час Фуріву вручили нагороду. Усі 
нагороди отримував за працю. За-
галом він був не політиком, а госпо-
дарем. Його і називали господарем 
міста, адже він усе знав і любив свою 
справу», – пригадує Неля Фурів.

КОЖЕН КЕРІВНИК 
МАЄ БУДУВАТИ 

Після закінчення каденції Іван 
Фурів переніс своє ставлення до 
роботи й на інші посади. Спочатку 
його призначили головою Волин-
ської обласної ради профспілок, а 
згодом – керівником Волинського 
облуправління у справах захисту 
населення від наслідків аварії на 
ЧАЕС.

«Коли Фурів працевлаштував-
ся у профспілки, відразу зібрав 
колектив і поцікавився, що робить 
їхній будівельний відділ. На той час 
у профспілках такого не було. Тож 
першим розпорядженням ново-
го керівника було створити такий 
підрозділ. За Фуріва профспілки 
збудували житло для працівників, 
звели туристичні бази та оздо-
ровчі комплекси (зокрема «Шацькі 
озера», «Лісову пісню», «Світязь», 
«Волиньтурист», – ВН), спору-
дили профспілкову бібліотеку 
та навчально-методичний центр 
профспілок, куди з’їжджалися спе-
ціалісти з усієї України, аби пере-
йняти досвід Волині», – провадить 
Неля Василівна.

Вона розповіла, що Іван Івано-
вич просто не уявляв свого життя 
без роботи: «Навіть коли ми їздили 
у відпустку, він щодня телефонував 
на роботу. Жодної відпустки не до-
був до кінця... Фурів завжди був 
повен усяких планів, працював, як 
машина... Казав, що не можна зупи-
нятися на одному варіанті, а треба 
мати кілька запасних. Цього і я на-
вчилася в нього. Також перекону-
вав, що кожен керівник, незалежно 
від місця роботи, має будувати. Це 
був його девіз. Це він і робив майже 
все своє життя».

Робочий тиждень 11-
річного Дмитрика 

Оліферовича розписаний по 
годинах. Підйом – о сьомій 
ранку. Поспати довше не 
виходить навіть у вихідні, 
коли нема уроків у луцькій 
ЗОШ №15, де навчається 
хлопчик. Зате є заняття 
в Торчинській музичній 
школі та спортивній секції 
з рукопашного бою, а 
ще – танці. Активний 
Дмитрик встигає усюди, 
бо не дозволяє собі навіть 
запізнюватися, не те що 
пропускати секції.

– Мрію бути поліцейським, 
отже, маю бути дисциплінованим, – 
каже він. – Точно розраховую, скіль-
ки часу маю на дорогу додому чи в 
спортклуб, що маю залишити удо-
ма, а що взяти з собою. 

За уроки школяр сідає о пів на 
восьму вечора. Викроює час і для 

ЮНИЙ ЛУЧАНИН – ПІАНІСТ, 
СПОРТСМЕН І ТАНЦЮРИСТ

фантазія», «Квітуча Україна». По-
їздки до столиці влітають батькам у 
копієчку, однак вони вважають, що 
найкраща інвестиція – всебічний 
розвиток дітей. 

Крім фортепіано, Дмитро опа-
новує гру на гітарі, співає в ансамблі 
«Соломрія», займається бальними 
танцями в ансамблі «Юність». Але 
найбільше захоплення хлопчика – 
рукопашний бій. У Всеукраїнських 
змаганнях другого юніорського 
розряду він виборов перше і друге 
місця. Зізнається, що таких резуль-
татів досягнув завдяки регулярним 
заняттям із тренером Дмитром Гри-
сюком.  

– Канікули у сина бувають лише 
півтора місяця влітку. Тоді ми всією 
родиною їдемо на дачу. Там Дмит-
рик катається на велосипеді, грає у 
футбол, купається, ходить з дідусем 
рибалити, – каже мама. – Радію, що 
син не зависає в соцмережах, а ру-
хається і розвивається. 

Через два роки Дмитрик закін-
чить музичну школу. Каже, тоді ще 
більше уваги приділятиме спорту, 
адже планує вступати у військовий 
ліцей. Бо справжні поліцейські ма-
ють бути сильними й витривалими. 

гри на фортепіано. Щоб не докучати 
сусідам, не займається після 21:00. 
Відбій у Дмитрика – о 23:00.  

Мама юного вундеркінда – ви-
кладач Торчинської музичної школи. 
Нині Тетяна Сергіївна перебуває у 

декретній відпустці, доглядає молод-
шого синочка. За словами жінки, до-
рослі не нав’язують  Дмитрику жод-
них уподобань. Син охоче відвідує 
всі заняття, бо йому це цікаво. А про 
те, що працює наполегливо, свідчать 

Дмитрик грає на фортепіано 
по кілька годин на день

численні дипломи та грамоти. Дмит-
рик постійно бере участь у конкур-
сах різного рівня – шкільних, район-
них, обласних і всеукраїнських. 

Нещодавно юний піаніст отри-
мав чергову перемогу на міжнарод-
ному фестивалі-конкурсі «Барвиста 
осінь», що відбувся у Києві. Дмитро 
Оліферович посів перше місце в 
номінації «Інструментальний жанр 
фортепіано» (ІІ вікова категорія). І 
це ще один вагомий результат на-
полегливих занять піаніста. 

– Ця перемога – не тільки моя. 
Вона стала можливою завдяки моїй  
вчительці фортепіано Ользі Воло-
димирівні Козирській. Адже перші 
чотири роки я навчався у Луцькій 
музичній школі №1 імені Фридери-
ка Шопена. Вже два роки навчаюся 
в Торчинській музшколі, – розпові-
дає хлопчик.

Дмитрик не раз брав участь у 
всеукраїнських конкурсах «Зимова 

Івано-Франківськ про те, що в них 
є інженер-нафтовик, дружина якого 
працює в Луцьку. Тоді тільки ухва-
лили план газифікації Луцька, місту 
потрібні були спеціалісти. Іван Іва-
нович відпрацював ще два тижні в 
Долині, а тоді перевівся до Луцька 
як головний інженер газорозпо-
дільної станції (Луцької міжобласної 
контори зрідженого газу, – ВН)». 

Спочатку пара жила у знайомих 
Нелиної мами. Потім молодят по-
селили на газорозподільній станції 
в маленьку кімнатку – сторожку, де 
вони жили кілька місяців. Згодом 
повідомили, що на теперішньому 
проспекті Волі, 8 здають трикімнат-
ну квартиру. Дві кімнати займала 
сім’я лікарів, а одну – Фуріви. Там 
вони жили довго, там народилася 
їхня донька. А потім родина пере-
їхала в квартиру будинку, який спо-
рудили вже за Фуріва.

ГОЛОВНИЙ 
ВИКОНРОБ ЛУЦЬКА

За словами Нелі Василівни, її 
чоловік недовго працював на газо-
розподільній станції. Згодом його 
перевели на посаду керівника  об-
ласного управління ЖКГ.

«У 29 років його обрали місь-
ким головою. На той час він був 
наймолодшим очільником облас-
ного центру в Україні та керував 
майже 11 років. Саме тоді й буду-
вали Луцьк. Більшу частину житла і 
промислових об’єктів у місті звели 
саме за Фуріва. Ні до нього, ні після 
нього стільки в Луцьку не будували. 

Тоді був такий час. Загалом будів-
ництво – це його стихія, хоча він і 
не будівельник за освітою», – каже 
Неля Василівна.

Жінка відзначає, що протягом 
усього життя на першому місці в 
Івана Івановича була робота. Поки 
він був мером, Луцьк завжди по-
сідав перше-друге місця серед усіх 
обласних центрів України за показ-
никами розвитку. Водії, які з ним 
працювали, не витримували його 
темпу роботи. 

«Він прокидався о шостій ран-
ку, робив зарядку вдома, потім біг у 
парк. О сьомій під’їжджала службо-
ва машина й він годину об’їжджав 
місто, оглядав будівництва, обходив 
об’єкти, нерідко десь провалював-
ся, вимазувався в глину... Будівель-
никам було дуже несолодко з ним. 
Його навіть називали головним 
виконробом міста. Уже о восьмій 
збирав планерку... З ним було важ-
ко працювати, адже Іван вважав, 
що всі мають так само, як він, відпо-
відально й енергійно ставитися до 
роботи. Не дивно, що дехто не ви-
тримував такого навантаження», – 
зауважила Неля Фурів.

Головною метою Івана Фуріва 
була саме розбудова Луцька, наго-
лошує дружина. Найважливішими 
об’єктами, зведеними за його спри-
яння, вважає приміщення драм-
театру та меморіал слави. «Фурів 
казав, що в Луцьку нема місця, де 
можна зібрати людей, аби відзна-
чити якийсь важливий захід. Тож 
виявив ініціативу спорудити такий 

з особистого архіву

з особистого архіву
Студентське весілля пара справила 
за підйомні гроші нареченої

Іван Фурів вважав, що кожен 
керівник має будувати
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«Гроші йдуть за 
пацієнтом» – головний 
девіз медичної 

реформи, перший етап якої 
стартував майже рік тому. 
Новації в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун третій 
рік поспіль апробовують 
прогнозовано на первинці.

ПЛАНУВАЛИ І... НЕ 
ВРАХУВАЛИ 

Цьогоріч, як заявили урядовці, у пацієнтів 
нарешті з’явилося право обирати лікаря за 
власними вподобаннями, а не за місцем реє-
страції. Механізм наче простий: приходиш у 
поліклініку чи амбулаторію, обираєш фахів-
ця й укладаєш з ним декларацію. Один лікар 
може обслуговувати не більш як 2000 пацієн-
тів. Відтепер зарплатня сімейного лікаря чи 
педіатра напряму залежатиме від кількості 
декларацій. І такий крок справді позитивний, 
адже нині в Україні дефіцит медиків. Головна 
причина – мізерна зарплатня. Але, розробля-
ючи реформу, пані міністр та інші реформато-
ри вочевидь не врахували багатьох моментів. 

У поліській глибинці – в селах Фарин-
ки, Сос нівка, Волиця та Пнівне Камінь-
Каширського району – люди бояться лишити-
ся без лікаря. На цю округу, а це 4000 людей, 
лише один сімейний лікар – Оксана Кухтей. 
Однак у результаті медреформи половина її 
пацієнтів стануть колишніми.

«Згідно з положенням медреформи, я вже 
набрала 2000 пацієнтів, більше не дозволе-
но. У нас був молодий лікар із Луцька, однак 
через мізерну зарплатню ніхто працювати не 
хоче», – розповідає Оксана Кухтей.

Їхати до найближчої лікарні в райцентр 
близько 20-30 кілометрів, та ще й дорогою, 
яка рясніє вибоїнами. Квиток, з огляду на так 
само «реформовані» пенсії, не з дешевих.

ПОТРЕБА У 
МЕДПОСЛУГАХ Є

І поки в міністерських кріслах роками муд-
рують, як втілити обіцяне, ще торік у Ківер-
цівському районі з ініціативи та за підтримки 
народного депутата Ірини Констанкевич за-
початковано програму «Здоров’я – кожному 
мешканцю села». У її рамках відбуваються ви-
їзні прийоми лікарів у селах в приміщеннях 
ФАПів. Тут же роблять і кардіограми, підбира-
ють окуляри. Огляд проводять терапевт, педі-
атр, акушер-гінеколог, окуліст. І до них завжди 
величезні черги. За день фахівці приймають по 
150-260 пацієнтів. Нещодавно географія про-
грами розширилася й на інші райони округу 
Ірини Констанкевич – Камінь-Каширський, Ма-
невицький та Любешівський. До речі, днями у 
Бірках на Любешівщині прийшла рекордна за 
час дії програми кількість людей – 313.

«Смертність серед сільського населення у 
півтора раза перевищує цей показник у міс-

тах, – розповідає Ірина Констанкевич. – Що 
далі людина від районної лікарні, амбулаторії, 
то менше шансів у неї на ранню діагностику, 
ефективне лікування. Тож ми вирішили: якщо 
ці сотні чи тисячі хворих не можуть отрима-
ти кваліфіковану медичну допомогу, потріб-
но їхати до них. Саме так народилася ідея 
програми «Здоров’я – кожному мешканцю 
села». Нашу ініціативу підтримали головні та 
профільні лікарі районних лікарень, за що їм 
щиро дякую».

А про величезну потребу в медконсуль-
таціях свідчить те, що виїзний прийом лікарів 
подекуди триває з самого ранку й до пізнього 
вечора. 

«У районну лікарню ми їдемо, коли вже 
допече і виходу інакшого нема, – розповідає 
жінка з села Боровне Камінь-Каширського 
району, яка прийшла до окуліста. – Он я стала 
недобачати. Сама собі купила якісь окуляри, 
але за коровами їх загубила. А тут лікарі при-
їхали. То як не прийти перевірити зір?! У рай-
центр я й так не поїхала б».

І так у селах мислить більшість. За буден-
ними клопотами, матеріальною скрутою люди 
нехтують найціннішим – своїм здоров’ям. 

УТОПІЯ, ВІДІРВАНА ВІД 
РЕАЛІЙ

Доступна і якісна сільська медицина – ще 
один постулат медичної реформи. 2018 рік 
найбільше в цьому контексті запам’ятається 
заявою про чергову новацію: на селі буде 
телемедицина – сільських фельдшерів дис-
танційно консультуватимуть вузькопрофільні 
лікарі за допомогою інтернету. Хоча в україн-
ських реаліях це – утопія. 

Аби довести серйозність намірів, на впро-
вадження телемедицини з держбюджету пе-
редбачили спочатку 4, а через кілька місяців 
виділили ще 1 мільярд гривень. А програму 
назвали «Сільська медицина». До слова, чи-
мало сільських ФАПів уже давно забули, коли 
там був хоча б елементарний косметичний 
ремонт. У багатьох навіть немає водопоста-
чання, внутрішніх вбиралень та опалення, 
або ж воно пічне. 

Та владці пообіцяли: відкриють 505 уль-
трасучасних амбулаторій і наочно покажуть, 
що таке телемедицина в дії. Більше того, дер-
жава обіцяє дбати про створення умов для 
молодих фельдшерів та лікарів, у тому числі 
й заохочувати їхати на роботу в глибинку, обі-
цяючи житло. Поки ж за рік із обіцяних півти-
сячі відкрили аж одну амбулаторію у Кірово-
градській області. 

Для Волині на ці потреби було спрямова-
но з тих-таки 5 мільярдів 189,4 мільйона. Як 
повідомили у Волинській ОДА, ці кошти ске-
рують на будівництво та капремонт 15 амбу-
латорій, придбання 130 службових автомобі-
лів та медичного обладнання. Однак, згідно із 
даними порталу ProZorro станом на 4.12.2018, 
лише щодо двох амбулаторій укладено до-
говори на будівництво, щодо семи тривають 
тендерні процедури.

Звичайно, задекларовані зміни у сільській 
медицині вкрай потрібні. Але з постійним не-
дофінансуванням і позиками у МВФ їх годі 
уявити.

Сучасний аналізатор дозволяє робити 
аналіз крові за 20 параметрами лише за одну 
хвилину.

«Тридцять років тому, коли я розпочала 
практикувати в Цумані як гінеколог, на обліку 
було лише двоє онкохворих. А тепер, на жаль, 
чи не щотижня діагностуємо у жінок онко-
захворювання. І цінність відеокольпоскопа в 
тому, що за його допомогою ці хвороби вияв-
ляють на ранніх стадіях, тобто шанси на оду-
жання зростають в рази», – зауважує гінеко-
лог Цуманської райлікарні Валентина Януль.

Цьогоріч допомогти з украй потрібним 
обладнанням вдалося і Любешівській район-
ній лікарні. Як розповів головний лікар Бог-
дан Іванів газеті «Нове життя», здійснено пов-
ний капітальний ремонт флюорографічного 
апарата. Серед переваг роботи оновленого 
обладнання – зниження променевого наван-
таження, зростання пропускної спроможнос-
ті. Ремонт обійшовся у 740 тисяч. Їх виділили 
з фонду соцеконому за ініціативи Ірини Кон-
станкевич.

Офтальмологи Камінь-Каширської райлі-
карні також почали працювати з новим об-
ладнанням – автокераторефрактометром, 
за допомогою якого підбирають пацієнтам 
окуляри та лінзи, а також безконтактним 
тономет ром, який вимірює очний тиск. При-
дбати їх вдалося завдяки фінансуванню із 
районного (300 тис. грн), обласного (400 тис. 
грн) та державного (680 тис. грн, фонд соц-
економу) бюджетів. Останній – теж з поміччю 
парламентаря.

До слова, у 2018 році в Маневицькій ра-
йонній лікарні почав працювати мамограф. 
Обладнання дороге – 1 млн 275 тис. грн. Його 
теж придбали за кошти з фонду соцеконому 
за поданням народного депутата. Ця апарату-
ра потрібна для обстеження молочних залоз і 
дозволяє виявляти новоутворення від 3 мм.

Загалом за минулий парламентський рік 
(вересень 2017 – серпень 2018 року) на роз-
виток закладів охорони здоров’я 23-го округу 
Ірина Констанкевич залучила 3 млн 810 тис. 
грн з фонду соцеконому.

ВІДСТОЯТИ ЖИТТЯ
Останні кілька місяців топ-тема чи не усіх 

зустрічей у районах округу – нестача коштів 
на інсулін. Звернулася до народного депутата 
і «Волинська спілка діабетиків». Видатки на ці 
потреби покривають за рахунок державних 
коштів. Ірина Констанкевич неодноразово 
зверталася з цього приводу і до Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана, і до МОЗ, і 
безпосередньо до Уляни Супрун. Відповідь 
міністерки вразила: кошти на життєво потріб-
ний препарат мають знайти на місцях. 

У Волинській області – 26 тисяч хворих 
на цукровий діабет, 4,5 тисячі з них постій-
но потребують інсуліну, в тому числі майже 
200 дітей.

Врешті з держбюджету гроші на інсулін 
частково виділили. Частину все ж довелося 
передбачати з місцевих бюджетів. Як буде у 
2019 році – питання риторичне.

А з проханнями допомогти з лікуван-
ням пожиттєвих захворювань, у проведенні 
складних операцій до народного депутата 
звертаються дуже часто.

З 1 січня 2019 року в Україні вступить у 
дію закон, який дозволяє трансплантацію ор-
ганів після смерті донора за умови, що він за-
здалегідь надав письмову згоду. 

«Щорічно трансплантації серця потребує 
2 тисячі українців, пересадки нирки – 4 тися-
чі, пересадки печінки – 2-2,5 тисячі. Багатьох 
таких людей, які щодня втрачають надію на 
одужання, я знаю особисто. Їхні історії – це 
найголовніший аргумент моєї підтримки цьо-
го закону», – каже Ірина Констанкевич.

Нардеп піднімала на рівні МОЗ і питання 
щодо включення до нацпереліку основних 
лікарських засобів сучасних препаратів для 
таргентної терапії, тобто тих, які блокують 
зростання ракових клітин. Проблеми вини-
кають у лікарнях, оскільки відсутній чіткий 
механізм здійснення регіональних закупівель 
лікарських засобів, які не увійшли до перелі-
ку. Через таку ситуацію онкохворі змушені пе-
реривати лікування або купувати препарати 
за власні кошти.

«Ми завжди підтримуватимемо людей 
та захищатимемо їхнє право на збереження 
здоров’я», – резюмувала Ірина Констанкевич.

«У 2018 році на фінансування 
медицини в держбюджеті 
передбачили близько 
86 мільярдів гривень. У 
еквіваленті на одного 
жителя України це 2000 
гривень. У держбюджеті-
2019 сума на фінансування 
медицини зросла майже на 
10%, однак, враховуючи 
рівень інфляції і навіть 
елементарне підвищення 
мінімальної заробітної плати, 
це абсолютно не відчується, – 
пояснює Ірина Констанкевич. 
– Фінансування сфери охорони 
здоров’я має бути на рівні 
5% ВВП, а виділена сума не 
дотягує навіть до 3%». 

ЗБЕРЕГТИ РАЙЛІКАРНІ 
Після реформування первинки перейдуть 

до вторинної ланки меддопомоги. 
«Реформа, яку започаткувало нинішнє 

керівництво МОЗ, передбачає створення так 
званих госпітальних округів з мережею ліку-
вальних закладів, у яких обслуговуватиметь-
ся до 200 тисяч осіб. За задумом реформато-
рів, якщо є пряма загроза життю людини, по 
неї приїде швидка. Якщо ж такої загрози не-
має, пацієнт сам мусить прийти до найближ-
чої лікарні округу. І якщо у великому місті 
найближча лікарня госпітального округу – це 
кілька зупинок на громадському транспорті, 
то в сільській місцевості – важкий шлях роз-
битими дорогами на старому автобусі, який 
курсує за незручним розкладом. І добре, 
якщо він ходить взагалі», – пояснює Ірина 
Констанкевич.

У 23-му виборчому окрузі нині вторинну 
допомогу надають шість районних лікарень: 
Ківерцівська, Цуманська, Маневицька, Кол-
ківська, Любешівська та Камінь-Каширська. 
Це поки що. До слова, неодноразово підніма-
ли питання про закриття Колківської лікарні. 
З допомогою Ірини Мирославівни її вдалося 
відстояти.

Аналогічна ситуація щодо закриття була 
і з Цуманською райлікарнею. Зараз вона вже 
на території ОТГ.

«До нашої установи людей звертається 
дуже багато. І не лише через подорожчання 
проїзду до райцентру, але й через відмінну 
якість послуг, які надають лікарі медзакладу. А 
завдяки новітньому обладнанню – відеоколь-
поскопу та аналізатору крові – наші пацієнти 
отримують оперативне і якісне обстеження 
та вчасне діагностування», – розповідає в. о. 
головного лікаря Олена Граузе.

До слова, це обладнання придбано за 
державні кошти з фонду соцеконому завдяки 
Ірині Констанкевич.

Солом
ія Добролю

бова
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ЗАТРИМАЛА 
УЛЬТРАС 
«ЧОРНОМОРЦЯ»
Одеса

Після футбольного матчу між 
командами «Чорноморець» та 
«Ворскла», який проходив 8 грудня 
на стадіоні «Чорноморець» в Одесі, 
поліція затримала вболівальників 
місцевої команди, повідомив у 
Facebook волонтер і громадський 
діяч Роман Сініцин.

Ультрас «Чорноморця» на своєму 
секторі вивісили банер «Кремль, покай-
ся» і назви українських суден, захопле-
них країною-терористом: «Бердянськ», 
«Нікополь», «Яни Капу». Під час гри вони 
використали піротехніку, підсвітивши ці 
банери димами та фаєрами.

Відразу після матчу під сектором 
фанатів поліція влаштувала їм жорстку 
протидію й затримала частину найактив-
ніших.

«Підігнали під сотню «космонавтів» і 
автозаки, людей клали лицем в асфальт, 
добивали лежачих ногами, особливо тих, 
хто намагався питати, за що. У приватних 
розмовах вони кажуть, що «за банер по-
ступила команда «делать жестко», – на-
писав Сініцин.

У Національній поліції розповіли, що 
до Приморського відділу поліції допра-
вили 12 осіб, дехто з них виявив злісну 
непокору поліцейським під час виконан-
ня службових обов’язків. Причину затри-
мання пояснили тим, що вболівальники, 
порушуючи порядок, запалили фаєри та 
підпалили сидіння.

Відзначимо, що керівництво «Чорно-
морця» на початку листопада вирішило 
провести домашній матч проти «Зорі» 
без глядачів. Мотивом для цього стали 
нібито злісні порушення громадського 
порядку на стадіоні під час попередніх 
двох матчів команди.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВІЛЬНА БОРОТЬБА. На чемпіонаті 
України з вільної боротьби серед чоло-
віків, який відбувся у Броварах, учень 
Волинської обласної ШВСМ Михайло Да-
ценко у ваговій категорії 125 кг виборов 
друге місце. Третє місце у ваговій катего-
рії 79 кг здобув вихованець Ковельської 
спортшколи Тимур Романюк.

За підсумками Кубка України серед 
жінок призерами змагань стали: Лілія 
Горішна (чемпіонка у ваговій категорії 
53 кг), Анастасія Остапук (чемпіонка, 
59 кг), Ірина Остапук (друге місце, 62 кг). У 
загальнокомандному заліку команда Во-
линської області на Кубку України серед 
жінок посіла почесне четверте місце.

КОЗАЦЬКИЙ ДВОБІЙ. Волинські 
спортсмени зі змішаних бойових мис-
тецтв взяли участь у Відкритому чемпіо-
наті світу з козацького двобою, який 
відбувався у Харкові з 6 до 10 грудня. На 
почесний п’єдестал виходили 13 спорт с-
менів з Волині, які здобули 17 медалей: 
6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових.

Чемпіонами стали Тимофій Сущук, Ро-
ман Гусак, Ілля Сломінський, Андрій Про-
тасюк, Олег Шрамко, Артур Щегельський. 

«Міжнародний захід зібрав у стінах 
спортивного комплексу «Локомотив» 
більш як тисячу учасників-представників 
усіх регіонів України, були бійці з Біло-
русі, Азербайджану, Туркменістану, Кир-
гизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини 
та Кіпру», – розповів голова федерації 
козацького двобою в області Олександр 
Кулаков.

На змаганнях Волинь була пред-
ставлена найкращими бійцями клубів 
«Прайд», «Легіон» та «Герць». 

фанати

міцні та сильні

бокс

зірки прем’єр-ліга

ЛОМАЧЕНКО, УСИК, ГВОЗДИК... 
ХТО ПІСЛЯ НИХ?

ПІДСУМКИ ФУТБОЛЬНОГО РОКУ 
АБО «ЦИРК» ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ

М Команда І О
1 Шахтар 18 45

2 Динамо 18 38

3 Олександрія 18 36

4 Зоря 18 28

5 Ворскла 18 27

6 Десна 18 24

7 Маріуполь 18 24

8 Львів 18 23

9 Олімпік 18 19

10 Карпати 18 17

11 Чорноморець 18 12

12 Арсенал-Київ 18 8

politeka.net

Усик взяли золото, Денис Берин-
чик завоював срібло, а Тарас Ше-
лестюк та Олександр Гвоздик – 
бронзу.

Секрет тренерського успіху 
криється в унікальній методи-
ці підготовки, його тренування 
не мають нічого спільного з ру-
тиною. Анатолій Миколайович 
кілька разів змушував Усика і 
Ломаченка перепливати лиман в 
шторм – вісім пекельних кіломет-
рів дистанції тренували витрива-
лість і зміцнювали психіку.

Усик також вважає, що конве-
єр талантів – не заслуга системи: 
«У нас немає спеціалізованого 
центру, який готував би малень-
ких боксерів. Хлопці тренуються 
в регіонах, у не зовсім облад-
наних клубах, підвальних при-
міщеннях. У тому ж Казахстані 
держава виховує боксерів, вкла-
дає в них гроші. Навчання, харчу-
вання, форма – якщо ти показуєш 
результат, тобі це дають. У нас 
такого немає». Коли 15-річний 
Олександр уперше прийшов у 
боксерську секцію, його взагалі 
не хотіли зараховувати через вік.

Егіс Клімас, менеджер Усика 
і Ломаченка, зазначає: «Хлопці 
знають, чого хочуть, у них сильно 
розвинена дисципліна. З ними 
ніхто не хоче боксувати».

КОЛИ ВОНИ ЗНОВУ 
КОГОСЬ ПОБ’ЮТЬ?

Гвоздик відновлюється після 
бою зі Стівенсоном і в найближ-
чі місяці навряд чи подарує шоу. 
З Ломаченком така ж історія. 
Василь не сумнівається тільки в 
одному: битися з Менні Пак’яо 
він не буде, тому що не хоче са-
мостверджуватися за рахунок 
пенсіонера. Усик може перейти 
в суперважку вагу і замахнутися 
на британця Ентоні Джошуа. За 
інформацією промоутера Тайсо-
на Ф’юрі Френка Уорена, бій від-
будеться 13 квітня.

Але один топ-поєдинок про-
йде дуже скоро: 15 грудня Артем 
Далакян вдруге захищатиме пояс 
WBA в бою з Грегоріо Леброном.

Уранці в неділю, 
9 грудня, на відомій 
нью-йоркській 

арені Madison Square 
Garden Theater відбувся 
об’єднавчий бій за звання 
суперчемпіона світу за 
версією WBA у легкій 
вазі. Українець Василь 
Ломаченко переміг Хосе 
Педрасу з Пуерто-Ріко за 
очками.

ЧЕРГОВИЙ ТИТУЛ ДЛЯ 
УКРАЇНИ: ЛОМАЧЕНКО 
ІСКРОМЕТНО ЗДОЛАВ 
ПЕДРАСУ

Дванадцять раундів не ви-
значили найсильнішого, і Василю 
присудили перемогу за рішенням 
суддів: 119:107, 117:109, 117:109.

Особливо вдалим та іскро-
метним був для Ломаченка 11-й 
раунд, у якому він двічі відправив 
суперника в нокдаун.

Ломаченко вийшов у ринг 
після травми, отриманої під час 
попереднього бою з Лінаресом, 
та операції на правому плечі. У 
зв’язку із травмою українцю до-
велося перенести дату наступно-
го поєдинку з серпня на грудень. 
У травні Василь нокаутував Хор-
хе Лінареса та відібрав у нього 
пояс чемпіона світу WBA у легкій 
вазі (до 61,2 кг). Згодом українець 
вирішив залишитися у новій ка-
тегорії та відмовився від титулу 
чемпіона світу WBO у другій на-
півлегкій вазі (до 59 кг).

Хосе Педраса не був на ви-
гляд розчавленим після бою і 
сказав, що задоволений своїм 
виступом.

«Я пройшов 12 раундів з най-
кращим боксером світу. Я знав, 
проти чого йду. Думав, що бій 
може завершитися нокдауном, і 
зараз в кінці дня я пишаюся тим, 
що зробив», – сказав Педраса.

Ломаченко заявив, що задо-
волений боєм, адже наблизився 
до своєї мети – об’єднання усіх 

Бій Педраси і Ломаченка

На секторі фанатів «Чорноморця»

Київ

УПЛ дограла зимову 
частину сезону й 
футболісти розлетілися 
на теплі моря. Час 
підсумовувати побачене.

«Шахтар» з величезним на-
пруженням закінчував першу 
частину сезону. З переповненим 
лазаретом, відсутністю лідерів 
у нападі й потужним опором 
суперників, після двох нічиїх зі 
«Львовом» і «Олімпіком» команда 
не надто впевнено діяла навіть 
проти «Маріуполя», дотиснувши 
його тільки в другому таймі.

Для команди Паулу Фонсе-
ки головне, що в Прем’єр-лізі 
нареш ті настала пауза. Після зи-
мових зборів «Шахтар» з усіма 
своїми відновленими футболіс-
тами покаже себе в оновленому, 
куди більш свіжому вигляді. І про 
проблеми останніх турів можна 
буде не згадувати.

У турнірній таблиці всі на сво-
їх місцях: «Шахтар» на першій по-
зиції з солідною перевагою над 
«Динамо»; серйозний відрив від 
конкурентів у боротьбі за третє 
місце має «Олександрія», яка в 
цьому сезоні сконцентрувала-
ся суто на внутрішній першості, 

чемпіонських титулів.
«Я став трохи ближче до своєї 

мрії. Звичайно, хочу ще два по-
яси. Можливо, наступного року 
ми зможемо провести бій з Майкі 
Гарсією», – сказав Ломаченко.

Також український боксер 
віддав належне супернику. «Він 
справжній воїн, він робив дуже 
хорошу роботу. Моя повага Пед-
расі, його команді», – подякував 
Ломаченко пуерториканцю.

Щодо травми, яку українець 
отримав у травні, то його плече 
дискомфорту не завдало.

«З плечем усе гаразд, жодних 
проблем. Почуваюся здоровим 
на 100%», – сказав Ломаченко.

ЗВІДКИ СТІЛЬКИ 
ТАЛАНТІВ?

Отож, у грудні Україна зміц-
нила позиції в боксерській ту-
совці. Олександр Гвоздик здобув 
пояс WBC в напівважкій вазі, від-
правивши Адоніса Стівенсона в 
лікарню, а Василь Ломаченко в 
об’єднавчому бою переміг Пед-
расу. Українських боксерів пова-
жають по всій планеті.

За версією авторитетного 
журналу The Ring, який видають 
уже 96 років, найуспішніший 
представник України – легковаго-
вик Василь Ломаченко. Видання 
складає список найкращих бок-
серів світу незалежно від вагової 
категорії, і Ломаченко зараз в ньо-

му на першому місці – так високо 
українці ще не діставалися. 

Олександр Усик розташував-
ся в рейтингу на четвертій пози-
ції, але в першій важкій вазі він 
король. Непереможний боєць – 
абсолютний чемпіон світу в своїй 
категорії. Усик володіє поясами 
найпрестижніших версій: WBA, 
WBC, WBO і IBF.

Далакян і Гвоздик взяли поки 
по одному поясу, але їхні більш 
титуловані товариші мотивують 
до успіху. Наприклад, в чемпіон-
ському бою проти Стівенсона за 
Гвоздика у рингу вболівали і Ло-
маченко, і Усик. 

Усі четверо не так давно від-
значили 30-річні ювілеї і виросли 
на успіхах братів Кличків – титули 
Віталія та Володимира виразно 
виступили рушійною силою їхніх 
перемог. Може здатися, що чоти-
ри чемпіони одного покоління в 
різних вагових категоріях – це за-
слуга системи підготовки в Украї-
ні, але самі бійці з цим не згодні.

«Кличко тренувався у німець-
кого тренера, коли перейшов у 
професіонали і переїхав до Ні-
меччини. Хочу вас засмутити, але 
української школи боксу сьогод-
ні немає», – впевнений Ломачен-
ко. Василя всього навчив батько 
Анатолій. Ломаченко-старший 
зібрав найуспішнішу олімпійську 
збірну в історії України – на Іграх 
2012 року в Лондоні його син і 

Іспанія

Лідер «Барселони» 
Ліонель Мессі купив 
літак у США. Покупка 
обійшлася аргентинцеві 
в $15 млн. 

Літак потрібен Ліонелю, 
щоб частіше разом з сім’єю 
літати в рідну Аргентину.

«Гольфстрім V» має 16 
сидячих місць, дві ванни, 
дві кухні й душ. Зараз літак у 
Буенос-Айресі.

На борту намалювали 
число 10, яке символізує но-
мер гравця, а на сходинки 
трапа нанесли імена членів 
сім’ї Ліонеля.

facebook.com
/rom
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не беручи участі в єврокубках; 
піднялася на четверту сходинку 
«Зоря» зі своїм більш ніж солід-
ним складом.

Точиться неймовірна бороть-
ба за потрапляння в першу шістку, 
практично безнадійно тоне «Ар-
сенал» на дні турнірної таблиці, а 
«Карпати» і «Чорноморець»  з хао-
сом у діях своїх власників перебу-
вають в зоні перехідних матчів. 

«Чорноморець» навряд чи 
зможе піднятися в турнірній таб-
лиці. Після домашньої поразки 

від «Ворскли» головний тренер 
моряків Ангел Червенков під-
твердив, що взимку клуб зали-
шить ще 6-8 гравців. Як у таких 
умовах тренерському штабу ря-
тувати команду й утримувати її на 
плаву – загадка.

Усі там, де й мали б бути.
Цирк – саме таким словом 

описав директор «Карпат» Олег 
Смалійчук те, що відбувалося на 
зборах команд УПЛ минулого 
тижня. Зборах, які так і не поча-
лися, адже на зустріч не приїхали 
представники шести клубів.

Замість розв’язання нагаль-
них питань український футбол 
«подарував» лише нові скандали, 
а також ще більше непорозумінь. 

«Динамо», «Зоря» й «Олім-
пік» вимагають відставки Томаса 
Грімма, «Карпати» – Лучано Лучі, а 
формат Прем’єр-ліги на наступний 
сезон, як і раніше, висить у повітрі.

Відвідуваність же тим часом 
і далі «тішить». Жалюгідні 2756 
уболівальників на матчі «Карпа-
ти» – «Динамо», 330 глядачів на 
поєдинку «Олімпік» – «Десна», 
1400 на «Олександрія» – «Львів» 
та й 1576 осіб на грі «Зорі» проти 
«Арсенала-Києва» теж не дода-
ють оптимізму.

МЕССІ КУПИВ 
ЛІТАК, ЩОБ 
ЛІТАТИ НА 
БАТЬКІВЩИНУ

Літак Мессі

urgente42.com

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ, 
З ЯКОЮ ЧЕМПІОНАТ 
ПІШОВ ЗИМУВАТИ
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традиції смачно і корисно

домашня ферма

їжа – ліки

без відходів ОГІРКОВИЙ РОЗСІЛ

НЕМА М’ЯСА НАД СВИНИНУ, 
НЕМА РИБИ НАД ЛИНИНУ КАША З МАКОМ 

НЕ ДАСТЬ 
ВІРУСАМ ШАНСІВ  

МЕНЮ ДЛЯ 
КУРЕЙ-НЕСУЧОК

КАША З КАПУСТОЮ
Ця страва ідеально підходить до пос-

ту. Підсмажити в олії моркву і цибульку, 
додати промиту квашену капусту. За-
лити водою і довести до кипіння. Тоді 
всипати удвічі менше крупи (арнаутки 
або пшона). Пшоно треба попередньо 
ошпарити окропом і додати більше 
води. Тушкувати до готовності, припра-
вити спеціями до смаку. 

КАПУСТА 
ПО-ГРУЗИНСЬКИ

3 кг капусти порізати великими 
квад ратами, солодку перчину покраяти 
соломкою, 2 великі морквини натерти 
на тертці для моркви по-корейськи, пу-
чок петрушки посікти, 2 головки часни-
ку пропустити через прес. Усе викласти 
у велику емальовану миску. 
Розсіл: • 1,5 л води • 1 скл. цукру 
• 0,5 скл. рафінованої олії 
• 2,5 ст. ложки солі (з чубком) • півпачки 
приправи до моркви по-корейськи
• 0,5 ч. ложки куркуми (для кольору) 
• 2 ст. ложки оцту • 2 лаврові листки 
• 2-3 шт. гвоздики • чорний і червоний 
перець – до смаку

Складники заварити й залити кипля-
чим розсолом капусту. Як охолоне, зці-
дити і ще раз довести до кипіння й зали-
ти капусту. Поставити гніт і, як охолоне, 
сховати в холодильник. Капуста готова 
наступного дня. 

ПЛОВ ІЗ ГРИБАМИ  
• 4 скл. води • 2 скл. рису 
• 0,5 кг печериць • 2 зубці часнику 
• 1 цибулина • 1 морквина • 50 мл олії 
• сіль та перець до смаку

Свіжі гриби вимити, нарізати неве-
ликими шматками. З цибулі та моркви 
зробити засмажку. Всипати туди гриби й 
тушкувати ще 3-4 хв. 

Рис промити, додати до овочів і 
просмажити 2 хв усе разом. Переклас-
ти смажені овочі з рисом у каструлю з 
товстим дном, залити окропом. Вкинути 
цілі очищені зубці часнику та досолити 
за смаком.

Довести плов до кипіння, накрити 
кришкою і варити 20 хв на повільному 
вогні.

смачного

Дієтологи рекомендують їсти 
сушений виноград для гарного 
травлення, швидкого обміну 
речовин і профілактики закрепів. 

А ще родзинки здатні вилікувати 
нервову систему, позитивно вплину-
ти на серце, судини, печінку й навіть 
легені.

Однак є і застереження: родзинки 
протипоказані хворим на цукровий 
діабет або схильним до розвитку спад-
кового діабету. Адже в них концентру-
ється цукор, що збільшує рівень глю-
кози у крові.

Вважається, що сушені ягоди тем-
них сортів винограду набагато корис-
ніші за білі родзинки. Для розхитаних 
нервів дуже корисний такий настій: 
вимити й просушити 2 ст. ложки ро-
дзинок, залити звечора окропом і за-
лишити на ніч. Зранку натще випити 
рідину, а родзинки з’їсти протягом 
дня.

Щоб зозулясті неслися цілий рік, вони мають 
повноцінно харчуватися, не перемерзати і 
мати комфортні умови в курнику.

Важливо, щоб там була гарна витяжка, тоді 
птахи дихатимуть свіжим повітрям. Також у при-
міщенні має бути вода. Слідкуйте, щоб вона не 
замерзала. Раз на тиждень курочкам дають пити 
вітамінну воду – в поїлку кидають 2 драже поліві-
тамінів, які призначають людям. 

Наступний етап – корм. Він має складатися з різ-
них компонентів. Наприклад, ячменю, пшениці, ві-

НЕРВИ ЗАСПОКОЯТЬ 
РОДЗИНКИ 

Ароматні солоні чи 
мариновані огірочки – 
чудова закуска під 

час будь-якого святкового 
застілля, прекрасний 
гарнір до м’яса і риби, 
незамінний інгредієнт 
багатьох смачних салатів. 
А от огірковий розсіл часто 
виливають, хоча він може 
згодитися. Досвідчені 
господині стверджують, що 
розсіл просто незамінний 
помічник у господарстві.  

Ліки проти похмілля. Якщо 
напохваті нема домашнього суп-
чику чи бульйонного кубика, цей 
чарівний еліксир допоможе вга-
мувати головний біль після тіс-
ного спілкування з алкоголем під 
час гучної вечірки.

Органічний гербіцид. Якщо 
огірковим розсолом полити набрид-
ливі бур’яни на дачі, площа зарослої 
ділянки помітно зменшиться. 

Ліки проти розладів шлун-
ка. Розсіл здатен нейтралізувати 
дію шкідливих шлункових бакте-
рій і позбавити від нудоти. До того 
ж, невелика його кількість здатна 

збалансувати рівень кислотності 
шлункового соку.  

Напій для спортсменів. Про-
фесійні спортсмени і фанати фітне-
су присягаються, що огірковий роз-
сіл має дивовижну дію. Мінерали і 
солі-електроліти, що входять до 
його складу, допомагають попов-
нити втрату вологи та мінеральних 
солей, що виділяються з потом під 
час фізичних навантажень. Вжи-
ваючи невелику кількість розсолу 

після тренувань, можна зняти біль 
у м’язах (крепатуру). 

Засіб проти м’язових судом. 
Натрій, калій, магній і хлорид 
кальцію, які містяться в розсолі, 
допоможуть успішно подолати 
цю проблему. Тільки не перебор-
щіть: дорослій людині достатньо 
100 г розсолу на добу. 

Допомога при сонячних 
опіках. Розсолом слід обережно 
протерти вражені ділянки шкіри. 

Страждання полегшить оцет, який 
міститься в розсолі.  

Антиоксидант. Огірковий роз-
сіл багатий на вітаміни С, Е. Як і інші 
антиоксиданти, ці вітаміни борють-
ся з вільними радикалами і допо-
магають імунній системі захищати 
організм від таких хвороб, як рак. 

Хворе горло. Сіль і оцет в 
розсолі без проблем знищують 
бактерії у хворому горлі. 

Чистий мідний посуд. Якщо 
банячки перед чищенням нена-
довго замочити у розсолі з-під 
кислих огірків, вони блищати-
муть, як нові. 

Допомога метаболізму. Роз-
сіл здатен прискорити обмін речо-
вин. Однак зловживати напоєм не 
варто, оскільки він містить багато 
солі, яка утримує воду в організмі. 

Розсіл розтопить будь-яку 
кригу. Рятувальники США викорис-
товують розсіл для розблокування 
вулиць від крижаного полону. 

Маринад. Огірковий розсіл 
ідеально маринує м’ясо чи рибу. 
У ньому також можна замарину-
вати курку-гриль. Розсіл не прос-
то зробить м’ясо м’якшим, а й 
надасть пряного смаку завдяки 
різноманітним спеціям.  

У період масового поширення ГРВІ 
натуропати радять харчуватися 

їжею рослинного походження. 
Наприклад, тибетською кашею. 
Варити ї ї треба з будь-якої 
цільної крупи (не рекомендовано 
використовувати посічену). 

Гречку, пшоно чи рис просмажити 
2 хв на розігрітій сковороді й засипати 
в каструлю з окропом із розрахунку 2:1. 
Варити слід 7 хв на великому вогні, 3 – на 
середньому й 2 – на зовсім слабкому. Тим 
часом 3 ст. ложки оливкової чи іншої олії 
просмажити на сковороді й улити в уже 
готову кашу. Бажано додати не звичайну 
кухонну, а морську сіль, багату на мікро-
елементи, а також 1 ст. ложку маку.

Тибетські лами вважають таку кашу 
надзвичайно корисною їжею. Якщо про-
тягом певного часу їсти тільки її, очищу-
ється травний тракт і виділяється енергія. 
Ще тибетці радять пережовувати кожну 
ложку каші 21 раз, при цьому сидіти 
рівно, не горбитися. Обмежень 
у кількості такої їжі нема: 
їжте досита – хоч би й 
відро каші на день. 
Запивати найліпше 
водою, підкис-
леною яблуч-
ним оцтом. 

До Різдва українці здав-
на кололи свиней, яких 

традиційно утримували в 
господарстві. Зазвичай 
розводили породу з ши-
рокою круглою спиною, 
міцними ногами й гострим 
писком. З гостроспинних, 
казали, не буде сала. 

Цікаво, що пасли свиней 
великими гуртами, як рога-
ту худобу. Для цього наймали 
пастухів-свинарів. На пашу ви-
рушали ранньої весни й вигу-
лювали тварин аж до Покрови, 
або й до першого снігу. Свиней 
випасали на бур’янах і стерні, 
щоб вибирали вимолочене зер-
но. Заганяли у ліс під дуби – на 
жолуді, від яких вони швидко 

набирали вагу. Взимку три-
мали у хлівчиках, куди заганяли 
на молодику, щоб шкура і сало 
були молоденькі та м’якенькі. 

Колоти кабанів у давни-
ну мав уміти кожен господар. 
Проте перевагу віддавали 
професійним коліям, які були 
в кожному селі. Ця процедура 
мала певні особливості. Колії 
мали дбати про фахову бездо-
ганність. Вони не ходили об-

вса, комбікорму для курей, соняшникового насіння. 
Під час морозів корисно годувати курочок 

пророслим зерном пшениці та висівками. По-
пулярною в господарів є наступна суміш: 1 кг 
дріжджів розводять у відрі теплої води й лишають 
приблизно на годину, щоб забродили. Потім до-
дають пшеничні висівки і розмішують. Суміш має 
бути, як густа сметана. Відставити ще на 2 год. Та-
кою пастою курей годують двічі на тиждень. 

мивати мертвих, не мали права 
здирати шкуру з падла, а в де-
яких місцевостях і полювати. 

Не годилося навіть ударити 
ногою кота чи собаку. До-
зволялося колоти лише тих 

тварин, м’ясо яких споживали. 
Не брали в колії гицелів та їхніх 
дітей, жебраків та волоцюг.

Свиней не різали до зимо-
вого Миколи, щоб м’ясо і сало 
не червивіли; у пісні дні тижня – 
понеділок, середу і п’ятницю, бо 
сало і м’ясо будуть слизькі; на 
третій фазі місяця, бо свинина не 
лежатиме, зогниє. Не годилося 
колоти кабана, коли в селі хтось 
помирав: «Як у селі мрець, сало 
пропаде». 

битися. Обмежень
акої їжі нема: 
хоч би й 
день.

ліпше
с-

sad.net.ua

livejournal.com

Розсіл – незамінний 
помічник у господарстві
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Піклуючись про красу, треба починати із серця та душі, інакше жодна косметика не допоможе. 
Коко Шанель

ОВЕН (21.03 – 20.04). Бажано 
не квапити події, інакше ви не зможе-
те об’єктивно розрахувати свої сили. 
Приділіть достатньо часу залагоджен-

ню давніх проблем в особистому житті. 
Самі вони не зникнуть. Можлива цікава ділова 
зустріч, яка багато що змінить.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Робо-
та й робота… Так можна впасти в тугу. 
Варто хоча б кілька вечорів присвя-
тити родині або друзям. Зірки кажуть, 
що люди, які увійдуть до вашого життя 
цього тижня, запропонують свіжі ідеї і відкриють 
нові перспективи.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Більше впевненості у власних силах! І, 
що дуже важливо, зберігайте емоцій-
ну рівновагу. На вас чекають бурхливе 

особисте життя й цікава творча діяль-
ність. Доведеться працювати не покладаючи 
рук, але це принесе успіх і прибуток.               

РАК (22.06 – 22.07). Стосунки 
з колегами будуть особливо сильно 
залежати від вашої поведінки, актив-
ності і здатності виявити ініціативу. 
Будьте обачні, бо можливі несподівані 
конфлікти, яких було б бажано уникнути. На вас 
чекають приємні новини. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Що менше 
амбіцій у кар’єрному питанні ви вияви-
те, то успішнішими будуть досягнення 

за мінімальних витрат сил і нервів. Вам 
доведеться потрудитися, але результат 

буде того вартий.
ДІВА (24.08 – 23.09). Не варто 

намагатися форсувати події. Просто не 
звертайте уваги на проблеми – й вони 
розв’яжуться самі собою. Ви здатні 
опинитися зовсім близько до бажаного 
і навіть його отримати, якщо не будете розміню-
ватися на дрібниці. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Від-
киньте всі амбіції й постарайтеся 
поводитися скромно. Добре було б 
зробити ті справи, які важливі для вас 

в першу чергу, інакше ви можете захо-
питися розв’язанням чужих проблем. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Своєю активністю ви зможете зміцни-
ти позиції в професійній сфері. Ваш 
життєвий потенціал буде на висоті. 
Можливо, доведеться переглядати дея-
кі свої принципи. Але все виявиться на краще. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Свої 
плани і задуми краще зберігати в сек-
реті, тоді буде більше шансів реалі-
зувати їх. Подумайте про підвищення 

вашого професійного рівня. Можете смі-
ливо йти на ризик, імовірність досягнення успіху 
досить велика.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ви мо-
жете отримати привабливу ділову про-
позицію, але її все ж варто розглянути 
з усіх боків, а не відразу приймати. Ві-
рогідні знайомства з корисними людь-
ми. Вдасться залагодження серйозної проблеми.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Умін-
ня швидко орієнтуватися в складній 
обстановці стане визначальним факто-
ром. Коли фінансові справи зажадають 

від вас швидких рішень, постарайтеся 
бути на висоті. Виявіть розумну обережність і не 
вірте тим, хто вам лестить.

РИБИ (21.02 – 20.03). Незапла-
нована цікава зустріч може призвести 
до укладення вигідної ділової угоди. 
Гарний час для роману і створення 
сім’ї. Якщо вона у вас вже є, приділіть 
більше уваги дітям. 

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

13 грудня – Андрій, Аркадій
14 грудня – Наум, Філарет
15 грудня – Іван, Панас, Андрій, 
Стефан
16 грудня – Сава, Серафим, Федір
17 грудня – Іван, Варвара, Уляна, 
Геннадій
18 грудня – Анастас, Захар, Сава, 
Анастасія, Гурій
19 грудня – Микола

13 грудня – Андрій, Аркадій

іменинники тижня

погляд у минуле ПЕРШЕ SMS НАДІСЛАЛИ 
З КОМП’ЮТЕРА

– Як ти можеш терпіти свою жінку? 
Вона ж вічно бурчить, пиляє, чіпляється до 
кожної дрібниці. Вона хоч колись буває у 
доброму гуморі?

– Та не дай Боже! Коли в доброму гумо-
рі, вона ще й співає!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На співбесіді:
– Назвіть ваші сильні риси.
– Наполегливість!
– Спасибі, ми зв’яжемося з вами.
– Я зачекаю тут.

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

Абсурдно стверджувати, що жінки не 
мають логіки; ви ж не заперечуєте існу-
вання атомів лише тому, що ніколи їх не 
бачили.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чула, ти розійшлася з хлопцем. 
Чому?

– А ти змогла б жити з людиною, яка ку-
рить, п’є, лається матом та ще й б’ється?

– Звичайно, ні!
– Ось і він не зміг.

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

– Зустрічаюсь із двома чоловіками й не 
знаю, кого вибрати...

– А що тобі серце підказує?
– Серце підказує: не страждай дурнею, 

чоловік дізнається – приб’є!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Добрий день, мені потрібні антиде-
пресанти.

– Ви маєте рецепт?
– А свідоцтва про шлюб уже недостат-

ньо?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скажи, а чому ти так пізно одружив-
ся?

– Розумієш, перш ніж наважитись на та-
кий серйозний крок, я хотів мати надійний і 
постійний дохід.

– І ти тепер його маєш?
– Так, я отримую пенсію за віком. 

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

Мій учитель казав, що коли намагаєшся 
зробити людей добрими, мудрими, помір-
кованими, великодушними, то зрештою не-
минуче виникає бажання повбивати їх усіх!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оголошення в туалеті: «Користуйтеся, 
будь ласка, щіткою!».

Внизу напис: «А можна папером? Щіт-
кою дуже боляче!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина затягнула чоловіка до ма-
газину парфумів. Підходить продавець-
консультант:

– Я можу вам чимось допомогти?
Чоловік: 
– Можете. Виженіть нас звідси, будь ласка!

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

Боротьба жадібності зі скнарістю нази-
вається торгівлею.

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ба

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 13–19 грудня
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У грудні 1992 року 
було надіслано 
перше у світі 

SMS. Технологію 
коротких мобільних 
повідомлень розробив 
британський інженер 
Нейл Папуорт.

Програміст компанії 
Sema Group тестував нову 
технологію для операто-
ра стільникового зв’язку 
Vodafone. Під час чергового 
експерименту написав дру-
гові два слова: «Щасливого 
Різдва».

Перше SMS Папуорт від-
правив з комп’ютера. Тех-
нологію спочатку тестували 
співробітники мобільних 
операторів. Згодом налаго-
дили пряме листування між 
мобільними пристроями.

Спочатку SMS були не 
надто популярними. Одне 

повідомлення вміщало 
160 символів англійською і 
німецькою мовами, 70 – ки-
рилицею та ієрогліфами.

Конкурентами SMS у 
1990-х були пейджингові 
сервіси. Вони працювали за 
іншою технологією: потрібно 
було подзвонити в спеціаль-
ну службу, назвати номер 
абонента і продиктувати 
текст. Потім його відправля-
ли на пейджер.

new
s.tts.lt

Перше мобільне повідомлення 
надіслали 26 років тому
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ПОНЕДІЛОК 17 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!
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

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.45, 

19.30, 23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.55 Енеїда
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цікаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу 19.00 Разом
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50 Т/с «Дірк Джентлі»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 UA:Біатлон. Студія
22.15 з Майклом Щуром
22.45, 02.30 Складна розмова
23.30 Телепродаж Тюсо
01.40 Розсекречена історія
04.20 #NeoСцена

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

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

09.30, 11.25, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку -7»
14.35 «Сімейні мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретні матеріали»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «За правом 

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

«Шанхайський 
полудень»

01.45 Х/ф «Артистка»

05.50, 00.40 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.55 Все буде добре! 16+
09.00, 19.00, 23.40 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.00 Зважені та щасливі 
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+

03.00 Зона ночі
03.30 Абзац
05.09, 06.19 Kids Time
05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.20 Х/ф «Голос монстра»
08.30 Х/ф «Я вбиваю 

велетнів»

02.50 Х/ф «Зайчик»
04.10, 05.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 01.50 
«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 
на відпочинку»

13.50 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

15.50 «Чекай на мене. 
Україна»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «За сірниками»

04.30 Скарб нації
04.40 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 Секретний фронт. 

Дайджест
10.35, 13.15 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
15.00, 16.20 Х/ф 

«Трансформери-3: 
Темний бік Місяця»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Обмани себе»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Чорнокнижник»
02.35 Т/с «Прокурори»
03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Король 
сноуборду»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
19.00 Вечірка 2
21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У. 

Новий рік
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 «Квіти дощу»
23.30 Х/ф «Білосніжка та 

Мисливець»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.30 Х/ф «Затура»
12.30 Х/ф «Робот Чаппі»
15.00 Х/ф «Трон: 

Спадщина»
17.40, 02.30 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 19 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
19.46 Д/с «Океан Вет»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 «Коло мрій»
18.30, 01.40 Футбол. Клубний 

чемпіонат світу-2018. 
Півфінал

20.30 Д/с «Життя з левами»
21.25, 04.05 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Корупція в деталях
23.30 Телепродаж Тюсо
03.15 Наші гроші
04.50 Лайфхак українською
05.05 #KіноWALL

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

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

09.30, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку -7». 
12 с.

14.35 «Сімейні мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретні матеріали»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
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 «Белль»
02.20 «Світське життя 2018»

05.45, 00.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.40 Все буде добре!
08.45, 19.00, 23.45 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.45, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

12.55 Битва екстрасенсів 
16+

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

03.00, 02.15 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.30, 01.20 Київ вдень та 

вночі 16+
08.29 Т/с «Кохання 

03.30 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Марафон. Диво 
починається»

10.25, 12.25 Х/ф «Підірвіть 
банк»

12.00, 17.40 Новини
12.50 Т/с «Вогнем і мечем»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.05, 13.20 Х/ф «Останні 

лицарі»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Імперія вовків»
02.00 Т/с «Прокурори»
02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Русалонька»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У. 

Новий рік
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 «Квіти дощу»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.30, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»
17.00, 19.00 Екси 16+
23.00 Х/ф «Закляття»
02.10 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 18 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 

Америки
17.10 «Своя земля»
17.36 «100 років історії»
18.00 Серіал
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.50, 

19.30, 23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
19.00 Спільно
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50 Т/с «Дірк Джентлі»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Перша шпальта
23.30 Телепродаж Тюсо
01.40 Розсекречена історія
02.30 Складна розмова
04.10 Лайфхак українською

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»

13.00 «Міняю жінку»
14.30 «Сімейні мелодрами»
15.30 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретні матеріали»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «За правом 

любові»
21.45, 23.45, 00.50 

«Інспектор. Міста»
01.40 Х/ф «Артистка»

05.45, 00.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.50, 15.25 Все буде 
добре!

08.50, 19.00, 23.45 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.55, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

12.55 Битва екстрасенсів 
16+

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

03.40 Служба розшуку дітей
03.45, 02.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.00 Київ вдень та 

вночі 16+

03.30 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.25, 12.25 Х/ф «Жандарм 
і інопланетяни»

12.50 Т/с «Вогнем і мечем»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Міміно»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 08.45, 12.45, 15.45 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф 

«Випробування вогнем»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Останні лицарі»
01.45 Т/с «Прокурори»
02.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Школа 

монстрів: 
Електрично»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У. 

Новий рік
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 «Квіти дощу»
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»

10.00, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.50 Т/с «Відчайдушні 

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

щастя»
23.00 Х/ф «Мара»

ЧЕТВЕР 20 грудня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

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

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45, 

22.00, 00.30 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.42 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Євромакс
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Селище янголів»
23.00 Завтра сьогодні
03.00 Джем

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

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

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

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

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Складна розмова»
17.36 100 років кіно
18.00 Серіал
19.46 Д/с «Сироти дикої 

природи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промінь живий
18.20, 01.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

19.55 #ВУКРАЇНІ
20.30 Д/с «Життя з левами»
21.25, 03.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в 

деталях. Дайджест
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Букоголіки
23.30 Телепродаж Тюсо
04.10 Лайфхак українською
04.25 #МузLove

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.25 
«ТСН»

09.30, 11.20, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку -7». 
13 с.

14.35 «Сімейні мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретні матеріали»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «За правом 

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

2018»
01.00 Місто

05.45, 01.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.45 Все буде добре! 16+
08.50, 19.00, 00.00 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.50 МастерШеф 12+
12.55 Битва екстрасенсів 

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

щасливі 12+

03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.30, 02.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.30 Т/с «Кохання 

03.30 «Орел і Решка»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.15 Х/ф «Оскар»
12.25 Х/ф «Зразкові 

родини»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Хід у 

відповідь»
01.30 Х/ф «Справи серцеві»

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
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 «Ягуар»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.35, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.30 Д/ф «Міф»
23.50 Х/ф «Ордер на 

смерть»
01.35 Т/с «Прокурори»
02.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол 
с трьома 
золотими 
волосинами»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
21.00 Одного разу 

під Полтавою
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 «Квіти дощу»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.30, 22.10 Т/с «Чаклунки»
10.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
23.10 Х/ф «Закляття 2»
02.55 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 21 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 Знай більше!
12.15 Т/с «Селище янголів»
13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 SKYPE- інтерв’ю
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій

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

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

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

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

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 100 років 
літератури

19.46 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.40 Т/с «Еліза»
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.20, 01.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 7.5 км. 
Жінки

19.50 Перший на селі
20.30 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00, 04.20 Лайфхак 

українською
23.30 Телепродаж Тюсо
04.40 Koktebel Jazz Festival
05.05 UA: Фольк

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»

13.05 «Міняю жінку»
14.35 «Сімейні мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретні матеріали»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
20.25 «Ліга сміху 2018»
22.25, 05.00 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова 2018»
23.10 «Розсміши коміка»
01.05 «Вечірній Київ»

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.20, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

08.20 Хата на тата 12+

13.00 Т/с Два полюси 

любові 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх 16+

20.00 Цієї миті рік потому 

22.45 Ультиматум 16+

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.40, 00.25 Київ вдень та 

вночі 16+

06.40, 21.40 Т/с «Чаклунки»

07.40 Ревізор

03.30 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.25, 12.25 Х/ф «З речами 
на виліт!»

12.50 Х/ф «Мамій»
14.50, 15.50, 16.45, 01.40 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Будні карного 

розшуку»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
10.35 Багач-бідняк
13.20 Х/ф «Ордер на 

смерть»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Обмани себе»
17.45, 00.25 Т/с 

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

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

скейтборду: 
Найбільш 
вертикальний 
примат»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00 Віталька
16.15 Х/ф 

«Перевізник»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф 

«Перевізник – 2»
22.40 Х/ф 

«Новорічний 
корпоратив»

00.40 Теорія зради
02.30 Панянка-

селянка
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.20 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Рік 

собаки»
18.00 Т/с «Виходьте без 

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

«Коли повертається 
минуле»

23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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10.40 Страсті за Ревізором

13.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»

16.20, 19.00 Топ-модель 

16+

22.40 Екси 16+

01.20 Х/ф «Мара»
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СУБОТА 22 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, 18.30, 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»
00.30 Бандерштат 2018
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 «Дівочий 

виноград»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Цікаво.com»
10.45 Д/ц «Елементи»
11.35 Хто в домі хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф «Старий добрий день 

подяки»
14.50 По обіді шоу
15.55, 02.10 Біатлон. Кубок світу. 

III етап. Гонка переслідування 
12, 5 км. Чоловіки 17.50, 03.00 
Біатлон. Кубок світу. III етап. Гонка 
переслідування 10 км. Жінки

18.45 Футбол. Клубний чемпіонат 
світу-2018. Фінал 20.20 Футбол. 
Клубний чемпіонат світу. Хайлайти

20.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 Промінь живий
22.30 Д/ц «Гордість світу»
22.55, 04.10 Світло
00.00 Телепродаж Тюсо
05.05 Розсекречена історія

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.30 «Світське 

життя 2018»
12.15 Х/ф «Вирок 

ідеальної пари»
16.30, 21.30 «Жіночий 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.35 «Ліга сміху 2018»
04.45 «Секретні 

матеріали»

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

08.10 Караоке на 
Майдані

09.15 Все буде смачно!
10.10 Х/ф «Молода 

дружина»
12.15 Т/с «Рецепт 

кохання»
16.15 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор. Фінал
00.25 Цієї миті рік 

потому 12+
02.15 Ультиматум 16+

03.20 Служба розшуку 
дітей

03.25, 01.10 Зона ночі
05.49, 06.59 Kids Time
05.50 М/с «Лунтик та 

його друзі»
07.00 Заробітчани

03.40 Х/ф «Шум вітру»
07.00 «Чекай на мене»
08.50 «Слово 

Предстоятеля»
09.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо»
10.30 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

12.30 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

14.10 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»

16.50 Х/ф «Суєта суєт»
18.40 «Місце зустрічі»
20.00 «Подробиці»
20.30 Д/п «Абсолютний 

чемпіон»
21.30 «Великий бокс. 

Денис Беринчик – 
Росеки Кристобаль» 
«Ділліан Уайт – Дерек 
Чисора»

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-2
13.00, 02.25 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
15.00 Т/с «Обмани себе»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф 

«Трансформери-4: Час 
вимирання»

22.15 Х/ф «Інферно»
00.40 Х/ф 

«Чорнокнижник»

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф 

«Найкращий друг 
шпигуна»

13.50 Х/ф «Диявол с 
трьома золотими 
волосинами»

15.00, 02.50 Панянка-
селянка

17.00 Х/ф 
«Новорічний 
корпоратив»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Країна У. Новий 
рік

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

09.10, 15.20 Т/с «Квіти 
дощу»

17.10, 20.00 Т/с «Мої 
дівчата»

22.00 Т/с «Салямі»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Маямі»
03.35 Реальна містика
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13.10 Варьяти 12+
15.10 Хто зверху? 12+
17.10 М/ф «Angry Birds 

у кіно»
19.05 Х/ф «Пінгвіни 

містера Поппера»
21.00 Х/ф «Лицар дня»
23.20 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

НЕДІЛЯ 23 грудня
06.00, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
07.00 На часі: Питання – Відповіді
08.00, 09.00 Новини «На Часі»
08.15, 09.15, 10.15 Як це було
08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі
10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Велика книга»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
14.15 Життя в цифрі
14.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
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 Бандерштат 2018
03.00 Знай більше!

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 Додолики
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

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

Україну»
16.02 Д/ф «Чудова гра»
16.31 «Хто в домі 

хазяїн?»
17.02 Фольк – musik
18.02 Двоколісні хроніки
18.32 Спільно
19.00 «Протилежний 

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

катаклізми»

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 13.50, 15.15, 17.55 Погода
09.40 Казка «Ганс Рьоклє і чорт»
11.05 Д/ц «Світ дикої природи»
11.35 Енеїда
12.40, 21.55 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-стар 15 км. Чоловіки
13.30, 17.35 Телепродаж
13.55 Лайфхак українською
14.10 #ВУКРАЇНІ
14.40 Перший на селі
15.25, 01.40 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-стар 12.5 км. Жінки
16.10 UA:Біатлон. Студія
16.35 UA: Фольк
18.00 Т/с «Галерея Вельвет»
21.25 з Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Гордість світу»
23.30 Телепродаж Тюсо
02.30 Д/ц «Орегонський путівник»
03.25 Світло 04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

06.45 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.45 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.55 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.05, 12.05, 12.55, 

13.55, 14.50 «Світ 
навиворіт: Камбоджа»

15.50 Х/ф «Службовий 
роман. Наші часи»

17.40 Х/ф «8 перших 
побачень»

19.30, 04.45 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Двигун 
внутрішнього 
згоряння»

01.00 «Вечірній Київ»

05.50 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.55 Все буде смачно!
11.00 Караоке на 

Майдані
12.00 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

03.00 Зона ночі
04.40 Стендап-шоу
05.39, 06.49 Kids Time
06.50 Х/ф «Я вбиваю 

велетнів»
09.00 Х/ф «Затура»
11.00 М/ф «Angry Birds 

у кіно»

05.20 Д/п «З любов’ю. 
Юрій Нікулін»

06.00 «Мультфільм»
07.10 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

14.00 Х/ф «Візьми мене 
штурмом»

16.10 Т/с «Побачити 
океан»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Книжковий 

клуб»
22.30 Х/ф «Осінні 

турботи»
00.15 «Речдок»

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Інсайдер
07.30 Антизомбі
09.25 Т/с «Відділ 44»
11.10, 13.00 Х/ф «Ягуар»
13.20 Х/ф «Війна світів»
15.30 Х/ф 

«Трансформери-4: Час 
вимирання»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф 
«Трансформери-5: 
Останній лицар»

23.50 Х/ф «Ангели і 
демони»

02.20 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.05 М/ф 

«Енчантімалс: 
Рідний дім»

12.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф «Перевізник 

– 2»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Країна У. Новий 
рік

00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 Панянка-селянка
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Мої дівчата»
13.20 Т/с «Коли 

повертається минуле»
17.10, 21.00 Т/с 

«Принцеса-жаба»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Два квитки 

до Венеції»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину -4 16+
05.30 Реальна містика
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12.50 М/ф «Індики: 
Назад у майбутнє»

14.30 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера»

16.20 Х/ф «Лицар дня»
18.50 Х/ф «Отже, війна»
21.00 Х/ф «За бортом»
23.20 Х/ф «Тисяча слів»
01.10 Х/ф «Йолопи-

розбійники»
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З жіночих теревенів: усі чоловіки – по-
кидьки, а хто не покидьок – з тим нудно.
_________________________________

П’яний чоловік приповзає додому з 
гулянки. Жінка зустрічає його з мітлою в 
руках. Чоловік падає на коліна й у сльо-
зах просить: 

– Марусю, не відлітай! Це було вос-
таннє!

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, 

 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 стела-
жів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість 
працевлаштуватися в інших країнах ЄС з 
вищою зарплатою (від 5 €/год). Електри-
ки (з досвідом роботи). Проживання без-
платне. Офіційне працевлаштування. 
Мож ливість розвит ку. 073-012-40-35.

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, 
Тарас.

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

 3 грудня близько 17 години на автовок-
залі м. Луцька було загублено велику зе-
лену валізу. Втрачено паспорт громадя-
нина України, паспорт громадянина Росії, 
закордонний паспорт громадянина Ро-
сії та свідоцтво про народження на ім’я 
Олександрова Бориса Констянтиновича, 
паспорт громадянки України, паспорт гро-
мадянки Росії, закордонний паспорт гро-
мадянки Росії та свідоцтво про народжен-
ня на ім’я Олександрової Лілії Петрівни, а 
також  свідоцтво про шлюб.  Прохання по-
вернути за винагороду.

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 забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

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

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 

м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 
землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 
099-768-14-53.

 Терміново продам трикімн. квартиру в 
районі ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.  

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.

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-
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.



У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Ремарк
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МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ 
ГИНУТЬ В АВАРІЯХ 
Щороку в аваріях на дорогах 
у всьому світі гине близько 
1,25 мільйона людей. Від 20 до 
50 мільйонів осіб травмуються, 
повідомили в Організації об’єднаних 
націй, пише «24 канал».

Експерти ООН зазначають: щодня у 
світі в аваріях гинуть понад три тисячі 
людей та близько 100 тисяч отримують 
важкі травми. Більша частина загиблих 
та постраждалих – молодь.

Так, ДТП є основною причиною 
смерті молоді у віці від 15 до 29 років. 
Половина смертей в дорожніх аваріях 
припадає на пішоходів, мотоциклістів та 
велосипедистів, повідомили експерти 
ООН.

За прогнозами Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, до 2020 року 
травматизм унаслідок ДТП може стати 
третьою основною причиною загибелі 
людей.

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПАСПОРТ – НА 28 
МІСЦІ У СВІТОВОМУ 
РЕЙТИНГУ 
БЕЗВІЗОВИХ КРАЇН 
Український паспорт посів 28 
позицію в щорічному рейтингу 
Passport Index, який порівнює 
офіційні державні документи за 
принципом доступу їх громадян в 
інші країни. Українські громадяни 
можуть відвідувати 131 світову 
державу без візи (89 країн – без віз, 
у 42 візу ставлять по приїзду).

Перше місце у рейтингу посів пас-
порт Об’єднаних Арабських Еміратів – 
можливість в’їзду без віз у 167 країн. На 
другій позиції – Німеччина й Сінгапур: 
з паспортами цих країн можна відвіда-
ти без віз 166 країн, йдеться у рейтингу 
Global Passport Power Rank 2018 від пор-
талу Passport Index.

Третю сходинку рейтингу поділили 
Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, 
Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, 
Норвегія, Південна Корея і США, з пас-
портами яких можна відвідати без віз 
165 країн.

Останнє місце в рейтингу від 
Passport Index посів Афганістан, паспорт 
якого дає можливість безвізового в’їзду 
в 29 країн.

Рейтинг Passport Index оцінює пас-
порти 193 країн, які входять до складу 
ООН, і офіційні документи шести тери-
торій: Ватикану, Косова, Гонконгу, Па-
лестинської автономії, Тайваню і Макао.

«Території, приєднані до інших кра-
їн, такі як острів Норфолк (Австралія), 
Французька Полінезія (Франція), Віргін-
ські острови (Великобританія) тощо, які 
не видають власних паспортів, виклю-
чено з рейтингу, вони не вважаються 
пунктами призначення», – зазначають в 
Passport Index.

статистика
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руки золоті МАЙСТРИНЯ, ЯКА 
ВИШИВАЄ МАЙБУТНЄ

Олена Бакай за 
освітою – економіст. 
Однак у перерві 

між плануванням і 
підрахунками жінка 
завжди знаходила 
час для рукоділля. 
Каже, любов до голки й 
полотна передала мама, 
яка вишила понад сотню 
рушників. 

– Перші хрестики поклала на 
полотно ще у школі, – пригадує 
Олена. – Однак серйозно взяла-
ся за цю справу значно пізніше, 
коли змусили життєві обставини. 

Кілька років тому мама Оле-
ни мала проблеми зі здоров’ям. 
Лікування потребувало чимало 
коштів. А рукоділля дозволи-
ло родині триматися на плаву в 
скрутний період. Олена каже, що 
ніколи не «штампує» свої вироби. 
Її фішка – складні й водночас ви-
тончені візерунки, скрупульозно 
підібрані кольори. 

– Це зараз в інтернеті є вели-
кий вибір схем для вишивання. 
А раніше жінки самі підбирали 
візерунки. Якщо комусь подоба-

народний календар СВЯТИЙ МИКОЛАЙ – 
ПОКРОВИТЕЛЬ 
ДІТЕЙ І НАРЕЧЕНИХ

19 грудня церква 
вшановує Святого 

Миколая Чудотворця. 
Його вважають опікуном 
воїнів, подорожніх, 
студентів, моряків і 
лучників. Та найбільше 
свята чекають діти, адже 
зранку вони знаходять 
під подушками 
подарунки від Святого 
Миколая.

Народився Миколай у Ма-
лій Азії в місті Патарі наприкінці 
ІІІ століття у сім’ї багатих хрис-
тиян. Із дитинства відзначався 
побожністю та співчуттям до 
знедолених і бідняків. Юнаком 
Миколай переселився до Міри у 
Лікії, де єпископ висвятив його на 
священика.

Після смерті батьків Миколай 
отримав спадок, який роздавав 
упродовж тривалого часу бідним. 
Усе життя Миколай присвятив 
справі милосердя для душі й тіла. 
Тому ще за життя його називали 
батьком сиріт, вдів і бідних. Упо-
коївся святий 6 грудня 345 року.

На українські землі культ 
Святого Миколая прийшов ра-

Торік український паспорт посів 
32 місце (119 країн без віз)

racurs.ua

і Києва – їхні сумочки оздоблені 
вишитими роботами волинянки.   

У творчому доробку руко-
дільниці – чоловічі й жіночі со-
рочки, сукні, рушники. Має до-
свід вишивання церковних риз. 
До весільної атрибутики Олена 
має свої вимоги – орнамент 
без лебедів, голубів і обручок. 
Середи ну рушника ніколи не за-
шиває – вона має бути чиста. 

Здавалося б, Олена має хобі, 
як і тисячі українських жінок. 
Однак є одне «але» – їй несві-
домо вдається запрограмувати 
майбутнє замовника. В обласно-
му центрі проживає подружжя, 
якому майстриня оздобила ве-
сільними візерунками шлюбний 
одяг – сукню і сорочку. А згодом 
подарувала картинку-оберіг, на 
якій вишила їхніх майбутніх діток. 
Олена каже, що це відбувається 
на підсвідомому рівні – спочатку 
вона обирає візерунок, а потім 
хтось замовляє саме ту роботу. 
Так рукодільниця мимоволі реа-
лізовує заповітні мрії людей. 

Волинянка оздоблює ви-
роби хрестиком, занизуванням, 
працює у техніці хардангер. Вміє 
робити мережки й декоратив-
ні шви. Каже, жодних забобонів 
не визнає. Головне – вишивати 
акуратно, без вузликів, хрестики 
класти в один бік і робити плав-
ний перехід кольорів та відтін-
ків. До слова, майстриня працює 
лише нитками, бісер не викорис-
товує. 

Початківцям радить у жод-
ному разі не змушувати себе 
до рукоділля. «Якщо це твоє, то 
колись-таки хист виявиться. А 
якщо дитина береться вишивати, 
їй треба допомогти, підказати, 
скерувати», – ділиться досвідче-
на майстриня. 

лися оригінальні вишивки, то пе-
резнімали їх одна в одної, – каже 
Олена Бакай.    

Рукодільниця зізнається, що 
вишивання для неї – спосіб відпо-
чинку. Адже улюблена робота до-
зволяє повністю абстрагуватися 
від проблем. Працюючи з голкою 
і полотном, Олена керується на-

ПРИКМЕТИ 
ТА ВІРУВАННЯ

 До дня Святого Миколая 
треба віддати усі борги. Є 
навіть приказка: «Якщо не 
віддаси до Миколи, то не 
віддаси ніколи». Також до 
19 грудня рекомендують 
пробачити тим, хто вас 
образив.

 Миколая недаремно 
називають чудотворцем. Є 
таке повір’я: якщо загадати 
заповітне бажання у ніч 
на 19 грудня, то воно 
неодмінно збудеться.

 Побутують і народні 
прикмети, пов’язані з 
погодою цього дня. 
Зокрема, якщо вранці на 
Миколая буде іній, то влітку 
добре вродить пшениця.

 Раніше навіть 
прогнозували погоду на 
весну: скільки випало снігу 
19 грудня, стільки трави 
буде 22 травня.

 Хвали зиму після Миколи.
 Морозяний день – на 

врожай хліба й городини.
 Цього дня зазвичай 

настають тріскучі морози 
та випадає сніг.

kyiv.dityvm
isti.ua
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А ЧЕТВЕР 13 ГРУДНЯ

0 0C–2 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 14 ГРУДНЯ

0 0C–2 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 15 ГРУДНЯ

–2 0C–4 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 16 ГРУДНЯ

–4 0C–6 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 17 ГРУДНЯ

–4 0C–7 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 19 ГРУДНЯ

–2 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 18 ГРУДНЯ

–4 0C–6 0C

ДЕНЬНІЧ

Микола Чудотворець 
роздає подарунки уночі

Здавна українські вишиваль-
ниці святкують професійне свя-
то на Варвари – 17 грудня. Вва-
жалося, що Варвара «золотими 
нитками Ісусові ризи вишива-
ла». А це означало, що покрови-
телька рукодільниць керувала 
їхніми намірами і руками, коли 
майбутні наречені вишивали 
сорочки своїм судженим, весіль-
ні рушники, ткали та вишивали 
власні сорочки. Починали руко-
ділля обов’язково з молитви до 
святої Варвари. 

Етнографи зазначають, що 

колись кожна вишивальниця до-
сконало володіла мовою орна-
ментального письма. Жінки 
відчували енергетику кольорів, 
поєднували їх зі своїми почут-
тями і помислами в єдине мере-
живо, яке мало стати оберегом 
і для самої себе, і для коханого 
чоловіка чи дитини. Недаремно 
казали, що не всі жінки чи дівча-
та могли вишивати. Бо тим, у 
кого наміри чи почуття не були 
налаштовані на «космічні стру-
ни», магія вишивання не відкри-
валася. Власне, вони могли хіба 

що чуже відшивати, а це не до-
зволялося робити. Бо викорис-
тати чийсь візерунок означало 
взяти на себе чужу долю.

Застереження не брати на 
себе чужого знаходимо у всій 
обрядовій культурі, зокрема 
весільний одяг не позичали. До 
такого «перекладання» благо-
словень, які записуються енер-
гетично в одязі, ніхто би не до-
думався. 

На Варвари не можна було 
прати, білити чи глину місити, 
тільки вишивати. 

зом із християнством. В Україні 
зведено багато храмів на його 
честь. Відомі чудотворні ікони з 
ликом святого. У сучасній Україні 
цього свята найбільше чекають 
діти. Вони заздалегідь пишуть 
Миколаю лист і просять бажаний 
подарунок. Щоб отримати його, 
дитина впродовж року має бути 
слухняною.

Помилково вважається, що 
Святий Миколай допомагає лише 

дітям. Насправді Чудотворець 
піклується про абсолютно всіх 
людей. До нього звертаються, 
коли хочуть миру в сім’ї, спокою, 
здоров’я та злагоди. Шанували 
це свято й майбутні наречені, які 
молилися про щасливе сімейне 
життя.

Також Миколай є покрови-
телем купців і землеробів. Вони 
просили у молитвах про високі 
прибутки та щедрі врожаї.

СВЯТА ВАРВАРА – ЗАСТУПНИЦЯ ВИШИВАЛЬНИЦЬ

ступними правилами: міра, інте-
лігентність, гармонія. Нещодавно 
майстриня закінчила вишивати 
ніжні бузкові іриси як вставку до 
сумки. Оригінальний «почерк» 
Олени оцінили модниці з Рівного 

з особистого архіву 

Вишивання для Олени 
Бакай – спосіб відпочинку
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