
ВИДАТКИ НА 
СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЗНОВУ УРІЗАЛИ
Загальний обсяг заборгованості 
Пенсійного фонду за позиками, 
наданими казначейською службою, 
порівняно з двома попередніми 
роками з початку 2018-го збільшився 
на 16,5 млрд і на 1 грудня становив 
64,5 млрд грн. 

КАВА З 
ПРИСМАКОМ ВІЙНИ
Лучани Анатолій Форманюк та Микола 
Кравчук відкрили в Луцьку кав’ярню 
«Старе місто».  
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Попри обіцянки обласної виконавчої влади допомогти 
«Волиньторфу» вижити, підприємству і далі не дають 
працювати. Вже за три дні після наради в голови 

ОДА Олександра Савченка, що відбулася 11 грудня і під час 
якої губернатор запевнив, що сприятиме, туди за його 
вказівкою нацькували перевірку із Управління Держпраці.

«САМ СОБІ КРАЇНА»: 
НАГОРОДИ ОТРИМАЛИ 
ЛЮДИ РОКУ
У Луцьку традиційно відзначили осіб, 
які повсякденною працею сприяють 
розвитку Волині та України. 

визнання

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 6

Художницю з Луцька Альвіну 
Хамулку здивувала колекція одягу 

відомих дизайнерів Dolce&Gabbana. 
Річ у тім, що сукні відомого бренда 
дуже схожі на ті, які дівчина створила 
у 2014 році, коли захищала дипломну 
роботу.

 читайте на стор. 16
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ПЛАГІАТ ЧИ 
ВИПАДКОВІСТЬ?
ЛУЧАНКУ ЗДИВУВАЛА 
КОЛЕКЦІЯ DOLCE&GABBANA

УКРАЇНА 
ОТРИМАЛА 
ПОМІСНУ ЦЕРКВУ

 читайте на стор. 2
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АНГІОГРАФІВ 
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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. 
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9800898008
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  1212  місяців – місяців – 215  гривеньгривень
Передплата триває до 25 грудня

21521215

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

)
..е шанс виграти цінний приз.. 

  1010    призівпризіво 

й отримайтете

ВЛАДА БЛОКУЄ РОБОТУ 
«ВОЛИНЬТОРФУ»
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У ФРАНЦІЇ – ТЕРАКТ 
13 грудня терорист розстріляв перехо-
жих та поліцейських у центрі Страсбур-
га. Четверо осіб загинуло. Нападника за-
стрелили. Він належав до угрупування 
«Ісламська держава» і раніше був засу-
джений 27 разів. А 11 грудня невідомий 
влаштував стрілянину в кафедральному 
соборі бразильського міста Кампінас. 
Четверо осіб загинуло. Нападника лік-
відували.
ОТРУЇЛИСЯ У ХРАМІ
11 людей померли 15 грудня після того, 
як скуштували їжу з пестицидами під час 
релігійного заходу у храмі в штаті Кар-
натака в Індії. Понад 130 осіб у лікарні.
У ТУРЕЧЧИНІ ЗІТКНУЛИСЯ 
ПОТЯГИ
Експрес, який 13 грудня прямував з Ан-
кари до Коньї, протаранив приміський 
поїзд. Мінімум дев’ять людей загинуло, 
47 поранено.
ООН УХВАЛИЛА 
МІГРАЦІЙНИЙ ПАКТ
10 грудня в Марокко 164 держави під-
писали Глобальний пакт про безпечну, 
упорядковану та регульовану міграцію. 
Пакт уперше встановлює загальносві-
тові стандарти поводження з трудови-
ми мігрантами. Документ критикували 
європейські політики через імовірність 
збільшення кількості мігрантів у Європі.
«ПІВНІЧНОМУ ПОТОКУ-2»  
БУТИ? 
Будівництво газопроводу «Північний 
потік-2» можливе, якщо після 2019 року 
буде збережено транзит газу через Укра-
їну, заявив міністр економіки ФРН Петер 
Альтмаєр. Напередодні США закликали 
Німеччину відмовитися від «Північного 
потоку-2». Однак той заявив, що не має 
наміру поступатися США.
У ГРУЗІЇ – ПРОТЕСТИ 
Опозиційний альянс «Сила в єдності» 
оголосив про проведення безстрокових 
акцій протесту з 18 грудня. Опозиція ви-
магає в найкоротші терміни провести 
парламентські вибори за пропорційною 
системою та замінити виборчі комісії. 
Нещодавно в країні відбулися вибори, 
де перемогу здобула формально неза-
лежна кандидатка Саломе Зурабішвілі.
В ІРЛАНДІЇ ЛЕГАЛІЗУЮТЬ 
АБОРТИ 
Парламент Ірландії ухвалив законо-
проект про легалізацію штучного пере-
ривання вагітності до 12 тижнів. З 1983 
року аборти тут були під забороною.
США ВИЗНАЛИ ГОЛОДОМОР 
ГЕНОЦИДОМ 
Палата представників Конгресу США 
одностайним рішенням ухвалила ре-
золюцію, у якій Голодомор 1932-1933 
років визнано геноцидом українського 
народу.
УКРАЇНІ – ГУМАНІТАРНА 
ДОПОМОГА ВІД ЄС
ЄС виділив додаткові €4 млн на гумані-
тарну допомогу сходу України у зв’язку 
з настанням зимового періоду.
У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ 
ДОЗВОЛИЛИ МАРИХУАНУ 
Уряд Нової Зеландії схвалив поправку 
до закону про зловживання наркотика-
ми і зробив доступною купівлю мариху-
ани в медичних цілях.
РЕГІ – У СПИСКУ ЮНЕСКО 
ООН з питань освіти, науки і культури 
внесла музичний стиль регі до списку 
нематеріальної культурної спадщини 
людства.
ЗАМІСТЬ РИБИ – ПЛАСТИК 
Щорічно до 12 тонн пластику опиня-
ється у водах Світового океану. Він так 
забруднений пластиком, що його мікро-
частинки є в організмі людини. До се-
редини століття пластику в океані може 
бути більше, ніж риби. 
CHANEL – ПРОТИ ХУТРА 
ТА ШКІРИ
Усі вироби, які французька компанія 
Chanel виготовляла зі шкіри та хутра 
екзотичних тварин, буде замінено на 
штучні матеріали.

світова хроніка КУПІВЛЯ АНГІОГРАФІВ КУПІВЛЯ АНГІОГРАФІВ 
СПРИЧИНИЛА ГУЧНИЙ СКАНДАЛСПРИЧИНИЛА ГУЧНИЙ СКАНДАЛ

резонанс

ЛЮДИ ПОТЕРПАЮТЬ ЧЕРЕЗ ЗАВОДнебезпечне сусідство

ГОРЕ-ЛІСОРУБ ГОРЕ-ЛІСОРУБ 
ВІДБУВСЯ ВІДБУВСЯ 
ШТРАФОМШТРАФОМ

ШКОЛЯРКА 
ЗАГИНУЛА НА ЗЕБРІ

малою кров’юнещастя

ТРК «Аверс»

facebook.com
/uavolyn

Триває досудове розслідування, 
а на вилучені документи наклали арешт

Начальника 
управління охорони 
здоров’я Волинської 

ОДА Ігоря Ващенюка 
та голову групи 
консультантів Марію 
Адамчук підозрюють у 
розкраданні державних 
коштів.

Нещодавно у Волинській 
об ласній лікарні урочисто пре-
зентували новий ангіограф, при-
дбаний облдержадміністрацією 
коштом Світового банку. Такий 
же апарат виробництва Toshiba 
запрацював у ковельській лікар-
ні, що разом коштувало області 
близько 30 млн грн, передає ТРК 
«Аверс».

«Поліція Волинської області 
відкрила низку кримінальних 
проваджень за фактами підроб-
лення та зловживання службо-
вим становищем у сфері охорони 
здоров’я області», – повідомили 
в обласному управлінні Нацпо-
ліції.

Правоохоронці з’ясували, 
що медобладнання коштувало 
знач но дешевше, аніж зазна-
чено у накладних управління 
охорони здоров’я. Ціна одного 
ангіографа у митній базі даних – 
€333 743 (або 10 428 115,09 грн). 
А ТОВ «Інмед Україна» реалізува-
ло їх волинському управлінню 
охорони здоров’я по €484 050 
(15 302 964,16 грн) за кожен. 
Відтак націнка за одиницю мед-

обладнання становить 45% 
(€150,3 тис. або 4,9 млн грн) за 
припустимих українським зако-
нодавством 10%. Таким чином, 
фігуранти справи розтратили по-
над 3 млн грн бюджетних коштів. 

До слова, за фірмою ТОВ 
««Інмед Україна», яка опікуєть-
ся постачанням медобладнан-
ня, – погана слава. Її кінцевим 
бенефіціаром є Костянтин Гаєв-
ський, який брав участь у тен-
дерах із українськими лікарня-
ми і департаментами охорони 
здоров’я й постачав медичне об-
ладнання від Toshiba за завище-
ними цінами. Складала ця різни-
ця в середньому від 30% до 50%. 

До слова, Марія Адамчук, яка 
консультує ОДА щодо проектів 

модернізації закладів охорони 
здоров’я за $3045 тис. на місяць, 
спершу відмовилася будь-що 
коментувати. Проте за кілька 
днів після оприлюднення теле-
каналом «Аверс» резонансної 
інформації фігуранти скандалу 
скликали брифінг, на якому по-
яснили, що трапилися непорозу-
міння, які й призвели зрештою до 
криміналу. За словами консуль-
тантки з управління субпроектом 
Світового банку у Волинській 
області Марії Адамчук, вони ви-
никли у зв’язку з тим, що тендер 
на закупівлю медичного облад-
нання проходив відповідно до 
міжнародних норм (так, як того 
вимагає Світовий банк), а не на-
ціональних.

«Зареєстровано кримінальне 
провадження щодо придбання 
ангіографів. Це нормальна справа, 
адже йдеться про велику суму, про 
державні кошти, тому увага гро-
мади і правоохоронців теж вели-
ка. Але з’ясувати все можна було 
і без провадження, – повідомив 
начальник обласного управління 
охорони здоров’я Ігор Ващенюк. 
– Насправді ангіографи ми закупи-
ли чи не найдешевше в Україні».

Як пояснила Марія Адамчук, 
управлінню охорони здоров’я 
інкримінують те, що під час про-
ведення закупівлі в ході визна-
чення переможця не було до-
тримано постанови про націнку 
в розмірі 10%.

«У 2015 році було підписано 
субсидіарну угоду між МОЗ і Во-
линською ОДА, яка регулює ве-
дення субпроекту. Згідно з зако-
ном про закупівлі, організація має 
прописані свої правила, і викона-
вець мусить їх повністю виконува-
ти. Йдеться про вимоги Світового 
банку, тож українські норми тут 
не застосовують», – відзначила 
Марія Адамчук і пояснила, що 
тендер на постачання ангіографа 
виграла фірма, яка задовольнила 
всі вимоги і запропонувала най-
нижчу ціну – близько 15 млн грн. 
Таку ж техніку, наприклад, у Вінни-
ці купили за понад 22 млн грн, а в 
Рівному – за 23 млн грн.

Горохівський район

У селищі Мар’янівка 
руйнуються хати. Усе – через 
роботу місцевого заводу, який 
встановив нове обладнання. 
Люди б’ють на сполох, але ні 
з боку заводу, ні з боку влади 
жодної реакції немає.

Житель Мар’янівки Анато-
лій Куприсюк мешкає в селищі 
не один десяток літ, та цієї осені 
проживання в рідному будинку 
стало неможливим. За 50 метрів 
від хати – місцевий цукровий 
завод. Саме на початку сезону 
збору врожаю на заводі встано-
вили сучасне обладнання. І все 
б нічого, якби не вібрації, які до-
шкуляють і вдень, і вночі. Буди-
нок пішов тріщинами, інформує 
ТРК «Аверс». 

Така ж ситуація і з помеш-
канням його сусідки Маргарити 
Лісової. Жінка бідкається, адже  
через вібрації, що їх спричиняє 

робота заводу, змушена була при-
пинити будівництво. Нові блоки 
хати почали давати тріщини та 
осипатися. Найгірше переносять 
вібрації маленькі діти.

Люди неодноразово звертали-
ся до селищного голови, були на 
особистих прийомах і не тільки. 
Але крім обіцянок – нічого. Та й від 
представників заводу досі не вда-
лося почути пояснення чи поради, 
що робити в цій ситуації людям.

Жителі Мар’янівки навіть 
звернулися до лабораторного 
центру МОЗ, аби отримати висно-
вок щодо рівня вібрацій. Згідно з 
ним, рівень шуму біля будинків у 
денний час перевищує допустимі 
норми на 10 децибелів, а в нічний 
час – на 16 децибелів. 

Єдина надія мешканців вулиці 
Незалежності на те, що згодом се-
зон переробки буряків на заводі 
завершиться.

До слова, жителі Горохівсько-

го району нарікають на ще одну 
проблему. У селі Цегів вирішили 
збудувати полігон твердих побу-
тових відходів. Проект будівни-
цтва розробили ще у 1995 році. 
Згідно з ним, це сміттєзвалище 
мало обслуговувати три населе-
ні пункти: місто Горохів, селище 
Мар’янівку і село Цегів. Та ось 
парадокс: про ці плани вочевидь 
забули повідомити самих цегів-

ців, яких зібрали на громадські 
слухання з цього питання тільки 
12 грудня цього року. Люди ка-
жуть: про рішення не чули та бо-
яться, що таке сусідство не спри-
ятиме ні здоров’ю, ні екологічній 
ситуації. Фахівці переконують, що 
проект будівництва розроблено 
за всіма правилами і євростан-
дартами, однак місцеві все одно 
проти сумнівного сусідства.

Вібрації заводу дошкуляють і вдень, і вночі

9-річну дівчинку врятувати не вдалося

ТРК «Аверс»

Луцький, Ковельський, Володимир-
Волинський райони

Днями на Волині трапилося три 
смертельні дорожньо-транспортні 
пригоди, повідомили в поліції.

Поблизу села Зимне 12 грудня за-
гинула 23-річна жителька Володимира-
Волинського. Автомобіль Ford Mondeo, яким 
кермував нетверезий 27-річний володими-
рець, з’їхав у кювет. Нині йому загрожує від 
трьох до восьми років за ґратами з позбав-
ленням прав.

А 14 грудня у селі Піддубці під Луцьком 
загинула місцева 9-річна школярка. Дівчинка 
переходила дорогу на зебрі поблизу школи, 
як її збив Volkswagen Passat, за кермом якого 
перебував 68-річний житель Ківерцівського 
району. Школярка отримала несумісні з жит-
тям травми. Врятувати дівчинку медикам не 
вдалося, хоча реанімували її протягом годи-
ни. Дитина померла на місці аварії. Водій був 
тверезим, нині йому також світить від трьох 
до восьми років неволі. 

16 грудня поблизу селища Голоби лег-

Володимир-Волинський район

Волинянина, який вирубав 15 грабів у 
лісовому заказнику, оштрафували.

Як йдеться у вироку Володимир-
Волинського міського суду від 26 лис-
топада, дерева він зрубав наприкінці 
жовтня у лісовому заказнику місцевого 
значення «Новосілки», який є об’єктом 
природно-заповідного фонду, що роз-
ташований у межах землекористування 
ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Усти-
лузького лісництва.

За допомогою бензопили чоловік 
зрізав 15 дерев породи граб звичай-
ний. Своїми діями горе-лісоруб завдав 
Зарічанській сільській ОТГ шкоди на 
13,5 тис. грн. 

Суд визнав чоловіка винним та при-
значив штраф – 5 тис. 270 грн.

ковик BMW, за кермом якого перебував 22-
річний житель Рожищенського району, зі-
ткнувся із вантажівкою Volvo під керуванням 
43-річного жителя міста Мукачеве Закарпат-
ської області. Водій легковика, ймовірно, не 
впорався з керуванням й виїхав на зустрічну 
смугу. Внаслідок автопригоди у лікарні помер 
пасажир BMW, 22-річний житель Голоб.
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ПЕНСІЇ ЗРОСТУТЬ 
В Україні щороку 1 березня автоматич-
но відбуватиметься осучаснення пенсій. 
Розмір підвищення – від 17% до 40%. 
З січня відбудеться черговий перера-
хунок пенсій військовим пенсіонерам. 
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла на 
62 грн – до 1497 грн.
НА ЖИТОМИРЩИНІ 
РОЗБИВСЯ ЛІТАК
15 грудня поблизу Житомира розбився 
винищувач Су-27 зі складу 39-ї брига-
ди тактичної авіації. Льотчик загинув. У 
2016 році двигуни важкого фронтового 
літака ремонтували на ЛРЗ «Мотор».
ГЛАВУ ДАБІ ЗВІЛЬНИЛИ
Уряд звільнив Олексія Кудрявцева з по-
сади керівника Державної архітектурно-
будівельної інспекції. У нього виявили 
підроблений диплом про освіту. Чинов-
ник це заперечує.
ЯНУКОВИЧУ ПРОБАЧИЛИ?
Печерський суд Києва скасував ареш-
ти щонайменше 26 рахунків, які 
пов’язували з оточенням Віктора Яну-
ковича. Слідство не довело причетність 
компаній до злочинів і незаконність 
грошей. Раніше в Генпрокуратурі пові-
домляли про $250 млн.
МІЛЬЯРДИ – АХМЕТОВУ
Депутати внесли зміни до Податково-
го кодексу щодо звільнення від ПДВ на 
ввезення електромобілів, які містять 
норму про податкову пільгу імпорту 
обладнання для електростанцій з від-
новлювальних джерел енергії. Новації 
зекономлять олігарху Рінату Ахметову 
близько 3 млрд грн податків.
РОЗВІДНИК ЧИ ЗРАДНИК? 
Контррозвідка підтвердила, що дружи-
на та дочка першого заступника голови 
Служби зовнішньої розвідки Сергія Се-
мочка мають російське громадянство. 
Проти нього відкрили справу про мож-
ливу державну зраду. А в жовтні НАБУ 
завело кримінал проти Семочка через 
незаконне збагачення.
УБИВЦЮ СЛІПАКА 
ЛІКВІДУВАЛИ
9 грудня в районі Мар’їнки ліквідовано 
терориста Дениса Єфременка. Бойовик 
29 червня 2016 року застрелив на Дон-
басі оперного співака та бійця АТО Васи-
ля Сліпака.
ВІЛКУЛ ІДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ
«Опоблок» висунув кандидатом у пре-
зиденти голову своєї парламентської 
фракції Олександра Вілкула. Новим го-
ловою політради «Опоблоку» став Бо-
рис Колесніков. 
ПОТЯГИ ЗДОРОЖЧАЮТЬ
«Укрзалізниця» планує двічі підвищити та-
рифи на пасажирські перевезення у 2019 
році: з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. 
ЄВРОПА ДОПОМОЖЕ 
УКРАЇНІ ГРІШМИ
Європейський інвестиційний банк і Єв-
ропейський банк реконструкції і розвит-
ку виділять €176 млн на новий проект з 
покращення безпеки руху в Україні. А 
ЄС виділить Україні 54 млн на енергомо-
дернізацію житлового фонду.
У ГРУЗІЮ – З ID-КАРТАМИ
12 грудня Кабмін схвалив угоду про вза-
ємне скасування візових вимог і пере-
тин кордону громадянами України та 
Грузії за ID-картами.
РЕЄСТРАЦІЮ АВТО 
СПРОСТИЛИ
Відтепер реєстрація газобалонного об-
ладнання та видавання тимчасового 
реєстраційного талона під час переда-
вання права користування автомобілем 
не вимагає обов’язкового експертного 
огляду. Його не треба проводити під час 
реєстрації нових транспортних засобів, 
встановлення газобалонного обладнан-
ня, вибракування авто та перереєстра-
ції машини у зв’язку зі зміною особистих 
даних, місця проживання власника.
НОВИЙ РІК ДОРОЖЧАЄ 
У середньому вартість новорічного столу 
для української сім’ї з чотирьох осіб під-
вищиться на 20% і становитиме 1535 грн.

українська хронікаСМІТТЯ БІЛЬШАЄ, ПОЛІГОНІВ – НІСМІТТЯ БІЛЬШАЄ, ПОЛІГОНІВ – НІекологія

ШКОЛЯРІ НАПИСАЛИ МИКОЛАЮ ЛИСТА-ВЕЛЕТНЯШКОЛЯРІ НАПИСАЛИ МИКОЛАЮ ЛИСТА-ВЕЛЕТНЯ

ОБШУКИ В ПОЛІЦІЇ – ЧЕРЕЗ РОЗТРАТУ КОШТІВОБШУКИ В ПОЛІЦІЇ – ЧЕРЕЗ РОЗТРАТУ КОШТІВ

Ресурс сміттєзвалищ вичерпується

рекорд

кримінал

Три сміттєві полігони 
в області вичерпали 
ресурс.

Про це йшлося під час засі-
дання постійної комісії облради 
з питань екології, раціонально-
го використання природних ре-
сурсів 14 грудня.

За словами заступниці на-
чальника управління екології 
та природних ресурсів ОДА 
Вік торії Тимощук, щороку утво-
рення відходів зростає. Значна 
їх частина прямує на полігони 
та сміттєзвалища, які не відпо-
відають санітарно-екологічним 
вимогам, експлуатуються нена-
лежним чином, внаслідок чого 
чинять негативний вплив на 
нав колишнє природне сере-
довище та здоров’я людей.

Полігони ТПВ вміщують відхо-
ди Луцька, Ковеля, Володими ра-
Волинського, Нововолинська та 
Локачинського, Любешівського, 

Ратнівського, Старовижівсько-
го, Шацького, Луцького, Камінь-
Каширського районів. Із оди над-
цяти полігонів ТПВ три (Ковель, 

Шацьк та Любешів) вичерпали 
свій ресурс. Решта вісім спромож-
ні на певний період (від двох до 
семи років) забезпечити потребу 
своїх населених пунктів у розмі-
щенні побутових відходів.

Зі слів Вікторії Тимощук, у 
Шацьку будують новий сучас-
ний полігон, місто Ковель наразі 
вивозить сміття в Люблинець, 
у Любешові давно виготовили 
проектно-кошторисну докумен-
тацію і зараз здійснюватимуть її 
коригування.

Депутат Ігор Лех зауважив, 
що в Італії використовують лише 
600-700 полігонів. Тоді як в Укра-
їні – шість-сім тисяч, а більшість з 
них мають не кращий вигляд, ніж 
стихійні сміттєзвалища. До того ж, 
в Україні досі відсутні сміттєпере-
робні заводи.
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Луцьк

Лист Святому Миколаю завдовжки у 
47 метрів, який написали учні Луцького 
навчально-виховного комплексу №10, 
потрапив до Книги рекордів України.

Офіційна реєстрація рекорду відбулася 
18 грудня напередодні Дня Cвятого Миколая. 
Участь у написанні велетенського листа взяли 
609 учнів навчального закладу.

«Листи писали щиро, від душі. А вийшло так, що 
замахнулися на рекорд, задля фіксації якого до нас 
завітав представник Книги рекордів України у захід-
ному регіоні Віталій Іваницький, наш випускник», – 
зазначив директор школи Олег Михальчук. 

Очільнику навчального закладу урочисто 

вручили документ, що засвідчує всеукраїнський 
рекорд у категорії «Масові заходи» – «Найдовший 
лист Святому Миколаю-Чудотворцю з найбіль-
шою кількістю учасників акції». Відтепер цей факт 
зафіксовано у «Книзі рекордів України».

Відзначив Віталій Іваницький і один із найщи-
ріших, на його думку, листів. Його автором став 
учень НВК №10 Дмитро Тишин, переселенець із 
тимчасово окупованого Криму, який не просив 
у Чудотворця матеріальних благ для себе. Хло-
пець попросив лише одного – аби Миколай по-
вернув його домівку і щоб рідний Севастополь 
знову став українським. За щирий патріотизм 
Віталій Іваницький подарував юнакові чотири-
денну поїздку до Австрії.

Величезне полотно листа 
склали із менших листів
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Луцьк

В обласному управлінні Нацполіції 
11 грудня відбулися обшуки. Йдеться 
про розтрату коштів.

Слідчі підозрюють, що гроші, виділені 
на ремонт автомобілів, проводили через 
липові фірми, а роботи не виконували.

За версією слідства, працівники тран-
спортного відділу, відділу забезпечення 
апарату у змові з колегами привласнювали 
кошти, виділені на ремонт поліцейських 

автомобілів та їх сервісне обслуговування. 
Зокрема, йдеться й про нові Isuzu D-max. 
Гроші, виділені на заміну покришок, олив, 
сервісне обслуговування та ремонт, спи-
сували, а роботи проводили не в повному 
обсязі, або ж не проводили взагалі.

Повідомляється, що фірми, які буцім-
то виконували ремонт, зареєстровані на 
підставних осіб, а кошти, отримані неза-
конним шляхом, привласнювали право-
охоронці. Через схему пройшло щонайменше 5 млн грн

volynnew
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Рішення про початок процедури надання українській 
православній церкві Томоса, тобто визнання ї ї 
незалежною, у Вселенському патріархаті ухвалили на 
початку вересня. У жовтні Синод Константинопольського 
патріархату ухвалив рішення про визнання узурпації 
влади над Київською митрополією Москвою незаконним 
актом. Також синод вирішив зняти всі заборонні 
санкції РПЦ стосовно предстоятеля УПЦ КП Філарета 
і предстоятеля УАПЦ Макарія. Разом з тим, у Стамбулі 
наголосили на неприпустимості майнових конфліктів і 
насильства у процесі творення помісної церкви в Україні. 

У відповідь на це Російська православна церква заявила 
про цілковитий розрив відносин з Константинопольським 
патріархатом та звинуватила Константинополь у 
«розколі світового православ’я». У Стамбулі на такий 
крок РПЦ не відповіли «взаємністю» та попросили 
Москву визнати і змиритися з автокефалією української 
церкви.

Помісна церква – це об’єднання всіх православних 
вірян, яке створюється за територіальним принципом. 
Помісна церква виступає на противагу вселенській, 
стає незалежною та самоврядною на території певної 
держави та зазвичай узгоджується з політико-
адміністративним поділом та державними кордонами.

Офіційна назва помісної церкви – Православна 
церква України. Можна вживати також 
назву Українська православна церква. Титул 
предстоятеля – Блаженнійший Епіфаній, Митрополит 
Київський і всієї України. Синод Православної церкви 
України складатиметься з предстоятеля Епіфанія і ще 
12 ієрархів. У Синод увійдуть, крім Епіфанія, ще три 
постійні учасники – почесний патріарх Православної 
церкви України Філарет, митрополити Макарій і Симеон 
(з колишніх УАПЦ і УПЦ МП відповідно). Інші дев’ять 
учасників Синоду будуть змінюватися на основі ротації 
раз на півроку.

  Борис ХВИЦЬ

історична подія УКРАЇНА ОТРИМАЛА 
ПОМІСНУ ЦЕРКВУ

НАСІРОВА ПОНОВИЛИ 
НА ПОСАДІ 
Окружний адмінсуд Києва 
11 грудня поновив на посаді 
голови Державної фіскальної 
служби Романа Насірова, якого 
підозрювали у розкраданні 
2 млрд грн держкоштів.

Рішення про звільнення Насірова 
ґрунтувалося суто на наявності в нього 
подвійного громадянства, що не вдало-
ся довести в суді, повідомляє «24 канал». 
Суд постановив стягнути з ДФС суму се-
реднього заробітку за час вимушеного 
прогулу – 184 тис. грн.

Як відомо, Кабмін  звільнив Романа 
Насірова з посади у січні 2018 року. У 
березні суд арештував його з можливіс-
тю внесення застави – 100 млн грн, яку 
внесли дружина і тесть. Проте Насіров 
звернувся в суд, аби домогтися свого по-
новлення на посаді.

Експерти стверджують, що у справу 
про підроблення Насіровим службових 
документів втручаються політичні фігу-
ри. Мовляв, Насіров – комфортна владі 
людина. Адже до того, як стати керівни-
ком ДФС, він очолював податковий ко-
мітет у парламенті від БПП, повідомляє 
Gazeta.ua

ЄС ПРОПОНУЄ ЗАКРИТИ 
ПОРТИ ДЛЯ РФ 
Європейський парламент 
12 грудня схвалив резолюцію, що 
закликає до посилення санкцій 
ЄС проти Росії, якщо українських 
військовослужбовців, захоплених 
РФ у Керченській протоці, не буде 
звільнено.

Як пише «Європейська правда», Єв-
ропарламент закликає країни-члени 
закрити доступ до портів ЄС для ро-
сійських суден, що прибувають з Азов-
ського моря, поки Росія не відновить 
вільну навігацію через Керченську 
протоку. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОБІГНАВ 
ПОРОШЕНКА 
Шоумен Володимир Зеленський 
залишається одним із фаворитів 
президентських перегонів.

Як повідомляє «24 канал», за даними 
Київського міжнародного інституту со-
ціології, Володимира Зеленського готові 
підтримати 14,6% серед тих, хто визна-
чився з вибором. Зеленський посідає 
друге місце. На першому – Юлія Тимо-
шенко (21,2%). Петро Порошенко – на 
третій позиції (11,6%). На четвертому міс-
ці – Юрій Бойко (11%). У Олега Ляшка – 
п’яте місце (8,7%), в Анатолія Гриценка – 
шосте (8,2%). 

У другому турі Володимир Зелен-
ський перемагає своїх найближчих 
опонентів – і Петра Порошенка, і Юлію 
Тимошенко. Причому в чинного Прези-
дента він виграє понад 15% – 27,8% про-
ти 12,2%.

РОСІЯ ТИСНЕ 
НА БІЛОРУСЬ 
Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко нещодавно провів 
закрите засідання із найвищим 
керівництвом країни через 
значний тиск останнім часом з 
боку Росії.

На нараді йшлося про те, аби до кін-
ця відстоювати незалежність від інших 
країн. А деякі члени уряду заявляли, що 
на податкові маневри з боку РФ потрібно 
відповідати не нарадами, а реформами, 
пише «Наша Нива».

Останнім часом розгорнулися неаби-
які пристрасті між керівництвом Білору-
сі та Росії. Перший публічний конфлікт 
стався під час Євразійського економіч-
ного форуму – президенти двох країн 
Олександр Лукашенко і Володимир Пу-
тін влаштували публічну суперечку щодо 
ціни на газ. 

по суті

Під час Об’єднавчого 
собору, який 
відбувся 15 грудня 

в історичному центрі 
Київської митрополії, 
одній з найбільших 
християнських святинь 
Східної Європи Софії 
Київській, було ухвалено 
рішення про створення 
помісної української 
церкви.

Архієреї, священики та миря-
ни УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП на 
28-му році Незалежності нарешті 
об’єднали церковні структури та 
створили єдину церкву.

Главою помісної церкви со-
бор обрав митрополита Пере-
яславського та Білоцерківського 
Української православної церк-
ви Київського патріархату Епі-
фанія.

Йому 39 років. У миру – Сер-
гій Думенко. Народився 3 люто-
го 1979 року на Одещині, школу 
закінчив на Буковині. У 1999 
році закінчив Київську духовну 
семінарію, після чого вступив 
до Київської духовної академії. 
Захистив кандидатську дисерта-
цію, має звання професора бого-
словських наук. У 2000-х служив 
у Рівненській єпархії. У 2006 році 
пройшов стажування в Афінсько-
му національному університеті 
на філософському факультеті. 
Прийняв постриг у чернецтво 
в 2007 році з ім’ям Епіфаній на 
честь Єпіфанія Кіпрського. У 2008 
році предстоятель УПЦ КП Філа-
рет рукопоклав його на ієродия-
кона, а потім і в сан ієромонаха,  
через кілька місяців – у сан архі-
мандрита. З січня 2008 року Епі-
фаній призначений секретарем 
Філарета, а в травні – керуючим 
справами Київської патріархії. У 
березні 2008 року став намісни-
ком Свято-Михайлівського Виду-
бицького чоловічого монастиря. 
У 2009 році обраний єпископом 
Вишгородським, вікарієм Київ-
ської єпархії. З 2012 року – по-
стійний член Синоду УПЦ КП. У 
2013 році отримав сан митропо-
лита Переяслав-Хмельницького 
і Білоцерківського, призначений 
Патріаршим намісником з пра-
вами єпархіального архієрея. 
На момент обрання предстоя-
телем – ректор Київської право-
славної богословської академії, 
член Спілки журналістів України 
та Міжнародної федерації жур-
налістів.

Його називають людиною, 
яка була рівновіддаленою від 
основних груп впливу в церкві 
та правою рукою патріарха Фі-
ларета, пише «ТСН.ua». Чудово 
знає грецьку мову, що може 
бути суттєвою перевагою у 
світлі стосунків з Константино-
полем, адже все спілкування 
відбуватиметься цією мовою. 
Володіє також англійською і, до 
слова, на відміну від багатьох 
інших поважних церковників, 
не навчався у Росії. Про ми-
трополита досить тепло відгу-
куються й у рідній єпархії. Зга-
дують про  його волонтерство, 
допомогу українським військо-
вим на сході.

«Бажання стати ченцем ви-
никло ще під час навчання в се-
мінарії. Знав, що це надзвичайно 
відповідально. Звичайно, було 
лячно. Але під час викладання 
в Рівненській духовній семінарії 
життєвий вибір сформувався – я 
однозначно вирішив прийняти 
чернецтво. Неабияку підтримку 
в цьому надав митрополит Да-

ниїл (Чокалюк), який був моїм 
духовним наставником. Тож уже 
після навчання в Афінах я при-
йняв чернечий постриг у Свято-
Михайлівському Золотоверхому 
монастирі», – цитує Епіфанія 
«Громадське».

Цікаво, що на роль предсто-
ятеля також претендував Ми-
трополит Луцький і Волинський 
Михаїл від УПЦ КП. Від УПЦ МП 

кандидатом був Митрополит 
Вінницький і Барський Симеон. 
УАПЦ не висунула кандидатів, її 
глава Митрополит Макарій взяв 
самовідвід. Останній розповів, 
що Вселенський патріархат по-
просив його та главу УПЦ КП Фі-
ларета не балотуватися.

Як пояснив Митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл, 
перед початком собору було 

достатньо підстав вважати: у 
нього буде підтримка більшості 
делегатів, аби очолити церкву. 
Саме тому Філарет відмовлявся 
підписувати документ про само-
розпуск Київського патріархату, 
що було умовою для проведення 
Об’єднавчого собору, і відмов-
лявся йти на собор. Фактично 
було поставлено вимогу: або 
Митрополит Михаїл знімає свою 
кандидатуру, що відкривало 
шлях для перемоги на виборах 
Митрополита Епіфанія, або Па-
тріарх Філарет разом з ієрарха-
ми, що його в цьому підтриму-
вали, на собор не підуть. Тобто 
йшлося про те, що об’єднання 
не відбулося б, а значить, і Томо-
са не було б. Зрештою внаслідок 
складних перемовин, у тому чис-
лі за участі Президента Петра По-
рошенка та очільника Верховної 
Ради Андрія Парубія, владика 
Михаїл заради церкви й заради 
майбутнього України поступив-
ся та зняв свою кандидатуру. 
Разом з тим, він запевнив, що не 
має неприязного ставлення до 
Митрополита Епіфанія, проте в 
нього дещо відмінне бачення 
розвитку церкви. Та головне, на-
голошує Михаїл, ми маємо бути 
вдячні Богу, що Україна нарешті 
отримала незалежну церкву.

До слова, внаслідок історич-
ного рішення, ухваленого на 
Об’єднавчому соборі, глава УПЦ 
МП Онуфрій офіційно втратив ти-
тул Митрополита Київського.

«З погляду вселенського 
православ’я, присутність Мос-
ковського патріархату на тери-
торії України вже не відповідає 
канонам. Канонам відповідає 
якраз перебування в помісній 
Українській православній церк-
ві», – цитує речника УПЦ КП архі-
єпископа Євстратія Зорю «Укра-
їнська правда».

З точки зору державного 
законодавства, пояснює Єв-
стратій Зоря, російська церква 
може існувати в Україні. Однак 
він переконаний, що віряни по-
ступово переходитимуть у ка-
нонічну об’єднану українську 
церкву.

Тим часом УПЦ МП відсто-
ронила від посад і заборонила 
вести служіння двом учасни-
кам Об’єднавчого собору, пише 
TheБабель. Більше того, там за-
явили, що рішення собору для 
МП не мають жодного значення, 
мовляв, в Україні є лише каноніч-
на церква, яку очолює Митропо-
лит Онуфрій.

«Священний Синод відсто-
ронив від управління єпархі-
єю і заборонив богослужіння 
митрополиту Вінницькому і 
Барському Симеону, а також за-
боронив богослужіння і зняв з 
посади вікарного єпископа Ки-
ївської митрополії, митрополита 
Переяслав-Хмельницього і Виш-
невського Олександра», – заявив 
митрополит Бориспільський і 
Броварський Антоній. 

* * *
Уже 6 січня Митрополит Київ-

ський і всієї України Епіфаній по-
їде до Стамбула для отримання 
Томоса про автокефалію. Історич-
ний церковний документ йому 
вручить Вселенський Патріарх 
Варфоломій, який нині є лідером 
всесвітньої православної спіль-
ноти, що нараховує близько 300 
мільйонів людей.

Церква в Україні тепер незалежна від Москви

tsn.ua
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Лише за рік Ігор Гузь особисто провів 
понад 200 зустрічей з людьми
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ДЕПУТАТИ 
ЛУЦЬКОЇ РАЙРАДИ 
ВИМАГАЮТЬ 
В ПОРОШЕНКА 
ПРИПИНИТИ 
ВТРУЧАННЯ 
ВЛАДИ У ВИБОРИ
Луцький район

Депутати Луцької 
районної ради 

одноголосно 
підтримали 
звернення до 
Президента Петра 
Порошенка щодо недопущення 
втручання у виборчий процес. 
Причина цього – обшуки 
в двох депутатів ради, 
які стали кандидатами на 
посади голів ОТГ.

У зверненні, яке підтримали і депу-
тати від БПП «Солідарність», і опозиційні 
сили, йдеться про те, що на кандидатів 
чинять шалений адміністративний тиск, 
відбуваються залякування, шантаж та 
фальсифікації, а також погрози звіль-
ненням з роботи працівників бюджетної 
сфери.

«З боку влади використовуються 
найбрудніші інструменти та техноло-
гії, тим самим знищуються всі фунда-
ментальні принципи демократичного 
суспільства. У наших колег, депутатів 
Луцької районної ради, за сфабрико-
ваними свідченнями проводять об-
шуки осель. І це після того, як вони за-
реєструвалися кандидатами на посади 
голів сільських рад та вирішили брати 
участь у місцевих виборах», – йдеться 
у зверненні.

Нагадаємо, вранці 6 грудня в осе-
лі голови Луцької райради Валентина 
Приходька та депутата Вадима Верем-
чука увірвалися правоохоронці із сум-
нівною постановою суду від 2 грудня 
про те, що їх підозрюють у вчиненні 
якихось злочинів. Після кількагодин-
них обшуків силовикам так і не вдалося 
нічого знайти.

Валентин Приходько переконаний, 
що ці обшуки пов’язані з місцевими ви-
борами, які відбудуться 23 грудня. Над-
то з тим, що балотується він на посаду 
голови Підгайцівської ОТГ від опозицій-
ної партії УКРОП. Звісно, сильний кон-
курент невигідний БПП, який має свого 
кандидата.

Згодом стало відомо, що правоохо-
ронці кілька місяців тому пропонували 
Приходьку взяти участь у відмиванні 
бюджетних коштів, проте голова рай-
ради відмовився від незаконної про-
позиції.

принциповозвіт депутата

саботаж

ІГОР ГУЗЬ: «ПУБЛІЧНІСТЬ 
І ВІДКРИТІСТЬ – ГОЛОВНІ 
ПРИНЦИПИ РОБОТИ»

ВЛАДА БЛОКУЄ РОБОТУ «ВОЛИНЬТОРФУ»

  Ганна МАРЧУК

«Мої персональні голосування – 
це суб’єктивні рішення, не вдаюся 
до кнопкодавства, щодо 
кожного законопроекту озвучую 
власну позицію, стовідсотково 
присутній на засіданнях Верховної 
Ради», – такими словами 
розпочався публічний звіт 
народного депутата України Ігоря 
Гузя за 2018 рік. Він відбувся 14 
грудня у Володимирі-Волинському. 

Окрім роботи у парламенті, депутат ак-
тивно працює і в окрузі. Цьогоріч на роз-
виток територій Прибужжя з державного 
бюджету він залучив 18 млн грн. За чотири 
роки – майже 80 млн грн. З його слів, кошти 
«зайшли» в кожну об’єднану громаду. «Мене 
критикують за дитмайданчики. Але ж я на них 
не відпочиваю. Моя гордість у Володимирі-
Волинському – капітально відремонтований 
басейн у школі №5. У Нововолинську плану-
ємо відновити басейн у садочку. У Головному 
за бюджетні кошти перекрили клуб в центрі 
ОТГ, де мріють розмістити садочок, сільраду. 
У Зимнівській ОТГ плануємо реабілітаційний 
центр для бійців АТО, оновлюємо капітально 
парк у Заріччі тощо. Моє завдання – залучати 
ресурси в будь-який законний спосіб, і я це 
буду робити й надалі», – наголосив обранець 
громади.

Публічність та відкритість – головний 
принцип роботи парламентаря у Раді та в 
окрузі. Лише за рік Ігор Гузь особисто провів 
понад 200 зустрічей з людьми: брав участь у 
днях сіл, відвідував малонаселені пункти, спіл-
кувався з мешканцями у дворах багатоквар-
тирних будинків Володимира-Волинського та 
Нововолинська, у закладах культури, освіти, з 
колективами підприємств різних форм влас-
ності.

«На зустрічах відчув, що людей цікавить 
конкретний результат у їхньому місті чи селі. 
Ми з командою вникаємо у кожну людську 
проблему. Щороку відвідуємо всі 211 насе-
лених пунктів округу. Дехто каже, що зустрі-
тися – це не розв’язати проблему. Але багато 
людей сам факт зустрічі вже вважають част-
ково залагодженням питання, бо його можна 
озвучити, активізувати», – сказав нардеп.

Щодо ремонту доріг, то Ігор Гузь зазначає, 
що не «тягне ковдру» лише на себе: «Завдяки 
митному експерименту, який я відстоював 
і голосував за нього, дорога Луцьк-Львів, 
як лялька, буде переживати четверту зиму. 
Відремонтували трасу Луцьк-Володимир-
Волинський. На мою пропозицію уряд ви-
ділив кошти й виклали верхній шар дороги 
з Володимира-Волинського до Нововолин-
ська. У пріоритеті – початок ремонту траси 
Володимир-Волинський-Устилуг, кошти на 
який вже виділила Польща. Ще напрямки – з 
Нововолинська до Іваничів, а потім з Іваничів 
до Горохова». 

Як пояснив нардеп, його звіт не лише про 
перемогу, але й про поразки – спільні для усіх 
волинян. «Те, що відбувається на шахті №9, 

«Бужанській», – невиплата зарплат, боротьба 
профспілок, постійні протести – тут поки про-
граємо. На жаль, ми не зрушили проблему з 
мертвої точки. На 2019 рік – копійки в держ-
бюджеті на «десятку», а це фактично закриття, 
консервація», – зауважив він.

Парламентар також розповів, чому не 
голосував за закон про розмитнення авто на 
іноземній реєстрації: «Мої виборці не від хо-
рошого життя купили собі бляхи. Той факт, що 
держава дозволила ввезти понад два міль-
йони машин через шпаринки у законодав-
стві – це ганебно. Ухвалений закон – неспра-
ведливий, неправильний. Сподіваюся, його 
переглянуть».

Зі слів депутата, йому вдалося порозу-
мітися з головою облради Ігорем Палицею 
щодо співпраці у контексті підтримки спорту, 
молоді, здорового способу життя населення. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» виділяє 
кош ти також і на потреби жителів Прибужжя, 
а це майже 2 млн 900 тис. грн у 2018 році. І це 
не враховуючи фінансування інших великих 
об’єктів. Наприклад, цьогоріч Фонд виділив 
4 млн грн на будівництво спорткомплексу в 
Любомлі. Два роки тому подібний об’єкт об-
лаштували у Нововолинську.

«Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» пра-
цює на Волині з 2011 року, а не лише перед 
виборами. Він офіційно зареєстрований, а 
кошти, що їх виділив на реалізацію численних 
проектів, – це не «гречка», а системна співп-
раця з народним депутатом у тому числі», – 
розповів обранець.

Наступного року в Україні, окрім прези-
дентських виборів, будуть також і парламент-
ські перегони, тому Ігор Гузь запевнив, що 
балотуватиметься до Верховної Ради вдруге. 
Головні аргументи його вибору такі: вивчив 

округ, знає багатьох людей особисто, зала-
годжує проблеми навіть у малих населених 
пунктах і хотів би завершити розпочаті спра-
ви. Він вважає, що тримає на контролі кожне 
звернення, має мотивацію до роботи, адже 
бачить віддачу у взаємодії з людьми. «Я – лю-
дина демократичних поглядів, не критикую 
конкурентів, кажу лише про те, що зробив, як 
працював і що планую надалі», – підсумував 
нардеп.

Під час звіту присутні ставили запитання 
Ігорю Гузю. Начальник відділу кадрів шах-
ти «Бужанська» Лілія Бойчура підготувала і 
передала звернення на ім’я депутата, щоб 
роз’яснили ситуацію: чому через проблеми з 
виплатами єдиного соціального внеску шах-
тарі не лише не можуть належно вийти на 
пенсію, а й оформити лікарняний, бо, з її слів, 
нарахування йде при розрахунку мінімальної 
зарплати.

У профільні комітети Верховної Ради вже 
надійшов депутатський запит з проханням 
врегулювати це питання на законодавчому 
рівні.

Урбаніст із Володимира-Волинського Ан-
дрій Гнатюк цікавився думкою парламентаря 
щодо майбутнього об‘єднання районів у рам-
ках децентралізації. На це Ігор Гузь відповів: 
«Думаю, в 2019 році буде ухвалено рішення 
щодо укрупнення районів як таких. Це не бу-
дуть зміни до Конституції, це об’єднання ра-
йонів. Дискутують, скільки районів чи повітів 
у Волинській області визначать. Їх може бути 
три – Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський. 
Я відстоюю, щоб було чотири».

Наприкінці виступу депутат подякував 
своїй команді за співпрацю, також усім голо-
вам ОТГ Прибужжя, партнерам за підтримку 
та присутнім у залі гостям за активність.

Маневичі

Попри обіцянки обласної виконавчої 
влади допомогти «Волиньторфу» 
вижити, підприємству і далі не дають 
працювати. Вже за три дні після наради 
в голови ОДА Олександра Савченка, 
що відбулася 11 грудня і під час якої 
губернатор запевнив, що сприятиме, 
туди за його вказівкою нацькували 
перевірку із Управління Держпраці.

Також Олександр Савченко повідомив, 
що звернеться до центральної влади та пра-
воохоронців з приводу цілковитої перевірки 
ДП «Волиньторф». За її результатами голова 
ОДА планує надати подання Прем’єр-міністру 
щодо оцінки діяльності керівництва держпід-
приємства «Волиньторф» та держконцерну 
«Укрторф».

«Підприємство – на межі виживання, хоча 
середня зарплата становить 13,9 тисячі гри-
вень. Нині 416 працівників можуть втратити 
роботу», – обурюється директор ДП «Волинь-
торф» Іван Киричик.

ї 

Якщо «Волиньторфу» не виділять земель 
для видобутку, держпідприємство протягом 
трьох місяців може зупинитися. Відтак поста-
не питання забезпечення паливом більшості 
комунальних установ області.

«Розвал «Волиньторфу» вигідний тим, хто 
заробляє на газі й вугіллі, на схемі «Роттер-
дам+». Це цілеспрямована політика, що веде 
до знищення підприємства, яке видобуває де-
шеву сировину і забезпечує паливом 70% со-
ціальних об’єктів області», – заявляє очільник 

волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов. 
Зі слів Івана Киричика, у складі підприєм-

ства працюють два торфозаводи загальною 
потужністю 120 тис. тонн торфобрикетів на 
рік. Зі 144 га замість потрібних 390 наступно-
го року зможуть виробити лише 57 тис. тонн 
торфобрикетів. На ліцензованих площах за-
паси торфу становлять 4,9 млн тонн. Площа 
ділянок в межах ліцензії складає 1609 га, 690 
з яких відпрацьовані. У межах відводу на Ма-
невицькому торфобрикетному заводі прак-
тично вичерпані запаси торфу. Заготовлені 
цьогоріч 236 тис. тонн сировини забезпечать 
роботу підприємства в міжсезонний період, 
але вичерпання запасів на Маневицькому 
торфозаводі не дозволить наступного року 
розпочати сезон видобутку.

«Навіть якщо вдасться отримати 76 гек-
тарів, розпочати видобуток на цих ділянках 
зможема хіба за два роки, адже вони вкриті 
лісом. Корчування дерев та облаштування 
під’їздів для техніки потребуватиме часу і 
кош тів», – констатує Іван Киричик.

30% покладів 
українського торфу 
розташовані на Волині

bio.ukrbio.com
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Передбачати – означає керувати. Блез Паскаль

За зміст цієї статті відповідає 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Зміст статті за будь-
яких обставин не відображає 

за живе

перспектива актуально

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНІ 
ПИТАННЯ ЗНОВУ УРІЗАЛИ

У 15 ВОЛИНСЬКИХ ОТГ 
ЗАПРАЦЮЮТЬ ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Загальний обсяг 
заборгованості 
Пенсійного фонду 

за позиками, наданими 
казначейською службою, 
порівняно з двома 
попередніми роками 
з початку 2018-го 
збільшився на 16,5 млрд 
і на 1 грудня становив 
64,5 млрд грн. 

Про це повідомила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич в ефірі на телеканалі 
«Аверс».

Жителі 23-го виборчого окру-
гу вчергове озвучили проблему 
щодо мізерного розміру пенсій. 
За словами людей, з 1800 грн, 
які вони отримують, після сплати 
комунальних платежів, навіть за 
наявності субсидії, на прожиття 
практично не лишається. 

«70% пенсіонерів отримують 
допомоги саме такого розміру. 
Так званий перерахунок пен-
сій не покращив життя. Люди, 
які мали величезний стаж ро-
боти і невелику зарплатню, в 
результаті отримали до 2 тисяч 
пенсії, на які в теперішніх умо-
вах неможливо прожити. Про 
цю проб лему уряд знає. Ми не-
одноразово піднімали цю тему, 
в тому числі й через депутатські 
запити та звернення. Зараз у Вер-
ховній Раді зареєстровано кіль-
ка десятків законопроектів, які 
пропонують розв’язання цього 
питання. І є варіанти, як можна 
змінити ситуацію у бік зростання 
пенсій. Але Кабмін на такі кроки 
не піде. Така ситуація – це вирок 

  Ірина ЮЗВА

Майже €210 тис. буде 
вкладено у створення 

добровільних пожежно-
рятувальних підрозділів 
(ДПРП) Волині протягом 
2019-2020 років. 

Проект «Зміцнення потен-
ціалу добровільних пожежно-
рятувальних підрозділів в поря-
тунку постраждалих від нещасних 
випадків на дорогах Люблінського 
воєводства та Волинської облас-
ті» стартував у рамках Програми 
транс кордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2014- 
2020 років. Загальна вартість 
про екту – €712 379,46, з них  
€641 141,51 (90%) – грант ЄС та  
€71 237,95 (10%) – кошти бенефі-
ціарів. 

Мета проекту – підвищення 
безпеки дорожнього руху в Люб-
лінському воєводстві та Волинській 
області. Проект охоплює 47 громад 
з прикордонної території, де про-
живає майже 300 тисяч осіб. 

Учасниками проекту є 32 ґмі-
ни Люблінського воєводства та 15 
ОТГ Волинської області. З україн-
ської сторони обрано наступні 
ОТГ: Устилузьку (Володимир-
Волинський район), Поромів-
ську, Павлівську, Литовезьку, 
Іваничівську (Іваничівський ра-
йон), Любомльську, Рівненську 
(Любомльський район), Голоб-
ську, Дубівську, Колодяжненську 
(Ковельський район), Заболоттів-
ську (Ратнівський район), Шацьку 
(Шацький район), Любешівську 
(Любешівський район), Жиди-
чинську (Ківерцівський район), 
Луківську (Турійський район). 

З української сторони проект 
реалізовують «Агенція розвитку 
Єврорегіону «Буг» та Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», з поль-
ської – Асоціація органів місце-

МАЄТЕ СУБСИДІЮ? 
СПЛАЧУЙТЕ ЛИШЕ ЗА 
СПОЖИТІ ПОСЛУГИ 
Як і в минулих опалювальних 
сезонах, зекономлену субсидію 
можна використати для оплати 
в наступному місяці спожитого 
понад виділену соціальну норму 
газу, води чи електроенергії, 
повідомляють у Кабміні.

Наприклад, сім’ї було нарахова-
но жовтневу субсидію (неповний опа-
лювальний місяць) у розмірі 550 грн. 
Обов’язковий платіж домогосподар-
ства – 820 грн. Але у жовтні спожито 
лише 13 кубометрів газу, за що сплачено 
його фактичну вартість – 92,26 грн. У на-
ступному місяці сім’я має право розра-
хуватися за спожитий понад норму газ 
зекономленою в попередньому місяці 
субсидією.

Або ж у листопаді обов’язковий пла-
тіж становить 1 тис. грн за соціальною 
нормою 400 кубів газу, а фактично ви-
користано лише 100 кубів. Залишок – 
300 кубів – можна використати у холод-
ніші місяці, наприклад, у грудні-січні. 
При цьому не потрібно нікому нічого 
повідом ляти – ці суми мають зазначатися 
надавачем послуг у платіжці як перепла-
та (з мінусом).

Якщо вартість фактично спожитої по-
слуги менша за обсяг обов’язкового пла-
тежу, субсидіант має право сплачувати 
лише вартість фактично спожитої послу-
ги. Якщо, скажімо, розмір обов’язкового 
платежу за певну послугу становить 
200 грн на місяць, але домогосподарство 
реально її спожило тільки на 120 грн, 
сплаті підлягатиме фактичний обсяг спо-
живання, тобто 120 грн.

Сума субсидії, яку держава надала 
громадянам для оплати комунальних 
послуг в розмірі соціальних нормативів 
і яку не використано у минулому місяці 
внаслідок економії, має обов’язково за-
раховуватися постачальником послуги у 
рахунок плати за послуги наступних роз-
рахункових періодів.

Якщо виконавець житлово-
комунальної послуги ігнорує зеконом-
лену субсидію і нараховує інакше, він по-
рушує законодавство. У таких випадках 
українці можуть звертатися зі скаргами 
до керівників підприємств, що надають 
послуги. А в разі відсутності реагуван-
ня – до органів влади на місцях або орга-
нів місцевого самоврядування.

У 2019-му – 
11 ДОДАТКОВИХ 
ВИХІДНИХ
Наступного року українці 
отримають 11 додаткових 
вихідних у зв’язку з релігійними та 
державними святами.

Графік затверджено законом «Про 
працю», інформує Gazeta.ua. 

У січні на українців чекають додатко-
ві вихідні 1 і 7 числа – на Новий рік і Різд-
во. Наступний додатковий вихідний буде 
8 березня. Свято випадає на п’ятницю. 

Великдень будемо святкувати 28 квіт-
ня, тому традиційно вихідний перене-
сеться і на понеділок, 29 квітня. 

У травні буде два додаткові вихід-
ні – 1 травня, у середу, а також у четвер, 
9 травня.

Трійця 2019-го припадає на 16 черв-
ня, тому в понеділок, 17 червня, українці 
отримають додатковий вихідний. Також 
цього місяця буде ще один вихідний – 
28 червня у День Конституції.

У серпні Україна святкуватиме День 
Незалежності. 24 число випадає на субо-
ту, тому вихідний перенесуть на понеді-
лок, 26 серпня.

У жовтні будемо додатково відпо-
чивати в понеділок, 14 числа, на Покро-
ву. У грудні на українців чекає вихідний 
на католицьке Різдво. Наступного року 
25 грудня випаде на середу.

комуналка

календар

нашому уряду, який не впорався 
ані з пенсійною реформою, ані з 
медичною», – зауважила Ірина 
Констанкевич. 

Народний депутат розпові-
ла, що у грудні цього року під 
час внесення змін до бюджету 
2018-го 10,6 млрд грн спрямува-
ли на покриття дефіциту Пенсій-
ного фонду. Окрім того, у 2019 
році Україні доведеться віддавати 
борги Міжнародному валютному 
фонду, що може суттєво позначи-
тися на соціально-економічному 
становищі громадян.

Ірина Констанкевич додала, 
що у держбюджеті 2019 року на 
соціальні потреби передбачено 

суттєво менше коштів, аніж для 
утримання силових відомств. 

«Під час внесення останніх 
змін до бюджету 2018 року на 
7 млрд 167 млн грн зменшили ви-
датки за окремими бюджетами, 
зокрема субвенції держбюджету 
місцевим бюджетам на виплати 
допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, особам, 
які не мають права на пенсію, 
особам та дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги 
дітям, допомоги з догляду за осо-
бами з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати праце-
здатній особі, що не працює, яка 

вого самоврядування Єврорегі-
ону «Буг». 

10 грудня відбулася робоча 
нарада за участі директора Асо-
ціації органів місцевої влади Єв-
рорегіону «Буг» Галини Грабарчук 
і проектного менеджера Іоанни 
Сушек Хомик, директора Агенції 
розвитку Єврорегіону «Буг» Іри-
ни Ітані та проектного менеджера 
Катерини Нагірської, першого за-
ступника голови правління Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Лариси Тарасюк і заступника 
голови правління Фонду Олени 
Антонюк. Присутні обговорили 
деталі проекту й терміни прове-
дення передбачених заходів. 

У рамках проекту на Волині 
буде:
• створено 15 добровільних по-
жежно-рятувальних підрозділів; 

• закуплено дорожньо-рятуваль-
не обладнання (пневматичні 
комплекти для підйому пошко-
джених авто, гідравлічні ножиці 
тощо) та медичні сумки для на-
дання невідкладної допомоги;
• проведено навчання з порятун-
ку постраждалих у ДТП сертифі-
кованими спеціалістами Польщі 
та України; 
• проведено просвітницьку кам-
панію щодо правил безпечної 
поведінки на дорогах та надання 
пішоходами першої допомоги 
постраждалим у ДТП.

Уже на кінець січня 2019 року 
заплановано проведення на поль-
ській стороні стартової конферен-
ції для представників влади, ґмін та 
ОТГ. Обговорюватимуть цілі про-
екту, стан безпеки та технічного за-
безпечення рятувальних служб.

Ірина Констанкевич переконана, 
що президентський фонд за 
держкошти створено під вибори 

Проект втілюватимуть два роки

im
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Ірина Ю
зва

доглядає за особою з інвалідніс-
тю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку», – дода-
ла нардеп. 

Ірина Констанкевич зазначи-
ла, що на подальше впроваджен-
ня «Нової української школи» у 
держбюджеті-2019 сума також 
недостатня – всього 800 млн грн, 
хоча спочатку йшлося про 2 млрд 
грн. У держбюджеті 2018-го за-
кладали 1 млрд грн.

«Однак на спеціальний фонд 
Президента України мільярд 
гривень знайшовся вже пе-
ред самим розглядом проекту 
держбюджету-2019 у другому чи-
танні. Це спонукає до роздумів, 
що «президентський» мільярд 
могли забрати саме з «Нової 
української школи», а сам фонд 
вочевидь створено суто під ви-
бори», – наголосила Ірина Ми-
рославівна. 

Нагадаємо, пізніше у По-
рошенка пояснили: державні 
кош ти в рамках фонду планують 
використовувати на підтримку 
молодих науковців та освітні 
програми. 

Тільки для чого створювати 
для таких цілей цілий президент-
ський фонд – питання риторичне.

Додамо, що за цьогорічною 
версією видання «Новое время», 
Петро Порошенко на шостій схо-
динці в рейтингу найбагатших 
українців. Його статки оціне-
но в $1,1 млрд. А вже в березні 
2019-го в Україні відбудуться 
президентські вибори.

Оскільки 46% населення 
області не має доступу 
до базових банківських 
послуг, «Укрпошта» 
просить депутатів 
Волиньради звернутися 
до парламенту щодо 
змін до законів, які 
дозволять «Укрпошті» 
працювати як банку. 

Про це йшлося під час 
засідання постійної комісії 
облради з питань промис-
ловості, транспорту, зв’язку, 
п а л и в н о - е н е р ге т и ч н о го 
комплексу, архітектури, бу-
дівництва та ЖКГ.

Члени комісії розглянули 
проект відповідного звернен-
ня до Верховної Ради.

Директор Волинської ди-
рекції ПАТ «Укрпошта» Іван 
Шевчук пояснив: зміни поля-
гають у тому, щоб «Укрпош та» 
мала можливість стати бан-
ком, як це діє, наприклад, у 
Німеччині та Франції, де при 
поштах є банки. 

Зі слів Івана Шевчука, за-
раз Пенсійний фонд витра-
чає від 30 до 50 млн грн на 
доставку пенсій у сільську 
місцевість. У разі ухвалення 
пропонованих змін до за-
конів за три-чотири роки це 
навантаження зможуть зняти, 
що буде вигідно для держбю-
джету та Пенсійного фонду. 

Члени комісії зрештою 
рекомендували підтримати 
проект звернення.

«УКРПОШТА» 
ХОЧЕ 
НАДАВАТИ 
БАНКІВСЬКІ 
ПОСЛУГИ В 
РАЙОНАХ

позицію Європейського 
Союзу, ОУ або Спільного 
технічного секретаріату 
Програми транскордонного 
співробітництва 
європейського інструменту 
сусідства Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020 рр.
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Змiни – це незмiннiсть у обставинах, що змiнюються. Нiколас Маррi Батлер

  Анна ВОЛОЩУК
Рожищенський район

найкраще – дітям НАЗУСТРІЧ СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

У селі Носачевичі успішно 
втілили проект спільно з 

громадою та Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

У носачевичівській школі на-
вчається 61 дитина. У частині при-
міщення розміщується місцевий 
дитячий садочок. За словами дирек-
торки освітнього закладу Лариси 
Корнійчук, школа почала функціо-
нувати в 1987 році. 

«Новітні технології – це ви-
мога часу, тому ми вирішили, що 
для школи потрібні не тільки ноут-
бук, проектор і екран, а й сучасне 
оформлення, – каже директорка. 
– У цьому проекті нас підтримали 
громада і батьки. Ідею ми реалізу-
вали швидко».

«У складний для нашої держа-
ви час  намагаємося максимально 
виховувати патріотизм і почуття 
любові в наших дітях, тому нове об-
ладнання активно використовуємо 
для цього. Ми дуже вдячні Фонду 
за можливість працювати над про-
ектом, за те, що школа збагатилася 

матеріально. Нове комп’ютерне за-
безпечення використовуємо у на-
вчанні, виховних і святкових захо-
дах, в яких задіяні наші учні, – додає 

заступник директора з навчально-
виховної роботи Інна Кулюк. – Не 
тільки в містах освітні заклади по-
требують допомоги, а й у селах. Бо 

школа на селі – це осередок культу-
ри, без неї воно занепадає».

Ще однією проблемою, яку 
колектив школи вже довгий час 

Найбільше новій техніці тішаться діти

Анна Волощ
ук

не може залагодити, лишається 
ремонт приміщень харчоблоку і 
спортзалу. 

«На жаль, власними силами цю 
проблему ми не можемо усунути. 
У харчоблоці – вологі кутки, стіни 
цвітуть, тому треба встановлювати 
якісну систему витяжки», – розпо-
відає Лариса Корнійчук. 

У школі, до всього, погане освіт-
лення, старі дошки, потрібно онов-
лювати меблі. На думку радника 
голови Волинської обласної ради 
Вячеслава Рубльова, проблеми 
освітнього закладу слід залагоджу-
вати поступово.

«Фонд «Тільки разом» та Ігор 
Палиця завжди мають у пріоритеті 
проблеми в сільських школах. Тому, 
сподіваюся, на ремонт харчоблоку 
з обласного бюджету 2019 року ви-
ділять кошти, адже цим приміщен-
ням користуються дві установи – і 
школа, і дитячий садочок, – каже 
депутат. – Переконаний, що Фонд і 
надалі співпрацюватиме не тільки 
з цим навчальним закладом, а й з 
іншими освітніми установами задля 
розвитку наших дітей. Адже уроки, 
які вчителі проводитимуть цікаво та 
із залученням сучасних технологій, 
спонукатимуть школярів краще вчи-
тися і здобувати гарні результати».

  Софія ІЛЕНЬКІВ
Старовижівський район 

з перших уст ВАСИЛЬ КАМІНСЬКИЙ: 
«ІНТЕРЕСИ ЛЮДЕЙ – 
ЗАВЖДИ НА 
ПЕРШОМУ МІСЦІ»

Напередодні виборів до 
Старовижівської ОТГ ми 
зустрілися з кандидатом 

на посаду голови новоутвореної 
громади Василем Камінським. Про 
власне бачення розвитку краю, 
тиск опонентів та запозичення 
досвіду він розповів у інтерв’ю. 

– Василю Федоровичу, в місцевому са-
моврядуванні ви – нова людина. Яких змін 
очікуєте після реформи?

– Громаду створюють для розв’язання всіх 
нагальних проблем людей, які проживають 
на її території. Я свідомий того, що на ново-
утворену Старовижівську ОТГ чекає складний 
процес, зокрема щодо передання об’єктів ра-
йону громаді. Ситуація ускладнюється тим, 
що центральна виборча комісія зволікала з 
призначенням виборів, які проводять у само-
му кінці бюджетного року, тому налагодити 
ефективну роботу відразу буде надзвичайно 
складно. Першочерговим завданням ново-
обраної ради буде ухвалення бюджету на 
2019 рік. А для цього треба забути про перед-
виборчі чвари та знайти консенсус з усіма 
депутатами, якнайшвидше провести першу 
сесію, на якій набудуть повноважень новоо-
браний голова та депутати. На часі – реоргані-
зація виконавчої структури апарату, оскільки 
треба владнати питання з сільськими радами, 
що об’єдналися, сформувати нову структуру 
виконкому, інвентаризувати все майно.

Однак успіх сам не приходить. Блискучі 
результати роботи в багатьох новостворених 
ОТГ переконують: децентралізація дарує гро-
маді нове життя. Докладу максимум зусиль, 
щоб процес переходу до ОТГ зробити макси-
мально безболісним для людей. Неприпусти-
мо відразу руйнувати старий уклад, коли ще 
неспроможні запропонувати нічого кращого. 

– Нещодавно ви зустрілися із головою 
Кягининівської ОТГ Оленою Твердохліб, 
що вдалося почерпнути?

– Про успіхи Княгининівської ОТГ та її 
очільниці Олени Твердохліб на Волині зна-
ють, мабуть, усі. Їй справді є про що розпові-
сти, адже згадана громада – одна з найпотуж-
ніших в країні. Складних питань надзвичайно 
багато. На щастя, жодне не залишила без від-
повіді. «ОТГ – як у Твердохліб» – то, мабуть, 
заповітна мрія кожного, хто бере на себе смі-
ливість очолити громаду. Водночас розумію, 
що за успіхом та добробутом громади зав-
жди стоїть титанічна праця багатьох людей. 
Звісно, фінансові можливості Княгининка і 
Старої Вижівки важко порівнювати, але й ми 
можемо багато чого зробити. Дійшли згоди і 
у твердженні, що громада створюється не для 
утримання нового апарату, а для розв’язання 

Втілювати задуми обласна рада 
буде спільно з Турійською ОТГ

проблем жителів. Система вже не буде пра-
цювати як раніше – видав дві довідки, провів 
сесію раз на місяць і все. Наскільки злагодже-
но працюватиме нова команда, таким буде і 
результат. Голова громади – це не начальник, 
а менеджер, людина, яку жителі найняли на 
роботу, і заробітну плату він отримує за ра-
хунок їхніх податків. Бюджет – це власність 
ради, власність кожного жителя громади. Він 
наповнюється завдяки податкам цих жителів. 
І структура органів управління має складати-
ся не з родичів, кумів, друзів, а з професіона-
лів, бо нові повноваження потребують нових 
знань і нових компетенцій. Такий формат об-
міну досвідом надихає, дарує впевненість, що 
все можливо, коли маєш гарну команду і не 

боїшся ризику. 
– Над розв’язанням яких проблем у 

разі перемоги працюватимете першочер-
гово? 

– Фінансова ситуація прогнозовано буде 
складною, а тому необдумано давати порож-
ні обіцянки щодо миттєвих змін на краще. 
Переконаний, що насамперед нам потрібно 
створити сильну команду, а пріоритети роз-
витку визначати усією громадою. Таким чи-
ном кожен відчуватиме відповідальність за 
ухвалені рішення. Коли нині чую про оптимі-
зацію навчальних закладів, про те, що дітей 
довозитимуть із сусідніх сіл у Стару Вижівку, 
то жахаюся від необдуманості таких кроків. 
Як нині говорити про довезення дітей до шко-

Василь Камінський переконаний: 
децентралізація дарує громаді нове життя 

Соф
ія Іленьків

ли з інших сіл, коли навіть транспорту немає? 
Рухатися потрібно послідовно, а не хаотично, 
розпорошуючи час, сили та кошти. Враховую-
чи зазначене, після формування нової струк-
тури та ухвалення бюджету планую створити 
робочу групу із залученням фахівців, пред-
ставників громадськості та місцевого бізнесу, 
щоб напрацювати Стратегію розвитку Старо-
вижівщини до 2025 року. У Стратегії слід вра-
хувати потреби розвитку кожного села, від 
проблем сміття та безпритульних собак до 
інвестиційних планів для громади. Лише так 
вдасться створити нові робочі місця, розви-
нути туризм, зробити сучасні автошляхи, за-
вести сюди промислове виробництво.

– ОТГ ще не розпочала роботу, а проб-
лем у галузі освіти, охорони здоров’я вже 
надзвичайно багато. Які, на вашу думку, 
шляхи їх подолання? 

– У згаданих галузях упродовж останніх 
кількох десятків років проблеми, здається, 
тільки накопичувалися. Зразком необдума-
ності та непослідовності нині є ситуація у 
школі села Смолярі, де вже 20 років чекають 
на будівництво спортивного залу та дитсадка. 
У новій великій школі, де навчається 163 учні, 
діти займаються у маленькій кімнатці – це 
трагедія. У дитсадку села Поліське «Пролісок» 
майже два роки тече дах. Завідувачка закла-
ду Світлана Калінчик розповіла, що про їхні 
проб леми в районному центрі знають давно, 
а шляхів розв’язання усе не знайдуть. І допо-
ки можновладці їх шукають, стіни дитсадка 
вкриваються пліснявою. І таких зразків, на 
превеликий жаль, надзвичайно багато.

Для молоді потрібно створити гідні умови: 
облаштувати спортивні та дитячі майданчики, 
зберегти позашкільну освіту, проводити фес-
тивалі та змагання. Лише так втримаємо її у 
селі. 

Вистачає проблем і в охороні здоров’я. 
Залишаючи села без ФАПів та амбулаторій, 
ми прирікаємо їх на вимирання. Ніхто не має 
права позбавляти людей найелементарніших 
медичних послуг за відсутності хоч якоїсь 
альтернативи, тому я категорично проти так 
званої оптимізації працівників сільської ме-
дицини.

– Попри всі перепони, упродовж остан-
нього часу ви активно проводите зустрічі 
з виборцями. Які їхні очікування?

– Днями я зустрівся з виборцями селища 
Стара Вижівка, а також сіл Брідки, Хотівель та 
Мельники. Без зайвого лукавства скажу, що 
попри чималий досвід, хвилювався надзви-
чайно, адже чудово розумію, що без підтрим-
ки людей, без розуміння і спільної роботи 
нічого не вдасться. На щастя, занепокоєння 
було марним, адже ні жахливі погодні умови, а 
в частині згаданих населених пунктів зустрічі 
відбувалися просто надворі, ні жодні інші при-
чини не стали на заваді. На зустрічах не зна-
йшлося місця ні скептицизму, ні пасивності. 
Пропозицій та ідей надзвичайно багато, зав-
дань – ще більше. Впевнений, що разом нам 
вдасться досягнути бажаного. 



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 Можливо, той, хто найбiльше робить, найбiльше й мрiє. Стiвен Лiкок

№ 50 (149)  20 грудня 2018 року

  Юлія БЕРЕЗИНСЬКА
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Луцьк
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«САМ СОБІ КРАЇНА»: 
НАГОРОДИ ОТРИМАЛИ 
ЛЮДИ РОКУ

ПРИЄМНІ СЮРПРИЗИ – 
ДО ПРИЙДЕШНІХ СВЯТ

14 грудня в 
Локачинському районі 

відбулася презентація 
кількох проектів Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Варто зазначити, що візит 
гостей, серед яких був 
депутат Волинської облради 
Вячеслав Рубльов, став для 
місцевих жителів чудовим 
подарунком до прийдешніх 
новорічних свят.

ТУМИНСЬКОМУ САДОЧКУ 
ПОДАРУВАЛИ ІГРАШКИ

Ранок зимового дня для діт-
лахів села Тумин, які відвідують 
тамтешній садочок, був сповнений 
чудових вражень, адже в рамках 
проекту представники Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» привезли ма-
лечі іграшки. 

«Ми просто щасливі, приємно, 
що такі чудові подарунки нам при-
везли, – розповідає завідувачка 
садочка Наталія Шозда. – Іграшка 
для дітей – це радість, яку ні з чим 
не порівняєш. А сьогодні ми отри-
мали все й відразу: багато великих 
і якісних іграшок, не лише гарних, а 
й корисних. Щиро вдячні Фонду за 
можливість реалізувати наші мрії. 
Але на цьому наші проблемні пи-
тання не закінчуються, діткам ще 
дуже потрібні ігровий майданчик та 
комфортний санвузол. З іграшками 
у нас теж була проблема – їх ми не 
мали зовсім».

І справді, діти та їхні батьки – 
щасливі. Адже не так часто пред-
ставники місцевої влади приїж-

У Луцьку традиційно 
відзначили осіб, 
які повсякденною 

працею сприяють розвитку 
Волині та України. 
Церемонія нагородження 
волинян премією «Люди 
року-2018» у рамках 
загальнонаціональної 
програми «Люди ХХІ 
століття» відбулася під 
гаслом «Сам собі країна».

Відкрила дійство бандуристка 
Ірина Котлицька, а в перервах між 
нагородженням номінантів своїми 
виступами глядачів потішили пере-
можець шоу «Х-Фактор» Олександр 
Порядинський, співачка Уляна Сте-
паненко, шоумен Сергій Скулинець, 
суперфіналістка талант-шоу «Голос. 
Діти» Єлизавета Яковенко, музич-
ний гурт «Пластилін» і вокальний 
ансамбль Spivanochka Show (керів-
ниця Тетяна Ярошик). Церемонію 
провели Людмила Натанчук та Сер-
гій Скулинець.

Найбільшу увагу приділили на-
городженню «Героїв ХХІ століття».

Врученню відзнак передувала 
молитва за всіх героїв України: тих, 
які щасливо повернулися додому, 
тих, які зараз служать на сході Укра-
їни, і тих, які загинули, захищаючи 
Батьківщину. Зі сцени молитву зачи-
тали головний військовий капелан 
Волинської єпархії УПЦ КП прото-
ієрей Михайло Бучак та митрофор-
ний протоієрей Василь Янчук.

Нагороди «Герой ХХІ століття» 
отримали: старший сержант, фельд-
шер зенітно-ракетного артилерій-
ського дивізіону 14-ї ОМБр Надія 
Кононова;  молодший сержант 51-ї 
ОМБр Сергій Торчинський; ветеран 
війни з Росією, старший лейтенант 
поліції, чемпіонка Ігор нескорених 

Майя Москвич; солдат розвідки, 
кулеметник 8-го окремого полку 
спеціального призначення Андрій 
Степасюк; капітан, заступник на-
чальника відділу організації при-
ймання речового майна, повний 
кавалер ордена «За мужність», 
народний герой України Павло 
Чайка; капітан запасу Нацгвардії 
України, інструктор із висотної та 
десантної підготовки окремого за-
гону спеціального призначення 
Богдан Оксентюк; старший солдат, 
старший інструктор 128-ї окремої 
гірсько-штурмової бригади Павло 
Ковальський; майор, голова Луць-
кої міської організації Спілки воїнів 

АТО Волині Олег Кобилинський; 
командир відділення ремонтного 
батальйону, старший майстер 51-ї 
ОМБр Віталій Манченко; військо-
вий капелан, заступник голови 
правління ГО «Військові капелани 
Волині» УПЦ КП протоієрей Іван 
Гуреєв.

У номінації «Добрі справи 
року» перемогла психолог, керів-
ник центру реабілітації для учас-
ників АТО Олена Звєрєва. «Ліка-
рем року» став хірург, завідувач 
проктологічного відділення ВОКЛ, 
кандидат медичних наук, депутат 
Волинської обласної ради Олек-
сандр Зінчук.

Відзнаку «Подвиг року» вручи-
ли 15-річному Максиму Павловичу 
з Ковеля, який у березні врятував 
життя восьмирічному хлопчику, 
коли той провалився під лід на во-
досховищі.

«Виправданою надією року» 
став майстер спорту України з 
важкої атлетики, майстер спорту 
України міжнародного класу з пау-
ерліфтингу, перший заступник ке-
рівника регіонального відділення 
Національного олімпійського комі-
тету, депутат Луцької міської ради, 
директор Волинської обласної шко-
ли вищої спортивної майстерності 
Андрій Авраменко. 

У номінації «Патріот рідного 
краю» переміг народний депутат 
Степан Івахів. «Продюсером року» 
визнали президента Асоціації сце-
нічних мистецтв у місті Луцьку, 
викладачку вокалу й керівницю 
вокального ансамблю Spivanochka 
Show Луцької музичної школи №1 
імені Фридерика Шопена, солістку 
естрадно-симфонічного оркестру 
Волинського обласного академіч-
ного музично-драматичного театру 
імені Тараса Шевченка, засновни-
цю міжнародного творчого про-
екту «З любов’ю до України» Тетяну 
Ярошик.

Відзнаку «Волонтер року» вру-
чили координатору Ковельського 
міськрайонного інформаційно-
координаційного центру «Волонте-
ри Волині», депутату Ковельської 
міськради Ігорю Пінісу.

«Міським головою року» став 
мер Володимира-Волинського 
Пет ро Саганюк. Відзнаку «Громад-
ський діяч року» одержав підприє-
мець, депутат Волинської обласної 

ради Михайло Імберовський.
Нагороду «Проект року» вручи-

ли голові благодійного фонду «Рідна 
Волинь» Дмитру Глазунову за книгу, 
присвячену творчості композитора 
та співака В’ячеслава Хурсенка.

«Спортсменом року» визнали 
лижницю, переможницю Пара-
лімпійських ігор у Південній Ко-
реї Юлію Батенкову-Бауман. Від-
знаку «Житловий комплекс року» 
одержав генеральний директор 
будівельної компанії ЛДБК Руслан 
Вайман за ЖК Caramel Residence. 
Під час отримання нагороди Рус-
лан Вайман нагадав, що перші три 
квартири у згаданому житловому 
комплексі передано військово-
службовцям, учасникам війни на 
сході України.

Нагороду «Нове ім’я року» здо-
був керівник компанії Gipsputs Олег 
Величко. «Банкіром року» став ди-
ректор Волинської обласної дирек-
ції «Укргазбанку» Едуард Зубчик. 
Відзнаку «Промисловець року» вру-
чили голові правління Гнідавського 
цукрового заводу & ТзОВ «БіоПек» 
Ростиславу Новосаду.

«Аграрієм року» став голова 
фермерського господарства «Пер-
лина Турії» Володимир Яренчук. 
Відзнаку «Європейська якість року» 
отримала директорка, співзаснов-
ниця бренду «М’ясний дар» Олеся 
Трегубенко.

Нагороду «Вибір споживача 
року» вручили директору компанії 
«Maxifood» Ігорю Ступцю. Перемож-
цем у номінації «Професіонал року» 
став засновник фірми Bisar Філіп 
Ар'янович.

«Правозахисником року» стала 
керівниця апарату Луцького міськ-
районного суду Волинської області 
Наталія Тимощук.

Також у рамках заходу відбула-
ся благодійна акція «Бог у серцях», 
до якої змогли долучитися усі охочі 
відвідувачі дійства. Зібрані кошти 
скерують на потреби дитячих бу-
динків області.

Заслужені нагороди отримали 
Майя Москвич та Михайло Бучак

джають до людей. Нещодавно там 
закрили місцеву школу, майже 
два роки в село не ходить жодна 
маршрутка. А батьки 11 маленьких 
діток, не згодні везти їх зранку сім 
кіломет рів бездоріжжям до най-
ближчого дошкільного закладу, 
таки відстояли садочок коротко-
тривалого перебування.

«Я до вас приїздив, ми з вами 
обговорювали важливі для сіл 
проблеми. Головний меседж сьо-
годнішнього візиту – зробити все, 
аби у наших дітей було майбутнє. 
Неважливо, які вибори будуть, але 
треба зробити все, щоб наші люди 
не виїжджали працювати у Поль-
щу. Ми приїздимо до вас, бо щось 
хочемо для вас зробити. Не все од-

разу вдається, бо за 27 років назби-
ралося дуже багато проблем. Але 
сьогодні наша команда рухається 
у правильному напрямку – плану-
ємо розширити садочок в Тумині, 
покращити умови для ФАПу у Вій-
ниці, створити сучасні умови для 
навчання дітей в губинській школі, 
облаштовувати місцеві дороги та 
багато іншого. Кошти з обласного 
бюджету виділяють для розвитку 
громади, – наголосив радник голо-
ви Волинської обласної ради Вя-
чеслав Рубльов. – У нашій команді 
є люди, які здатні принести реальні 
зміни, а не порожні обіцянки, адже 
вони будуть приїздити в область, 
щоб відстояти ваші інтереси. Ми 
точно будемо знати, що ці кошти 

підуть на ремонт доріг, освітлення, 
на нові вікна в садочку чи школі та 
на інші важливі речі».

ШКОЛІ СЕЛА ГУБИН – НОВІ 
КОМП’ЮТЕРИ

Жителі села Губин Локачинсько-
го району презентували проект, що 
його реалізували спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». У його 
рамках на умовах співфінансу-
вання придбали чотири новенькі 
комп’ютери.

Директор школи Інна Левкова 
розповідає, що серйозною пробле-
мою в навчальному закладі була 
відсутність сучасної комп’ютерної 
техніки. Це й спонукало педагогів та 
батьків звернутися до Фонду. Під-

тримали ініціативу сільський голо-
ва та депутати. Спільними зусилля-
ми матеріальну базу навчального 
закладу вдалося оновити. Тепер 
уроки в школярів стали цікавішими 
та сучаснішими.

«Треба вже щось починати 
змінювати, кажуть мої сини, та й 
я так думаю, – розповідає педа-
гог Сергій Вербицький. – У нашій 
громаді буде 13 сіл. Добре, коли є 
можливість реа лізувати потрібні 
для громади проекти: іграшки для 
садочка, вікна та двері для ФАПу, 
нові комп’ютери для школи. Треба 
зберегти всі навчальні заклади, що 
є в територіальній громаді, треба 
відновлювати, зберігати робочі міс-
ця, фахівців. Саме місцеві депутати 
разом з громадою мають ініціювати 
такі справи».

У ВІЙНИЦІ 
ВІДРЕМОНТУВАЛИ ФАП

Відтепер сільські медики при-
ймають пацієнтів у комфортних 
умовах. До цього в приміщенні гу-
ляли протяги. Щоб якісно надавати 
медичні послуги, ФАП треба було 
відремонтувати.

«Нашу ініціативу підтримали, – 
розповідає завідувачка ФАПу Люд-
мила Тарасюк. – Вставили енерго-
ощадні вікна та двері, придбали 
медичне обладнання. Реалізація 
проекту відбулася на умовах співфі-
нансування: з місцевого бюджету та 
за кошти Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Ми дуже вдячні за цю 
чудову можливість».

Представниця Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Оксана Дмитрук 
привітала ініціаторів та учасників 
проектів, подякувала місцевим депу-
татам, головам, які на сільських сесі-
ях підтримують ініціативи жителів. 

Дітлахи радіють подарункам
Комфортні умови 
для пацієнтів важливі

Ю
лія Березинська

volynnew
s.com
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  Лілія БОНДАР
Луцьк 

  Ірина ЮЗВА
Ківерці

віддані справі

artіль

Лучани Анатолій 
Форманюк та Микола 
Кравчук відкрили в 

Луцьку кав’ярню «Старе 
місто». Донедавна вони не 
були знайомі. Хоч обидва 
воювали в 2014 році на 
сході у складі 51-ї бригади. 
Познайомилися вже у 
Луцьку – в школі лідерства 
для учасників бойових 
дій. Тоді й вирішили 
започаткувати власну 
справу.

30-річний Анатолій – спокійний 
та виважений. 32-річний Микола – 
енергійний та емоційний. Вони такі 
різні, але чудово доповнюють один 
одного. 

НА ВЛАСНУ СПРАВУ – 
МІНІМУМ ГРОШЕЙ

«Наша кав’ярня – це невелич-
кий екскурс в минуле. Знаєте, істо-
рія – як наркотик. Ти починаєш нею 
цікавитися і вже не можеш зупини-
тися. Хочемо, аби люди знали істо-
рію Луцька й пишалися нею. І хоч 
до цього ні я, ні мій колега не мали 
справи з закладами громадсько-
го харчування, все-таки вирішили 
ризикнути. Розпочали з кав’ярні, а 
далі, може, й ще щось відкриємо. 
Час покаже, – усміхається Анатолій. 
– Сподіваємося, це не останній наш 
проект». 

Чоловіки кажуть, що хотіли 
зробити щось незвичне. Мріяли, 
аби їхня кав’ярня стала туристич-
ною родзинкою міста. Приміщення 
знай шли у всесвітній мережі. 

«В інтернеті побачили, що у 
старому місті, недалеко від замку 
Любарта, здають в оренду примі-
щення. Довго не вагалися, відразу 
орендували. Подумали, якщо не 
ми візьмемо, то його забере хтось 
інший, – каже Анатолій. – Зателефо-
нував Миколі, кажу: «Треба брати». 
Взяли і зробили кафе». 

Вони облаштували усе власно-
руч за місяць. Від колишніх власни-
ків залишилися лише підлога і стіни. 
У першому залі навіть пересадили 
на стіни живий мох. Хлопці кажуть, 
що працювати доводилося допізна. 
Адже робили усе після роботи.

«У будь-який бізнес можна 
вкласти дуже багато грошей, а мож-
на витратити мінімум, але вкласти 
в улюблену справу душу. І це не-
одмінно буде подобатися людям», – 
каже Анатолій. 

Чоловіки переконують: аби від-
крити власну справу, не треба бага-
то грошей. Головне – мати бажання 
і наполегливо працювати. 

«Найважче зробити перший 

КАВА З ПРИСМАКОМ ВІЙНИ

крок. Але коли наважишся, то вже 
не зможеш відступити. Тому постав-
те собі ціль і впевнено до неї кро-
куйте. Не озирайтеся», – радить він. 

«На щастя, у Луцьку є ті, хто цінує 
історію свого міста, – долучається 
до розмови Микола. – Дуже багато 
людей нам допомогли втілити нашу 
мрію. Вони підказували і навчали. 
Коли дуже хочеш щось зробити, то 
весь світ тобі сприятиме».  

У кав’ярні продають багато ви-
дів кави та різноманітні чаї. Також 
тут величезний вибір тістечок та 
випічки. 

«Пропонуємо відвідувачам дуже 
багато різних напоїв та тістечок. 
Але плануємо вигадати ще щось 
особливе. Може, це буде «Княжа 
кава». У нас також буде особливий 
торт. Хочемо, аби людина, яка при-
їхала до Луцька у гості, могла при-
везти звідси щось особливе. Як-от 
«Київський торт» зі столиці», – каже 
Анатолій.

Атовці розповідають, що вті-
лити в життя відразу усе те, що за-
планували, годі. На все не вистачає 
коштів. 

«Це нестандартна кав’ярня. Сті-
ни, антураж – частинка історії Луць-
ка. Локація кав’ярні – у старому міс-
ті, і це вже родзинка. Гріх було цим 
не скористатися. Зараз дуже мало 

добровольцем. Але це суті не змі-
нило б. Якщо любиш Україну, то 
воюватимеш за свою землю. Тоді, у 
2014 році, ми вірили, що все швид-
ко закінчиться. Але зараз війна має 
зовсім інший формат». 

Він воював під Іловайськом. По-
трапив у полон до сепаратистів, де 
пробув десять днів. 

«Нам сказали зайти в селище, за-
брати пораненого. Пообіцяли, що піс-
ля цього приїде машина і нас забере. 
Поїхали по пораненого – потрапили 
у полон. Нас просто продали, підло 
здали. Президент Порошенко бре-
хав, що по нас їдуть, мовляв, незаба-
ром визволять. А це був лише піар-
хід, – розповідає Анатолій. – Ні хто 
по нас і не збирався. Усюди фальш 
та обман. З цим треба боротися. А на 
війні особливо. На щастя, мене звід-
ти визволили. Хай як дивно, але це 
зробив Володимир Рубан, який нині 
під слідством. Приїхали він і співачка 
Руслана Лижичко». 

Чоловік зізнається: в полоні 
його ледве не розстріляли. Та він 
ніколи не казав батькам про те, що 
насправді відбувалося на війні. 

«Мама нічого не знала. Навіть 
коли в полоні був, то батькам не 
казав. Щось вигадував, – каже Ана-
толій. – Найстрашніше, коли впер-
ше чуєш стрілянину. А потім звика-
єш, намагаєшся врятуватися. Коли 
вперше куля над вухом просвистіла, 
тоді зрозумів, що треба бути обе-
режнішим. Страшно тоді, коли нема 
бою. А під час бою вже страху немає. 
Це адреналін. Ти вже ні про що не 
думаєш. Спрацьовує інстинкт само-
збереження. Найгірше – затишшя 
перед боєм. Тоді не знаєш, що буде 
далі. На війні я боявся не за себе, не 
за те, що помру. Мені було страшно, 
коли уявляв, як житиме мама після 
звістки, що мене не стало». 

Анатолій каже, що з Миколою 
на війні, можливо, і бачилися, але 
не знайомилися і не товаришували. 

«Там не хочеться з кимось ста-
вати близьким, – зізнається він. – Не 
хочеться знайомитися. Бо сьогодні 
ти з ним розмовляєш, обідаєш, спиш 
поряд, а завтра він уже «Вантаж-
200». Потім дуже важко збирати 
залишки від товариша в поліетиле-
новий пакет. Збирати кістки незна-
йомців значно легше. Але усе це на-
справді дуже тяжко». 

Атовці кажуть, що на війні дове-
лося надивитися на всяке. Побачи-
ли і смерть, і зраду. Але вони вірять 
у краще життя. Вірять, що і на Украї-
ну чекає хороше майбутнє. 

«Не хочемо сісти, скласти руки й 
чекати, що хтось за нас це зробить, – 
каже Анатолій. – Для цього й відкри-
ли кав’ярню – щоб нам було за що 
жити і людям було що показати».  

Упродовж місяця Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» організовував 
театральні покази у 
населених пунктах 
Волинської області. 
У листопаді в села 
Камінь-Каширського та 
Ківерцівського районів 
завітали актори Творчої 
студії Наталії Журавльової 
та аматорського театру 
«Золотий вік». 

Завершили театральний сезон 
2018 року актори Волинського об-
ласного музично-драматичного те-
атру ім. Т. Г. Шевченка, які завітали 
в Ківерцівський районний будинок 

«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» – 
НА СЦЕНІ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

ків. Бувало, що влітку ми ставили по 
три вистави на день в різних селах. 
За три місяці обслуговували майже 
всю область. Зараз рідше буваємо 
у глядача, адже це потребує чи-
малих затрат. Щодо «Шельменка-
денщика», то волинський глядач 
знайомий з цією виставою. Завдяки 
фінансуванню Ігоря Палиці у 2016-
2017 роках ми ставили її в дальніх 
районах області.

У рамках проекту «До культур-
них скарбниць» Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» організовує що-
річні театральні покази для пере-
січних волинян. Зокрема, у 2017 
році подивитися найкращі твори 
української і світової драматургії 
у виконанні артистів Волинського 
обласного драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка  мали змогу понад 
три тисячі волинян – жителів Луць-
кого, Ковельського, Любомльсько-
го, Ратнівського районів.

культури з виставою «Шельменко-
денщик». 

Подивитися постановку комедії 
Григорія Квітки-Основ’яненка при-

йшли люди різного віку. Всі запев-
няють: такі заходи потрібно частіше 
проводити, адже це урізноманітнює 
буденність. Героїв п’єси глядачі зу-

Фонд щорічно організовує театральні покази для волинян

стріли прихильно, уважно стежили 
за розвитком подій на сцені, підтри-
мували артистів оплесками.

– Уже не вперше Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» привозить 
театр у наше місто. Люди радо від-
відують постановки. Такі проекти 
однозначно потрібні. Адже не всі, 
хто любить мистецтво, мають змогу 
відвідати вистави в Луцьку, – ствер-
джує ківерчанин Ігор Панасюк. 

Чоловік переконаний: завдяки 
залученню до прекрасного україн-
цям вдасться відродити культурні 
цінності. 

– Хай як прикро, та в нас усе 
менше гастролей по області, – кон-
статує народний артист Олександр 
Якимчук. – Я працюю в театрі 46 ро-

Черкас, його запитають, що цікавого 
є в Луцьку. А він скаже: «Я був у такій 
крутій кав’ярні! Там є кликун і фото-
зона. В одному залі я побачив, як 
Луцьк розвивався у міжвоєнний пе-
ріод, а в іншому – у добу Середньо-
віччя». Нашому місту бракує драйву. 
Люди до такого не звикли. Їм більше 
подобається щось гламурне. А нам 
хочеться простоти». 

«СТРАШНО БУЛО, КОЛИ 
УЯВЛЯВ, ЯК ЖИТИМЕ 
МАМА ПІСЛЯ ЗВІСТКИ, 
ЩО МЕНЕ НЕ СТАЛО»

Микола Кравчук вчився на жур-
наліста. Анатолій Форманюк навча-
ється ще й досі. Обрав юридичну 
спеціальність. Він каже, що раніше 
вчитися не мав змоги. Треба було 
гроші заробляти. Хлопець переко-
наний: краще зробити це пізніше, 
аніж не зробити ніколи. Не так дав-
но він звільнився з патрульної полі-
ції Луцька, каже, що розчарувався. 

Микола пішов на війну добро-
вольцем. Каже: завжди знав, що во-
юватиме. «Дід воював, батько теж. 
Знав, що і я буду», – зізнається він. 

А от Анатолію у 2014 році на-
дійшла повістка. Пробув в АТО 
майже рік. 

«Пішов служити. Це якраз була 
перша хвиля мобілізації. Ще ніхто 
не знав, що на сході відбувається 
насправді. Нам сказали, що на на-
вчання забирають, а відправили 
у пекло, – пригадує він. – Я не був 

з особистого архіву
Ірина Ю

зва

АТОВЦІ ВІДКРИЛИ КАВ’ЯРНЮ У СТАРОМУ МІСТІ

Атовці кажуть, що Луцьку бракує 
драйву. Тому й відкрили цю кав’ярню 

Локація кафе – у старому місті

Величезний вибір 
тістечок та випічки

Кав’ярня – туристична 
родзинка міста

В одному залі кав’ярні – 
фото Луцька у міжвоєнний 
період, в іншому – 
середньовічний Луцьк, 
портрети князів Любарта і 
Свидригайла. На кожному 
столику – аркуші з 
легендами про місто.

людей гуляє старим містом. Май-
же порожні вулиці. Це дуже сумно. 
Хочеться затягнути сюди якомога 
більше людей. Аби вони ходили до 
нашого чудового замку. Більшість 
лучан навіть не усвідомлюють, яке 
чудове у нас місто, яку чарівну і дав-
ню історію воно має. Тож пишаймо-
ся цим», – каже Анатолій.

Власники «Старого міста» зізна-
ються: відкрили кав’ярню не заради 
прибутку, а заради задоволення. 

«Якби це приносило великі 
гроші, то усі вже повідкривали б 
заклади харчування. Ми реалісти, 
розуміємо, що гроші – не головне. 
Хочеться після себе залишити щось 
хороше. Нам з Анатолієм буде дуже 
приємно, якщо залишимо для міста 
історичну спадщину. Люди мають 
знати, як місто змінювалося у різ-
ні епохи, що тут був з’їзд монархів. 
Ми – українці, ми маємо відроджу-
ватися як нація, пишатися нашою 
історією. Хочемо, щоб лучанин у 
Львові міг сказати: «Чуваки, я з Луць-
ка. Ви не чули про Луцьк? Приїдьте і 
подивіться. Бо у нас є на що подиви-
тися». От приїде додому наш гість з 
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Неправильне дотримання 
післяопераційного 
режиму, надмірні фізичні 

навантаження, невиконання 
рекомендацій лікаря – це лише 
деякі з причин виникнення 
післяопераційних ускладнень. 
Одним з таких є грижа, яку 
називають вентральною або 
рубцевою, адже вона виникає на 
місці післяопераційного рубця. 
За статистикою, вентральна 
грижа з’являється у 15-17% 
прооперованих людей. Що робити, 
якщо після операції з’явилося 
випинання, і як його позбутися, 
розповідає хірург МЦ «Боголюби» 
Олександр Масіков.

– Що таке вентральна кила?
– Кила (грижа) – це випинання на черев-

ній стінці, яке утворилося внаслідок виходу 
внутрішніх органів або їх частин у підшкірну 
жирову клітковину через слабкі місця або 
отвори в м’язовому шарі передньої стінки 
живота. Зокрема, вентральні кили – це кили, 
що виникають у ділянці післяопераційного 
рубця. Їх іноді так і називають – рубцевими. 
Вентральна грижа може утворюватися в різ-
ний час. У декого вона з’являється через кіль-
ка тижнів після операції. В інших випадках 
розвивається протягом місяців. Невелике ви-
пинання може виявлятися під час підвищення 
внутрішньочеревного тиску, при фізичному 
навантаженні й напруженні, але коли людина 
розслаблена і перебуває в горизонтальному 
положенні, дефект може бути непомітним.

– У яких випадках найчастіше вини-
кають вентральні кили? Чому це відбува-
ється?

– Вентральна кила може виникнути піс-
ля будь-якого оперативного втручання на 
черевній порожнині. Ризик її утворення під-
вищує важкість перебігу хвороби, а також су-
путні захворювання. Основними факторами, 

що призводять до появи вентральної кили, є 
зниження рівня білка в крові, а також дефіцит 
VIII фактора згортання крові, ожиріння, пе-
ритоніт, астма та інші захворювання органів 
дихання (оскільки вони призводять до по-
стійного значного навантаження на передню 
черевну стінку). Вагому роль в утворенні вен-
тральних кил відіграє прийом деяких медика-
ментів (зокрема, тривала терапія стероїдни-
ми гормонами). Крім того, повторні операції 
та інфекції в ділянці післяопераційної рани 
також значно збільшують імовірність появи 
рубцевої грижі. Велика частина вентральних 
кил виникає на тлі порушення післяоперацій-
ного режиму й недотримання рекомендацій 
лікаря (підняття тягарів, надмірне фізичне на-
вантаження, недотримання дієти, неправиль-
не носіння бандажа тощо).

– Як лікують вентральні грижі?

– Вентральну килу лікують тільки хірургіч-
но, причому операцію треба провести якомо-
га раніше. Щодо методу хірургічного лікуван-
ня кили, то його вибір залежить від багатьох 
факторів, зокрема від розміру, локалізації та 
симптоматики кили. Маленькі грижі часто 
є болючими і мають високий ризик защем-
лення, що є невідкладним станом і потребує 
оперативного лікування в найкоротші термі-
ни. Защемлену килу протягом перших кількох 
годин можна спробувати обережно вправити 
в черевну порожнину.  Однак безпечно зро-
бити це не завжди можливо. У разі ж вдалої 
спроби операцію проводять у плановому по-
рядку, але не раніше, ніж через добу від часу 
її вправлення. Великі грижі рідше защемлю-
ються, проте більше турбують своїм зовніш-
нім виглядом і нерідко суттєво обмежують 
людину в рухах. У такому разі операцію також 
не варто відкладати.  

– Що відбувається під час операції?
– У ході операції грижовий мішок виділя-

ють з тканин, що його оточують, розсікають, 
його вміст вправляють в черевну порожнину. 
Якщо грижові ворота (тобто сам отвір, через 
який кила виходить з черевної порожнини) 
мають розмір не більш як два сантиметри, 
то їх зазвичай ушивають спеціальним швом з 
накладанням країв рани один наверх іншого 

(утворенням так званої дублікарутри). Якщо ж 
грижові ворота більші, ніж 2 см, то в більшості 
випадків для укріплення шва використову-
ють синтетичний сітчатий імплант, який помі-
щається під м’язами черевної стінки та забез-
печує формування міцного рубця, що, своєю 
чергою, зменшує ризик рецидиву кили, тобто 
повторного її утворення в тому ж місці.

– Чи можна позбутися вентральної 
кили без розрізання живота?

 – Можна із мінімальними розрізами. У 
деяких випадках вдаються до малоінвазивної 
методики, або лапароскопії. Її успішно засто-
совують для лікування відносно невеликих 
вентральних гриж за умови відсутності знач-
ного злукового процесу в черевній порож-
нині. У такому випадку операцію виконують 
із внутрішнього боку на закритій черевній 
порожнині за допомогою спеціальних інстру-
ментів, введених через маленькі розрізи в бо-
кових стінках живота. Грижовий вміст поетап-
но звільняють від злук і вправляють у черевну 
порожнину, а грижові ворота закривають 
спеціальною легкою багатошаровою сіткою. З 
одного боку така сітка вкрита речовиною, що 
запобігає її зростанню із кишківником, іншим 
же боком вона щільно прилягає до черевної 
стінки та фіксується спеціальним пристроєм. 
Ця методика є найсучаснішою та найбільш 
високотехнологічною. А головне – вона є най-
менш болісною для пацієнта і дозволяє в най-
коротші терміни відновитися після операції 
та повернутись до звичного життя.

– Скільки часу триває реабілітація піс-
ля операції?

– Через дві доби після лапароскопічної 
операції пацієнт може повертатися додому. 
Упродовж чотирьох тижнів йому не реко-
мендовано піднімати вантажі понад 5 кг, по-
трібно утриматися від фізичних навантажень, 
а також не відвідувати сауну і басейн. Після 
хірургічного лікування вентральної кили 
треба впродовж місяця носити бандаж. За 
цей час імплантат остаточно зафіксується в 
організмі.

Днями медичне 
устаткування від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» отримав ФАП 
у селі Гайове. Дотепер 
селяни користувалися 
застарілим обладнанням.

За словами завідувачки ФАПу 
Наталії Стахник, більшість з нього 
купували ще десятки років тому, 
коли відкрили медичний заклад. 
Тому, дізнавшись, що Фонд Ігоря 
Палиці допомагає ФАПам, медич-
ка вирішила звернутися по допо-
могу. 

«Цими днями ми отримали 
подарунки – тонометр, інгаля-
тор, ростомір дорослий та вагу 

СІЛЬСЬКИЙ ФАП ОТРИМАВ ПОДАРУНКИ

ХВОРІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
ЛІКУВАТИМУТЬСЯ ВДОМА

для немовлят. Тож щиро дякуємо 
Фонду за подарунки».

У селі, де проживає понад 400 
людей, близько 80 – діти та під-
літки віком до 14 років. Люди по-
важного віку радіють можливості 
виміряти тиск, а молоді мами 
йдуть до ФАПу, аби зважити ді-
ток, поміряти зріст.

«Приємно, що у нас такі 
активні люди, які дбають про 
здоров’я місцевих жителів, – 
стверджує представниця Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Оль-
га Матвійчук. – Бо лише спільни-
ми зусиллями зможемо подбати 
про медичні заклади, їх ремонти і 
забезпечення медичними інстру-
ментами. Тільки разом ми побу-
дуємо Україну – сильну, щасливу, 
заможну».

Наступного року 
хворі на туберкульоз 
лікуватимуться 
переважно амбулаторно. 
Їх спостерігатимуть 
сімейні лікарі, передає 
«Укрінформ». 

Як заявив перший заступник 
генерального директора Цен-
тру громадського здоров’я МОЗ 
України Віктор Ляшко, перехід 
заплановано з другого півріччя 
2019 року. Кошти за супровід 
хворих з туберкульозом сімей-
ним лікарям виплачуватиме 
Національна служба здоров’я 
України.

«Це буде доплата сімейним 

Нововолинськ

На Волині зафіксували перший випа-
док, коли ВІЛ-інфікована жінка народила 
здорову дитину, інформує «ВолиньPost».

Головний лікар «ВОЦПБ СНІД» Олена 
Макаренко розповіла, що дівчина з підліт-
кового віку отримувала антиретровірусну 
терапію, за допомогою якої лікують ВІЛ.

«Вона вийшла заміж і народила здоро-
ву дитину. Це перший факт в області. У нас 
на обліку є ще одна дівчина і ми очікуємо, 
що вона теж народить здорову дитину», – 
додала медик.

ВІЛ-ІНФІКОВАНА 
НАРОДИЛА ЗДОРОВУ 
ДИТИНУ

Медичне обладнання завжди доречне  

Процес лікування супроводжуватимуть сімейні лікарі

О
лена Сем

енова
park72.ru

повів Ляшко.
За словами голови ГО «Ін-

фекційний контроль в Україні» 
Андрія Александріна, у жод-
ній країні світу немає окремих 
протитуберкульозних закладів. 
Таких хворих лікують або інфек-
ціоністи, або лікарі первинки. 
Це – нормально.

Нагадаємо, туберкульоз – 
це інфекційне захворювання, 
збудником якого є мікобактерія 
туберкульозу. Недуга переда-
ється переважно повітряно-
крапельним шляхом. 

У 90% випадків туберкульоз 
вражає легені. Однак це захво-
рювання може ушкодити нирки, 
хребет, мозок, лімфатичні вузли, 
кишківник, шкірні покриви, ста-
теві органи тощо.

лікарям, які виявили хворого на 
туберкульоз та супроводжували 
процес лікування. При наданні 
первинної медичної допомоги 
впроваджується анкетування 
хворих на туберкульоз. Лікарі 

помилково вважають, що анке-
тування замінить теперішні ме-
тоди діагностики. Це неправда. 
Анкету впроваджують лише для 
того, щоб лікарі не пропускали 
випадки туберкульозу», – роз-
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

РІВНЯНИН РОМАНЧУК 
ВИГРАВ ЧЕМПІОНАТ 
СВІТУ З ПЛАВАННЯ
Китай

Плавець з Рівного Михайло 
Романчук в прекрасному стилі і 
водночас у драматичному запливі 
завоював золото на чемпіонаті 
світу з плавання в короткій воді у 
Ханчжоу (Китай).

У запливі на 1500 м вільним стилем 
Михайло на останніх 50 м дистанції випе-
редив олімпійського чемпіона – італійця 
Грегоріо Пальтріньєрі. Романчук до кін-
ця боровся з ним, і все вирішили завер-
шальні метри дистанції. 

Перемогу в Ханчжоу Романчук офор-
мив з двома рекордами – чемпіона світу 
і України.

Михайло став першим українським 
чемпіоном світу на короткій воді (25-
метровий басейн) з 2012 року. Плавець з 
Рівного повторив успіх шестирічної дав-
нини Дарини Зевіної, яка ставала най-
кращою у світі в запливі на 200 метрів на 
спині.

Це перша і єдина медаль збірної 
України на чемпіонаті світу з плавання. 
У 2018 році Романчук виграв два золота 
чемпіонату Європи в Глазго.

НІМЦІ ТА ГРЕКИ: 
СТАЛИ ВІДОМІ 
СУПЕРНИКИ «ДИНАМО» 
І «ШАХТАРЯ» У 
ВЕСНЯНІЙ ЛІЗІ ЄВРОПИ
Швейцарія

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 
відбулося жеребкування 1/16 
фіналу Ліги Європи. Суперником 
київського «Динамо» буде грецький 
«Олімпіакос», а «Шахтар» зіграє 
проти німецького «Айнтрахта».

Гірники проведуть перший матч 
удома, а динамівці – на виїзді. Матчі 1/16 
фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 
лютого 2019 року. Фінал 29 травня при-
йме «Олімпійський стадіон» в Баку.

Нагадаємо, що «Динамо» потрапило 
у весняну стадію, вигравши свою групу, 
а донецький «Шахтар» не пробився до 
плей-оф Ліги чемпіонів, вилетівши з неї 
до Ліги Європи.

Крім того, в УЄФА провели жеребку-
вання 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Усі пари команд клубного турні-
ру №1 у світі такі: «Шальке» (Німеччи-
на) – «Манчестер Сіті» (Англія); «Ат-
летіко» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія); 
«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «ПСЖ» 
(Франція); «Тоттенхем» (Англія) – «Бо-
руссія» (Дортмунд, Німеччина); «Ліон» 
(Франція) – «Барселона» (Іспанія); «Рома» 
(Італія) – «Порту» (Португалія); «Аякс» 
(Нідерланди) – «Реал» (Іспанія); «Лівер-
пуль» (Англія) – «Баварія» (Німеччина).

плавання

жереб

прощавай, футбол

історія

Волинь спортивна

«БУДЕ ТОБІ «КОТЛЕТА» 
ЗА ПЕНАЛЬТІ»: 
ЯК ОРГАНІЗОВУЮТЬ ДОГОВІРНІ МАТЧІ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ

ВІД УБИВЦІ – ДО ГОЛОВНОГО 
КЛОУНА АНГЛІЙСЬКОГО ФУТБОЛУ

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ ЗМАГАЛИСЯ 
ЗА КУБОК ФОНДУ

the-village.ru

згадувалися і представники клубів, які були го-
тові заплатити за допомогу суддів.

На окрему увагу заслуговує один з діалогів 
у справі про матч «Нафтовик» – «Балкани». У 
ньому, судячи з усього, головний суддя Віктор 
Арановський спілкувався з дружиною після 
гри щодо провалу домовленостей. У ході роз-
мови дружина арбітра запропонувала йому 
відвідати церкву, враховуючи не перший про-
вал чоловіка в проведенні матчу з потрібним 
результатом. Невдачі, виходячи з розмови, ста-
ли причиною затягування ремонту й оновлен-
ня меблів у помешканні сім’ї арбітра.

У вересні повідомляли, що футбольні клу-
би «Суми» та «Миколаїв» можуть позбавити 
професійного статусу через договірні матчі. 
Національна поліція передала доказову базу 
щодо «договорняків» у комітет з етики та чес-
ної гри ФФУ.

У червні Національна поліція провела про-
цесуальні заходи щодо справи про договірні 
матчі в українському футболі в 11 регіонах кра-
їни. Перша хвиля обшуків відбулася 22 травня. 
Тоді в МВС повідомили про 57 епізодів за учас-
ті 328 осіб у справі про договірні матчі. До пе-
реліку підозрюваних потрапили 33 клуби.

Національна поліція продовжує 
викривати організаторів 
договірних матчів. 

Департамент захисту економіки 
Національної поліції України 
опублікував нове відео у справі про 
договірні матчі в футболі.

У матеріалі розкривають телефонні роз-
мови і листування організаторів та учасників 
договірних матчів. Цього разу засвітили пе-
реговори арбітрів, футболістів і функціонерів 
напередодні чотирьох матчів у Першій лізі, 
які відбулися в квітні 2018 року: «Микола-
їв» – «Колос» (1:0), «Гірник-Спорт» – «Черкась-
кий Дніпро» (1:0), «Нафтовик» – «Балкани» (1:1), 
«Суми» – «Десна» (0:2).

Учасники розмов, які фігурують у записах, 
використовують специфічну лексику, аби вбе-
регтися від підозр у футбольній корупції. «Кот-
летою» вони називають протиправну винаго-
роду, «білетами» – тисячу гривень винагороди, 
«точкою» – пенальті, «асіками» – асистентів 
арбітрів, які також отримували винагороду за 
участь у суддівстві договірного матчу.

Виходячи з матеріалів, у трьох з чотирьох 
матчів (крім гри «Суми» – «Десна») організаці-
єю «потрібного» результату опікувалися ар-

Як після таких викриттів примусити 
вболівальників повернутися на стадіони?

Україна «засвітила» нову 
зірку світового плавання

  Іван БОГДАНОВИЧ

Брюс Гроббелар – 
легендарний воротар 

«Ліверпуля» 1980-1990-х 
років. Талановитий спортсмен 
і великий чемпіон. Його 
ідіотська манера поведінки 
на полі багатьох розважала й 
бісила, адже часом здавалося, 
що це перебір. Брюс міг 
зображати паралітика перед 
серією післяматчевих пенальті, 
міг вчепитися в горло своєму 
ж захиснику, який помилився, 
міг сам натворити у воротах 
такого, що було мало місця. 

Але він грав і перемагав – 
628 матчів за «Ліверпуль», шість 
чемпіонських титулів, три Кубки 
Англії, три Кубки Ліги, Кубок чем-
піонів.

Його любили і насміхалися, 
але це була особистість і фігура 
великих футбольних масштабів. 
Утім мало хто знає про незвичну 
й таємничу сторінку його біогра-
фії – не футбольну.

Гроббелар воював у рідній 
Родезії (Зімбабве) і навіть убивав 
людей.

Сам Брюс дотепер зберігає 
біль війни, насильства і вбивств, 
через які йому довелося пройти. 
В автобіографічній книзі «Життя 
у джунглях», яка вийшла днями у 
Великобританії, Гроббелар поді-
лився спогадами.

Брюс народився в ПАР. У дру-
гій половині 1970-х він воював у 
Південній Родезії. По суті, це була 

sportarena.com
unian.ua

громадянська війна на території 
тодішньої держави Родезія (нині – 
Зімбабве), що межувала з Ботсва-
ною, Замбією, Мозамбіком і ПАР.

Це було 14-літнє збройне про-
тистояння корінного населення 
проти європейських колоністів. 
Загальні втрати сторін склали 
30 тис. осіб, а завершилася війна 
створенням держави Зімбабве. 
Згодом до влади там прийшов 
Роберт Мугабе, який керував кра-
їною 37 років.

Брюс воював рік у складі роде-
зійської регулярної армії. Але спо-
гади залишилися на все життя.

У своїй книзі він писав таке: 
«Я дотепер пам’ятаю перший раз, 
коли мені довелося вбивати. Я все 
ще бачу його очі. Мене призвали 
в армію Родезії і відразу кинули 
на війну – придушувати повстан-
ня проти білих фермерів. Я був і 

слідопитом, і командиром своєї 
групи. Того дня ми вистежили гру-
пу диверсантів і вирішили обійти 
їх, аби не натрапити на засідку. 
Вийшло так, що мій супротивник 
стояв навпроти, у нього в руках 
була гвинтівка. Я дивився прямо 
на нього, пульс дико бився і пер-
ше, що я мав зробити, – вистрели-
ти, а потім відразу впасти, щоб не 
стати мішенню для інших.

Тієї миті я не відчував нічого, 
крім полегшення, що вистрелив 
першим, а він не встиг. У той же 
момент мій найкращий армій-
ський друг Стюарт Айр застрелив 
ще одного супротивника, який 
стояв осторонь і збирався застре-
лити мене. Я зобов’язаний Стюар-
ту життям».

Іншого разу Брюс потрапив у 
місцину, де відпрацювали по во-
рогу літаки. Його приголомшила 

картина, яку споглядав після бом-
бардування: урядовим військам 
довелося відстрілюватися від 
крокодилів, які їли трупи загиб-
лих внаслідок авіаційного удару 
повстанців.

У 1979 році Брюс Гроббелар 
поїхав грати у футбол до Канади. 
У першому ж матчі за «Ванкувер 
Уайткепс» родезійський воротар 
пропустив гол від легендарного 
Йохана Кройффа, який виступав 
тоді за «Лос-Анджелес Ацтекс».

А в кінці 1979 року Брюса 
взяв в оренду клуб «Крю Олексан-
дра», у якому його гру вподобав 
головний скаут «Ліверпуля» Том 
Саундерс. Через якийсь час мер-
сисайдці домовилися з «Ванку-
вером» про купівлю голкіпера за 
250 тис. фунтів. Так Гроббелар по-
трапив до складу червоних і став 
клубною легендою.

бітри, лінійні судді та спостерігачі суддівства 
ФФУ. У телефонних розмовах вони обговорю-
вали грошові винагороди для окремих суддів 
або всієї суддівської бригади, а також бажані 
рішення у вигляді пенальті або червоних кар-
ток за доплату. Крім цього, в частині ситуацій 

Емоції, спортивний 
азарт та радість – усе 

це можна було відчути та 
побачити на змаганнях 
з міні-футболу за Кубок 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» серед учнів 8-11 
класів луцьких шкіл. 

У футбол в грудні грали 
спортсмени з 19 шкіл міста. Ко-
манди розділили на чотири групи. 
Змагання проходили у три етапи. 

Фінал відбувся 14 грудня в 
спортивному залі НВК №24. У на-
пруженій боротьбі перше місце 
посіла команда учнів ЗОШ №15, 
друге – ЗОШ №17, третє місце ви-
бороли спортсмени НВК №10.

Футболісти ЗОШ №15 Вадим 
Крамик та Валентин Рижук не 
стримують радості. Кажуть, що 
перемога дісталася нелегко, адже 
суперники були сильні. Але напо-
легливість та постійні тренування 
принесли бажаний результат. За 

підсумками післяматчевих пе-
нальті їхня команда перемогла 
команду НВК №22 та потрапила у 
фінал. 

Усі команди-учасниці змагань 
отримали подарунки від Фонду – 
футбольні м’ячі. Призери отрима-

ли медалі, а команда-переможець 
забрала головний приз – Кубок 
Фонду. Крім цього, для НВК №26 
та НВК №24, які гостинно прийма-
ли змагання, подарували сітку для 
воріт та по п’ять м’ячів.

Серед юних футболістів визна-
чили найкращого гравця, ворота-
ря, захисника та бомбардира, які 
також отримали нагороди. Отож, 
найкращий бомбардир змагань – 
Тарас Завадович (НВК №10), най-
кращий гравець – Богдан Шейко 
(ЗОШ №15), найкращий воротар – 
Віталій Кіпень (ЗОШ №17), найкра-
щим захисником  став Ігор Грицюк 
(НВК №22).

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Дмитро Піддубний 
привітав призерів та зазначив, що 
незалежно від місця всі вони – пе-
реможці.

  Ірина ЮЗВА
Луцьк

Кубок Фонду виборола команда ЗОШ №15

Ірина Ю
зва
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Книга воротаря про війну в Зімбабве
Майбутній голкіпер «Ліверпуля» 
у родезійській армії, 1970-ті роки



ПОРАДИ12 www.volynnews.com№ 50 (149)  20 грудня 2018 року

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 Усе красиве має бути їстівне! Сальвадор Далі

косметичка

спробуйте

смачні ліки

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УЗИМКУ

КВАСОЛЯ 
В ТОМАТІ

АВОКАДО – ЩИТ ВІД 
БАГАТЬОХ ХВОРОБТЕПЛИЙ САЛАТ 

ІЗ КВАСОЛЕЮ
• 200 г вареної або консервованої 
квасолі • 250 г печериць
• 2 зубці часнику • цибулина
• 2 ст. ложки соєвого соусу

Печериці порізати плястерками та 
обсмажити на олії до готовності. Цибулю 
порізати кільцями й обсмажити, потім 
додати часник та смажити ще хвилину. 
До попередньо звареної квасолі додати 
обсмажені гриби, цибулю, соєвий соус, 
вимішати та подавати теплим.

ЛАВАШ ІЗ ГРИБАМИ

• 1 листок лаваша • 300 г печериць 
• цибулина • морквина

Гриби та цибулю порізати плястер-
ками, моркву натерти на тертці з вели-
кими отворами. Обсмажити їх на олії 
до готовності. Коли суміш вистигне, 
перетерти в блендері на пюре. Виклас-
ти масу на лаваш та згорнути в рулет 
(краще під лаваш підкласти рушник або 
харчову плівку – так зручніше згортати). 
Готовий рулет замотати в харчову плів-
ку та покласти в холодильник на 2-3 год. 
Перед подаванням порізати на порційні 
шматочки (можна кожен прикрасити зе-
ленню).

БУЛОЧКИ 
З КАПУСТОЮ  
• 3 скл. борошна • 1 скл. води 
• 30 г дріжджів • 0,5 ч. ложки солі 
• 1 ст. ложка цукру • 3-4 ст. ложки олії
• 2 скл. сирої нашинкованої капусти 

Замісити тісто без олії і капусти. Щой-
но з’являться пухирці, додати в нього 
половину олії та капусту. Вимісити й від-
ставити на 1,5-2 год. Готове тісто розді-
лити на 20 частин, сформувати невеликі 
круглі булочки, викласти їх на змащене 
деко і залишити на 25 хв. Потім змастити 
рештою олії. Випікати за температури 
200°С 20-25 хв.

Такі булочки можна пекти з гарбу-
зом, морквою, ро-
дзинками, ку-
рагою. Вони 
вдало па-
суватимуть 
до трапези 
на Святвечір.

смакота

sad.net.ua

Споживання авокадо 
у помірній кількості 
прискорює обмін 

речовин та контролює 
рівень жирів у крові. Саме 
тому фрукт може стати 
незамінним помічником 
при схудненні. Щоб 
досягти результатів, 
авокадо бажано споживати 
регулярно. Дієтологи 
сформулювали головні 
причини, чому цей фрукт 
має бути на вашому столі. 

Проконтролює рівень холе-
стерину. Завдяки високому вмісту 
клітковини цей продукт зменшує 
апетит та покращує травлення (зок-
рема, запобігає закрепам). Також 
він відомий своїми очищувальними 
властивостями та здатністю конт-
ролювати рівень цукру в крові.

Наситить організм вітамі-
нами. Авокадо містить понад 20 
поживних речовин, включно з 
клітковиною та великою кількістю 
вітамінів. У ньому є багато фолієвої 
кислоти, потрібної для вагітних. 
Авокадо –  потужне джерело віта-
міну С, а тому цей продукт має ан-
тиоксидантну дію. Антиоксиданти 
допомагають запобігти виникнен-
ню раку, серцево-судинних захво-
рювань, вад у розвитку (хворобі 
Альцгеймера, наприклад), втраті 
пам’яті, а також уповільнюють про-

цес старіння. Цей продукт містить 
багато вітаміну D, потрібного для 
здоров’я кісток, та вітаміну Е, дуже 
корисного для нервової системи.

Cприяє виведенню шкід-
ливого холестерину з організ-
му. Окрім цього, жирні кислоти 
Омега-3 є дуже корисними для 
зору та роботи мозку. Фрукт міс-
тить вітаміни А, С, В6, В12 та К, які 
зміцнюють нервову, когнітивну та 
імунну системи. 

Вживання авокадо спри-
ятливо впливає на очі. Завдяки 
вмісту речовин, що допомагають 
поглинати ультрафіолетові проме-
ні, оберігає сітківку ока від пошко-
джень, а саме око – від дегенера-

тивних процесів.
Завдяки великій 

кількості вітамінів авокадо є своє-
рідним щитом організму від ба-
гатьох хвороб. Цей продукт також 
допомагає відновлювати шкіру та 
повертати їй пружність.

Авокадо допомагає піклува-
тися про гігієну ротової порож-
нини, оскільки у ньому містяться 
речовини, що виявляють та зне-
шкоджують ракові клітини в рото-
вій порожнині. Саме завдяки своїм 
чисельним корисним властивос-
тям авокадо сприяє покращенню 
роботи цілого організму.

Допоможе схуднути. Якщо 
авокадо споживати регулярно, 

воно прискорить обмін речовин 
та контролюватиме рівень жирів 
у крові. Проте пам’ятайте, що че-
рез високу калорійність авокадо 
може й нашкодити – деякі люди 
набирають зайві кілограми саме 
через його надмірне споживання. 
Тому їсти продукт слід у помірних 
кількостях.

Надасть оригінального сма-
ку стравам. Авокадо можна при-
готувати різними способами. Його 
варто додавати до солоних, со-
лодких та гострих страв, а також 

вживати сирим. 
Відновить клітини шкі-

ри. Авокадо можна не лише 
їсти. Цей продукт використо-

вують у косметичній галузі для 
приготування масок для облич-

чя та волосся. Корисні речовини, 
що містяться в ньому, допомага-
ють відновлювати клітини шкіри, 
зволожувати її та повертати пруж-
ність. Фрукт здатний відновлювати 
структуру волосся та живити шкіру 
голови корисними речовинами.

Збагатить меню вагітних. 
Продукт має високу енергетичну 
цінність та позитивно впливає на 
організм. Тому він незамінний для 
вегетаріанців. Авокадо надзвичай-
но корисне для вагітних та матерів, 
що вигодовують дітей грудним мо-
локом, адже цей продукт містить 
поживні речовини, які потрібні 
для нормального розвитку плоду 
та його подальшого зростання.

Авокадо покращує роботу 
цілого організму

процесів.
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На стан волосся впливає робота 
внутрішніх органів, нервової та 

ендокринної систем. Вигляд вашої 
чуприни псують погане харчування і 
недостатня кількість важливих вітамінів 
та мікроелементів. 

Узимку слід особливо стежити за своїм що-
денним раціоном. Найголовніше – це білки і за-
лізо. Білок міститься в курячому м’ясі, нежирній 
яловичині, сирі, бобових. На залізо багаті пе-
чінка, квасоля, птиця, горох, курага, родзинки, 
горіхи, чорний хліб грубого помелу. Фахівці ра-
дять додавати до щоденного раціону нежирний 
йогурт, яйця, морепродукти, морську капусту, 
насіння соняшнику, горіхи, овочі та фрукти.

Від зовнішнього негативного впливу волос-
ся треба захищати зсередини. Для підтримки 
здоров’я та краси приймайте вітаміни А, С, Е, D. 
Вітамін А сприяє зростанню волосся, вітамін С 
здатний його укріпити та подбати про коріння. 
Вітамін Е поверне здоровий блиск, а вітамін D 
стимулює волосяні фолікули, активізуючи ро-
боту клітин у волосяних цибулинах, пришвид-
шуючи їхній ріст. Завдяки вітамінам організм 
зможе перенести зиму набагато краще.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ 
ЗА ВОЛОССЯМ

Одягайте головний убір. Холод пошко-
джує волосяні цибулини і погіршує кровопо-

стачання. У приміщенні шапку потрібно зніма-
ти, щоб шкіра голови не перегрівалася.

Регулярно стрижіть кінчики волосся. Хо-
дити до перукаря взимку потрібно хоча би раз 
на шість тижнів. 

Не фарбуйте волосся. Узимку бажано не 
експериментувати – якщо вам сподобалася за-
чіска, для якої потрібні фарбування або хімічна 
завивка, відкладіть це до весни. 

Не виходьте з дому із недосушеним во-
лоссям. Те, що вода за мінусової температури 
замерзає просто у волосяному стрижні, при-
зводить до ламкості. Згодом волосся почне 

сіктися, ламатися, стане неохайним і нездо-
ровим.

Не мийте голову гарячою водою. Вона 
руйнує структуру вашого волосся. Це провокує 
гіперсекрецію сальних залоз, від чого волосся 
швидше маснішатиме біля коріння, а пасма ста-
нуть тьмяними і слабкими.

Не сушіть мокре волосся феном. Після 
душу легенько промокніть пасма рушником, 
не роблячи різких розтиральних рухів – такі 
механічні дії можуть пошкодити волосся. Фен 
вмикайте через 10-15 хвилин після миття і ви-
користовуйте лише тепле, а не гаряче повітря. 
І все ж найкращий метод сушити волосся – без 
використання фена.

Пийте багато води. До найсерйозніших 
проблем волосся відносять зневоднення. До-
поможуть усунути цю проблему різні кімнатні 
зволожувачі повітря. Окрім зовнішніх зволожу-
вачів, потрібно пити достатню кількість води, 
щоб волосся могло насичуватися зсередини.

Масажуйте шкіру голови. Завдяки мікро-
масажу покращується циркуляція крові, воло-
сяні цибулини живляться енергією, а локони, 
своєю чергою, стають набагато міцнішими. 
Потрібно всього лише розчісувати волосся 
якомога частіше, використовуючи при цьому 
гребінець з керамічними зубчиками або щітку 
з натуральної щетини.

• 1 скл. квасолі • 1-2 морквини 
• томатний соус • сіль • цукор 
• спеції • олія

Квасолю замочити на ніч. Вранці 
промити й відварити до готовності (при-
близно 1 год). За 5-10 хв до кінця приготу-
вання посолити. Відкинути на друшляк.

Соус приготувати, як у рецепті теп-
лого салату з квасолі. Але до страви ще 
додають обсмажену в олії моркву. Ква-
солю і моркву викладати у сотейник, за-
лити соусом і тушкувати кілька хвилин. 

youtube.com

altarta.com

m
ypovar.com

elle.ru
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Брак вітамінів шкодить волоссю



РОЗВАГИwww.volynnews.com 13

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

№ 50 (149)  20 грудня 2018 року

Мудрiсть – дочка досвiду. Леонардо да Вiнчi

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви мо-
жете стати популярною особистістю, 
опинившись у центрі подій. Відкрива-
ються нові перспективи та можливості 

в роботі. Можуть статися втішні події, які 
поліпшать ваш настрій. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Вам 
треба твердо стати на ноги й почати 
масштабний наступ практично на всіх 
фронтах. Підтримка начальства до-
зволить позбутися ворожнечі та інтриг 
колег. Але на вас очікує тотальна зайнятість: ви 
самі не залишите собі ні хвилини вільного часу. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Може надійти інформація, яка відкриє 
перед вами нові перспективи та обрії. 
Ніщо не має відволікати вас від намі-

ченого плану. Будьте терпеливішими до 
помилок і вад тих, хто поряд. 

РАК (22.06 – 22.07). На вас чека-
ють успіх і популярність. Опинившись 
у скрутному становищі, постарайтеся 
довіритися голосу інтуїції, так ви з біль-
шою ймовірністю уникнете помилок. А 
от на логіку зараз розраховувати не варто. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). У глибині 
душі ви розумієте, що самі себе вводи-
те в оману. Придивіться уважніше до 

ділових партнерів і колег: чи не занадто 
ви їм довіряєте? Незважаючи на трудно-

щі, вам удасться рухатися вперед, намацувати та 
обходити приховані перешкоди. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Вам треба 
буде втриматися на високому профе-
сійному рівні, навіть якщо ваші думки 
спрямовані зовсім в інше русло. Упев-
неність у своїх можливостях і послідов-
ність у діях допоможуть вам зміцнити хороші 
взаємини з начальством. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви мо-
жете виявитися об’єктом підвищеної 
уваги, не дозволяйте боязкості та зай-
вій скромності перешкодити вам ви-

тягти з цього всю можливу вигоду. Але 
не намагайтеся вказувати іншим, що їм робити. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Може різко зрости ваша активність, 
що позитивно відіб’ється на всіх ва-
ших справах. Постарайтеся всі завдан-
ня заздалегідь розпланувати. Бажано 
уникати метушні. Намагайтеся впорядкувати 
свій спосіб життя. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Вам 
може бути складно перемикатися з 
розв’язання своїх проблем на негараз-
ди тих, хто поряд. Не варто плутати ро-

боту і дружбу: можна легко залишитися і 
без бізнесу, і без друзів. Постарайтеся не спілку-
ватися з людьми, які вам не симпатичні.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). По-
чаток тижня може бути досить напру-
женим, тому запасіться терпцем і не 
вдавайтеся до рішучих кроків. Зараз 
сприятливий час для зав’язування нових 
знайомств. Імовірні позитивні зміни на роботі.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Може 
з’явитися шанс залагодити деякі про-
тиріччя, що тривожили вас. Але для 
цього буде потрібен розумний комп-

роміс з вашого боку. Варто показати свої 
таланти. Імовірні дрібні неприємності, але це 
плата за відсутність великих проблем. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Не бажа-
но метушитися та поспішати, пливучи 
проти течії, ви тільки даремно ви-
тратите сили. На роботі ведіть справи 
грамотно, продумуйте кожну дрібницю, 
і тоді все вийде. Краще не потрапляти на очі на-
чальству, щоб уникнути конфліктної ситуації.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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20 грудня – Іван, Антоній, Павло, 
Анатолій, Лев
21 грудня – Анфіса, Кирило, Потап
22 грудня – Анна, Степан, Софрон, 
Олександр
23 грудня – Хома, Ангеліна, Іван, 
Олексій, Анатолій
24 грудня – Данило, Никон, Лука, Іван
25 грудня – Олександр, Свирид
26 грудня – Арсеній, Євген, Аркадій

20 грудня – Іван, Антоній, Павло, 
А ій Л

іменинники тижня

погляд у минуле ТВОРЕЦЬ «СІМПСОНІВ» 
МАЄ УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ

Якщо вас виписали з божевільні, це не 
означає, що вас вилікували. Просто ви ста-
ли таким же психом, як і всі інші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, візьмімо кошенятко.
– Ні, доцю. Бо коли воно виросте, поч-

не паскудити по кутках.
– А тигренятко?
– Також ні. Бо коли воно виросте, по 

кутках почнемо паскудити ми.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

18 років – ви прожили демо-версію 
свого життя. Щоби жити далі, треба пла-
тити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лише жінка може з простого хлопця 
зробити батька.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Синку, запам’ятай, головний у сім’ї – 
це я.

– Тату, а мама про це знає?
– Т-с-с, мамі ані слова! 

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

– Яка в людини національність, якщо 
батько турок, а мати жидівка?

– Затурканий жид. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Раніше я стежила за своєю фігурою, а те-
пер просто спостерігаю…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Син запитує в батька: 
– А як змії розмовляють?
Батько, дивлячись на тещу: 
– Ну, що ж ви мовчите? Онук цікавиться.

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

Еволюція подружнього життя. Перший 
рік: він говорить – вона слухає. Другий рік: 
вона говорить – він слухає. Третій рік: обоє 
говорять – сусіди слухають.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У США в аеропорту чоловік поклав май-

же півтисячі людей на підлогу викриком: 
«Алла, я в бар!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А я Наташці кільце подарував. Нехай 
тепер пострибає від радості.

– Золоте?
– Ні, баскетбольне.

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

– Я відчуваю, що з роками чоловіки все 
більше цікавляться мною!

– Олено, це лікарі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дві блондинки розмовляють телефоном:
– Мій комп’ютер пише, що не бачить 

принтера. Я вже і монітор на нього повер-
нула, а він все одно не бачить! Що тепер 
робити?

– Покажи пальцем!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вона мене зрадила цієї ночі.
– А ти що?
– Я помстився їй тиждень тому.

ОВЕН (21.03 – 20.04). В

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 20–26 грудня
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«Сімпсони» – найдовший анімаційний серіал 
в історії американського телебачення

Творець 
найпопулярнішого 
анімаційного 

серіалу «Сімпсони» Метт 
Ґрейнінґ – нащадок 
німецьких колоністів, 
які жили в Запорізькій 
області. Прапрадід 
Метта Абрахам (Ейб) 
був правнуком Ейба 
Грюнінга. Останній 
мешкав у Гальбштаті 
(Молочанськ) на 
Запоріжжі. 

Прототипами «Сімпсонів» 
є родина Ґрейнінґа – героїв 
мультсеріалу звуть так, як і чле-
нів його сім’ї. Цікаво, що своє 
ім’я Ґрейнінґ замінив на Барт.

Американський анімацій-
ний серіал – сатирична паро-
дія на стиль життя середньо-
го класу США, втілена в сім’ї 
Сімпсонів, яка складається з 
Гомера, Мардж, Барта, Ліси та 

Меґґі. Більшість подій відбу-
вається у вигаданому містеч-
ку Спрінгфілді. Шоу висміює 
американську культуру, сус-
пільство й навіть американ-
ське телебачення.

«Сімпсони» є найдовшим 
анімаційний серіалом в іс-
торії американського теле-
бачення – понад 600 епізодів. 
Дебютував мультик 19 квітня 
1987 року на телеканалі FOX у 
шоу Трейсі Ульман. 

У 1998 році часопис Time 
назвав «Сімпсонів» найкра-
щим телесеріалом століття.

У 2007 році на екрани ви-
йшов повнометражний фільм 
«Сімпсони», касові збори 
якого по всьому світу склали 
$525,3 млн.
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У хвилюванні зникає ясність, але якщо ти даси хвилям заспокоїтися, відповідь стане очевидною. 
Мультфільм «Кунг-фу панда»
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ПОНЕДІЛОК 24 грудня
06.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
06.30 На Часі: Підсумки тижня
07.00 Завтра сьогодні
07.45, 14.30, 15.45, 18.30, 19.00, 

22.00, 00.30 Як це було
08.00 Профілактика технічного 

обладнання
14.00 Огляд світових подій
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.12 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
17.00, 00.45, 04.00 Знай більше!
17.30 Завтра сьогодні
18.00, 21.00, 23.30, 02.00 На Часі
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Сімейка Муді»
22.45 Європа в концертах
03.00 Джем

07.00 Концерт
09.00 «Своя земля»
09.33 «Спільно»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

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

культури»
18.05 «Енеїда»
19.00 Новини
19.20 Д/ф «Наталія 

Сумська. 
Перевтілення»

19.46 КіноWall з Сергієм 
Тримбачем

20.11 NeoСцена з Олегом 
Вергелісом

20.40 Док. фільм

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, 11.45, 03.20 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.30, 16.50 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15 Д/ц «Світ дикої природи»
13.55 Х/ф «Чарівник країни мрій»
15.50 Пообіді шоу
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Найекстремальніший»
21.25 «Кардинал Мар’ян 

Яворський»
22.25 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці святого 
Петра

00.30 Концерт Ольги Чубаревої 
«VIVERE»

02.00 «Наївне малярство 
Михайла Онацька»

03.25 Світло
04.20 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 «ТСН»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15 Х/ф «Сам удома»

22.15 Х/ф «Двигун 

внутрішнього згоряння»

02.15 «Розсміши коміка»

06.55, 15.25 «Все буде добре!»
09.00, 19.00, 01.45 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.00 «Зважені та щасливі» 
13.05 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
13.30 Х/ф «Самогонщики»
13.50 Х/ф «Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки 
(Ніч перед Різдвом)»

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

03.15 Служба розшуку дітей
06.34, 07.49 Kids Time
06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50 М/ф «Індики: Назад у 

майбутнє»
09.40 Х/ф «Північний 

полюс»
11.30 Х/ф «Північний 

06.05, 22.05 «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 Ранок з Інтером
09.25, 18.00, 19.00, 01.50 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.20, 12.25 Т/с «Побачити 
океан»

15.50 «Чекай мене. 
Україна»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Книжковий 

клуб»

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

оборона
06.40 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45 Антизомбі
10.40, 13.00 Х/ф «Ангели і 

демони»
12.45 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
13.20 Х/ф «Інферно»
15.40 Х/ф 

«Трансформери-5: 
Останній лицар»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «П’ятий 

елемент»
21.40 Х/ф «Хелбой-2: 

Золота армія»
23.45 Х/ф «Одисея»
03.05 Перший раз за 

кордоном

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф 
«Найкращий 
друг шпигуна»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Одного разу 

в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30 Сьогодні. Підсумки з 
Олегом Панютою

07.30 Зірковий шлях
10.00 Реальна містика
15.10 Т/с «Мама для 

Снігурки»
19.00, 02.30 Сьогодні
20.00 Концерт Олега 

Вінника
22.10 Т/с «Щоб побачити 

веселку»
02.00 Телемагазин
03.30 Історія одного 

злочину -4 16+

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

полюс: Відкритий на 
Різдво»

13.30 Х/ф «Виходить, 
війна»

15.30 Х/ф «За бортом»
17.45, 02.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.15 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 26 грудня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі
06.30 Огляд світових подій
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 23.15 Як це було
08.30, 17.30 Глобал 3000
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 Т/с «Сімейка Муді»
13.00 Завтра-сьогодні
13.30 Запитай у депутата
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 01.15 Бандерштат 2018
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Сімейка Муді»
22.45 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 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

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 «Наші гроші»
17.36 100 років мистецтва
18.00 Серіал
19.20 Тема дня
19.46 Д/с «Океан Вет»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
03.00 Новини

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

09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50, 
23.15, 04.05 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.15 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
19.00 UA:Біатлон. Студія
19.30 Д/с «Щоденники комах»
19.50 Т/с «Дірк Джентлі»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Корупція в 

деталях. Дайджест
01.40 Розсекречена історія
02.30 Наші гроші
04.10 #KіноWALL

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 «ТСН»

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15 Х/ф «Сам удома – 3»

22.15 Т/с «Родичі»

04.35 «Розсміши коміка»

06.05, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.10, 19.00, 23.15 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.10 «МастерШеф» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Один за всіх» 16+
20.00 «МастерШеф. 

Оголошення переможця» 
12+

22.35 «МастерШеф. 
Невідома версія» 12+

00.15 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.50 Абзац
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.00 Київ вдень та 

вночі 16+

02.30, 20.00 «Подробиці»
03.25 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Top Shop»
05.25, 06.05, 22.05 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00 «Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини
10.25 Х/ф «Заморожений»
12.35 Х/ф «Митниця дає 

добро»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Бережись 

автомобіля»

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45 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, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.15 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
12.45, 15.45 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
00.20 Скетч-шоу «На трьох» 
02.05 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф 
«Дюймовочка»

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 Одного разу 

в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 09.00, 19.00, Сьогодні
09.30, 04.10 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 16.00 Історія 
одного злочину -4 
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвінка»

19.50 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця» 22.50 
Х/ф «Пірати Карибського 
моря: Прокляття Чорної 
перлини» 

03.10 «Говорить Україна»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.00 Т/с «Відчайдушні 

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

щастя»
22.50 Х/ф «Вимирання»
02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 25 грудня
06.00, 09.00, 18.00, 23.30 На Часі
06.30, 08.30 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.00, 14.00, 15.45, 18.30, 

23.15, 00.30 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 00.45, 02.30 Знай більше!
12.15 Співай за мрію!
12.30 Т/с «Сімейка Муді»
13.00 На часі: Питання – Відповіді
14.15 Все про спорт
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
16.00 Європа в концертах
16.45 Говоримо польською
17.00, 00.00 Огляд світових подій
17.30 У фокусі Європа
18.45 Співай за мрію!
19.00 Час справедливості
19.15 Х/ф «Чарівник країни мрій»
22.15 Т/с «Сімейка Муді»
22.45 Глобал 3000
01.15 Бандерштат 2018
03.00 Джем

07.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.00 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Д/ф «Євген Патон. 

Щедрість таланту»
14.09 «Українська 

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

шляхи»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс
17.00 «Едера»
17.10 «Своя земля»
17.36 «100 років історії»
18.00 Серіал
19.00 Новини
19.20 Д/ф «Містерія Марії»
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Док. фільм

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, 22.00, 23.15, 01.40  Погода
09.40 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці святого 
Петра

11.30 Концерт Євгена Хмари 
«Знамення»

13.00 Різдвяне привітання і 
Апостольське благословення 
для Риму і цілого світу 
Святішого Отця Франциска з 
площі святого Петра у Римі

13.30, 16.50 Телепродаж
13.50 Х/ф «Чарівник країни мрій»
15.50 UA: Фольк
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Найекстремальніший»
21.25 Наші гроші
22.15 з Майклом Щуром
22.45 Перша шпальта
01.50 Д/ц «Орегонський 

путівник»
04.20 #БібліоFUN

06.30, 07.10, 08.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

05.35 «ТСН»

09.10 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»

11.00 Т/с «Родичі»

20.15 Х/ф «Сам удома – 2»

22.45 Х/ф «8 перших 

побачень»

00.35 «Розсміши коміка»

05.30, 00.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.20, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.30, 19.00, 23.45 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.30, 20.00, 22.35 
«МастерШеф» 12+

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

03.15, 02.00 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.00 Київ вдень та 

вночі 16+

02.35, 20.00 «Подробиці»
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Top Shop»
05.25, 06.05, 22.05 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20 Х/ф «Я боязкий, але 
я лікуюся»

12.35 Х/ф «Візьми мене 
штурмом»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

21.00 «Речдок. Особливий 
випадок»

23.50 Х/ф «Ця весела 
планета»

04.50 Т/с «Відділ 44»
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти
09.15, 20.40 М/ф «Три 

богатирі на далеких 
берегах»

11.10 М/ф «У пошуках 
Жар-птиці»

12.35, 13.05 М/ф «Добриня 
Микитович і Змій 
Горинович»

12.45 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

14.05 М/ф «Олешко 
Попович і Тугарин-змій»

15.35 М/ф «Іван Князевич і 
Сірий Вовк»

17.15 М/ф «Іван Князевич і 
Сірий Вовк-2»

18.45 Факти. Вечір
19.10 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»
21.55 Х/ф «П’ятий елемент»
00.20 «На трьох» 16+
02.15 Х/ф «Світла 

особистість»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Пані 
Метелиця»

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 Одного разу 

в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

07.00, 19.00, 01.30 Сьогодні
08.00 Зірковий шлях
10.00, 04.40 Реальна 

містика
15.15 Т/с «Принцеса-жаба»
20.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
Прокляття Чорної 
перлини»

22.50 Х/ф «Ван Хельсінг»
02.20 Х/ф «Що приховує 

любов»
03.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Варьяти 12+

21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Легіон»

ЧЕТВЕР 27 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, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 23.15 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.30 Т/с «Сімейка Муді»
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. МІСТО
22.15 Т/с «Сімейка Муді»
22.45 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 Радіодень «Модуль 

знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс
17.10 «Складна розмова»
17.36 100 років кіно
18.00 Серіал
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!
09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50, 

23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промінь живий
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с «Щоденники комах»
19.50 Т/с «Дірк Джентлі»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в 

деталях. Дайджест
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Букоголіки
23.30 Телепродаж Тюсо
01.40 Розсекречена історія
02.30 Складна розмова
04.10 #МузLove 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 «ТСН»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15 Х/ф «Сам удома 5»

22.10 Т/с «Родичі»

04.35 «Розсміши коміка»

04.55, 01.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

05.50, 15.25 «Все буде 
добре!»

07.55, 19.00, 00.00 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

08.55 «МастерШеф» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Один за всіх» 16+
20.00 «Зважені та щасливі» 
22.45 «Зважені та щасливі. 

Оголошення переможця» 

03.00, 02.15 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00, 01.10 Київ вдень та 

вночі 16+

02.30, 20.00 «Подробиці»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.25, 06.05, 22.00 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20 Х/ф «Черниці в 
перегонах»

12.35 Х/ф «Операція 
«Тушонка»

14.50, 15.50, 16.45, 01.20 
«Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

21.00 Спецпроект «Жовті 
жилети»

23.40 Х/ф «Жінка, яка 
співає»

04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45 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, 20.10 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф «Подорож 

Єдинорога»
12.45, 15.45 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.05 Скетч-шоу «На трьох» 
02.00 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Красуня 
й чудовисько»

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 Одного разу 

в Одесі
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, 02.30 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 16.00 Історія одного 
злочину-4 18.00 Т/с 
«Виходьте без дзвінка»

19.50 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
краю світу» 23.10 Х/ф 
«Пірати Карибського 
моря: Скриня мерця»

03.30 «Говорить Україна»
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09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки»
10.00 Т/с «Відчайдушні 

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

щастя»
23.00 Х/ф «Нова ера Z»
02.10 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 28 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, 12.15, 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, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45, 03.00, 04.00 

Знай більше!
12.30 Т/с «Сімейка Муді»
13.00 Євромакс
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 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»
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». 
18.31 100 років літератури
19.20 «Звіти.Наживо». 

Звітуватиме в.о. 
Луцького міського 
голови Г. Пустовіт 

20.12 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
03.00 Новини

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

09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50, 
23.15, 04.15 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Лайфхак українською
23.30 Телепродаж Тюсо
01.40 Розсекречена історія
02.30 Складна розмова
04.25 Koktebel Jazz Festival

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»

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

Нова володарка»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова 2018»
23.00, 05.00 «Розсміши 

коміка»
01.00 «Вечірній Київ»

05.10 Т/с «Коли ми вдома»
06.05 «Хата на тата» 12+
13.10 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди Шурика»
15.10 Х/ф «Діамантова 

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

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

03.00 Абзац
04.44, 05.59 Kids Time
04.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.00, 00.30 Київ вдень та 

вночі 16+
07.00, 21.40 Т/с «Чаклунки»

02.40, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

03.20, 20.00 «Подробиці»
04.05 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «Top Shop»
05.45 «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 «Іграшка»
12.35 Х/ф «Близнюк»
14.50, 15.50, 16.45, 00.30 

«Речдок»
20.30 Х/ф «Охоронець для 

доньки»
22.40 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45 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, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.20 Х/ф «Одисея»
12.45, 15.45 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.10 Скетч-шоу «На трьох» 
02.10 Х/ф «Кримінальний 

талант»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Король 
повітря. Золота 
ліга»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 19.00 
Вечірка 2

14.00, 20.00 Танька і 
Володька

15.00, 03.10 
Віталька

17.15 Х/ф 
«Перевізник – 2»

21.00 Х/ф «Сотка»
22.45 Х/ф «Підняти 

перископ»
00.30 Теорія зради
02.20 Панянка-

селянка
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 09.00, 19.00 Сьогодні
09.30, 05.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий 

лікар» 16.00 Історія одного 
злочину-4 18.00 Т/с 
«Виходьте без дзвінка»

19.50 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
дивних берегах»

22.20 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
краю світу»

03.15 Х/ф «Ван Хельсінг»
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08.00 Ревізор
11.00 Страсті за ревізором
13.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»
16.15, 19.00 Топ-модель 

16+
22.30 Екси 16+
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Зона ночі
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СУБОТА 29 грудня
06.30, 19.30 Огляд світових подій
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
14.30 Т/с «Сімейка Муді»
16.15 Т/с «Сімейка Муді»
16.45 Співай за мрію!
17.00 Все про спорт
18.00 На часі
19.00 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Справа Дойла»
00.30 Бандерштат 2018
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Пані покоївка»

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 «Звіти.Наживо». 

(Повтор)
14.35 “Енеїда”
15.25 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.15 Вистава 

«Принцеса Лебідь»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.13 Тема дня
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 UA:Фольк

06.00, 09.35 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.00, 

04.10 Новини
10.05 Лайфхак українською
10.20 Д/ц «Цікаво.com»
11.15, 16.35 Телепродаж
11.35 Хто в домі хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф «Змова проти корони»
15.00 Пообіді шоу
16.00 Спільно
16.30, 19.50 Погода
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55, 03.20 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 Д/ц «Гордість світу»
22.55 Світло
00.00 Телепродаж Тюсо
02.10 Д/ц «Смаки культур»
04.35 Koktebel Jazz Festival
05.05 UA: Фольк

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.35 «Світське 

життя 2018»
12.20 Х/ф «Полюби 

мене такою»
16.30 «Жіночий квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 Х/ф «Один плюс 

один удома»
00.40 «Розсміши коміка»
04.40 «Вечірній Київ»

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

08.00 «Караоке на 
Майдані»

09.05 «Все буде смачно!»
10.00 Т/с «Список 

бажань»
14.15 Х/ф «Новорічний 

янгол»
16.15 «Хата на тата» 12+
19.00 «Х-Фактор. Гала-

концерт»
22.55 «Цієї миті рік 

потому» 12+
01.00 «Ультиматум» 16+

03.00 Зона ночі
04.59, 06.29 Kids Time
05.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.30 Київ вдень та вночі
07.20 Т/с «Чаклунки»
08.20 Заробітчани
10.20 Топ-модель 16+

03.00, 20.00 «Подробиці»
04.15 «Готуємо разом»
05.00 «Top Shop»
05.30 Д/п «Подорожі 

в часі»
05.55 «Чекай мене»
07.50 Х/ф «Іграшка»
09.40 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
13.40 Х/ф «Белль і 

Себастьян»
15.40 Х/ф «Белль і 

Себастьян: Пригоди 
тривають»

17.30 Х/ф «У джазі 
тільки дівчата»

20.30 Х/ф 
«Джентльмени удачі»

22.15 «Шоу Ані Лорак 
«DIVA»

01.05 Х/ф «Ялинка, 
кролик і папуга»

05.25 Скарб нації
05.40 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-2
12.45 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
13.00 «На трьох» 16+
14.05 М/ф «У пошуках 

Жар-птиці»
15.20 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
17.00 Х/ф «Подорож-2: 

Таємничий острів»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Тілоохоронець 

кілера»
21.25 Х/ф «Шанхайський 

перевізник»
23.05 Х/ф «Хелбой-2: 

Золота армія»
01.20 Х/ф «Подорож 

Єдинорога»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.55 М/ф «Барбі 

Дрімтопія. 
Фестиваль розваг»

12.45 М/ф «Ніко 
2: маленький 
братик – великі 
неприємності»

14.05 Х/ф «Пані 
Метелиця»

15.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф «Підняти 

перископ»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.50 Панянка-селянка
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 19.00 Сьогодні
08.00 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мама для 

Снігурки»
12.30 Т/с «Помилковий 

лист»
16.10, 20.00 Т/с «Строк 

давнини»
21.00 Новорічне Шоу 

Братів Шумахерів
01.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 
дивних берегах»

03.50 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.00 Варьяти 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00 Х/ф «101 

далматинець»
19.00 М/ф «Крижане 

серце»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї»
23.10 Х/ф «Хто в 

будинку тато»
01.10 Х/ф «Легіон»

НЕДІЛЯ 30 грудня
06.30 Завтра сьогодні
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 Х/ф «Чарівник країни мрій»
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!
05.00 Т/с «Пані покоївка»

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 UA:Фольк
18.02 Двоколісні хроніки
18.32 Спільно
19.00 «Протилежний 

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

катаклізми»

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.45, 

03.00, 04.15 Новини
09.35, 16.30, 19.55 Погода
09.40 Казка «Підмінена королева»
10.55 Д/ц «Світ дикої природи»
12.00 Енеїда
13.05 Лайфхак українською
13.30, 16.35 Телепродаж
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк. Новорічний концерт
16.00 Д/ц «Мегаполіси»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Найекстремальніший»
21.25 «Арсен Мірзоян. Київ»
22.25 Д/ц «Гордість світу»
23.30 Телепродаж Тюсо
02.10 Д/ц «Смаки культур»
03.20 Розсекречена історія
04.40 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»

06.00, 19.30, 05.00 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.45 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.55, 11.05, 12.10, 

13.05, 14.10 «Світ 
навиворіт – 10: 
Бразилія»

15.30 Х/ф «Дівчата»
17.30 Х/ф «Діамантова 

рука»
20.15 Х/ф «Шукаю жінку 

з дитиною»
00.00 «Розсміши коміка»
01.00 «Вечірній Київ»

07.40 Х/ф 
«Карнавальна ніч»

09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке»
11.10 Т/с «Рецепт кохання»
15.10 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
17.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

19.00 «Битва 
екстрасенсів. Фінал» 

21.00 «Один за всіх» 
22.15 «Х-Фактор. Гала-

концерт»

03.10 Зона ночі
06.00 Стендап-шоу
06.59, 09.14 Kids Time
07.00 М/с «Том і 

Джеррі»
09.15 М/ф «Балерина»
11.00 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

02.40, 20.00 «Подробиці»
06.10 Х/ф «Черниці в 

перегонах»
08.00 «Правила 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.05 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Белль і 

Себастьян: Друзі 
назавжди»

14.40 Х/ф «У джазі 
тільки дівчата»

17.10 Х/ф «007: Казино 
Рояль»

20.30 Х/ф «Корольова»
22.30 «Ювілейний вечір 

Софії Ротару»
00.30 Х/ф «Це я»

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40, 11.25, 13.00 Факти
06.05 Інсайдер
07.55 Т/с «Відділ 44»
12.45 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
13.20 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
15.00 Х/ф «Подорож-2: 

Таємничий острів»
16.35 Х/ф 

«Тілоохоронець 
кілера»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Маска»
22.25 Х/ф «Син Маски»
00.05 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Врятувати 

Санту»

12.30 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»

14.15 Вечірка 2

17.15 Х/ф «Сотка»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Готель Галіція

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 Панянка-селянка

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Строк 

давнини»
12.50 Т/с «Серце 

слідчого»
17.00, 21.00 Т/с «Смак 

щастя»
19.00, 03.00 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 
Панютою

20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Все 

буде добре»
03.50 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.40 Х/ф «101 
далматинець»

14.45 Х/ф «Казки на ніч»
16.45 Х/ф «Ніч у музеї»
19.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї: 

Секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Любіть 

Куперов»
01.00 Х/ф «Хто в 

будинку тато»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

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

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

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

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

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26557.
Наклад – згідно із замовленням.

– Чому розпивали спиртне на дитя-
чому майданчику?

– Бо дорослих майданчиків немає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Батьку, я вирішив зробити кар’єру 
в організованій злочинності.

– На держслужбі чи в приватному 
секторі?

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.



Ти не можеш покластися на свої очі, коли твоя уява не має фокусу. Марк Твен
www.volynnews.com
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США СТВОРЮЮТЬ 
ГІПЕРЗВУКОВУ ЗБРОЮ 
ДЛЯ СТРИМУВАННЯ РФ
Американські військово-
морські сили почали розробку 
малопотужних ядерних боєголовок 
у відповідь на російські розробки, 
повідомляє «Українська правда» з 
посиланням на Інститут ВМС США.

Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф 
заявив, що кожен рід військ має володі-
ти певною гіперзвуковою зброєю, щоб 
бути здатним завдати удару по будь-якій 
цілі на планеті протягом години.

ВМС США розробляють гіперзвуко-
вий снаряд і прискорювач для нього, 
яким будуть озброєні і підводні човни, 
і кораблі.

За словами Вулфа, програмі ВМС зі 
стратегічних систем надано фінансуван-
ня для розробки та розміщення невели-
кої кількості малопотужних боєголовок 
«76-2».

1 березня в посланні Федеральним 
зборам президент РФ Володимир Путін 
заявив про створення новітньої зброї, 
зокрема крилатої ракети з надпотуж-
ною ядерною установкою та гіперзвуко-
вої ракети.

Путін заявив, що не блефує, тому 
не слід розгойдувати човен та вводити 
проти РФ санкції й інші обмеження.

Однак, за даними американської 
розвідки, ядерна ракета, яка, як заявляв 
Путін, має необмежений радіус дії, поки 
провалила всі випробування, а для ви-
робництва гіперзвукових ракет Росія не 
може знайти джерело найважливіших 
компонентів вуглецевого волокна. 

у відповідь 

свято на порозі ЖОВТА СВИНКА НЕ ЛЮБИТЬ ЕКЗОТИКИ 
2019 рік, згідно з 

китайським 
гороскопом, прийде до 
нас під знаком Жовтої 
Земляної Свині. Від 
того, як правильно ви 
організуєте проводи 
Старого і зустріч Нового 
року, залежатимуть 
благополуччя, удача й 
успіх у прийдешньому 
році. Отже, яких прикмет 
бажано дотриматися? 

Хорошим тоном вважається 
вступ у новий етап життя без бор-
гів. Жовта Свиня, як відомо, особли-
во педантично ставиться до питань 
фінансів. Якщо цього не зробити, 
то зобов’язання будуть важким тя-
гарем тягнутися за вами і в новому 
році.

Вдалим подарунком під ялинку 
буде свинка-скарбничка. Причому 
не порожня. Обов’язково зробіть 
такий подарунок своїм друзям і зна-
йомим, тоді нікого з вас не обмине 
фінансова удача.

Щоб не розлютити господиню 
2019 року, доведеться викреслити 
зі святкового новорічного меню всі 
страви зі свинини – починаючи від 
холодцю й закінчуючи ковбасною 
нарізкою. Під табу також потрапля-
ють балик, бекон, сальтисон, сало, 
корейка, шинка, буженина. А якщо 
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захочете приготувати печеню, ви-
користовуйте м’ясо іншої тварини.

Щоб задобрити символ 2019 
року, святковий стіл має бути різ-
номанітним і ситним, але без ви-
гадливих та екзотичних заморських 
страв.

Головні кольори, яким слід від-
дати перевагу під час зустрічі року 
Земляної Свині, – це жовтий і всі 
його відтінки. 

Гарною новорічною прикметою 
вважається покупка нової ялин-
кової прикраси – це до приємного 

оновлення і позитивної енергетики 
в оселі. А ось битих іграшок, а також 
тріснутого посуду краще позбутися, 
інакше розкол у стосунках буде не-
минучим. 

Щоб запросити у свою оселю 
достаток, після опівночі залиште в 
кухні келих вина і ложку салату для 
домовичка.

Загальновідома прикмета: як 
зустрінете рік, так його і проведете. 
А тому святкувати варто радісно і 
позитивно, в хорошому настрої, у 
товаристві близьких вам людей.

ГРОШОВІ ПРИКМЕТИ
Щоби протягом року не знати 

матеріальних проблем, треба до-
триматися певних традицій. 

Напередодні свят варто про-
вести генеральне прибирання в 
оселі, викинути весь надтріснутий 
посуд і речі, з якими у вас пов’язані 
неприємні спогади. Надто все те, 
що нагадує про втрати. Так ви звіль-
ните місце для нових речей, на які 
неодмінно прийдуть гроші!

У переддень Нового року слід 
купити новий віник, обв’язати його 

червоною стрічкою і поставити в 
куток догори ногами. Старий віник 
слід викинути. 

У перші дні новорічних свят не 
слід позичати навіть невеликі суми, 
інакше ви ризикуєте спустошити 
свій гаманець в новому році.

У правій кишені вашого одягу 
в новорічну ніч обов’язково має 
лежати  купюра. Бажано не пом’яті 
десять гривень. Оптимальний ва-
ріант – новенька п’ятисотка. Адже 
великі купюри притягають до себе 
інші гроші. 

Ще одна прикмета, яка обіцяє 
достаток у новому році, – під бій 
курантів потрібно подзеленькати 
копійками в кишені. 

Щоб у новому році супрово-
джував фінансовий успіх, східні 
астрологи радять покласти на дно 
холодильника червоний мішечок 
з трьома мідними монетками – 
обов’язково решкою догори. 

При першому ударі курантів 
затисніть у лівій долоні монетку 
і загадайте, щоб в новому році у 
вас були гроші. Киньте її у фужер із 
шампанським і випийте його. Потім 
зробіть в монеті дірочку і носіть її на 
ланцюжку як брелок.

І наостанок: сервіруючи свят-
ковий стіл, по кутках покладіть по 
монетці. Застеліть його білою ска-
тертиною. Подбайте, щоб на столі 
було сім зелених свічок, які мають 
повністю догоріти. 

  Галина ТЕРНОВА 
Луцьк

мода ПЛАГІАТ ЧИ ВИПАДКОВІСТЬ? 

Художницю з 
Луцька Альвіну 
Хамулку здивувала 

колекція одягу 
відомих дизайнерів 
Dolce&Gabbana. Річ у 
тім, що сукні відомого 
бренда дуже схожі на ті, 
які дівчина створила у 
2014 році, коли захищала 
дипломну роботу.

«Подивилася нову колекцію 
Dolce&Gabbana Alta MODA 2O18 
в Мілані. Дуже здивувалася, бо 
одна з моделей суконь була дуже 
схожа на мою. Не знаю, наскільки 
можливий такий феноменальний 
збіг – в ідеях, кольоровій гамі та 
фасонах?» – написала вона в ін-
тернеті.

У 2014 році Альвіна захисти-
ла диплом спеціаліста на факуль-
теті дизайну ЛНТУ з колекцією 
Italy / Da Vinci / Dolce&Gabbana. 
Прототипами стали стиль D&G, 
Уляни Сергеєнко, Valentino. А на-
дихнули на це дівчину Італія та 
Леонардо Да Вінчі.

«Прагнула показати у своїй 
колекції італійську жінку, мис-
тецтво та високу культуру Італії. 
Я нечасто закидаю свої ідеї ди-
зайну одягу в інтернет, але коли 
захистила диплом, то вирішила 
поділитись цією роботою», – зі-
зналася художниця.

Альвіна вважає, що най-
кращі у світі модельєри – з Іта-
лії. Дівчині дуже подобається 
Dolce&Gabbana. «Навіть не знаю, 
як пояснити цю ситуацію», – каже 
вона.  

Адвокат Віталій Жуковський 
вважає, що сукня відомих дизай-

нерів одягу Dolce&Gabbana може 
бути плагіатом на сукню худож-
ниці Альвіни Хамулки.

«Мені розповіли про цю ситу-
ацію з Dolce&Gabbana і луцькою 
художницею. Я спочатку дещо 
скептично до цього поставився, 
оскільки поняття схожий одяг – 
досить відносне. Але коли поба-
чив фотографії, то можу сказати, 
що це піратство», – стверджує Ві-
талій Жуковський.

Щодо того, як визначити, де 
плагіат, а де ні, адвокат наголо-
шує, що окрім українського зако-
нодавства, є міжнародне, зокрема 
Паризька та Бернська конвенції, 
до ратифікації яких у кожної кра-

kolobok.ua
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Путін запевнив, що зброю вже 
запустили в серійне виробництво

ЛУЧАНКУ ЗДИВУВАЛА КОЛЕКЦІЯ DOLCE&GABBANA
чали, що країни, які їх ратифіку-
ють, погоджувалися, що патент 
не є обов’язковим. Раніше була 
така проблема, що у Франції за-
патентували якесь зображення, 
а в Італії – ні, тому було створено 
дві такі конвенції, які захищали 
права авторів», – пояснює адво-
кат.

Він зазначає, що відсутність 
патенту в Альвіни Хамулки не 
означає, що вона не є автором, 
адже зафіксовано, що в 2014 році 
ці ескізи були відображені так 
само, як і Dolce&Gabbana на по-
казі мод у 2018 році, тобто це є 
порушенням авторського права.

За його словами, у світовій 
практиці був подібний конфлікт: 
Louboutin позивалися до Yves 
Saint Laurent. Останні незаконно 
використовували червоний колір 
на підошві взуття, а це – візитівка 
Louboutin. Суд першої інстанції 
відмовив у задоволенні позову, 
вважаючи, що червоний колір 
не може бути об’єктом інтелекту-
ального права, однак апеляцій-
ний суд погодився, що тут є по-
рушення, дійшовши висновоку, 
що червона підошва у поєднанні 
з високим підбором є інтелекту-
альною власністю Louboutin. Тож 
з Yves Saint Laurent стягнули кіль-
ка мільйонів доларів.

«Cвітова практика свідчить, 
що такі позови задовольняють, 
але судовий процес складний 
та тривалий, – каже адвокат. – Є 
шанси на компенсацію. В Італії є 
досить авторитетна організація, 
і хоча її рішення мають рекомен-
даційний характер, модельні 
агенції притримуються їх. Тому є 
шанс розв’язати спір до судового 
врегулювання».

їни було своє законодавство, яке 
вимагало патенту.

«Пізніше конвенції передба-

з особистого архіву 

Юрист каже, що сукня 
відомих дизайнерів 
одягу Dolce&Gabbana 
може бути плагіатом

У 2014 році Альвіна 
створила колекцію Italy / 
Da Vinci / Dolce&Gabbana 

Художниця Альвіна Хамулка

Вдалим подарунком під ялинку буде свинка-скарбничка
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