
ЗАБУТЕ РЕМЕСЛО 
ВІДРОДЖУЄ АФГАНЕЦЬ
Ігор Максимчук із Глух – один з 
небагатьох на Волині, хто опанував 
старовинне українське ремесло – 
кустарне виготовлення домашнього 
посуду: казанів, пателень, чигунців, 
форм для випікання хліба, печива, 
пельменів, мисливських та 
туристичних наборів, гусятниць, 
вафельниць.

ТАЛАНОВИТА ЛЮДИНА 
ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ

Про таких людей, як 
Анна Бойко-Дергай, 
кажуть, що вони 
від самого Господа 
мають велику ласку. 
Бо талановиті. 
Причому талант має 
різноманітні грані: 
хай за що візьметься 
людина, все у неї 
виходить якнайкраще. 
У Берестечку такою 

називають Анну Бойко-Дергай.
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Нещодавно для 
волинських медиків 
закупили 23 

автомобілі Peugeot 301. Це 

привернуло неабияку увагу 
громадськості, одразу ж 
після поширення інформації 
про закупівлю почали лунати 

зауваження щодо того, що 
ціну на авто завищено. 

«У НАС ТІЛЬКИ ОДНА 
НАДІЯ – НА БОГА», – 
КАЖУТЬ БАТЬКИ, ЧИЙ СИН ЗНИК 
В ІЛОВАЙСЬКОМУ КОТЛІ

Оксана та Анатолій 
Кривенчуки понад 
чотири роки 
розшукують сина, який 
зник у зоні АТО. Юрій 
востаннє виходив на 
зв’язок 28 серпня 2014 
року під час бойових дій 
в Іловайську. Подальша 

доля хлопця рідним невідома.

біда
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«ВОЛИНЬГАЗ» 
ПЕРЕВІРЯТЬ 
ЧЕРЕЗ ЗАЙВІ СУМИ 
В ПЛАТІЖКАХ
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З ТУРБОТОЮ 
ПРО ЛЮДЕЙ

 

10 

НЕекономний ТЕНДЕР

У Луцьку побував  сучасний 
український письменник, відомий 

сталкер і дослідник Чорнобиля Маркіян 
Камиш. У рамках І Міжнародного 
літературного фестивалю 
«Фронтера» Маркіян презентував 
свою нову книгу «Чормет». Нам 
пощастило поспілкуватися з молодим 
письменником і довідатися, що для 
нього означає зона відчуження. 

ARTіль

У ЧОРНОБИЛІ БУДІВНИКИ 
КОМУНІЗМУ ОБМІНЮЮТЬ 
МЕТАЛ НА ГОРІЛКУ
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ТРЕНЕР ІГОР СТЕПАНОВ: 
«НАЙВАЖЛИВІШЕ У 
СПОРТІ – МОТИВАЦІЯ»

26-річному Ігорю 
Степанову 

працелюбності не 
позичати. Він – майстер 
спорту з важкої атлетики, 
чемпіон з бодібілдингу 
Львівської, Івано-
Франківської та Волинської 
областей. Запорука його 
успіху – наполегливість. 
Ігор продовжує працювати 
навіть тоді, коли дуже важко 
і, здається, вже немає сили 
зробити ще один підхід. 
Тренер переконаний: без 
болю спортсменом не стати. 
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АВТІВКИ ДЛЯ МЕДИКІВ МОГЛИ ПРИДБАТИ ДЕШЕВШЕ
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВКОТРЕ 
ПОБУВАЛА НА ЛЮБЕШІВЩИНІ
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Якби всі ми робили те, на що здатні, то самі здивувалися б власним можливостям. Томас Едісон

НА ФІЛІППІНАХ – ШТОРМ 
30 грудня на Філіппінах від зсувів і пове-
ней, спричинених штормом «Усман», за-
гинуло мінімум 126 осіб. Шторм почався 
після потужного землетрусу.
У БУРКІНА-ФАСО – 
МІЖЕТНІЧНІ СУТИЧКИ 
У міжетнічних зіткненнях в центральній 
частині африканської країни Буркіна-Фасо 
загинуло 46 людей. 31 грудня озброєні 
чоловіки увірвалися в село, де мешкають 
представники народу моссі, та вбили сі-
мох людей. Згодом жителі цього села у від-
повідь убили 39 людей із народу фулані.
У МАГНІТОГОРСЬКУ – 
СМЕРТОНОСНИЙ ВИБУХ 
31 грудня вибухнув побутовий газ у 10-
поверховому житловому будинку в Магні-
тогорську. Щонайменше 39 осіб загинуло.
В ІНДОНЕЗІЇ – ЗСУВИ 
1 січня від зсувів у Сукабумі на острові 
Ява загинуло щонайменше 15 осіб. 
У ТУРЕЧЧИНІ ЗАТОНУЛО 
СУДНО 
Біля берегів Туреччини 7 січня затонуло 
вантажне судно. На його борту перебу-
вали 13 осіб, серед яких – 11 українців. 
Шестеро людей загинуло, четверо з них – 
українці. Судно ходило під прапором РФ, 
а потім – під прапором Панами. Корабель 
міг перевозити вугілля з порту Азов (РФ) 
до порту Самсун (Туреччина) і везти вугіл-
ля з ОРДЛО.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ 
ПРОЦВІТАЄ
У 2016 році зареєстровано близько 
25 тисяч жертв торгівлі людьми. У дея-
ких країнах цей показник збільшився на 
39% порівняно з 2011 роком.
США ПІДУТЬ ІЗ СИРІЇ ЗА 
УМОВИ ПЕРЕМОГИ НАД ІДІЛ
США заявили, що виведення військ із 
Сирії відбудеться за умови поразки за-
лишків екстремістського угруповання 
«Ісламська держава». Також Туреччина 
має гарантувати безпеку сирійських 
курдів. Раніше президент США Дональд 
Трамп заявив, що на виведення аме-
риканського військового контингенту 
з Сирії відведено чотири місяці. Звіль-
неними від ІДІЛ територіями має намір 
управляти Туреччина.
В НОВОРІЧНУ НІЧ – У ПАСТЦІ
31 січня восьмеро відвідувачів атракціо-
ну у французькому Ренні понад дев’ять 
годин були заблоковані на висоті 50 м 
через технічну несправність.
ДЕРЖБОРГ США ЗРІС 
За два роки президентства Дональда 
Трампа державний борг США зріс на 
$2 трлн, побивши майже 70-річний ре-
корд. На кінець 2018 року держборг ста-
новив $21,974 трлн.
FORD ВІДКЛИКАЄ АВТО 
Американська корпорація Ford відкликає 
по всьому світу 953 тисячі автомобілів, 
оснащених дефектними подушками безпе-
ки виробництва японської компанії Takata, 
через які загинули вже понад 20 осіб.
У МОЛДОВІ – ТАБУ НА ПАКЕТИ 
З січня в Молдові запровадили заборо-
ну на використання одноразових полі-
етиленових пакетів у роздрібній торгівлі.
НОВИЙ РІК – 14 СІЧНЯ
Уряд Сербської Республіки у складі 
Боснії і Герцеговини вирішив зробити 
14 січня вихідним в автономії і святкува-
ти цього дня Новий рік.
ПОМЕР НАЙСТАРІШИЙ 
АМЕРИКАНЕЦЬ 
Найстаріший у США ветеран Другої сві-
тової війни, якого також вважали най-
старішим чоловіком країни, помер в 
Техасі у віці 112 років.
НЕОФІЦІЙНО ПРАЦЮЮТЬ 
МІЛЬЯРДИ
Близько двох мільярдів людей працю-
ють неофіційно. Вони складають понад 
60% населення планети, яке працює. 
БІЛЬШІСТЬ БІЖЕНЦІВ – ІЗ СИРІЇ 
У світі налічується майже 70 мільйонів 
біженців, і їхня кількість далі збільшу-
ється. Кожен третій біженець на Землі – 
сирієць. 
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Середня зарплатня волинян – 7,5 тис. грн

Станом на листопад 
2018 року Волинь 
випередила низку 

областей за рівнем 
заробітної плати.

Про це повідомили в Голов-
ному управлінні статистики у Во-
линській області.

Середня номінальна заро-
бітна плата штатних працівників 
підприємств, установ та орга-
нізацій області (з кількістю 10 
й більше осіб, що працюють) у 
листопаді становила 7563 грн 
(в Україні – 9161 грн), що удвічі 
вище від мінімального її рівня, 
передбаченого законодавством 
(3723 грн) та на 21,8% більше, ніж 
у листопаді 2017 року.

За рівнем зарплати Волинь 
випередила Кіровоградську, Лу-
ганську, Сумську, Тернопільську, 
Херсонську, Чернівецьку та Чер-
нігівську області.

Найбільш оплачуваною була 
робота працівників, зайнятих у 
виробництві меблів, автотран-
спортних засобів, причепів і 
напівпричепів, машин і устатку-

вання, не віднесених до інших 
угруповань, у сферах фінансової 
та страхової діяльності і дер-
жавного управління й оборони; 
обов’язкового соціального стра-
хування, де заробітна плата пе-
ревищила середній показник по 
області в 2,0-1,4 раза.

Середня зарплата на про-
мислових підприємствах області 
становила 9515 грн, у будівельних 
організаціях – 8722 грн, на підпри-
ємствах транспорту, складського 
господарства та допоміжної діяль-
ності у сфері транспорту – 7949 грн, 
в освітніх закладах – 6347 грн, у 
сільськогосподарських підприєм-
ствах – 6088 грн, в установах охо-
рони здоров’я – 5478 грн.

Уродженець села Матейки Маневицького 
району, посперечавшись із сином, 
встромив йому ножа в груди. Від 
отриманих травм чоловік помер.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайон-
ного суду від 19 грудня, 18 червня обвинува-
чений, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, у власному будинку посперечався 
з сином. Під час суперечки чоловік пригадав 
сину, який також був у нетверезому стані, 
давні образи та, вихопивши ножа, що його 
тримав під подушкою для залякування інших 
осіб, завдав йому удару в груди. Потерпілий 

отримав проникне колото-різане поранення 
грудної клітки, яке призвело до гострої кро-
вовтрати і настання смерті.

Допитаний у судовому засіданні обви-
нувачений цілком визнав вину. Чоловік роз-
каявся та просив суд суворо його не карати. 
При визначенні виду та розміру покарання 
судом було враховано вік обвинуваченого, 
його поведінку після вчинення злочину, а 
також те, що злочин було вчинено у стані 
алкогольного сп’яніння стосовно особи з 
інвалідністю, що потягнуло за собою смерть 
людини. Відзначимо, що сам обвинуваче-

ний також є інвалідом II групи.
Взявши до уваги всі обставини справи, 

суд визнав волинянина винним та призначив 
йому 7 років позбавлення волі.

vl.npu.gov.ua

За вбивство сина – сім років тюрми

Слідчі ГУ Нацполіції в області завершили 
досудове слідство щодо незаконної 
діяльності організованої групи лучан, які 
збували амфетамін на території обласного 
центру та Луцького району. 

Матеріали кримінального провадження 
скеровано до суду, повідомляє прес-служба во-
линської поліції.

Нагадаємо, в червні 2018 року під час прове-
дення санкціонованих обшуків за місцем прожи-
вання п’яти фігурантів кримінального проваджен-
ня правоохоронці виявили та вилучили майже 
1 кг амфетаміну, вартість якого на чорному ринку 
становить 450 тис. грн. Усім зловмисникам слідчі 

оголосили про підозру та обрали запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою. Двом фігурантам 
справи оголошено про підозру у вчиненні злочи-
нів, передбачених низкою статей ККУ. Йдеться про 
незаконне виробництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів та використання коштів, здобутих від 
незаконного обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруй-
них чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів.

За скоєння злочинів їм загрожує позбавлення 
волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

vl.npu.gov.ua

Вилучено наркотиків 
на 450 тис. грн

феміда

Ще у двох школах Волині дітей навчати муть 
за допомогою електронних підручників.

50 шкіл України стали учасниками Все-
українського експерименту «Електронний під-
ручник для загальної середньої освіти», серед 
них – три навчальні заклади Волині, інформу-
ють у Волинській облдержадміністрації.

Напередодні Нового року ще у дві школи 
області завезли відповідне комп’ютерне облад-
нання. Тож вже у другому семестрі діти навчати-
муться за допомогою електронних підручників.

Новорічні подарунки від Міносвіти отрима-
ли учні загального закладу середньої освіти «За-
лізницький ліцей ім. Івана Пасевича» Любешів-
ської селищної ради та загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів села Забороль Луцького району.

До слова, 19 грудня голова ОДА Олек-

Останніми днями на дорогах Волині 
трапилося кілька страшних аварій. На 
жаль, із летальними наслідками.

Наприкінці грудня в Іваничах трапилася 
смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 72-
річна велосипедистка. Як повідомили у по-
ліції, жінка рухалася в попутному напрямку, 
на неї наїхав 20-річний житель Іваничівського 
району. Померла бабуся в реанімації райлі-
карні.

Нещастя трапилося у новорічну ніч в 
селі Тарасове під Луцьком. 18-річний жи-
тель Луцька на смерть збив 19-річну лучанку. 
Спершу з місця події втік, та згодом повер-

нувся, зізнавшись у скоєному. До слова, юнак 
був тверезий.

А рано-вранці 2 січня у Нововолинську 
іномарка налетіла на 77-річного чоловіка, 
який виїхав на щоденну ранкову велозарядку. 
Авто протягнуло тіло майже 100 метрів. Трав-
ми були страшні, чоловіку відірвало голову. 
Водій з місця ДТП втік, його розшукували кіль-
ка днів. Хоча авто, на якому було скоєно ава-
рію, правоохоронці знайшли швидко, воно 
було в чужому гаражі. Зрештою 29-річний 
чоловік сам прийшов у поліцію й зізнався у 
скоєному. Чи був водій у стані алкогольного 
сп’яніння, встановити неможливо.

У Луцьку 1 січня від голодної смерті 
врятували виснажену жінку. За 
словами сусідів, вона кілька останніх 
днів не виходила на зв’язок.

«Спільно з рятувальниками пробра-
лися у житло 76-річної пенсіонерки. Жін-
ка лежала на підлозі й була дуже виснаже-
ною. Її забрали до лікарні», – повідомили у 
патрульній поліції.

Як інформує T1.UA, жінку морить голо-
дом власна дочка. 

Антимонопольний комітет 
України оштрафував засновника 
агропромислової групи «Пан Курчак», 
волинського нардепа Сергія Мартиняка.

Йому призначили 170 тис. грн штрафу 
за отримання контролю над ТОВ «Агідель», 
яке розташоване на Волині, без дозволу 
антимонопольників, пише «Агропортал». 
«Агідель» спеціалізується на вирощуванні 
курчат-бройлерів, сої та ріпаку.

У липні 2017-го попередній власник 
50% ТОВ «Агідель» – поляк Януш Квечень – 
продав свою частку Сергію Мартиняку. Та-
ким чином, нардеп став єдиним власни-
ком компанії. Мартиняк подав заяву на 
дозвіл концентрації вже після отримання 
100% компанії. До слова, після сплати 
штрафу антимонопольники таки дозволи-
ли Мартиняку купувати «Агідель».

сандр Савченко відвідав Підгайцівський 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Луцького 
району та вручив сертифікат на отримання 
комп’ютерного обладнання в рамках Все-
українського експерименту.

Загалом для освітніх закладів Волині 
закуп лено та передано 76 планшетів і три 
персональні комп’ютери для вчителів. 

voladm
.gov.ua

Три волинські школи беруть 
участь в експерименті
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МІЛЬЯРДИ – НА ВИБОРИ
ЦВК затвердила видатки на 2019 рік. На ви-
бори Президента передбачено 2,35 млрд 
грн, на вибори до ВР – 1,95 млрд грн, на 
Держреєстр виборців – 223,5 млн грн.
ПРЕЗИДЕНТ БАГАТІЄ
Сумарно задекларований дохід Петра 
Порошенка за 2018 рік порівняно з 
2017-м збільшився у 82 рази до більш 
ніж 1,3 млрд грн.
ВИБОРЦІ – ЗА ГРОШІ 
За даними соціологічної групи «Рей-
тинг», 58% українців вважають політич-
ну ситуацію в країні напруженою, 38% – 
критичною. Антирейтинг очолює Петро 
Порошенко – за нього в жодному разі не 
проголосували б 50,3%. На думку жур-
наліста Олександра Дубінського, Поро-
шенко збирається витратити 4 млрд грн 
на купівлю голосів виборців.
ВІД УПЦ МП – ДО ПЦУ
Після Об’єднавчого собору 30 парафій 
УПЦ МП перейшли до Православної 
церкви України. В основному це церкви 
з Західної України.
З ПОЛОНУ – ДОДОМУ
З піратського полону повертаються двоє 
українських моряків, членів екіпажів су-
ден ARK TZE та ANUKET AMBER. Це остан-
ні з 12 звільнених українських моряків, 
яких з 2018 року утримували пірати.
У ХАРКОВІ ЗАРІЗАЛИ 
СТУДЕНТОК
3 січня у Харкові в орендованій квар-
тирі знайшли вбитими двох турецьких 
студенток. У них були перерізані горла. 
Підозрюваного – колишнього хлопця 
однієї з них – затримали в Туреччині.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДЕ 
В ПРЕЗИДЕНТИ
Український шоумен Володимир Зелен-
ський заявив, що балотуватиметься у 
президенти, й закликав українців при-
єднуватися до його команди. До слова, 
лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко 
та шоумен Володимир Зеленський ста-
більно лідирують у президентському 
рейтингу.
ОБМІН ВАЛЮТ – У БАНКОМАТАХ
В Україні з січня можна продавати та 
купувати валюту в банкоматах і термі-
налах.
ГОЛОВНІ КНОПКОДАВИ – З БПП
Громадський рух «Чесно» склав рейтинг 
головних кнопкодавів року. На першому 
місці –  позафракційний нардеп Антон 
Яценко. Він натискав на чужі кнопки 91 
раз. На другому – представник БПП Ан-
дрій Шинькович (73 рази), на третьому 
місці – депутат від «Блоку Петра Поро-
шенка» Олександр Бакуменко (55 разів).
ЗА РІК – ТИСЯЧІ САМОГУБЦІВ
З січня до жовтня 2018 року в Україні вчи-
нили самогубство понад 5,4 тисячі осіб.
КАРТОПЛЯ ПОДОРОЖЧАЄ
У 2019 році в Україні найбільше зрос-
туть у ціні картопля (на 20-30%) та крупи 
(на 15-18%).
СТАРТУВАЛА РЕЄСТРАЦІЯ НА 
ПРОБНЕ ЗНО
Зареєструватися для участі в пробному 
зовнішньому незалежному оцінюванні 
можна з 8 до 31 січня на сайтах регіональ-
них центрів оцінювання якості освіти.
БІЗНЕС ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ
Закон про запровадження заборони на 
перевірку бізнесу регуляторними орга-
нами втратив чинність 1 січня. Регуля-
торні служби знову зможуть приходити 
на підприємства з перевірками.
ЦИРК – БЕЗ ТВАРИН 
Кабмін схвалив зміни щодо захисту тва-
рин від жорстокого поводження. Йдеть-
ся також і про заборону використання 
диких тварин у цирках із перехідним 
періодом п’ять років. 
ВОЛИНЯНИ – НАЙБІЛЬШ 
ПАТРІОТИЧНІ 
Волинську область визнали найбільш 
патріотичним регіоном України. У до-
слідженні соціологічної групи «Рейтинг» 
йдеться, що 87% волинян пишаються 
тим, що вони українці.

українська хроніка

volynnew
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ПРАВООХОРОНЦІ ВЗЯЛИСЯ ЗА ФІРМУ, ПРАВООХОРОНЦІ ВЗЯЛИСЯ ЗА ФІРМУ, 
ЯКА БУДУЄ НОВИЙ ТЕРМІНАЛЯКА БУДУЄ НОВИЙ ТЕРМІНАЛ

перевірка

пильнуйте

на гарячому нещастя

ДОВІРЛИВИМ – ЛИХО ВІД ШАХРАЇВДОВІРЛИВИМ – ЛИХО ВІД ШАХРАЇВ

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ ВЗЯЛИ НА ХАБАРІСІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ ВЗЯЛИ НА ХАБАРІ ЗАСТРЕЛИВ СЕБЕ ЗАСТРЕЛИВ СЕБЕ 
НА ПОЛЮВАННІНА ПОЛЮВАННІ

За фірму, яку 
пов’язують з 
екс-депутатом 

Держдуми Росії 
Олександром Бабаковим 
і яка розбудовує термінал 
на «Ягодині», взялися 
правоохоронці. 

Після того як телеканал 
«Аверс» розповів про стосунок 
ТзОВ «Комплекс» Ягодин» до Ба-
бакова і про те, що російський 
політик є затятим українофобом, 
який виступав за анексію Криму, 
правоохоронці вирішили пере-
вірити підприємство. До цього 
згадана фірма існувала на україн-
ському кордоні роками.

За інформацією «Аверсу», 
прокуратура вимагає у Рів-

Новорічні свята посприяли тому, що 
волиняни втрачають пильність та легко 
стають жертвами шахраїв, які значно 
активізували свою діяльність у ці дні.

Лише за один день на Волині зареєстрова-
но понад десяток шахрайств, серед яких п’ять 
пов’язані з «дзвінками з банку», повідом ляє 
прокуратура області.

До потерпілих телефонували зловмисни-
ки і, назвавшись працівниками банківських 
установ, під приводом необхідності розбло-

кування банківської картки, припинення ха-
керської атаки на рахунок та зміни пін-коду 
просили назвати персональні дані та реквізи-
ти карток.

Повідомивши таку інформацію шахраям, 
лучанин позбувся 1300 грн, жителька Луцько-
го району – понад 41 тис. грн, мешканці Любе-
шівщини – 13 та 30 тис. грн, а житель Ратнів-
щини – 2 тис. грн.

«Прокуратура області вкотре нагадує: аби 
не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не 

повідомляйте нікому свої персональні дані та 
реквізити банківських рахунків, адже праців-
ники банківських установ навіть у святкові дні 
не проводять жодних операцій у телефонно-
му режимі. Якщо про проблеми з рахунком 
повідомляє телефоном «банківський праців-
ник» – потелефонуйте у банк та з’ясуйте ситуа-
цію. Якщо ви загубили мобільний або сім-карта 
перестала працювати, відразу ж заблокуйте 
прив’язані до цього номера телефону банків-
ські картки», – застерігають у прокуратурі.

У лісі на околиці села Текля 
Старовижівського району місцевий 48-річний 
житель під час незаконного полювання 
спричинив собі смертельне вогнепальне 
поранення із незареєстрованої рушниці.

Інцидент трапився 28 грудня. Попередньо 
поліцейські з’ясували, що трагедія сталася через 
необережність. Розпочато кримінальне прова-
дження з приміткою про нещасний випадок.

А 3 січня на території підприємства у 
Володимирі-Волинському навантажувач пере-
їхав 41-річного чоловіка. Володимирець загинув 
на місці. За кермом навантажувача перебував 
41-річний житель Володимир-Волинського райо-
ну. Попередньо встановлено, що постраждалий, 
проходячи поряд, послизнувся та впав, унаслідок 
чого потрапив під заднє колесо спецтранспорту. 
За фактом розпочато кримінальне провадження.

Днями на одержанні 12 тис. грн 
неправомірної вигоди викрито голову 
Буцинської сільської ради Петра 
Кошелюка.

Як інформує прокуратура області, за 
таку суму очільник громади всупереч 
вимогам законодавства, без рішення ви-
конавчого комітету сільської ради надав 
приватному підприємцю усний дозвіл 
на зрізування на території сільради яли-
нок задля їх подальшої реалізації. Гроші 
посадовець одержував двома транша-
ми – по 6 тис. грн. Перший транш – ще 
у грудні.

Для прикриття незаконних дій він ви-
дав довідку про походження деревини, 
яку скріпив підписом та печаткою сільської 
ради.

До слова, у 2017 році річний дохід по-

ненської сільської ради Лю-
бомльського району документи 
на земельні ділянки, де ТзОВ 

«Комплекс «Ягодин» розбудо-
вує термінал. Ідеться про 11 га 
волинського кордону. До слова, 

власником ТзОВ, яке будує но-
вий термінал, є ПАТ «Українська 
іноваційно-фінансова компанія». 
Згадане ПАТ є власником й інших 
підприємств, які розташовані по-
близу Ягодина. А саме: ТОВ «АЗС-
Ягодин», ТОВ «Готель «Ягодин», 
ТОВ «Термінал-БК», ТОВ «УІФК-
Волинь». «Українську іноваційно-
фінансову компанію» пов’язують 
з екс-депутатом Держдуми Олек-
сандром Бабаковим. Зазначимо, 
у 2014 році українські активісти 
вимагали розслідувати причет-
ність фірм Олександра Бабакова 
до теракту, внаслідок якого на 
сході розбився малайзійський 
«Боїнг».

Фірма підконтрольна російському політику

садовця сягнув 124 тис. грн, із яких 106 тис. 
грн – заробітна плата, отримана за основ-
ним місцем роботи, майже 18 тис. грн – 
пенсія.

Посадовець погорів на 12 тисячах

vol.gp.gov.ua
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На Об’єднавчому соборі, що відбувся 15 грудня у Києві, 
главою Православної церкви України обрали митрополита 
Переяславського і Білоцерківського УПЦ КП та намісника 
патріарха Філарета Епіфанія. Після обрання 39-річний Епіфаній 
став митрополитом Київським і всієї України. Своєю чергою, 
митрополит УПЦ МП Онуфрій втратив статус. Саму ж УПЦ МП 
за рішенням Верховної Ради було перейменовано на РПЦ.

В ОДА ЗАКРИЛИ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ 
ГЛАВИ ВОЛИНСЬКОЇ 
«СОЛІДАРНОСТІ»

Проти керівника обласного 
осередку БПП «Солідарність» 

Івана Мирки скасували 
дисциплінарне провадження.

Три місяці тому до тоді ще головного 
дорожника області мало питання НАБУ, 
проте коли чоловік очолив обласну «Со-
лідарність», питання раптово зникли, ін-
формує ТРК «Аверс».

Будівництво чотирьох будинків – на 
Світязі, у Струмівці і ще двох у Луцьку, 
п’ять земельних ділянок, житловий бу-
динок у Ківерцівському районі, квартира 
в обласному центрі Волині – і це все на 
зарплатню чиновника, очільника депар-
таменту інфраструктури та туризму Во-
линської ОДА.

Напевно, Національне антикорупцій-
не бюро не мало б запитань до головно-
го дорожника області Івана Мирки, якби 
не той факт, що з призначенням його на 
поважну посаду «Єврорембуд» та «Шлях» 
(фірми, які належать його сім’ї) почали 
вигравати тендери на будівництво во-
линських автошляхів.

Після призначення на посаду голови 
ОДА Олександра Савченка у нього з Мир-
кою виник конфлікт. Попри це, Іван Мир-
ка покидати посаду не збирався, поки 
ним серйозно не зацікавилося НАБУ. 
Олександру Савченку внесли припис про 
запобігання і врегулювання конфлікту ін-
тересів та інших порушень закону. Отож, 
проти Мирки 20 липня розпочали служ-
бове розслідування. А вже 10 серпня від-
повідно до припису антикорупційного 
бюро Савченко видав розпорядження 
про проведення дисциплінарного про-
вадження стосовно Мирки. 

З 23 серпня головного дорожника 
відсторонили від обійманої посади, од-
нак посадовець сам вирішив звільнити-
ся. Уже через кілька тижнів екс-очільник 
департаменту інфраструктури стає ке-
рівником обласної організації партії БПП 
«Солідарність». Після цього стосовно 
колишнього високопосадовця дисцип-
лінарне провадження закривають, так 
нічого і не довівши.

У КІВЕРЦІВСЬКІЙ 
РАЙРАДІ – НОВИЙ 
ГОЛОВА

Новим головою Ківерцівської 
районної ради став укропівець 

Олександр Гурський. Очільника 
райради депутати обрали 
29 грудня на позачерговій сесії.

Олександр Гурський під час свого ви-
ступу розповів, що є жителем Ківерців, 
1970 року народження, закінчив учи-
лище лісового господарства, навчався 
у Київській сільгоспакадемії, має вищу 
юридичну освіту.

«Я горджуся тим, що є депутатом пар-
тії УКРОП, яка дуже добре зарекоменду-
вала себе в нашій країні. Ми підтримуємо 
мир, забезпечуємо розвиток і працюємо 
на благо наших громадян, – зазначив 
Олександр Гурський. – Я усвідомлено 
ухвалив рішення стати кандидатом у го-
лови Ківерцівської районної ради і хочу 
запевнити всіх, що матиму конструктив-
ний діалог з усіма депутатами, щоб за-
безпечити спільну результативну роботу 
районної ради».

Нагадаємо, Олександра Гурського 
обрали депутатом Ківерцівської ра-
йонної ради після того, як Василь Хмі-
левський склав повноваження, відмо-
вившись від депутатського мандата за 
власним бажанням. 

До слова, секретарем новоутворе-
ної Гіркополонківської ОТГ також стала 
укропівка Лариса Присяжнюк. Натомість 
новообрана сільська голова Ніна Симо-
нович з депутатами від БПП втекли із се-
сії, оскільки більшість не підтримала кан-
дидатуру на посаду секретаря, яку вона 
запропонувала.

рука руку миє

кадри

резонанс

  Борис ХВИЦЬ

Нещодавно для 
волинських медиків 
закупили 23 

автомобілі Peugeot 301. 
Це привернуло неабияку 
увагу громадськості, 
одразу ж після 
поширення інформації 
про закупівлю почали 
лунати зауваження щодо 
того, що ціну на авто 
завищено. 

«Ви закупили 23 автомобілі 
Peugeot. Про це була інформація 
на сайті облдержадміністрації. 46 
коментарів – і жодного хорошого 
слова, «ціни завищені, машини 
погані», – зауважував голова ОДА 
Олександр Савченко, звертаю-
чись до начальника управління 
охорони здоров’я Ігоря Ващеню-
ка під час наради 13 грудня. Він 
зобов’язав чиновника провести 
прес-конференцію та пояснити 
громадськості усе щодо цієї за-
купівлі.

17 грудня Ігор Ващенюк про-
вів брифінг, під час якого пояс-
нював, що внаслідок відкритих 
торгів у системі публічних закупі-
вель вдалося зекономити близь-
ко 400 тис. грн на автомобілях, а 
під час вибору марки та моделі 
транспортних засобів брали до 
уваги надійність і якість.

«Ціна на транспортні засоби 
відповідала ринковій, а непоро-
зуміння пов’язані з тим, що юри-
дично договори підписують за 
тією ціною, яку визначено в ре-
зультаті торгів», – сказав Ігор Ва-
щенюк. Так, вартість однієї автів-
ки склала 359 тис. грн, загальна 
вартість автомобілів – 8,257 млн.

Зауважимо, очікувана вар-
тість автомобілів становила 
8,648 млн грн. Один з учасників 
торгів звернувся до організатора 
із запитанням щодо процедури.

«У нас є 23 нові автомобілі ви-
робництва 2018 року, належним 
чином зареєстровані в Україні та 
відповідають вимогам тендерної 
документації. З метою розширен-
ня можливого кола учасників і 
для можливості надання найкра-
щої цінової пропозиції просимо 
внести зміни до тендерної доку-
ментації для процедури закупів-
лі», – писав потенційний учасник 
торгів.

Так, пропонували викласти 
пункт додатку до тендерної до-

НЕекономний ТЕНДЕР

кументації щодо об’єму палив-
ного бака в редакції «не менш як 
45 літрів» замість «не менш як 50 
літрів». Однак організатор від-
мовився вносити пропоновану 
зміну, мотивуючи це тим, що «за-
значена технічна характеристика 
об’єму паливного бака (л) – «не 
менш як 50» – наявна в легкових 
автомобілях як мінімум трьох різ-
них виробників, які представле-
ні на ринку України. Тендерним 
комітетом на засіданні 1 жовтня 
2018 року вирішено, що необхід-
ності внесення змін немає».

До участі в торгах зголоси-
лися троє учасників. Документи 
одного з них, ТОВ «Богдан-Авто-
Луцьк», тендерний комітет відхи-
лив, пояснивши це тим, що окре-
мі пункти пропозиції учасника не 
відповідають умовам тендерної 
документації.

Отже, до участі в торгах до-
пустили лише два підприємства – 
ТОВ «Віді Юнікомерс» та ТОВ «Ніко 
Авант». Переможцем визнали 
ТОВ «Віді Юнікомерс», зареєстро-
ване на Київщині, яке запропону-
вало товар за 8,625 млн грн. Вже 
3 грудня внесли зміни до укла-
деного раніше договору з пере-
можцем торгів у бік зменшення 
ціни. В підсумку сума оплати за 
договором становила 8,257 млн. 
Таким чином, вартість одного 
автомобіля – 359 тис. грн замість 
вказаних раніше 375 тис.

Фірма, яка входить до складу 
групи компаній «Віді Груп», що 
належить Віталію Джуринському, 
була учасником більш як сотні 
торгів на понад мільярд гривень, 
наприклад, постачала 90 броньо-
ваних інкасаторських автомобілів 
для «Ощадбанку» в 2017 році на 

153 млн грн, у 2018 році – 12 авто-
мобілів екстреної медичної допо-
моги для «Київмедспецтрансу» на 
26,22 млн грн, у різні роки – авто-
мобільну техніку для НАБУ, НАЕК 
«Енергоатом», НБУ, «Укрпошти», 
низки медичних закладів у різних 
регіонах країни тощо.

У 2017 році нардеп Ірина Си-
соєнко зверталася із запитом до 
директора НАБУ щодо згаданої 
закупівлі для «Ощадбанку», за-
уважуючи, що на сайті електро-
нної системи закупівель ProZorro 
не було оприлюднено інформації 
про проведення процедури за-
купівлі цих транспортних засобів. 
Не було оголошення про початок 
проведення процедури, інформа-
ції про розгляд тендерних пропо-
зицій тощо. На думку нардепа, цей 
факт свідчить про порушення та 
грубе ігнорування закону України 
«Про публічні закупівлі». З її слів, 
це може свідчити про зацікавле-
ність посадових осіб тендерного 
комітету та замовника в резуль-
татах торгів на користь певного 
учасника. У відповіді на запит від 
директора НАБУ повідом ляли, що 
детективи відомства здійснюють 
аналітичну перевірку, в ході якої 
витребували потрібну інформа-
цію в «Ощадбанку».

Зауважимо, що голова на-
глядової ради групи компаній 
«Віді Груп» Віталій Джуринський 
отримував орден «За заслуги» 
ІІ ступеня від Віктора Януковича, 
а згодом цей орден І ступеня – 
від Петра Порошенка. За каденції 
Януковича МВС під керівництвом 
Віталія Захарченка уклало низку 
угод з компаніями, що входять до 
цієї групи, на постачання автомо-
більної техніки на понад 14 млн 
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Пояснення начальника управління охорони 
здоров’я звучать непереконливо

АВТІВКИ ДЛЯ МЕДИКІВ МОГЛИ ПРИДБАТИ ДЕШЕВШЕ

історична подія ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
УКРАЇНИ ОТРИМАЛА 
ТОМОС ПРО АВТОКЕФАЛІЮ

  Алла САДЕЦЬКА

6 січня глава 
Православної церкви 

України Епіфаній отримав 
Томос про автокефалію 
з рук Вселенського 
патріарха у Стамбулі. 
Тепер процедуру 
отримання Україною 
церковної незалежності 
офіційно завершено.

За словами Вселенського 
патріарха Варфоломія, Констан-
тинопольський патріархат, на-
даючи автокефалію, прийняв до 
себе мільйони вірних України як 
справжня церква-матір, на від-
міну від їхньої «мачухи», передає 
«ТСН.ua».

Текст церковного докумен-
та каліграфічно оформлений на 
пергаменті. Уже на Різдво, 7 січ-
ня, в Києві відбулася святкова лі-
тургія, на якій вірянам показали 
сам Томос. Однак документ зно-
ву відвезуть у  Стамбул, адже ви-
явилося, що там бракує підписів 

членів Священного Синоду.
«Свята Велика Христова 

Церква благословляє і проголо-
шує Православну церкву Украї-
ни автокефальною...» – йдеться 
у тексті Томосу. Окрім того, як 
передає DW, у документі вказа-
но, що Вселенський патріархат 
визнає і проголошує українську 
церкву своєю донькою та закли-
кає всі інші православні церкви 
визнати її «як сестру і згадувати 
під ім’ям «Святіша церква Украї-
ни», що має своєю кафедрою іс-
торичне місто Київ».

«Ми розуміємо, що в Україні 
й надалі існуватиме Російська 
православна церква і буде бага-
то охочих залишатися там, але ми 
проти цього нічого не маємо», –  
зазначив митрополит Епіфаній в 
інтерв’ю для Deutsche Welle.

Томос виявився чернеткою, 
адже там бракує підписів

unian.ua

грн. Тоді ж ЗМІ писали про те, що 
дилерські центри «Віді Груп» кри-
шував тогочасний перший віце-
прем’єр Сергій Арбузов, який 
після Революції Гідності перебу-
ває у розшуку.

На сайті peugeot.ua вказана 
модель автомобіля доступна в 
трьох комплектаціях за ціною 
від 299 тис. грн. А на веб-сервісах 
для продажу авто можна знайти 
цю модель 2018 року випуску 
за ціною від $11,632 тис. Окремі 
пропозиції – за 320 тис. грн. Ці-
каво, що навіть на сайті компанії 
«Ві Ді Авеню» з цієї ж групи ком-
паній ціна автомобіля становить 
342,8 тис. грн, до того ж, діє спе-
ціальна пропозиція на автівки 
2018 року випуску – модель гото-
ві продати за 320,8 тис.

Шляхом нескладних під-
рахунків можна визначити, що, 
придбавши автомобілі за та-
кою ціною, управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА витра-
тило би 7,378 млн грн, тобто на 
879 тис. грн менше. Навіть якщо 
взяти до уваги ціну в 342,8 тис., 
економія становила б майже 
373 тис. Таким чином, слова Ігоря 
Ващенюка про те, що ціна тран-
спортних засобів відповідала 
ринковій, лунають як мінімум не-
переконливо.

P.S. Головне управління Нац-
поліції розслідує розтрату дер-
жавних коштів при придбанні 
двох ангіографів начальником  
управління хорони здоров’я Во-
линської ОДА  Ігорем Ващенюком  
спільно з головою групи консуль-
тантів Марією Адамчук. У Нацпо-
ліції з’ясували: медобладнання 
коштувало значно дешевше, аніж 
зазначено в накладних управлін-
ня охорони здоров’я. Ціна одного 
ангіографа у митній базі даних – 
€333 743 (або 10 428 115,09 грн), 
тоді як ТОВ «Інмед Україна» реалі-
зувало їх волинському управлін-
ню охорони здоров’я за €484 050 
(або 15 302 964,16 грн) за кожен. 
Тож націнка  за  одиницю мед-
обладнання становить 45% 
(€150,3 тис., або 4,9 млн грн) за до-
пустимих українським законодав-
ством 10%. Отож, Ігор Ващенюк та 
Марія Адамчук, яку долучили до 
управління субпроектом Світо-
вого банку спільно із ТОВ «Інмед 
Україна», розтратили понад 3 млн 
грн бюджетних коштів.
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  Мирослава СТРУК
Любешівський район

«ВОЛИНЬГАЗ» 
ПЕРЕВІРЯТЬ ЧЕРЕЗ ЗАЙВІ 
СУМИ В ПЛАТІЖКАХ
Нацкомісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, звернулася 
із запитом в Державну регуляторну 
службу щодо погодження 
проведення позапланових перевірок 
низки операторів газорозподільних 
мереж. Серед них – і ПАТ «Волиньгаз».

«Споживач має бути почутий, а рішен-
ня НКРЕКП мають виконувати. На підставі 
численних звернень громадян через до-
нарахування їм обсягів природного газу, 
які враховують об’єми приведення до 
стандартних умов, звернулась із запитом 
у Державну регуляторну службу щодо 
погодження проведення позапланових 
перевірок операторів газорозподільних 
мереж», – цитує голову НКРЕКП Оксану 
Кривенко «Укрінформ».

На порушників може очікувати мак-
симальний штраф – 850 тис. грн.

НКРЕКП планує здійснити перевірки 
таких ПАТ: «Вінницягаз», «Волиньгаз», 
«Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Жи-
томиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», 
«Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», 
«Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», 
«Тисменицягаз», «Харківгаз», «Харків-
міськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівці-
газ», «Чернігівгаз».

Як відомо, у листопаді більшість побу-
тових споживачів отримали від постачаль-
ників газу (газзбутів) платіжки з донараху-
ваннями за жовтень та попередженням 
про донарахування за три попередні роки 
зі значними сумами. Їх причиною газзбути 
назвали «приведення обсягу газу до ета-
лонних умов вимірювання» начебто на 
вимогу «Нафтогазу». Проте у «Нафтогазі» 
заявили, що жодним чином не причетні 
до цього рішення, більше того, такі дії у 
компанії засуджують.

НКРЕКП заборонила облгазам приво-
дити до стандартних об’єми природного 
газу, використаного побутовими спожи-
вачами, та здійснювати донарахування у 
платіжках. Зауважимо, незважаючи на за-
борону, волинянам продовжували нара-
ховувати додаткові платежі за газ у грудні.

ЄВРОБЛЯХИ РОЗМИТНЮЮТЬ 
Державна фіскальна служба з 
25 листопада до 2 січня розмитнила 
16,5 тис. автомобілів з іноземною 
реєстрацією за пільговими умовами. 

Як повідомили в ДФС, майже 14 тис. 
транспортних засобів перебували на 
митній території України з порушенням 
вимог Митного кодексу. За них власники 
добровільно сплатили майже 119 млн 
грн (8500 тис. грн за кожне авто), що 
звільнило їх від адміністративної відпо-
відальності.

До слова, за цей період на Волині 
було розмитнено 2642 автомобілі.

комуналка

за кермом

день з депутатом

З ТУРБОТОЮ 
ПРО ЛЮДЕЙ

Щомісяця 
народний 
депутат Ірина 

Констанкевич приїздить 
у Любешівський район, 
аби бачити, як живеться 
селянам, дізнатися, що 
їх найбільше турбує. І 
це досить правильна 
позиція народного 
депутата, адже, аби 
захищати інтереси своїх 
виборців, треба добре 
знати все зсередини, 
володіти інформацією 
із першоджерела – від 
простого народу, який 
найбільше хоче, аби 
його чули. Нещодавно 
Ірина Мирославівна 
вкотре побувала на 
Любешівщині.

«КНИГА ПРО РІДНЕ 
СЕЛО МАЄ БУТИ В 
КОЖНІЙ ХАТІ»

Перший населений пункт, 
який відвідала народний депутат 
того холодного грудневого дня, – 
Судче. А ось зустріч, що відбулася 
в місцевому ліцеї, видалася дово-
лі теплою. Насамперед його ке-
рівник Валерій Панасюк зробив 
невеличку екскурсію територією 
навчального закладу. Тож Ірина 
Констанкевич побачила місце, 
де вчитель трудового навчання 
створює різні дерев’яні вироби, 
поспілкувалася з веселими та 
кмітливими першокласниками, 
була приємно вражена оснаще-
ністю першого класу.

Далі ж відбулося найприєм-
ніше – вручення книг про село 
Судче «Історія про край, де пахне 
дитинством» та солодких ново-
річних подарунків багатодітним 
сім’ям і пенсіонерам. 

«Ця книга є прикладом того, 
як треба берегти своє, рідне. Ко-
жен населений пункт мусить мати 
такий літопис. Це дуже цінно, тож 
я дякую всім, хто долучився до 
створення видання. Така книга 
має бути в кожній хаті», – зазна-
чила народний депутат, вручаю-
чи літературні подарунки. Окрім 
того, презентувала Ірина Мирос-
лавівна кілька книг і в шкільну 
бібліотеку. Зокрема «Афоризми 
Євгена Сверстюка», які було ви-
дано за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», та книги 
всеукраїнської газети «День».

Затим жителі села Судче озву-
чували питання, які їх турбують. 
Батьки шестикласників зверну-
лися із проханням допомогти 
придбати телевізор. 

«У класі бракує книжок, а 
мобільні телефони є не у всіх ді-
тей», – зазначила мама школяра. 
Щодо цього прохання було на-
писано відповідне звернення, а 
народний депутат, добре знаючи 
проблеми освітньої ниви, поін-

формувала: «Насправді є велика 
різниця у фінансуванні міських 
та сільських шкіл. Натомість під 
час складання ЗНО до всіх одна-
кові вимоги. Хоча освітня послу-
га для сільських дітей є не такою 
якісною, як для міських. Але не 
тому, що вчителі гірші, а тому, що 
сучасні засоби навчання відсутні. 
Моя позиція така: не можна за-
кривати малокомплектні школи, 
особливо в прикордонних, від-
далених населених пунктах».

В. о. старости Олена Бас від 
імені жителів села Березна Воля 
висловила прохання про спри-
яння в ремонті відрізка дороги 
від села Судче до Березної Волі, 
який має жахливий стан. На це 
селяни відразу ж отримали чітку 
відповідь, адже це питання пере-
буває на контролі нардепа й зга-
даний відрізок дороги включено 
до переліку шляхів, які мають ре-
монтувати у 2019 році.

На завершення розмови ди-
ректор ліцею Валерій Панасюк, 
окрім подяки, висловив прохан-
ня до народного депутата щодо 
сприяння в заміні шкільних ві-
кон. 

ЩО Ж ЦІКАВИЛО 
ЗАРУДЧІВЦІВ?

У селі Зарудчі зустріч із місце-
вими жителями відбулася в при-
міщенні сільського клубу, який 

має зовсім непривабливий ви-
гляд. Тож розмова із виборцями 
тривала в досить зимній атмо-
сфері.

Насамперед Ірина Констанке-
вич коротко розповіла про діяль-
ність у своєму окрузі упродовж 
2018 року. Перша проблема, яку 
озвучили зарудчівці, – розчи-
щення річки Стохід. Під час об-
говорення було вирішено діяти 
спільно: депутати селищної ради 
озвучать це питання на сесії, та-
кож буде написано відповідні 
звернення до НПП «Прип’ять-
Стохід» та обласної ради. 

Далі жителів цікавили питан-
ня соціального спрямування: які 
зміни відбудуться в пенсійному 
забезпеченні, що буде із тарифа-
ми на газ, питання монетизації 
субсидій тощо. На кожне з них 
Ірина Мирославівна давала хоч 
і не завжди оптимістичну, проте 
щиру й правдиву відповідь. 

У кожному селі люди по-
рушують одну з найболючіших 
проблем – стан доріг. Тож не обі-
йшлося без цієї теми і в Заруд-
чах. Відповідь місцеві отримали 
позитивну, адже на ремонт до-
роги та облаштування вулично-
го освітлення уже виготовлено 
проектно-кошторисну докумен-
тацію. І, як зазначив депутат се-
лищної ради Анатолій Ковальчук, 
роботи розпочнуться навесні.

У селі Зарудче

На зустрічі з громадою села Судче

Роботи різьбяра Юрія Шоломіцького

Окрім того, озвучили жителі й 
проблему відсутності шкільного 
автобуса, адже їхні діти змушені у 
негоду йти пішки до навчального 
закладу більш як два кілометри. 
Також висловили прохання до 
народного депутата, щоби по-
сприяла у зведенні дитячого 
майданчика.

ДОРОГА Й ПОЛІТИКА 
ТУРБУЮТЬ ЖИТЕЛІВ 
СЕЛІСКА

Останнім місцем зупинки того 
дня було село Селісок. Зустріч 
із місцевим людом відбулася в 
приміщенні сільського будинку 
культури.

Зважаючи на те, що Ірина 
Мирославівна вперше завітала 
у цей населений пункт, розмо-
ва розпочалася зі знайомства. 
«Наш округ дуже складний, 
адже це переважно сільське 
населення. Проблем багато. 
Тому ми приїхали, аби погово-
рити з вами про те, що турбує. 
Але не просто поговорити, а 
далі з цим працювати. Адже мій 
обов’язок – відстоювати інте-
реси округу у Верховній Раді», – 
пояснила парламентар.

Люди запитували у народно-
го депутата про все, що їх непо-
коїть. Найболючіше – жахливий 
стан дороги, якою не їздить 
жоден автобус. Бо рейс – збит-
ковий. Тож діставатися до рай-
центру людям доводиться ве-
лосипедом, підводою чи пішки. 
Жителі розповіли, що було би 
добре, якби у їхнє село заїжджав 
автобус «Рівне-Підкормілля». «Це 
ж лише десять хвилин їзди», – за-
значили жінки. Помічник народ-
ного депутата Сергій Неймарк 
пообіцяв, що візьме це питання 
на контроль та спробує домо-
витися із перевізником, адже на 
сьогодні це – найоптимальніший 
варіант.

Цікавили жителів Селіска й 
пенсійна та медична реформи. 
Ірина Мирославівна зазначила: 
«Я підготувала низку законопро-
ектів, які змінили б ситуацію на 
краще, але вони мертвим ванта-
жем лежать у Верховній Раді». А 
ще місцевий люд досить активно 
говорив про політику. Все-таки 
не щодня можна поспілкуватися 
з народним депутатом на різні 
теми. «Наш депутат – найлуч-
чий», – ось така репліка звучала 
із вуст жителів села Селісок. 

У ГОСТЯХ В 
МІСЦЕВОГО 
САМОРОДКА

Славиться Селісок і талано-
витими жителями. Тож народний 
депутат не могла оминути обій-
стя місцевого майстра різьби 
по дереву Юрія Шоломіцького. 
Поспілкувавшись з людиною, 
яка, попри обмежені фізичні 
можливості, знайшла своє місце 
в житті, Ірина Мирославівна із 
величезним задоволенням огля-
нула чудові роботи з дерева, що 
їх створює цей чоловік. Це – різні 
ікони, годинники, картини. Одне 
слово, краса, яку хочеться за-
брати з собою. Тож народний де-
путат не втрималася і придбала 
ікони Пресвятої Богородиці, аби 
мати згадку про таку таланови-
ту людину й мальовниче далеке 
село. 

Також відвідала Ірина Кон-
станкевич малозабезпечену 
ба гатодітну сім’ю та доньок за-
гиблого учасника АТО Романа 
Корця, яким вручила святкові по-
дарунки.

«Нинішній рік простим не 
буде. Але це випробовування, які 
послав Бог, аби ми стали силь-
ною нацією», – підсумувала Ірина 
Мирославівна.

М
ирослава Струк
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Коли немає конкуренції, менше стимулів для нововведень. Акіо Моріта

  Ірина ЮЗВА
Луцьк

ЗАРОБІТЧАНАМ 
СКАСУЮТЬ СУБСИДІЇ
Якщо родини заробітчан отримують 
грошові перекази, вони не можуть 
претендувати на субсидії. Таку 
заяву зробив міністр соцполітики 
Андрій Рева виданню «Страна.ua».

Урядовець наголосив, що гроші, які 
переказали заробітчани з-за кордону, вва-
жаються доходами. «Якщо люди працю-
ють за межами України і перераховують 
гроші рідним, то ці кошти є доходом їхніх 
родичів. Чому хтось платить податки тут, а 
потім з цих податків той, хто отримує до-
помогу з-за кордону, отримує ще й субси-
дію? У першому півріччі 2018 року в Укра-
їну переказано з-за кордону $6,5 млрд. У 
яких деклараціях вони відображені? Ні в 
яких!» – заявив міністр соцполітики.

«Зазвичай заробітчани прописані в 
приміщеннях, на які сім’ї просять субси-
дію. Тому ми й запропонували задеклару-
вати доходи всіх членів домогосподарств. 
Якщо гастарбайтер платить податок із 
зарплати за кордоном – довідку нам дай-
те, якщо ні – нехай тут ЄСВ платить. Це ви-
кликає невдоволення у заробітчан. Але 
чому ті, хто працює і платить податки в 
Україні, мають утримувати сім’ї тих, хто 
заробляє за кордоном? Це нечесно», – на-
голосив міністр.

МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ 
ЗБІЛЬШАТЬСЯ
Із 1 січня пенсії перерахують майже 
двом мільйонам українців.

Зміни стосуватимуться осіб, які досяг-
ли 65 років і мають страховий стаж, пише 
Gazeta.ua. Для чоловіків – 35 років стажу, 
для жінок – 30 років.

«Попри те, що стаж великий, вони 
мали невисоку заробітну плату. Тому за-
раз отримують невисоку пенсію», – пояс-
нила директор департаменту пенсійного 
забезпечення Пенсійного фонду Олена 
Охріменко.

Законодавством передбачено, що 
пенсії для таких осіб не можуть бути ниж-
чими, ніж 40% мінімальної зарплати. 

«Оскільки мінімалка в Україні збільшу-
ється до 4173 грн з 1 січня, то цій категорії 
людей буде здійснено перерахунок, роз-
мір пенсії збільшиться на 172 грн», – на-
голосила чиновниця.

ЗАМІСТЬ ПІЛЬГ – 
ЖИВІ ГРОШІ
Із 1 січня житлові субсидії 
населенню надаватимуть у грошовій 
формі. Таке рішення ухвалив Кабмін, 
інформує УНІАН.

Щоправда, документ передбачає, що 
пільгу живими грошима надаватимуть 
тим домогосподарствам, які вперше звер-
нуться по її одержання. Ті, кому субсидію 
вже призначено поточного року, і далі 
отримуватимуть її до закінчення опалю-
вального періоду шляхом перерахування 
бюджетних грошей місцевими органами 
соціального захисту населення на рахун-
ки організацій, які надають послуги. 

«Людям ніяких дій щодо переоформ-
лення субсидій до травня робити не по-
трібно», – повідомив міністр соціальної 
політики Андрій Рева.

З травня 2019 року субсидії будуть на-
давати в грошовій формі всім домогоспо-
дарствам, які її отримують на опалюваль-
ний сезон. 

«А з жовтня 2019 року грошова форма 
охопить всіх одержувачів пільг і житлових 
субсидій», – наголосив урядовець. 
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ОСОБЛИВА ДИТИНА – 
ОСОБЛИВИЙ ТАЛАНТ

СИРОТАМ НАДАЛИ ЖИТЛО

ДП «СЕТАМ» ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ
1. Цех медичних меблів /Б-1/ з/п 

2558,0 м2 за адресою: Волинська обл., 
м. Рожище, вул. Заньковецької, 39. Дата 
торгів: 25.01.2019, 09:00. Дод. інформація: 
setam.net.ua. Лот №323455 (уцінено лот 
№307295).

2. Житл. будинок /літер А-1/ з/п 93,2 м2 з 
надвір. спорудами та зем. діл. пл. 0,0854 га, 
К/№ 0722855200:01:001:1452, за адресою: 
Волинська обл., Луцький р-н, с. Брище, 
вул. Молодіжна, 5. Дата торгів: 25.01.2019, 
09:00. Дод. інформація: setam.net.ua. Лот 
№323456 (уцінено лот №314564).

3. Житл. будинок /А-2/ з/п 148,0 м2 з на-
двір. спорудами та зем. діл., пл. 0,0785 га, 
К/№ 0722881600:01:001:1967, за адресою: Во-
линська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, 
вул. Польова, 5. Дата торгів: 25.01.2019, 09:00. 
Дод.інформація: setam.net.ua. Лот №323459 
(уцінено лот №314563).

4. Зем. діл. пл. 2,6675 га, К/№ 
0722885100:06:001:0774, за адресою: Волин-
ська обл., Луцький р-н, Промінська сільрада. 
Дата торгів: 25.01.2019, 09:00. Дод. інформа-
ція: setam.net.ua. Лот №323465.

5. Житл. будинок /А-2/ з/п 338,1 м2 та зем. 

діл. пл. 0,0983 га, К/№ 0722883700:03:001:0164, 
за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Зміїнець, вул. Левадна, 53. Дата тор-
гів: 25.01.2019, 09:00. Дод. інформація: 
setam.net.ua. Лот №323593.

6. Зем. діл. пл. 0,2034 га, К/№ 
0723384900:03:002:0055, за адресою: Волин-
ська обл., Любомльський р-н, с. Старовойто-
ве. Дата торгів: 28.01.2019, 09:00. Дод. інфор-
мація: setam.net.ua. Лот №324372 (уцінено 
лот №316042).

7. Житл. будинок /А-1/ з/п 158,6 м2 з на-
двір. спорудами та зем. діл. пл. 0,07 га, К/№ 
0724510100:03:015:0188, за адресою: Волин-
ська обл., м. Рожище, вул. Ватутіна, 3. Дата 
торгів: 28.01.2019, 09:00. Дод. інформація: 
setam.net.ua. Лот №324740.

8. Зем. діл. пл. 0,20 га, К/№ 
0721883602:02:001:0068, за адресою: Волин-
ська обл., Ківерцівський р-н, с. Веснянка, 
вул. 1 Травня, 23а. Дата торгів: 28.01.2019, 
09:00. Дод. інформація: setam.net.ua. Лот 
№324749.

9. 67/100 ч. житл. будинку /А-1/ з/п 
94,0 м2 та 1/2 зем. діл. пл. 0,1000 га, К/№ 
0710100000:11:120:0025, за адресою: Во-

линська обл., м. Луцьк, вул. Щорса, 39. Дата 
торгів: 01.02.2019, 09:00. Дод. інформація: 
setam.net.ua. Лот №324891 (уцінено лот 
№316250).

10. Офіс /літер А-4/ з/п 179,2 м2 за адре-
сою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 66. 
Дата торгів: 01.02.2019, 09:00. Дод. інформа-
ція: setam.net.ua. Лот №324892 (уцінено лот 
№316968).

11. Житл. будинок /А-1/, з/п 74,3 м2 з на-
двір. спорудами та зем. діл. пл. 0,10 га, К/№ 
0710100000:21:003:0073, за адресою: Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 117. 
Дата торгів: 01.02.2019, 09:00. Дод. інформа-
ція: setam.net.ua. Лот №324893 (уцінено лот 
№316947).

12. Двокімн. квартира №43 з/п 49,2 м2 за 
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. 
Перемоги, 10. Дата торгів: 01.02.2019, 09:00. 
Дод. інформація: setam.net.ua. Лот №324894 
(уцінено лот №316943).

13. Зем. діл. пл. 0,1000 га, К/№ 
0722884800:03:001:0246, за адресою: Волин-
ська обл., Луцький р-н, с. Струмівка. Дата тор-
гів: 04.02.2019, 09:00. Дод. інформація: setam.
net.ua. Лот №325168.

Обласна програма 
діє з 2012 року

Свято добра, 
чуйності, милосердя 
відбулося 

напередодні 
новорічно-різдвяних 
свят у Волинському 
академічному 
облмуздрамтеатрі. 

Звітний фестиваль громад-
ської організації «Зірка надії» зі-
брав особливих діток з Луцька 
та Волинської області. Виставка 
дитячих глиняних робіт, виступ 
оркестру шумових інструментів, 
гра на бандурі від вихованки «Зір-
ки надії» Анни Харчук, вірші, ігри, 
цікаві майстер-класи за участі 
майстрів гончарної справи, пода-
рунки – для малечі організатори 
підготували чимало цікавого. 

Упродовж трьох років пред-
ставники ГО «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
надії» організовують практики з 
арт-терапії, на яких діти з особ-
ливими потребами навчаються 
ліплення з глини. Такі творчі за-
няття відбуваються в рамках про-
екту Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «У творчості ми разом». 
Фонд забезпечує дітей матеріала-
ми, оплачує роботу спеціалістів та 

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Протягом 2018 року у 
Волинській області 

для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
придбали 28 квартир 
і будинків. Ще в 
10 помешканнях вдалося 
провести ремонт.

Як розповіла депутатка облас-
ної ради, голова постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів та ці-
нової політики Ірина Вахович, для 
цього місцевим бюджетам було 
перераховано субвенції з облас-
ної та державної казни у розмірі 
2,79 млн грн і 6,9063 млн грн від-
повідно.

«Відповідна обласна програ-
ма діє з 2012 року. Її реалізація 
відбувається на умовах співфі-
нансування видатків з обласного, 
міських, районних, сільських і се-
лищних бюджетів. До ухвалення 
програми з міських та районних 
бюджетів області виділяли для 

транспортні витрати під час про-
ведення майстер-класів у населе-
них пунктах області, організовує 
виставки для реабілітаційного 
центру. Крім цього, Фонд придбав 
спеціальну піч для випалювання 
кераміки. Її особливість в тому, що 
вона економно споживає енергію 
і дає можливість випалювати ви-
роби невеличкими партіями.

Керівник ГО «Зірка надії» Олек-
сандр Жаловага каже: на постій-
ній основі арт-терапію проходять 
200 дітей. Усього ж проект охопив 
близько 600 дітей з інвалідністю.

«Це народний проект, він дав 
можливість багатьом дітям роз-
крити таланти. Нелегко було. 
Проте з цією категорією потрібно 
працювати. До нас постійно приєд-

нуються нові діти з різними діагно-
зами. Три-чотири рази на тиждень 
ми їздимо в міста й села Волині. У 
2018 році працювали з особливи-
ми дітками у Ковелі, Володимирі-
Во линському, Нововолинську, 
Ро жи щі, Липлянах. Заняття з лі-
кувальної арт-терапії проводили 
і в Буковелі. Участь у них беруть 
особливі діти, які завдяки Фонду 
отримали можливість відпочити в 
Карпатах, – розповідає Олександр 
Жаловага. – Ми створили групу 
адаптації. Кілька  наших вихованців 
зараз здобувають освіту в профіль-
них училищах. Проект показав, що 
ми на правильному шляху. Дякую 
Фонду за підтримку, адже завдяки 
цьому ми можемо охопити більше 
дітей зі всієї області».

Протягом чотирьох років 
азів гончарного мистецтва діток 
навчає Марія Гонта. Майстриня 
каже: такі заняття розвивають 
творчу уяву, заспокоюють та мо-
тивують. Зазвичай дітлахи радо 
беруть у них участь.

Одна з учасниць арт-
терапії – п’ятирічна Анютка. Її ба-
буся Наталія Ковальчук зазначає, 
що для внучки дуже важливим є 
розвиток дрібної моторики. За-
няття дівчинка відвідує з задово-
ленням. Помітний і результат.

«Ігор Палиця допомагає нам 
від народження. Анюта народи-
лася хворою. Першу допомогу 
отримали, коли вона була в реа-
німації. Восени завдяки Фонду ми 
відпочили в Буковелі, – розпові-
дає пані Наталія. – З літа Аня від-
відує заняття з ліплення глиною. 
Вона в нас дуже непосидюча, але 
всі завдання виконує з великим 
задоволенням. Є й помітні зміни. 
Раніше дитина не могла пензлика 
тримати, тепер впевнено малює. 
Дякуємо Ігорю Палиці за те, що не 
лишається осторонь. Адже нашим 
діткам потрібні увага та любов».

Представник Фонду Вікторія 
Корецька привітала присутніх з 
прийдешніми святами та подя-
кувала ГО «Зірка надії» за плідну 
роботу й небайдужість. По закін-
ченні свята усі дітлахи отримали 
солодкі подарунки від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом».

tilkyrazom
.com

.ua
slk.kh.ua

цих потреб незначні асигнуван-
ня: у 2009 році на розв’язання 
житлових питань дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спрямували 85,9 тис. 
грн, у 2010 році – 76,2 тис. грн, у 
2011 році – 126,8 тис. грн. Оскіль-
ки можливості місцевих бюджетів 
є досить обмеженими порівняно з 
потребами, виникла доцільність 
надання субвенції з обласного бю-
джету бюджетам міст та районів 
області з метою співфінансування 
витрат, пов’язаних із формуван-
ням фонду соціального житла для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», – по-
яснила Ірина Вахович. 

Так, на умовах співфінансуван-
ня з місцевих бюджетів за кошти 
субвенції з держбюджету вдалося 
придбати 16 квартир. Натомість 
за рахунок субвенції з обласного 
бюджету – 12 квартир і будинків, 
а також провести ремонт у 10 по-
мешканнях. 

Як зазначила Ірина Вахович, 
придбане житло – соціальне. Воно 

перебуває на балансі місцевих рад 
і його надають у користування (на 
підставі договору найму) дітям-
сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування. Пізніше 
до такого помешкання можуть 
вселяти інших дітей цієї категорії, 
які потребують розв’язання жит-
лового питання.

«Саме Волинська облрада 
нинішнього скликання завдяки 
ініціативі голови Ігоря Палиці чи 

не першою приділила таку увагу 
проблемі забезпечення житлом. 
Адже йдеться не лише про фі-
нансування програми, але й про 
детальне вивчення кожного окре-
мого випадку, перевірку витрат на 
програму і житла на предмет від-
повідності та чимало інших про-
цесів», – зазначає Ірина Вахович.

Нагадаємо, у 2017 році для 
дітей-сиріт придбали 19 соціаль-
них квартир і будинків. Загалом 
позаторік в області житлом вда-
лося забезпечити 36 дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також провести ре-
монти в помешканнях 21 дитини 
цієї категорії. Із цією метою було 
освоєно понад 7 млн грн, у тому 
числі 3,8 млн грн з обласного бю-
джету.

А протягом 2012-2016 років на 
Волині придбали соціальне житло 
для 150 дітей-сиріт і провели ре-
монт у помешканнях 182 дітей цієї 
категорії. Для цього було освоєно 
16,156 млн грн, зокрема 7,357 млн 
грн з обласного бюджету.Пенсії збільшаться на 172 гривні

Виступ оркестру шумових інструментів

apostrophe.ua



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

СОЦІУМ
www.volynnews.com 7№ 1 (151)  10 січня 2019 року

Те, як високо ви піднімаєтеся, багато в чому визначається тим, як високо ви хочете дістатися. Браян Трейсі

СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
ПОДАРУВАЛИ 
КЛАСНІ ДОШКИ 
ТА ОРГТЕХНІКУ

29 грудня, напередодні Нового року, 
в селі Маньків відбулася презентація 
освітнього проекту Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Маньківська школа використовує вжи-
ване шкільне устаткування, а тому умови 
навчання потребували покращення. Проб-
лемою було придбання нових дощок та 
оргтехніки. Старі класні дошки, які служать 
школярам уже багато років, непридатні для 
занять.

«Фонд  Ігоря Палиці «Тільки разом» од-
ним із пріоритетів своєї діяльності вважає 
створення належних умов для навчання 
школярів Волині, особливо в сільських 
школах, у глибинці нашого краю, – розпо-
відає представниця Фонду Оксана Дмит-
рук. – Варто відзначити, що реалізація цьо-
го освітнього проекту відбулася на умовах 
співфінасування. Навіть у найвіддаленіших 
селах діти мають мати сприятливі умови 
для навчання. На жаль, держава сьогод-
ні не звертає належної уваги на освітню 
галузь і майже не забезпечує навчальні 
заклади, особливо в глибинці, потрібним 
обладнанням».

До слова, візит гостей став справж-
ньою приємною несподіванкою напере-
додні новорічних свят. Школярі, педагоги, 
батьки переконалися, що мрії таки мають 
властивість здійснюватися.

«Навчальний процес у школі тепер ста-
не цікавішим. Діти краще сприйматимуть 
навчальний матеріал з нових дощок, – каже 
завуч місцевої школи Людмила Демидюк. 
– Умови навчання потребують покращення. 
Проблемою було придбання нового інвен-
тарю в класи та оргтехніки. Ми дуже щас-
ливі, що сьогодні реалізовано наш проект. 
Щиро вдячні Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за цю чудову можливість здійснити 
спільну мрію батьків та школярів».

назустріч освіті

  Тетяна ПРИХОДЬКО
Камінь-Каширський

  Юлія АНТОНЮК
Луцький район

  Анна ВОЛОЩУК
Рожище

найкраще – дітям

свято

твори добро

ДИТСАДОК ОТРИМАВ 
ДРУГЕ ДИХАННЯ

КРАПЛИНКА РАДОСТІ 
ДЛЯ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО

СІЛЬСЬКІ БІБЛІОТЕКИ 
ОТРИМАЛИ НОВІ КНИГИ

з архіву О
льги Семеню

к

У Камінь-Каширській школі 
мистецтв напередодні 

новорічно-різдвяних свят 
для діток учасників АТО/
ООС організували приємне 
дійство. Викладачі та вихованці 
закладу підготували для 
малечі гарний концерт зі 
співами, танцями, грою на 
музичних інструментах.

Побувала на заході й народний 
депутат Ірина Констанкевич, яка ра-
зом з усіма потішилася тими пречу-
довими виступами, які пройняли ча-
рівним передноворічним настроєм.

«Ми почули унікальні виступи. Я 
захоплена нашими юними виконавця-
ми», – зазначила Ірина Мирославівна.

Вона також привітала родини 
учасників АТО/ООС із прийдешніми 
святами. 

«Нині ми – на порозі різдвяно-
новорічних свят. Це той час, коли від-
кривається небо, коли є можливість 
свої слова та серця скерувати до Бога. 
Просити прощення за те, що, можли-
во, було щось не так, просити добра, 

здоров’я, достатку для своїх родин, 
для батьків, дітей, для тих, кого люби-
мо. Важливо ці дні використати пра-
вильно. Не тільки колядувати, щедру-
вати, засівати, не тільки ходити в гості, 
спілкуватися, але ще й пам’ятати: як 
ми зустрінемо ці свята, так і прове-
демо увесь рік. Тож звернімося усі 
разом подумки до Бога, подякуймо за 
рік, що минув, за все, що було доб ре 
у минулому році, візьмімо його з со-
бою у 2019-й. Попросімо у Господа, 
щоб він був щедрим для нас на добро, 
здоров’я, любов, а найголов ніше – на 
мир у нашій державі. Хай 2019-й пода-
рує мир, духовне оновлення, принесе 
економічну й політичну стабільність 
всім українцям, щоб ми починали 
день із вдячністю за те, що живемо в 
мирній, гарній, сучасній європейській 
державі, що ми є громадянами вели-
кої України. З Новим роком! З Різдвом 
Христовим!» – сказала Ірина Миро-
славівна.

На завершення цієї приємної зу-
стрічі всі діточки сфотографувалися 
з народним депутатом. А дехто зро-
бив навіть селфі з парламентаркою.

Та не менш приємною родзин-
кою заходу були новорічні подарун-
ки для дітей від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

У місті Рожище за сприяння 
депутата обласної ради, 
голови фракції «УКРОП» у 

Волиньраді Вячеслава Рубльова 
відремонтували дитячий садок 
№2 «Дзвіночок». За кошти 
обласного бюджету зробили 
ремонт в актовій залі та взялися 
за благоустрій території.

Цей дитячий садочок – найбільший у 
Рожищі й працює близько 50 років. Його від-
відують понад 260 діток, які навчаються в 11 
групах. Як розповідає завідувачка освітнього 
закладу Людмила Козакевич, за майже 50-
річну історію дитсадок потребував ремонту 
приміщень. Актовий зал був оббитий дере-
вом, яке було в неналежному стані. Тож одним 
із прохань директорки до депутата обласної 
ради Вячеслава Рубльова було допомогти із 
коштами для ремонту актового залу.

«З обласного бюджету нам виділили 100 
тисяч на ремонт залу. Зараз і батьки, і діти 
дуже задоволені тим, який вигляд має ак-
товий зал, бо він світлий, сучасний, туди хо-
четься приходити, – каже Людмила Козаке-
вич. – Крім того, за кошти співфінансування 
з обласного та міського бюджетів навколо 
садочка почали роботи з облагородження 
території».

На території дитячого садочка дуже багато 
асфальтованих доріжок, яких не ремонтували 
більш як 40 років. Покриття подекуди повиби-
валося. На це нарікали і вихователі, і батьки.

«Ми спільно з батьками наших діток 
просили, аби нам зняли асфальт з доріжок 
та поклали бруківку, – каже завідувачка. 
– Тож у співпраці з міською владою – мером 
В’ячеславом Поліщуком, а також депутатом 
обласної ради Вячеславом Рубльовим, ми 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
поповнив книжковий фонд сільських 

та шкільних бібліотек Луцького району. 
Нову літературу отримали книгозбірні сіл 
Воротнів, Гірка Полонка, Лаврів, Підгайці та 
шкільна бібліотека села Лище. Це романи, 
повісті, а також дитяча література.

Бібліотекарі радіють таким подарункам, надто 
у святкові дні.

«Ми вирішили звернутися до Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» з проханням допомогти в 
оновленні нашого бібліотечного фонду, адже у нас 
чимало читачів, які цікавляться новинками літера-
тури. І ми дуже раді, що наше прохання почули. Усі 

Для дітлахів влаштували святкове дійство

змогли відремонтувати половину території 
нашого садочка. Треба ще стільки ж коштів, 
аби до кінця довести нашу справу».

Завідувачка каже, що у планах – відре-
монтувати і спортивний зал дитсадка та па-
вільйони для ігор, які розташовані на терито-
рії дитсадка.

«Коли активні й ініціативні батьки і ке-
рівництво дитячого садочка, набагато легше 
працювати, – каже мер Рожища В’ячеслав По-
ліщук. – Плануємо у співпраці з обласною ра-
дою зробити ремонт спортзалу і довести до 
кінця ремонт території дитсадка».

«На початку минулого року ми разом із 
мером побували в цьому дитсадку і ще тоді 
домовилися, що спільно будемо працювати, 
аби для діток було створено належні умови. І в 

2019 році плануємо продовжити нашу роботу, 
щоб закінчити ті задуми, які хочемо втілити в 
цьому дитсадку. Я переконаний, що така спіль-
на робота обласної, міської рад, батьківського 
і педагогічного колективів стане прикладом 
для діток – вони змалечку бачитимуть, як у 
співпраці можна реалізувати мрії, і вже в до-
рослому житті йтимуть саме таким шляхом. 
Вірю, що ці 260 вихованців виростуть справж-
німи патріотами України, які будуть працювати 
над розбудовою нашого рідного краю», – під-
креслив Вячеслав Рубльов.

До слова, в дитячому садочку цьогоріч 
було реалізовано проект від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Закупили 23 дитячі 
ліжечка, 25 шафок, дитячі куточки, придбали 
бойлер, лінолеум та килим.

У Підгайцях раді літературі

книги просто чудові, і я впевнена, що наші читачі 
також будуть у захваті від нової сучасної літера-
тури. У нас часто запитують детективи, історичну 
літературу, а найменші відвідувачі, яких у нас чи-
мало, теж часто цікавляться дитячими новинками. 
Щиро дякуємо Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і сподіваємося, що ця акція не одноразова, і Фонд 
надалі буде допомагати сільським бібліотекам», – 
зазначила бібліотекар із села Гірка Полонка Галина 
Васечко.

Проект Фонду «Тільки разом» з придбання книг 
реалізовують з метою зміцнення матеріальної бази 
та підтримки сільського населення. Адже не секрет, 
що саме сільські та шкільні книгозбірні постійно 
потребують оновлення книжкового фонду.

Результат успішної співпраці міської влади Рожища 
та обласної ради презентували на свято Миколая

Нові дошки сприятимуть 
покращенню навчання
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мистецтво

біда невигадана історія

ТАЛАНОВИТА ЛЮДИНА 
ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ

«У НАС ТІЛЬКИ ОДНА 
НАДІЯ – НА БОГА», – 
КАЖУТЬ БАТЬКИ, ЧИЙ СИН ЗНИК 
В ІЛОВАЙСЬКОМУ КОТЛІ

А РОЗЛУЧНИЦЯ 
ЖИЛА ЧЕРЕЗ ТИН

Оксана та Анатолій Кривенчуки 
понад чотири роки розшукують 

сина, який зник у зоні АТО. Юрій 
востаннє виходив на зв’язок 
28 серпня 2014 року під час 
бойових дій в Іловайську. 
Подальша доля хлопця рідним 
невідома. Батьки солдата 
зверталися куди тільки можна, 
однак всі пошуки сина виявилися 
безрезультатними, пише «БУГ».

Юрій Кривенчук народився 25 червня 
1994 року, проживав у селі Мишів. Навідник-
оператор БМП-2, служив у 51-й ОМБр, 3 ба-
тальйон, 7 рота. Потрапив під обстріл під 
Іловайськом та зник безвісти. Щоб отримати 
будь-яку інформацію про сина, Оксана та Ана-
толій розповсюдили свої контакти в інтернеті, 
проте марно.

«Траплялося багато випадків шахрай-
ства, коли у нас хотіли виманити гроші. Люди 
дзвонили й казали: «Ми знаємо, де ваш син». 
Навіть пропонували розповісти щось вза-
мін на бензовоз дизпалива. Були випадки, 
коли ми самі не розуміли, чи нас розводять, 
і зверталися до волонтерів, які допомагали 
пробити ці номери», – розповідає Анатолій 
Кри венчук.

Він каже, що востаннє з сином говорили  
телефоном ввечері 28 серпня 2014 року. 29-го 
він з’явився в мережі, але рідним не вдалося з 
ним поспілкуватися.

«Його забрали в 19 років. Прийшов зі 
строкової служби, ще й півроку не минуло, 
а забрали знов. 28 серпня дзвонив уран-
ці і просив нікуди не їхати. «Все одно нічого 
не доб’єтеся, хіба похоронку отримаєте», – 
сказав. Їх уже відправили на схід, і ми стали 
з’ясовувати, чому так. Адже нам казали, що 
через 40 днів хлопців мають відпустити з Рів-
ного, а їх у вагони повантажили. 29 серпня 

Про таких людей, 
як Анна Бойко-
Дергай, кажуть, що 

вони від самого Господа 
мають велику ласку. 
Бо талановиті. Причому 
талант має різноманітні 
грані: хай за що візьметься 
людина, все у неї виходить 
якнайкраще. У Берестечку 
такою називають Анну 
Бойко-Дергай. 

Молода жінка, здається, вміє все: 
чудово малює, створює дивовижні 
скульптури із сіна, витинає красиві 
витинанки, вишиває різними техні-
ками, створює лялечок із хліба, зай-
мається декоративним розписом, 
флористикою, писанкарством, ви-
готовляє ляльки-монтанки, плете з 
бісеру. А ще вона – чудова дружина 
і мама двох діток. 

«Любов до прекрасного фор-
мували батьки, талановиті вчите-
лі у школі, а також сама матінка-
природа, – розповідає пані Анна. 
– Усе, що вона створила, – найкра-
щий шедевр. Тому дуже люблю ми-
луватися краєвидами, вирощувати 
квіти, спостерігати, як із дрібнесень-
кої насінинки проростає ніжна рос-
линка, що з кожним днем, набира-
ючись сили, росте і розвивається, 
аби потішити світ своїм цвітом». 

Любов до прекрасного і талант 

до малювання в Анни зауважив ще 
у школі нині покійний вчитель об-
разотворчого мистецтва Микола 
Кліцук. І почав усіляко розвивати її 
дар. Після закінчення школи дівчи-
на навчалася в Грицівському худож-
ньому вищому професійному учи-
лищі на Хмельниччині, де здобула 
спеціальність вишивальниці ручної 
та машинної художньої вишивки. 
Почала працювати у рідній школі й 
Будинку дитячої та юнацької твор-
чості міста Берестечка. Згодом за-
кінчила факультет образотворчого 

мистецтва Волинського державно-
го університету імені Лесі Українки.

«Спершу вела гуртки образо-
творчого мистецтва та «Природа і 
фантазія», – розповідає майстри-
ня. – А в 2006 році створили гурток 
декоративно-прикладного й обра-
зотворчого мистецтва, який у 2011 
році в Києві затвердили як зразкову 
студію декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Диво-
світ». Діти і з Берестечка, і з навко-
лишніх сіл залюбки відвідують його. 
Їхні роботи часто можна побачити 

серед лауреатів районних, облас-
них та всеукраїнських конкурсів, 
різноманітних культурних заходів». 

На поличках – чимало виробів, 
які створила талановита волинянка. 
Серед них – лялечки з хліба, яких 
вона виготовила більш як сто. «Для 
їх виготовлення потрібно розминати 
пальцями хлібну м’якоть доти, доки 
вона не стане такою податливою, як 
пластилін, – каже вона. – Опісля ви-
ліплюю фігурку лялечки і залишаю 
її, аби висохла. Тоді ґрунтую і розма-
льовую. Коли все це зроб лено – мо-

делюю одяг для лялечки, крою його, 
шию і «одягаю» її». 

Нині ляльки з хліба, які вигото-
вила берестечківська майстриня, 
залюбки везуть на подарунок в 
різні куточки світу. Однак це лише 
одна із граней її таланту. Кілька 
років тому вона захопилася мис-
тецтвом травомотання, яке є дуже 
давнім і сягає корінням ще часів 
Київської Русі. Так з’явилися кізочка 
із сіна, ангел, різноманітні тварини. 
Персональні виставки робіт мист-
кині були у районному та обласно-
му центрах. А ще кілька років тому 
у Волинському краєзнавчому музеї 
відбулася сімейна виставка під на-
звою «Лесина казка». 

«Окрім низки моїх робіт, ви-
конаних у різноманітних техніках, 
були представлені і світлини мого 
чоловіка Сергія «Волинські краєви-
ди» та акварельні ілюстрації сина 
Андрія до «Лісової пісні», – роз-
повідає майстриня. – Згодом цю 
виставку експонували і в Музеї ет-
нографії та народного промислу у 
Львові, Рівненському краєзнавчому 
музеї. Займаюся також іконописом, 
віддаючи перевагу візантійському 
стилю. Перед тим як взятися за ро-
боту, я обов’язково постую, а ще ба-
гато часу проводжу в молитві, щоб 
бути умиротвореною та спокійною. 
Адже коли починаєш писати ікону 
роздратованою, то це вже не ікона, 
а просто картина. Також захоплюю-
ся технікою, яка називається віль-
ний розпис на тканині. І помітила, 
що найкращі лялечки, найкращі ви-
роби виходять тоді, коли беруся до 
роботи в гарному настрої». 

Анна Бойко – 
майстриня і красуня

ми їхали в Луцьк і він з’явився в мережі. Коли 
зупинилися, я віддзвонилася, але вже було 
зай нято. Де він, що з ним – нічого не казав, бо 
«телефони прослуховують». Коли питала, де 
перебуває, казав: «Мам, ми на курорті», – роз-
повідає матір зниклого солдата.

Кривенчуки ні на мить не втрачали надії, 
що їхній син живий. Хлопці, які пережили Іло-
вайськ, розповіли, що Юрій нібито вирвався 
з-під обстрілу.

«Тепер навіть ніхто не спитає, що ми і як 
ми. У нас тільки одна надія – на Бога. Терпимо 
і ждемо. Людям довіряти нема чого. Знаємо, 
що Юра живий. У нього 25 липня день наро-
дження, а в переддень, 24-го, кілька років по-
спіль нам хтось телефонує з прихованого но-
мера і мовчить. У мене заблокований телефон 
був, то до чоловіка дзвонили», – каже Оксана 
Кривенчук.

Батьки зниклого солдата просять усіх, 
кому відома будь-яка інформація про їхнього 
сина, повідомити їм.

  Наталя ДЕСНЯНСЬКА

– Надовго приїхала, Юлю? Як там поль-
ські заробітки? – заглядала Рита через пар-
кан, що визначав межу між двома сусідськи-
ми обійстями. 

– Та нічогенько, – підійшла ближче до 
співрозмовниці. – Заробила на хліб і масло 
до нього, – сьогодні її хорошого настрою не 
могли зіпсувати навіть грозові хмари над го-
ловою. 

– А нового чоловіка не привезла часом 
з-за кордону? – допитувалася Ритка. 

– Так я тобі й розповіла про все! – при-
мружила очі Юля, яка знала сусідку змалеч-
ку, в одній пісочниці «палянички» ліпили.

 – Мовчи, мовчи, все одно всім давно ві-
домо, що пан, у якого ти працюєш, залиця-
ється до тебе. 

– А якби й так, кому яка справа до чужої 
долі? 

– Та справи то ніякої, але, може, в нього 
знайшлося б місце і для мене? – не вгавала 
Маргарита. – Як поїдеш – запитай, у боргу не 
залишусь.

Юля кивнула головою і подалася у своїх 
справах. Скільки тієї відпустки в неї, за десять 
днів має повернутися до Польщі. Пан Янек 
пообіцяв, що через кілька місяців приїде до 
неї в село просити у батьків руки. Раділа, як 
мале дитя. Вона його кохає, він її теж. Чого 
ще бажати? Стане панею і не гнутиме спини в 
картоплі та моркві.

За день переробила стільки роботи, що 
й самій не вірилось. А на вечір почав боліти 
живіт. 

– Підірвалася, – запідозрила мати й на-
казала трохи полежати. Але біль не минав. 
Ближче до ночі піднялася температура і Юлю 
забрала швидка.

У районній лікарні швидко поставили 
діагноз: апендицит. Почали готувати до опе-
рації. Юля віддала мамі мобільний і попроси-
ла розповісти Янеку про свою госпіталізацію. 
Але наречений зателефонував аж наступно-
го дня. Замість того, щоб розрадити кохану, 
все бідкався, хто замінить її в кафе.

 – Не переживай, – вмовляла його Юля. 
– До наступної зміни я неодмінно одужаю.

Втім не так сталося, як гадалося. Опера-
ція минула не зовсім гладко і ставала на ноги 

дів чина досить повільно. А Янек надзвоню-
вав щодня, і замість того, щоб підтримувати 
її, нагадував про власні проблеми. Зрештою 
Юлі увірвався терпець і вона заспокоїла, 
мовляв, замість себе пришле сусідку з дип-
ломом кухаря, та й підмінить.

На Юлину пропозицію Маргарита пого-
дилась, не дослухавши до кінця. Наступного 
ранку зібрала речі й поїхала у Польщу. Дні 
минали швидко, рана практично загоїлася і 
Юля зібралася за кордон. 

– Може, Янек сам по тебе приїхав би, за-
одно й познайомилися б, – натякала мати, 
якій підтакував батько.

 – На кого тоді залишить кафе? Ні, поїду 
сама. Речі заберу потім.

Обіднє сонечко вже припікало, коли Юля 
своїм ключем відчинила дім пана Янека. У 
скроні вдарила тиша. «Мабуть, він на робо-
ті», – подумала. Роззулася і вирішила приляг-
ти та відпочити з дороги, після операції дів-
чина швидко втомлювалася. Раптом почула 
за дверима спальні жіночий сміх. Відчинила 
і стала, як вкопана. На величезному ліжку 
господар кохався з... Маргаритою. Ритка пе-
рехопила погляд сусідки і розсміялася ще 
гучніше. Янек обернувся й нарешті помітив 
Юлю. 

Не виправдовувався, не перепрошував. 
Накинув на голе тіло халат:

 – Так буває, Юленько. Люди зустрічають-
ся і розходяться, – намагався переконати у 
мінливості обставин. – Розумієш, Маргари-
та – моя жінка, вона мені більше підходить, 
ніж ти. А ти знайдеш іншого чоловіка.

 – Та ідіть ви обоє до біса! – крикнула, лед-
ве не зірвавши голосу, і грюкнула дверима.

Юля повернулася в Україну та влаштува-
лася на роботу в один з київських ресторанів. 
Приїздила у село вряди-годи, але за трива-
лий проміжок часу так ніколи й не зустрілася 
з Янеком, коли той гостював у Ритиних бать-
ків. Кажуть, вони так і не одружилися, жили 
на віру, от тільки гонору в Маргарити значно 
побільшало. З часом Юля вже не шкодувала 
про те, що сталося, в її душі з’явилася впев-
неність, що доля вберегла від необачного 
одруження, що кохання Янека було зрадли-
вим. А незабаром і справді зустріла справж-
ню любов.

Коза-дереза із сухих трав
Ляльки Анни мандрують 
в усі куточки світу

Кривенчуки переконані, 
що їхній син живий

з особистого архіву

з особистого архіву
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Ігор Максимчук із 
Глух – один з небагатьох 
на Волині, хто опанував 

старовинне українське 
ремесло – кустарне 
виготовлення домашнього 
посуду: казанів, пателень, 
чигунців, форм для 
випікання хліба, печива, 
пельменів, мисливських 
та туристичних наборів, 
гусятниць, вафельниць. 

УСЬОГО НАВЧИВ ТЕСТЬ
За двадцять п’ять років його ви-

роби випробували у Луцьку та Льво-
ві, Рівному та Камені-Каширському, 
Кузнецовську та Любешеві... А на-
вчив чоловіка цього ремесла тесть 
Василь Станько. Спочатку Ігор ро-
бив посуд для власної родини, зго-
дом – на замовлення то сусідові, то 
другові, то односельцю...

 – Коли на ринку з’явилося чи-
мало заводського, доступного для 
покупця, попит на власну продук-
цію впав, – розповідає майстер. 
– Однак із часом люди зрозуміли, 
що новомодні тефалі – це не зовсім 
те, чого хотіли б у домашньому гос-
подарстві, і знову потягнулися до 
надійних саморобних предметів 
побуту, бо вони – екологічно чисті, 
«дихають», страва в таких казанках 
та сковорідках не пригорає. 

Ігор Васильович демонструє не-
хитру саморобну піч для виливання 
посуду, облаштовану на власному 
обійсті. Зроблена вона зі звичайних 
цеглин, між якими гуляє повітря. 

– Температура плавлення в печі 
становить від 800 до тисячі гра-
дусів, – пояснює Ігор Максимчук. 

ЗАБУТЕ РЕМЕСЛО 
ВІДРОДЖУЄ АФГАНЕЦЬ

– Дров іде чимало, щоб розігріти 
піч, годин зо три знадобиться. Най-
кращі – смоляні, бо від вільхових 
багато жару, а його вибирати по-
трібно, тому найчастіше заготовляю 
соснові пні.

Ігор Васильович показує форми 
для посуду, пісок з домішками гли-
ни, який радше нагадує дрібнюсінь-
ке борошно (такого в наших краях 
раніше бачити не доводилося, ви-
являється, він є навіть у Глухах), та-
кий потрібний в давній технології. 

– Саме у піску я й виготовляю 
свої вироби, – каже. – А колись у 
сусідньому селі жив майстер, який 
робив ложки в золі, і мене цього 

навчив, пригодилося. Якість про-
дукції залежить і від погоди, тому 
майстер мусить пам’ятати: коли 
палюче сонце чи вітер – пуття не 
буде. А випив стограмівку – за ро-
боту краще не берися, все змар-
нується, – жартує, хоч насправді 
справа ця серйозна.

– А з чого робите посуд? – запи-
тую в майстра. 

– Із залишків алюмінію, який ще 
не встигли вивезти в Польщу, – каже 
не без суму в голосі через те, що 
люди готові все продати за копійки, 
не передбачаючи, що у майбутньо-
му воно може знадобитися.

Хіба про таке він мріяв, коли 

обов'язки охоронця в місцях, де на-
мивають золото. 

– Вдалося привезти додому на 
згадку хоч камінець, щоб показати 
у майбутньому внукам?

– Де там! Ми добре усвідомлю-
вали, що грам вкраденого золота – 
це рік в’язниці. До того ж, переві-
ряли нас дуже ретельно. Вистачало 
зар плати, адже вона становила до 
півтори тисячі карбованців. Завдя-
ки колимським заробіткам мені вда-
лося збудувати хату в рідному селі. 
Вже після того, як повернувся додо-
му, бачив по телевізору сюжет про 
затримання в аеропорту «Домодє-
дово» викрадачів самородків саме 
з нашої артілі.

Тож після афганської спеки Іго-
рю Максимчуку довелося звідати 
сибірських морозів. Але він не шко-
дує, адже побачив на Колимі і білі 
ночі, і безмежні ліси. 

– А ще сталінські колимські та-
бори, від яких моторошно: призе-
мисті бараки, збудовані з деревини, 
що дуже схожа на сосну, з нарами 
у два-три яруси, розраховані на 
1-1,5 тисячі людей. Загалом же вся 
колимська траса споруджена на 
людських кістках, серед закатова-
них там владою було дуже багато 
українців. Фактично, табори стоя-
ли саме там, де мили золото, тому 
у вільний час ми мали можливість 
усе обдивитися. Відстань між ними 
становила 50-100 кілометрів.

Ігорю Васильовичу є що розка-
зати про своє життя, випробувань 
було багато. Упродовж останніх 
років трудився на будовах в Україні, 
хоч великим здоров’ям похвалити-
ся не може. Втім доводиться пра-
цювати, бо на пенсію не проживеш. 
Нині, коли сусіди помічають дим, 
що піднімається над хатою Максим-
чуків, кажуть: «Васильович взявся 
за забуте ремесло». Вони перекона-
ні, що його вироби знову принесуть 
комусь і користь, і радість. 

У Луцьку побував  
сучасний український 

письменник, відомий 
сталкер і дослідник 
Чорнобиля Маркіян Камиш. 
У рамках І Міжнародного 
літературного фестивалю 
«Фронтера» Маркіян 
презентував свою нову 
книгу «Чормет». Нам 
пощастило поспілкуватися 
з молодим письменником 
і довідатися, що для нього 
означає зона відчуження. 

«Чормет» – це повість про лю-
дей, які залишилися жити в селах 
біля колючого дроту і збирають 
радіоактивний металобрухт. Пере-
важно це бабусі, тому що чоловіки 
або спилися, або поїхали на заро-
бітки і спилися, або повернулися з 
заробітків і спилися, або сіли в тюр-
му. Та невелика кількість чоловіків, 
що залишилися, перелазять через 
колючку, збирають радіоактивний 
метал, який там є, виносять його й 
обмінюють на водяру. Про цих лю-
дей – моя остання книга.

Вони були ударними трударя-
ми, які будували комунізм, а тепер 
збирають метал, що символізує цей 
комунізм, заради водяри. Водночас 
це люди з прекрасним почуттям 
гумору. Ці чоловіки мрійливі, адже 
дивляться на світ абсолютно по-
іншому. Наприклад, людина дивить-
ся на тролейбус і бачить в ньому не 
транспортний засіб, а метал, який 
можна здати. Так, коли я повернув-
ся з Франції і показав знайомому з 
зони фотку Ейфелевої вежі, він гос-
подарським оком уже прикинув, 

У ЧОРНОБИЛІ БУДІВНИКИ КОМУНІЗМУ 
ОБМІНЮЮТЬ МЕТАЛ НА ГОРІЛКУ 

гуватися від реальної чорнобиль-
ської зони. Приємно, що в Україні 
створюють такі ігри, сподіваюся, що 
ця серія житиме далі. У принципі, я 
за популяризацію Чорнобиля.

Сподіваюся, що Прип’ять зроб-
лять заповідним місцем, куди буде 
доступ, але з певними обмеження-
ми. Вважаю, що більше людей поба-
чить усе це, то краще. Бо це – місце 
сили, куди кожен із нас приходить 
зі своїм. Хтось знімає фільм, хтось 
хоче зробити фотопроект, а зона 
все це дає. Бо вона – великий медіа-
атрактор, який дозволяє приверну-
ти увагу до будь-чого. І що більше 
людей туди поїде й подивиться на 
це, переосмислить усе, то цікавіше 
розвиватиметься вся ця історія. Бо 
зона – це не тільки територія, не 
тільки люди. Це ще й те, що ми ду-
маємо про це місце, ті концепції, які 
ми придумуємо. Зона дає всім те, 
що вони хочуть.

Не відкидаю, що напишу текст 
про бурштинові клондайки. Я дуже 
серйозно прицілювався до цієї теми. 
Але розумію, що зона відчуження – 
це протокол за ст. 46, адміністратив-
не оформлення, мєнти, пакування, 
погранці, які наставляють на мене 
пістолети. А роман про бурштин – 
це АКС на задньому сидінні, здаван-
ня каменю тріадам, а потім сім років 
ув’язнення. Бо бандит із мене був 
би ніякий, як і бізнесмен. Я спочатку 
отримав би прочухана, а потім мене 
вивезли б у посадку або посадили б.  
Однак залишаю сподівання, що від-
найдеться якийсь хлопець чи дів-
чина звідти родом, для яких такий 
текст може відкрити золоті ворота у 
велику літературу.

ся неймовірно прекрасна картина 
на нічну ЧАЕС. А якщо приїхати во-
сени машиною в офіційний тур, то 
можна застати нічну ЧАЕС, тому що 
зараз темніє рано.

Обов’язкове для візиту село 
Красно з закинутою церквою. Звіс-
но, села Іллінці, Луб’янка, школа в 
селі Машеве, яка досі в прекрасно-
му стані.

Потрібно бути дуже уважними, 
тому що в зоні багато тварин. Там 
олені ричать, як ведмеді, й постійно 
виють вовки. Непідготовленій люди-
ні буде доволі страшно. А я просто 
звик. Де проживають люди – тиша. 
Люди. Все повністю змінюється. 
Тому наступна порада – побувати 
в зоні у вересні після заходу сонця, 

коли починаються гони.
Нелегальний туризм підходить 

не всім. Коли проходиш 50 кіло-
метрів уночі з 25-кілограмовим 
рюкзаком, ховаючись від поліції, 
то відчуваєш, що перебуваєш у кра-
їні закинутого. І відчуття нескінчен-
ності – це, мабуть, найголовніше. 
Зона – це не тільки Прип’ять, це 
величезна територія, на якій май-
же 100 закинутих сіл. Із них лише 
близько 30 добре збереглися, але 
маршрут можна побудувати так, що 
протягом 4-5 днів проходитимеш 
лише такими селами, бачитимеш 
закинуті військові частини, дитячі 
табори, мости, церкви тощо.

«Поклик Прип’яті» – доволі не-
погана гра. Якщо повністю абстра-

О
лександр Зелінський

Ігор Максимчук зі своїми виробами 
біля саморобної диво-печі 

Маркіян Камиш розповів про 
свою нову повість «Чормет»

скільки там металу, тобто дивився 
на неї як на чормет. Для нього це 
було щось неймовірне. 

Загалом цьогоріч у зону я на-
відувався кілька разів. Почуваюся 
пенсіонером. Мій знайомий неле-
гал жартував, що пенсіонер у чор-
нобильській зоні відчуження – це 
той, хто ходить двічі на рік (навесні 
та восени). Буквально кілька днів 
тому я ходив у село Денисовичі. Це 
одне з найвіддаленіших сіл, куди 
навіть нелегали заходять дуже рід-
ко. Офіційні туристи туди не їздять. 
Воно біля кордону з Білоруссю. Я 
тікаю від зони відчуження, тому що 
деяка частина її території вже не є 
зоною відчуження, там дуже багато 
сталкерів. Я йду не до людей, тому 
й тікаю в прикордонні села, куди ні-
хто не ходить.

Я радив би людям, які йдуть 
туди, поменше читати про зону. 
Тільки тоді можна відчути, наскіль-
ки великою є ця територія. Якщо 
людина вибрала офіційний тур, по-
раджу не їхати в одноденний. Мож-
на вибрати триденний, чотириден-
ний. Тоді, окрім базової прогулянки 
Прип’яттю та Чорнобилем-2, можна 
побачити й іншу зону.

База відпочинку «Смарагдове» – 
це неймовірне місце, де завжди літо, 
це дерев’яні хатинки з психоде-
лічними картинками з радянських 
мультиків, намальованими фарбою. 
Це місце з абсолютно неповторною 
атмосферою.

Залізничний міст через річку 
Прип’ять недалеко від села Зимо-
вище, в якому зазвичай показують 
комбайни. Людям не дають вийти 
на цей міст, бо з нього відкриваєть-

служив в Афганістані чи коли в по-
шуках гідних заробітків поїхав на 
Колиму?

ОХОРОНЯВ У БАГРАМІ 
АЕРОДРОМ

– Афган – то взагалі особлива 
сторінка в моєму житті, – замислю-
ється на якусь мить. – Наш прапор-
щик тоді казав: «Ми воюємо, щоб 
повернутися додому живими». Цю 
золоту істину засвоїв з перших днів 
перебування на чужій землі. Вісім 
місяців жив на посту, охороняючи 
військовий аеродром у Баграмі. 
Був коригувальником в артилерії. 
І як тільки вдавалося справлятися 
з отриманими завданнями, сам не 
знаю. Річ у тому, що в мене з одним 
оком великі проблеми. Але хто тоді 
прискіпувався до здоров’я призов-
ника!

Ігор Васильович розповідає, як 
духи обстрілювали аеродром неке-
рованими реактивними снарядами, 
як мав прямий вихід на наші «вер-
тушки», як прикривали свої колони 
і навіть яким чином, щоб не потра-
пити до рук ворога, міг самоліквіду-
ватись. Повернувся додому пора-
неним, отримав групу інвалідності. 
Але не сів склавши руки. 

ЗОЛОТА З СИБІРУ 
НЕ ПРИВІЗ

– Подався на Колиму, де миють 
золото, – згадує. – І досі пам’ятаю 
назву організації, де працював: 
«Старательная артель ХХІ съезда 
КПСС». Там трудилося чимало укра-
їнців, директор був із Донецька. 
Три з половиною роки виконував 

Н
аталя Косяненко
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пильнуймо

реалії

актуально ПАДАТИ ТРЕБА 
ПРАВИЛЬНО

ЛІКИ МОЖНА 
БУДЕ ПОВЕРТАТИ 
Українці зможуть повертати в 
аптеки придбані ліки. Це стане 
можливим із 1 січня 2019 року, 
інформує УНІАН.

В. о. міністра охорони здоров’я Уля-
на Супрун назвала умови, за яких аптеки 
муситимуть приймати придбані раніше 
медикаменти. «Вони мають перевірити, 
що ліки не відкривали й не використо-
вували. Тоді в цьому немає жодної за-
грози», – сказала Супрун.

Чиновниця повідомила, що зараз 
МОЗ працює над реорганізацією Держ-
лікслужби, яка має стежити за ліками. 
«Ми надаємо їм набагато більше пов-
новажень щодо інспекції. Регіональні 
представники будуть інспектувати, щоб 
усе це відбувалося правильно. І це біль-
ша відповідальність на них, велика від-
повідальність на аптеках», – сказала в. о. 
міністра. 

У НОВОВОЛИНСЬКУ – 
НАЙБІЛЬШЕ ХВОРИХ 
НА СНІД
На Волині – середній рівень 
поширюваності ВІЛ-інфекції 
серед областей України.

Майже вдвічі показник перевище-
ний у Нововолинську, трохи менше – у 
Володимир-Волинському районі, інфор-
мує ВолиньPost.

Головний лікар «ВОЦПБ СНІД» Оле-
на Макаренко розповіла, що загалом 
в області станом на 1 грудня виявили 
5385 осіб із ВІЛ-інфекцією. На обліку 
перебуває 2219 осіб, із них – 38 дітей та 
10 підлітків.

новації

cитуація sos

Упаковка медикаментів 
має бути непошкодженою

respublika-nn.ru
phc.org.ua

Зимова ожеледиця – 
гаряча пора для 
травматологів. 

Люди втрачають 
рівновагу й отримують 
при падінні серйозні 
травми. Як уникнути 
небажаних наслідків, 
розповідає столичний 
травматолог Сергій 
Тронько. 

Зимове взуття має бути на 
невисоких стійких підборах чи 
танкетці, з якісною підошвою. У 
магазинах можна придбати спе-
ціальні гумові насадки на взуття 
проти ковзання. В домашніх умо-
вах на підошви можна  приклеїти 
шматок поролону, лейкоплас-
тиру чи наждачного паперу. Ці 
матеріали мають здатність сти-
ратися, тому таку процедуру слід 
робити щодня перед виходом 
з дому.  Є надійніший спосіб – 
змастити підошву клеєм ПВА і на 
кілька хвилин поставити в пісок. 
Крупинки перешкоджатимуть 
ковзанню.

Під час ожеледиці ходіть 
узбіччям тротуару ближче до стін 
будинків, огорож чи стовпів. У 
разі падіння вони стануть для вас 
опорою. Але слід уникати пред-
метів з гострими кутами.

У таку погоду треба ходити 
з сумкою, яку можна носити на 
плечі. Вільні руки краще контро-

люють рівновагу. Тому тримайте 
їх вздовж тіла, а не в кишенях.

Ступати треба на всю стопу. 
Не варто піднімати ноги високо, 
краще ковзати.

Якщо ви послизнулися, зігніть 
ноги в колінах, голову втягніть у 

плечі й постарайтеся впасти на 
бік. Часто під час падіння люди на-
магаються зменшити удар, витяг-
нувши руки перед собою. Цього 
робити не варто. Так легко можна 
отримати переломи зап’ястя або 
передпліччя. М’язи напружте. Під 

Згідно з даними 
ВООЗ, понад 90% 

всіх смертей в Україні 
спричинені хронічними 
неінфекційними 
захворюваннями. Вони 
також є головними 
причинами інвалідності 
серед людей старшої 
вікової групи, 
повідомляє УНІАН. 
Одним з найчастіших 
хронічних неінфекційних 
захворювань є інсульт, 
який загрожує кожному 
п’ятому українцю. 

Докладно про фактори ри-
зику і дієву профілактику інсуль-
ту розповідає невролог Юрій 
Фломін. Головні фактори ризику: 
нездорове харчування, малору-
хомий спосіб життя, куріння, зло-
вживання алкоголем, забруднен-
ня повітря, високий кров’яний 
тиск (гіпертонія), підвищений 
рівень холестерину в крові. Що 
довше їх ігнорувати, то більша 
загроза ускладнень і то важчими 
будуть їх наслідки.

Щороку в Україні виникає 
120-150 тисяч інсультів, але аб-
солютної більшості з них можна 

ІНСУЛЬТУ МОЖНА ЗАПОБІГТИ

ОПЕРАЦІЇ З ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ – 
ПІД ЗАГРОЗОЮ

вою аритмією.
Медик радить звернути особ-

ливу увагу на гіпертонію, ми-
готливу аритмію та підвищений 
холестерин – вагомі чинники ри-
зику інсульту, якого можна легко 
уникнути, приймаючи правильні 
ліки. Якщо ризик інсульту чи ін-
ших судинних катастроф підви-
щений (навіть помірно), треба 
навідатися до свого сімейного лі-
каря, терапевта. Він проконсуль-
тує щодо профілактики судинних 
захворювань, а за потреби ске-
рує до кардіолога чи судинного 
невролога.

Не допустити розвитку хво-
роби чи її ускладнення набагато 
краще, ніж їх лікувати, наголошує 
невролог. У разі підвищеного 
ризику інсульту чи інших тяжких 
судинних недуг лікар призна-
чить відповідне профілактичне 
лікування. За рецептом в аптеці 
можна отримати ліки безоплатно 
або з незначною доплатою. Нині 
у програмі «Доступні ліки» зна-
читься 261 препарат (з них 59 – 
безоплатно) для профілактики та 
лікування серцево-судинних хво-
роб, бронхіальної астми, діабету 
ІІ типу.

В Україні з 1 січня 
2019 року всі операції 

з трансплантації органів 
стануть незаконними, 
інформує УНІАН. 

Заступник голови комітету 
Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я Ірина Сисоєнко заяви-
ла, що МОЗ та уряд не створили 
жодних умов для запровадження 
нового закону про транспланта-
цію. Депутат нагадала, що у трав-
ні парламент ухвалив новий за-
кон про трансплантацію, який з 
1 січня 2019 року має набути чин-
ності, а старий – втратити. «МОЗ 
повністю провалив реалізацію 
цього закону. Із 29 підзаконних 
актів, які уряд мав розробити й 

У ситуації, що склалася, 
депутатка звинувачує МОЗ

lviv.com

такі операції, з 1 січня 2019 року 
порушуватимуть порядок транс-
плантації анатомічних матеріалів 
людини, що загрожує криміналь-
ною відповідальністю. 

За інформацією Сисоєнко, 
щороку трансплантації органів 
потребують близько п’яти тисяч 
українців. Черга на пересадку 
органів розписана на чотири мі-
сяці вперед. 

Депутатка зазначила, що за 
ініціативи кількох депутатів у ВРУ 
було зареєстровано законопро-
ект, згідно з яким можна було б 
відтермінувати набуття чинності 
нового закону до 1 січня 2020 
року. Але розгляд відповідного 
законопроекту було відкладено. 

затвердити для введення закону 
в дію, не затверджено жодного. 
Не створено Єдину державну ін-

формаційну систему трансплан-
тації», – наголосила Сисоєнко.

Лікарі, які вирішать робити 

уникнути. Результати наукових 
досліджень свідчать, що близь-
ко 90% всіх інсультів зумовле-
ні факторами ризику, на які ми 
можемо ефективно впливати. 
У світі майже половина всіх ін-
сультів пов’язана з артеріальною 

гіпертензією, третина – з недо-
статньою фізичною активністю, 
приблизно чверть – із поганим 
харчуванням, понад 25% – з над-
мірним рівнем холестерину, до 
20% – з ожирінням, до 10% – з 
курінням та стільки ж з миготли-

pon.org.ua

Падати краще на бік, а не на спину

styl.pl

час удару вони захищатимуть су-
глоби від травмування.

Падаючи на спину, підборід-
дя притисніть до грудей, руки 
широко розкиньте. Це зменшить 
силу удару. Якщо падаєте зі схо-
дів, руками захищайте голову і 
шию.

Не тримайте руки в кишенях, 
а телефони в руках! Із кишень ви, 
ймовірно, не встигнете їх витяг-
нути, а при падінні з ґаджетами  
рятуватимете насамперед дорогі 
речі. У положенні руки в кишенях 
удару можуть зазнати лікті.

Побутує думка, що наша п’ята 
точка здатна витримати удар від 
падіння. Насправді дуже небез-
печно приземлятися на цю час-
тину тіла. Таким чином можуть 
постраждати крижі та хребет. Та 
й голова може отримати своє, 
тому варто намагатися впасти 
на бік. Якщо ж ви впали на ко-
ліна, дотримуйтеся наступних 
правил. По-перше, прикладіть 
холод (можна і сніг). По-друге, ді-
ставшись дому, намагайтеся бути 
нерухомими, уражену ділянку 
обмотайте еластичним бинтом. 
По-третє, ляжте та підніміть ногу. 
Так ви зменшите набряк.

Якщо сильний біль не вщухає 
упродовж довгого часу, варто 
звернутися до лікаря. Ніколи са-
мостійно не вправляйте травмо-
вану частину тіла! Зафіксуйте кін-
цівку в нерухомому положенні 
до приїзду лікаря. У разі сильно-
го болю випийте знеболювальне.

Головне – приймати правильні ліки
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Якщо не готовий трудитися, отже, готовий програти. Марк Спітц
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професіонал 

історія

ТРЕНЕР ІГОР СТЕПАНОВ: 
«НАЙВАЖЛИВІШЕ У 
СПОРТІ – МОТИВАЦІЯ»

  Лілія БОНДАР
Луцьк

26-річному Ігорю 
Степанову 

працелюбності не 
позичати. Він – майстер 
спорту з важкої атлетики, 
чемпіон з бодібілдингу 
Львівської, Івано-
Франківської та Волинської 
областей. Запорука його 
успіху – наполегливість. 
Ігор продовжує працювати 
навіть тоді, коли дуже 
важко і, здається, вже 
немає сили зробити ще 
один підхід. Тренер 
переконаний: без болю 
спортсменом не стати. 

СТАВ СПОРТСМЕНОМ, 
ЩОБ ВРАЗИТИ КОХАНУ

«Найважливіше у спорті – мо-
тивація, – каже тренер. – Найкраще 
мене мотивує дружина. Я навіть тре-
нуватися почав заради неї – хотів 
справити враження». 

Ігор народився й виріс у Марі-
уполі. До Луцька переїхав три роки 
тому – тут живе його дружина. Вони 
познайомилися з Оленою, коли були 
ще дітьми. Дівчина щоліта приїжджа-
ла до тітки у Маріуполь на море. 

«Мені було десять років, їй – сім. 
Олена відразу мені сподобалася. 
Вона розмовляла українською. Для 
Маріуполя це була дивина. Там рід-
ко можна було почути українську. 
Відколи побачив її, то так щоліта 
й чекав, коли вона приїде знову. 
Пам’ятаю, як у сьомому класі я ні 
разу не міг підтягнутися на перекла-
дині, – каже він. – Важив тоді усього 
36 кг. Це було дуже мало на мій вік. 
Хотів бути сильним і сподобатися 
Олені. Тому вирішив, що настав час 
щось змінювати, і записався на сек-
цію. Зізнаюся: спочатку навіть не 
зрозумів на яку. Мені було важливо, 
аби там були штанга і гирі. Прийшов 
на одне тренування, потім на друге, 
третє – і мене інфікувало тим віру-
сом – важкою атлетикою». 

Ігор зізнається: аби досягти хо-
рошого результату, треба бути на-
стирливим. 

«Не опускаю рук, коли у мене 
щось не виходить. Як тільки почав 
займатися важкою атлетикою, то 
дуже відставав від однолітків, – каже 

  Іван БОГДАНОВИЧ

Семиразовий чемпіон 
світу з перегонів у класі 

«Формула-1» почувається 
краще – легендарний 
німець більше не прикутий 
до ліжка і не приєднаний 
до апаратів штучного 
життєзабезпечення.

Про це напередодні нового 
року повідомила газета Daily Mail.

Шумахер живе в основній час-
тині будинку сім’ї у Швейцарії на 
березі Женевського озера. Інші 
джерела кажуть, що спортсмена не-
забаром можуть транспортувати в 
Даллас у клініку, яка спеціалізуєть-
ся на черепно-мозкових травмах. 
Писали й про те, що Шумахер вже у 
клініці або ж у родинному маєтку на 
Мальорці.

Тим часом 3 січня Шумахеру 
виповнилося 50 років. З нагоди 
ювілейної дати «Феррарі», в складі 
якої німець провів найкращі роки, 
організувала спеціальну виставку в 
штаб-квартирі команди.

Міхаель має особливе місце в 
історії «Феррарі». Зали музею при-
крашені фотографіями тих незабут-
ніх років, які семиразовий чемпіон 
світу подарував усім нам.

ЮВІЛЕЙ НАДІЇ: ЛЕГЕНДАРНОМУ 
ШУМАХЕРУ ВИПОВНИЛОСЯ 50 РОКІВ

«ВІН ВІДЧУВАЄ, ЩО 
НАВКОЛО ЛЮДИ, ЯКІ 
ЙОГО ЛЮБЛЯТЬ»

Надалі перед легендою авто-
спорту були відкриті всі дороги, але 
в грудні 2013 року німець отримав 
важку травму голови, катаючись 
на гірських лижах разом з сином у 
французьких Альпах. Автогонщик 
вилетів на непідготовлений схил, 

спіткнувся об камінь і вдарився 
об скелю. Шолом мав захистити 
спортсмена від серйозних ушко-
джень, але встановлена на ньому 
камера зіграла фатальну роль.

У Шумахера стався крововилив 
в мозок, йому провели дві складні 
нейрохірургічні операції. У червні 
2014 року було оголошено, що Мі-
хаеля вивели зі стану штучної коми, 
проте його мозок був занадто силь-

спортсмен. – Я був слабким, але 
зав дяки своїй наполегливості став 
сильним. Завжди ставлю собі мету і 
стараюся її досягнути». 

Ігор розповідає: спочатку на-
віть не думав, що стане тренером, 
хотів лише підкачатися. Зараз він не 
тямить себе без руху й допомагає 
іншим ставати гарнішими та здоро-
вішими.

«Після навчання пішов працюва-
ти за спеціальністю в тренажерний 
зал, – каже він. – Робота приносить 
мені лише задоволення, я нею насо-
лоджуюся. Не уявляю, як люди мо-
жуть ненавидіти свою роботу і що-
дня на неї ходити. Мені цього ніколи 
не зрозуміти». 

Крім професії тренера, хло-
пець здобув ще й фах кухаря. «Коли 
пов’язуєш своє життя зі спортом, то 
вміння готувати їжу згодиться тобі у 
будь-якому разі, – каже Ігор. – Зав-
дяки цьому я краще пізнав дієтоло-
гію». 

Також в Ігоря є онлайн-клієнти, 
яких він тренує дистанційно. Роз-
писує для них тренування та харчу-

вання, а в кінці тижня вони звітують 
йому про результати. Крім цього, 
тренер веде сторінку в Іnstagram.  

«Багато моїх клієнтів – це під-
писники в Instagram, – каже він. – Це 
стимулює мене активно вести свою 
сторінку. Стараюся, аби вона була 
не лише цікавою, а й корисною. На 
жаль, зараз є дуже багато блогерів, 
які мають зовсім малий досвід, але 
уже пропонують клієнтам свої послу-
ги: складають програми тренувань, 
розповідають, як слід харчуватися. 
Мене завжди дивує, як спортивні 
клуби можуть брати таких «спеціаліс-
тів» на роботу. Адже вони не мають 
досвіду, жодних досягнень та зов сім 
не знають основ дієтології». 

НА ЗАНЯТТІ – 
ВИКЛАДАТИСЯ НА 
ПОВНУ 

За словами Ігоря, не слід дотри-
муватися суворих дієт. Організм має 
отримувати все, що йому потрібно, 
але у всьому має бути міра. Тренер 
розповідає, що дуже важливо харчу-
ватися кілька разів на день, але не-

великими порціями. 
«Коли людина приходить до 

мене вперше, то я відразу розписую 
дієту. Адже 80% результату залежить 
від харчування. Основна помилка 
людей, які хочуть схуднути, – це те, 
що вони їдять один або два рази на 
день. Так робити не можна. Адже 
тоді сповільнюється обмін речо-
вин. Слід їсти малими порціями, але 
п’ять разів на день. Якщо людина з 
великою вагою стане регулярно та 
правильно харчуватися, пити багато 
води і добре спати, вона відразу поч-
не худнути». 

Тим, хто хоче схуднути, вугле-
води краще їсти у першій половині 
дня. Адже все, що з’їли на ніч, не ви-
трачається, а відкладається про за-
пас. Тому вечеряти краще продукта-
ми, які містять білок і клітковину. 

«Щоб зайві кілограми знову не 
повернулися, треба витрачати біль-
ше калорій, ніж споживаємо. Що ак-
тивніша людина, то більше вона собі 
може дозволити», – каже він. 

За словами тренера, щоб бути 
струнким, до спортзалу треба хо-

дити тричі на тиждень. Людям, які 
хочуть схуднути, але не можуть, бо 
постійно зриваються, тренер радить 
бути терпеливими. 

«Дівчата дуже люблять соло-
деньке. Та й чоловіки теж, – каже 
він. – Деяким людям дуже важко від 
нього відмовитися. Річ у тім, що вони 
самі себе налаштовують на те, що їм 
хочеться солодкого. Тому візьміть 
шоколадку і подивіться у дзерка-
ло. Запитайте себе, що важливіше: 
гарна фігура чи ця шоколадка? Що 
не кажіть, а красива фігура дуже 
впливає на особисте життя. Люди із 
зайвими кілограмами почуваються 
невпевненими. Вони не можуть роз-
слабитися і жити на повну».  

Одначе Ігор Степанов ніколи не 
забороняє своїм клієнткам їсти со-
лодке. 

«Якщо протягом місяця дотри-
муватися дієти, то один раз можна 
зробити перерву і з’їсти все, що за-
хочеться, – розповідає Ігор. – І це ніяк 
не вплине на фігуру. За постійного де-
фіциту калорій, коли менше спожива-
ємо, ніж витрачаємо, сповільнюється 
обмін речовин, і втрачати зайві кіло-
грами стає важче. Тому в цьому ви-
падку один завантажувальний день 
піде не на шкоду, а на користь». 

За словами Ігоря Степанова, 
лише правильний підхід до трену-
вального процесу дасть бажаний 
результат. Для цього треба не прос-
то ходити на заняття для галочки, а 
викладатися на повну, правильно 
харчуватися, відпочивати, дотриму-
ватися режиму. Тоді буде помітно, що 
людина займається фізичною культу-
рою, веде здоровий спосіб життя. 

«Тішуся, коли хтось мною нади-
хається, коли бачу хороший резуль-
тат людей, які в мене тренуються. Це 
не дає знижувати планку, – каже він. 
– Крім того, заняття дуже розряджа-
ють емоційно. Хай у якому настрої 
прийдете до залу, після тренування 
вийдете в гарному. Здавалося б, кі-
нець робочого дня, сил немає. Але 
ви йдете на тренування, бачите од-
нодумців, які працюють над собою, і 
це мотивує». 

Тренер каже: лінь можна подо-
лати, а силу волі – тренувати. 

«Хтось каже, що і дня не може про-
жити без солодкого. Я у це не вірю, – 
каже він. – Усе це лише в нашій голові. 
Є люди, які від природи мають гарні 
фігури, а є й такі, які мусять стежити 
за тим, що їдять. Щоб бути струнким, 
слід постійно змагатися із самим со-
бою. Мати мету і не здаватися».

Тренер каже: лінь можна 
подолати, а силу волі – тренувати

Ігор Степанов працює 
тренером сім років

но пошкоджений, щоб говорити 
про повноцінне відновлення.

В останні роки Шумахер разом з 
рідними живе на березі Женевсько-
го озера. При цьому сім’я ретельно 
приховує від преси деталі стану 
Міхаеля, а допуск до нього мають 
лише найближчі друзі.

Якось невідомі вкрали деякі з 
його медичних записів і запропону-
вали продати їх ЗМІ за 40 тис.  фунтів 
стерлінгів. Підозрюваного злодія за-
арештували, а згодом його знайшли 
повішеним у власній камері.

Часом відомості про стан 
здоров’я автогонщика надходять 
від фанатів і від зовсім несподіваних 
джерел, наприклад, від архієпископа 
Георга Генсвайна, який у 2016 році 
відвідував Міхаеля в Швейцарії.

«Я сидів навпроти Міхаеля, взяв 
його за обидві руки і подивився 
на нього. Він залишається тим-
таки Шумахером, хіба тільки трохи 
попов нів. Він відчуває, що навко-
ло люди, які його люблять, що про 
нього турбуються. Сім’я – це гніздо і 
захист, якого Міхаель гостро потре-
бує», – розповів архієпископ.

РОКИ СЛАВИ
Шумі досі є рекордсменом за 

кількістю чемпіонських титулів 
«Формули-1». Перші два – у 1994 
і 1995 роках – він завоював ще в 
складі італійської «Бенеттон». Від-
разу після другого чемпіонства 
молодий Міхаель перебрався в 
«Феррарі», чиї пілоти на той момент 
впродовж 17 років не брали пере-
мог у загальному заліку.

Повернення титулу далося нім-
цеві нелегко. Кілька років він зупи-
нявся буквально за крок від першо-
го місця, а в 1999-му отримав єдину 
серйозну травму за роки спортив-
ної кар’єри – зламав ногу під час 
Гран-прі Великобританії.

Однак у 2000-му Шумахер по-
вернув собі чемпіонське звання 
й нікому не віддавав його п’ять 
років. Завершив кар’єру Міхаель 
у 2012 році в складі «Мерседес». 
Своє рішення він пояснив відсут-
ністю належної мотивації. Німець 
заявив, що хоче боротися за пе-
ремоги і отримувати задоволення 
від пілотування, а не просто їздити 
трасою.

Лікування Шумахера вимагає серйозних коштів – 
щотижня витрачають 50 тис. фунтів. Спортсмену 
також, як і раніше, потрібен ретельний догляд, 
який забезпечує дружина Коріна.

dailym
ail.com

з особистого архіву
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без пігулок ПРОТИ ЗАСТУДИ – СПЕЦІЇ
ФУРШЕТНИЙ 
САЛАТИК 

• 150 г курячого філе  • 100 г майонезу
• 150 г моркви по-корейськи 
• 300 г шампіньйонів • 3 ст. ложки олії 
• 6 тарталеток • спеції до смаку

Філе відварити, шампіньйони обсма-
жити в олії. М’ясо і гриби порізати куби-
ками, додати моркву й майонез. Посо-
лити, поперчити і вимішати. Викласти у 
тарталетки.

ШАМПІНЬЙОНИ 
З КУРКОЮ

• 500 г курячого філе • пучок зелені
• 1 ст. ложка борошна 
• 10 великих шампіньйонів 
• 150 г твердого сиру  • 1 ст. ложка олії
• 4 ст. ложки сметани 
• сіль і  перець до смаку 

Гриби промити й відокремити ніжки. 
Форму для випічки вистелити папером і 
викласти шапочки догори дном. Філе по-
сікти й обсмажити в олії, додати посічені 
грибні ніжки і готувати ще 5 хв. Борошно 
вимішати зі сметаною, додати приправи 
й вилити у сковороду з м’ясом, тушкува-
ти ще 10 хв. Зняти з вогню і відставити. 

Тим часом увімкнути духовку на 
180°С. Натерти сир і вимішати з посіче-
ною петрушкою. Шапочки нафарширу-
вати начинкою й посипати тертим си-
ром. Запікати 15 хв. 

РИБНА ЗАКУСКА
• 250 г сардини в олії 
• 50 г зеленої цибулі  • морквина 
• кисле яблуко  • пучок зелені 
• 3 помідори  • 100 г майонезу 
• сіль і перець до смаку 

Моркву і яблуко натерти 
(моркву – дрібніше, яблуко – більшими 
шматками). Рибне філе відокремити від 
кісток і вим’яти виделкою. Всі інгреді-
єнти вимішати з майонезом. Помідори 
нарізати кружальцями і розкласти на 
тарілці, зверху акуратно викласти на-
чинку й притрусити зеленню. 

РУЛЕТ З ОВОЧАМИ
• 400 г курячого філе  • 3 яйця 
• 1 перчина  • 150 г шампіньйонів 
• 2 помідори  • пучок зелені 
• 1 ст. ложка майонезу 
• 2 ст. ложки олії  • сіль • перець

Куряче філе акуратно розрізати 
вздовж, відбити, посолити й поперчити. 
Яйця збити з майонезом, додати порі-
зані гриби, овочі та зелень. Підсмажити 
омлет в олії й викласти на філе. Обріза-
ти краї і загорнути рулетиком. Замотати 
харчовою плівкою і варити 40 хв на не-
великому вогні. Охолодити й поставити 
в холодильник на 1 год. Подавати до 
столу, порізавши на порційні шматки.  

на закуску

Прихильники 
східної медицини 
переконані, що 

однією з основних 
причин застудних 
хвороб є надмірна 
зашлакованість. 
Чистий і загартований 
організм легко й 
непомітно подолає 
будь-яку інфекцію, 
оскільки їй просто ніде 
розмножуватися. 

Якщо ж ви занедужали, не 
поспішайте в аптеку, щоб купити 
розрекламовані ліки. Найкращий 
спосіб допомогти організмові – 
одноденне сухе голодування. Але 
якщо вам це не до снаги, є інші 
методи терапії. 

Легка дієта. Виключити з 
меню м’ясо, рибу, яйця, сири, бо-
рошняні, кондитерські й молоч-
ні вироби, всі важкі та холодні 
страви. 

Гаряче пиття зі спеціями. 
Сухий імбир при мокрому каш-

лі, свіжий – при сухому. Кориця, 
гвоздика, фенхель, куркума, кар-
дамон, коріандр, бодян – для під-
тримки нирок. Маже всі вони – 
природні антисептики з широким 
спектром цілющих властивостей. 

Усі спеції беруть по 1 ч. ложці на  
літровий заварник. Залити окро-
пом і щільно вкутати рушнич-
ком на годину. Перед питтям на 
склянку чаю додають половинку 
лайма або лимона. Пити, підсоло-

дивши ложечкою натурального 
меду. Такий чай зі спецій можна 
запарювати двічі. Якщо потер-
паєте від сухого «гавкітливого» 
кашлю, можна додати в чай 1 ч. 
ложку топленого масла. Якщо 
нема температури, можна по-
парити ноги в гірчиці. Ефективні 
інгаляції з евкаліптом – 1 ч. ложка 
евкаліпту на 0,5 л гарячої води. 
Дихати над парою, накрившись 
рушником. 

Cтрави «з перчинкою». Готу-
ючи їсти, додавайте побільше спе-
цій і натуральних приправ. Це – 
комора вітамінів, антиоксидантів 
та вишукані смакові відчуття. 

Спокій та умиротворення. 
Захворіли – відгородіться від 
активної роботи, заспокойтеся. 
Непогано додати в раціон нату-
ральні вітаміни С і Е, загальний 
стан покращать ентеросорбенти. 

Апітерапія. Не забувайте 
про найсильніший природний 
антибіотик – прополіс. Його шма-
точок слід жувати тривалий час. 

Спеції у стравах – це вітаміни 
і вишуканий смак

kolobok.ua

АЗИ ПРАВИЛЬНОГО ПРАННЯ 

Кожна господиня хоч раз у житті 
потерпала від того, що разом 

із білими сорочками й сукнями в 
барабані пралки невідомо звідки 
опинялася червона шкарпетка. У 
результаті речі ставали рожевими. 

Щоб такого не траплялося, давайте озна-
йомимося з правилами сортування одягу для 
прання. Найзручніше мати кілька кошиків для 
брудної білизни, щоб відразу складати речі 
для різних видів прання. 

СОРТУВАННЯ ЗА КОЛЬОРОМ
Періть окремо темний, світлий і кольоро-

вий одяг (за умови, що він не облазить), ви-
користовуючи відповідний засіб для прання. 
У вас мають бути гель, порошок або капсули 
для білих і кольорових тканин. 

СОРТУВАННЯ ЗА СКЛАДОМ 
ТКАНИНИ

Льон і бавовну слід прати окремо від шов-
ку та шерсті, оскільки вони потребують різ-
ного температурного режиму. Речі, які дуже 
облазять, слід прати окремо, або ж з одягом 
такого самого кольору. Мережану й тонку бі-

лизну найкраще прати руками чи в спеціаль-
них мішечках-сіточках. 

СОРТУВАННЯ ЗА РЕЖИМОМ 
ПРАННЯ

Постіль, рушники і світлі бавовняні речі 
слід прати за достатньо високої температури. 
А темні, кольорові й джинсові речі перуть у 
холодній воді.

СОРТУВАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ 
ЗАБРУДНЕННЯ

Дуже брудний одяг (наприклад, після три-
валого відрядження) краще випрати окремо. 
А речі, які ви хочете лише освіжити, періть, 
встановивши короткий режим.

Корисна порада: перед пранням вивер-
тайте одяг, щоб захистити його від випадко-
вого фарбування.

на десерт

ТОРТИК «АЙСБЕРГ»
Для тіста: • 2 яйця • 200 г цукру 
• 200 г згущеного молока (сирого) 
• 280 г просіяного борошна • 1 ч. ложка соди 
• 1 ч. ложка оцту • 200 г чорносливу 
• 1 ст. ложка крохмалю 

Яйця збити з цукром, додати згущене мо-
локо і борошно, соду, погашену оцтом. До-
вести до однорідної консистенції, всипати 
покраяний кубиками чорнослив, вимішаний з 
крохмалем. Викласти тісто в квадратну форму, 
вистелену папером. Випікати за 180°С 15 хв.

Готовий корж охолодити, дістати і круг-
лою тортівницею вирізати посередині корж. 
Відставити його, решту тіста порізати кубики. 

Крем: 700 г сметани, 100 г цукрової  пудри, 
дрібка ваніліну. 

Добре збити і змастити круглий корж. 
Кубики вимішати з кремом. Викладати їх на 

їжа – ліки ЛІКУВАЛЬНІ МАНДАРИНКИ 
За каменів у нирках і 

сечовому міхурі слід пити 
по 1/3 скл. мандаринового 
соку 6 разів на день. Аби 
посилити ефект, сік можна 
пити й уночі: поставити 
склянку біля себе й випити, 
якщо прокинулися.

Сік мандаринів добре очищає 
легені, тому в разі бронхіту та астми 
рекомендовано щоранку випивати 
по 1 скл. мандаринового соку.

Регулярне вживання соку 
мандаринів позбавляє від гель-
мінтів. Для цього потрібно тричі 
на день за 30 хв до їди пити по 
1 скл. соку протягом трьох днів. 

При цьому ввечері слід приймати 
проносне для виведення глистів 
із кишківника.

Відвар свіжої шкірки корис-
ний для хворих на діабет, оскіль-
ки знижує рівень цукру в крові. 
Подрібнити шкірку від трьох пло-
дів, залити сировину 1 л води, до-
вести до кипіння, варити на слаб-
кому вогні 10 хв. Переціджувати 
не потрібно. Приймати по пів-
склянки щодня. Зберігати засіб 
на нижній полиці холодильника.

Для профілактики грипу та за-
студи корисна така мандаринова 
настоянка: 2 ст. ложки подрібне-
ної свіжої шкірки мандарина за-

лити 1 скл. горілки, настоювати 
протягом 10 діб у темному місці, 
періодично струшуючи, потім пе-

рецідити й відтиснути. Приймати 
по 20 крапель за 15-20 хв до їди 
двічі на день.

doverie-om
sk.ru

Мандаринки не лише смачні, а й корисні 

pozvonochnik.info

Перед пранням 
одяг слід посортувати 

абетка домоведення

корж пірамідкою, пересипаючи кожен шар 
горішками. Зверху обмастити кремом і по-
ставити в холодильник на 2 год. Потім затерти 
шоколадом. 

ТОРТИК З БАНАНАМИ
200 г молока, 300 г шоколадного печива 

«Лагода». Печиво вмочати в молоко і викла-
дати у вистелену папером форму. 

Крем: 500 г сметани, 100 г цукрової пудри, 
дрібка ваніліну. Все добре збити. 

Викладати шарами: печиво, крем, порізані 
кружальцями банани. Зверху має бути крем. 

Поставити тортик у холодильник на 30 хв. По-
тім затерти шоколадом або прикрасити коко-
совою стружкою. 

СИРНИК БЕЗ ВИПІЧКИ
250 г печива «До кави» подрібнити в блен-

дері, окремо збити 150 г масла і 40 г «Нутел-
ли», розтопити. Вимішати й викласти у круглу 
тортівницю, вистелену папером. Притиснути 
склянкою, сформувати бортики.

460 г перетертого сиру вимішати з 320 г 
«Нутелли», викласти лопаткою на печиво й 
розрівняти. Поставити на 6 год у холодильник. 

sm
ak.ua

osoblyva.com

sm
achno.in.ua

probux.ho.ua
stm

.net.ua
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Позбавлені прозорливості не ті люди, які не досягають мети, а ті, які проходять повз неї. 
Франсуа де Ларошфуко

ОВЕН (21.03 – 20.04). Успіх че-
кає вас на ділових зустрічах і під час 
обговорення угод. Щоб завершити всі 
справи, доведеться багато працювати, 

зате з’явиться можливість виявити ро-
зум, завзятість, посидючість і надзвичайні орга-
нізаторські здібності. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Робота 
спробує забрати досить багато часу, 
але за значимістю вона лідирувати 
не буде. Енергійністю й активністю ви 
зможете зміцнити свої позиції. Властиві 
вам завзятість, креатив і працьовитість прине-
суть відчутні плоди. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ви 
здатні розв’язати ті завдання, які для 
інших видадуться надскладними. По-
старайтеся не присвячувати майже 

весь час роботі, розплануйте тиждень з 
урахуванням особистого життя. 

РАК (22.06 – 22.07). Постарайте-
ся не говорити зайвого, це убезпечить 
вас від сварок. Якщо не будете лінува-
тися, є нагода злетіти вгору кар’єрними 
сходами. У вихідні відпочивайте, розва-
жайтеся, тому що це у вас чудово вийде. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Є ймовір-
ність, що ваші плани суперечитимуть 
планам начальства. Якщо нема змоги 

обурюватися, то краще поміняти на-
чальника й роботу разом. Постарайтеся 

не втручатися в чужі справи. 
ДІВА (24.08 – 23.09). Вам буде 

вкрай важко зосередитися на поточ-
них справах, а вже про нові проекти 
й говорити годі. У вихідні вам просто 
вкрай потрібно менше працювати й 
більше часу приділяти собі та близьким людям. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви мо-
жете занадто захопитися складанням 
стратегічних планів, ліпше взятися за 
розв’язання нагальних проблем. Нині 

не найкращий час, щоб намагатися при-
скорити робочі процеси. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). У 
вас все гаразд. Просто насолоджуй-
теся моментом. За бажання можна 
буде реа лізувати задуми. На роботі у 
вас складатиметься творча й радісна 
атмосфера. Все буде виходити з мінімальними 
витратами сил і засобів.       

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Може 
відбутися перехід до нового, більш 
сприятливого для вас життєвого циклу. 
Загостриться інтуїція. Однак ви з куди 

більшим успіхом будете залагоджувати 
чужі проблеми, ніж свої. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Може 
зрости інтерес до всього, що вас ото-
чує. Велика ймовірність того, що ви 
зможете правильно оцінити своє міс-
це в житті й навіть зрозуміти, що в ньо-
му важливо, а що ні. Можливе втілення найбільш 
зухвалих і честолюбних бажань. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ситуа-
ція, яка складеться цього тижня, може 
спровокувати вас на парі з колегами. 
Якщо цього не уникнути, постарайтеся 

по-філософськи поставитися до нього й 
перетворити на захопливу бесіду, це вам до снаги. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Відчут-
тя власної значимості виникне не на 
порожньому місці. Намагайтеся ви-
користовувати цей плідний період 
сповна. Успіх у справах може багато в 
чому залежати від ваших організаторських здіб-
ностей.

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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10 січня – Агафія, Домна, Дорофій, 
Юхим, Гнат, Петро, Симон
11 січня – Веніамін, Георгій, Гортензія, 
Іван, Марк, Маркел, Тадей
12 січня – Антон, Ірина, Лев, Макар, 
Тимон, Феодора, Феодосія, Анісія, 
Йосип, Яків
13 січня – Геласій, Олімпіодор, Саламін
14 січня – Василь, Григорій, Петро, 
Федот, Феодосій, Емілія
15 січня – Кузьма, Марк, Модест, 
Петро, Сергій, Сильвестр, Серафим
16 січня – Гордій, Ірина, Малахій, 
Павло

10 січня – Агафія, Домна, Дорофій, 
Юхим Гнат Петро Симон

іменинники тижня

погляд у минуле

ВІДМОВИВСЯ ВІД ТРОНУ ЗАРАДИ ЖІНКИ 

Телефонний дзвінок:
– Мамо, а пам’ятаєш, коли три дні тому 

я поводився погано, ти закрила мене в ко-
морі й пішла?

– Ні, сину, все погане я намагаюся не 
згадувати!

– Мамо, як же так, я ж іще сиджу тут!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік не бачив друга близько 30 ро-
ків. Завітавши в гості, нарахував у нього в 
домі 11 дітей.

– Ви, мабуть, дуже щасливі з дружи-
ною?

– Та що ти. Вона постійно кричить і 
бурчить на мене. Коли чесно, то я боюся її.

– Тоді навіщо настругав стільки дітей?
– У натовпі легше загубитися.

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

– Бабцю, я доїду до ринку? 
– Ні!

Пасажир виходить. Бабуся вмощується 
на його сидінні й каже: 

– А я доїду. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Петрик випадково вдарив учителя тру-
дового навчання молотком по пальцях і 
отримав оцінку «5». Принаймні, так йому 
почулося. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік отримує повідомлення від дру-
жини: «Дорогенький, подивилася я на твою 
коханку. Це не зрада, це подвиг!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Поясніть, чому хірург має виходити на 
пенсію в 65, а поліціянт – у 43? 

– Бо в 43 він вже не влазить у машину. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стадії відростання бороди: 1) сексі; 
2) тиждень у запої; 3) морський капітан; 
4) військовополонений; 5) бомж; 6) ча-
рівник. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мама повчає доньку: «Ніколи не від-
мовляйся від дорогих подарунків. Кохання 
приходить і минає, а ломбард працює зав-
жди». 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмова подружжя: 
– Чому?
– Тому. 
–  А конкретніше? 
– Тому що.

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

Чоловік збирається на роботу і питає 
дружину: 

– Ти мій піджак почистила? 
– Звісно. 
– А брюки? 
– Почистила. 
– А черевики? 
– А хіба там є кишені?

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

Корпоративна вечірка закінчується.
–  Світлано, ви будете сухе вино? 
– Насипайте!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Усп

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 10 – 16 січняна 10 – 16 січня
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Закохані прожили разом 35 років 

Король 
Великобританії 
Едуард VIII зрікся 

престолу в 1936 році. 
Парламент і церква 
не схвалили його 
намірів одружитися 
із двічі розлученою 
американкою Уолліс 
Уорфілд-Сімпсон. 
Новим королем став 
його брат Георг VI.

Едвард не був одружений і 
проводив багато часу в компа-
нії американки Уолліс Сімпсон. 
Проти цього шлюбу в першу 
чергу виступила англіканська 
церква, закони якої забороня-
ли брати шлюб з розлученими 
людьми, якщо їхні колишні 
були ще живі. Едуард підписав 
акт про зречення у форті Бель-
ведер. При цьому були при-

сутні брати: герцог Альберт Георг 
Йоркський, герцог Генрі Глостер-
ський та герцог Георг Кентський.

У ніч на 11 грудня колишній 
король виступив на радіо з такою 
промовою: «Для мене виявило-

ся непросто нести тягар від-
повідальності й виконувати 
обов’язки короля без допо-
моги та підтримки жінки, яку я 
кохаю».

Одруження відбулося в 
скромному замку неподалік від 
французького містечка Канде. 

Коли почалася Друга світо-
ва війна, Едуард з дружиною 
переїхали в Нью-Йорк. Там 
подружжя прожило до 1945 
року.

Після війни вони поверну-
лися до Франції й оселилися в 
колишньому палаці Шарля де 
Голля. Едвард помер 28 травня 
1972 року. Уолліс Сімпсон, яка 
прожила з ним 35 років, піш-
ла з життя у 1986 році. Вони 
поховані на королівському 
кладовищі Фрогмор поблизу 
Віндзорського замку.
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ПОНЕДІЛОК 14 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

22.00, 05.45 Як це було
09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Самотній Санта шукає 

місіс Клаус»
11.30, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 Концерт «Зимова казка»
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
16.30 Х/ф «Зустрічаючи та 

проводжаючи»
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
23.00 Глобал 3000 00.30 Концерт 

ансамблю «BOYAN ON TOUR»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 
09.00 «Своя земля» 09.33 
«Енеїда» 10.00, 13.44, 
19.23, 21.55 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00 Wise cow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Таємниче місто Гелон» 
13.00 «Енеїда» 14.10 
«Світ навколо» 14.15 
«Модуль знань» 14.55 
«Світ навколо» 15.00 Д/с 
«Незвідані шляхи» 15.52 
«Українська читанка» 
16.00 Радіодень «Життя 
+» 16.30 «Букоголики» 
17.10 «Світ навколо» 
17.14 «Разом» 17.40 Wise 
cow 18.00 «Світ навколо» 
18.12 Т/с «Еліза» 
19.20 Погода 19.52 
#ВУкраїні 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Спільно» 
21.23 Схеми

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30, 11.50, 15.10, 16.45 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Аромати Греції»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.35, 05.25 Спільно
14.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цікаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.50 По обіді шоу
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів»
21.40 UA:Біатлон. Студія
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Складна розмова
03.10 Світло
04.25 Своя земля

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 «Захисник»

22.05 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди Шурика»

00.00 Х/ф «Субота»

06.15, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.15 Холостяк 12+
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.15 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфумерша»
02.15 Найкраще на ТБ

06.10 Х/ф «Індіана Джонс: 
У пошуках втраченого 
ковчега»

08.30 Х/ф «Індіана Джонс 
та Храм долі»

11.00 Х/ф «Індіана Джонс 
та Останній хрестовий 
похід»

04.10 «Орел і решка. 
Америка»

05.25, 22.50 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 08.10 Ранок з 
Інтером

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

11.15, 12.25 Х/ф «Ноель»
13.40 Т/с «Велика маленька 

брехня»
15.50 «Чекай на мене. 

Україна»
17.40 Новини
20.00, 01.30 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.35 Т/с «Я – охоронець. 

Старі рахунки»

04.20 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35 Служба розшуку дітей
04.40, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
05.10, 19.20 Надзвичайні 

новини
05.55 Секретний фронт. 

Дайджест
07.30 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09.15 Т/с «Вічність»
13.25, 16.25 Х/ф «Халк»
16.40 Х/ф «Неймовірний 

Халк»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Море кохання»
02.30 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф 
«Кришталик і 
пінгвін»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 
21.30 Танька і 
Володька

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30, 03.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання»
23.30 Х/ф «Спис долі»
02.00 Телемагазин
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13.30 Х/ф «Індіана 
Джонс та Королівство 
кришталевого черепа»

16.10 Ревізор
18.20 Страсті за ревізором
21.00 Х/ф «Супернянь»
22.50 Х/ф «Супернянь 2»
00.30 Х/ф «Знахар»
02.25 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 16 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
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 «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Все, що я бажав на 

Різдво»
11.30, 04.00 Знай більше!
12.30 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада: МІСТО
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію! 15.40 Вголос
16.30 Х/ф «Різдвяний гість»
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
22.45 Євромакс
00.30 «Щедрівочка щедрувала». 

Волинський народний хор
03.00 Джем 05.00 Т/с «Справа 

Дойла»

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» 
09.30 «Енеїда» 09.56 «Світ 
навколо» 10.00, 19.23, 
21.55 Тема дня 10.30 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00 Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Гуцулка 
Ксеня» 13.00 «Енеїда» 
14.15 «Модуль знань» 
15.00 Д/с «Неповторна 
природа» 15.30 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 16.00 «Життя+» 
16.30 КіноWall 17.10 «Світ 
навколо» 17.14 «Своя 
земля» 17.45 Wise cow 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Шахтарська зміна» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 «Наші 
гроші» 21.23 «Складна 
розмова» 22.25 «Пліч-
опліч» 

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 03.25, 05.00 Новини

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

09.30, 11.50, 15.10, 23.15 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Аромати Шотландії»
13.15 :РадіоДень
13.35, 05.25 Спільно
14.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
14.30 52 вікенди
15.25, 02.00 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 10 км. Чоловіки
16.55 Сильна доля
19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25, 03.45 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Дайджест
04.30 Наші гроші

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30, 05.35 

«ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30, 11.20, 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 «Швидкість»

22.30, 01.10 Х/ф «Спадок 

блудниці»

06.00, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.25 Хата на тата 12+
08.15 Холостяк 12+
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.10 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфумерша»

03.00, 02.10 Зона ночі
04.30 Абзац
06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.30 Київ вдень тавночі 

16+
08.30 Т/с «Меліса та Джой»
11.10 Х/ф «Шалена 

02.10 «Орел і Решка. 
Шопінг»

03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.15, 20.00 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «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»

10.00 Х/ф «Северино»
11.40, 12.25 Х/ф «007: 

На секретній службі Її 
Величності»

14.50, 15.45, 16.45, 01.30 
«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Я – охоронець. 

Старі рахунки»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10, 17.45 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.05, 13.20 Х/ф «Куля 

в лоб»
14.30, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»
16.45, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.30 Скетч-шоу «На трьох» 
23.35 Х/ф «Інкасатор»
01.15 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Білосніжка»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 
21.30 Танька і 
Володька

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
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парочка»
13.00 Х/ф «Джунглі»
15.15 Х/ф «Посейдон»
17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
22.50 Х/ф «Не займайте 

Зохана»
01.00 Т/с «Гра престолів»
02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 15 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
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, 14.00, 15.45, 18.30, 

20.45, 22.00, 23.15 Як це було
09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Зустрічаючи та 

проводжаючи»
11.30, 04.00 Знай більше!
12.30 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Все про спорт
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.40 Вголос 16.30 Х/ф «Все, що 

я бажав на Різдво»
19.00 Час справедливості
19.15 Відкрита влада: МІСТО
22.15 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
22.45 Глобал 3000 00.30 Концерт 

«Щедрівочка щедрувала»
03.00 Джем 
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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» 
09.30 «Енеїда» 09.56 
«Світ навколо» 10.00, 
13.44, 19.23, 21.55 
Тема дня 10.30 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00 Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Стефан 
Турчак. Партитура долі» 
13.00 «Енеїда» 14.10 
«Світ навколо» 14.15 
«Модуль знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
«Життя+» 16.30 МузLove 
17.10 «Світ навколо» 17.14 
«Спільно» 17.45 Wise cow 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Разом» 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 Новини 
20.50 «Своя земля» 21.23 
«Шахтарська зміна» 22.25 
#ВУкраїні 

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30, 11.50, 15.10, 16.50, 23.15, 
03.05, 04.50 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Аромати Греції»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.35, 19.00, 05.25 Спільно
14.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Перша шпальта
03.10 Світло
04.25 Своя земля

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 6»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15 Х/ф «Ефект колібрі»

22.15, 01.15 Х/ф «Мандри 

блудниці»

00.50 Х/ф «Субота»

05.55, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.15 Хата на тата 12+
08.00 Холостяк 12+
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.10 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфумерша»

03.00, 01.10 Зона ночі
04.10 Абзац
05.54, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.10 Київ вдень тавночі 

16+
08.10 Т/с «Меліса та Джой»

02.15 «Орел і Решка. 
Шопінг»

03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.20, 20.00 «Подробиці»
05.35, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 08.10, 09.20 Ранок з 
Інтером

10.00 Х/ф «Білі вовки»
12.25 Х/ф «007: Живеш 

тільки двічі»
14.50, 15.45, 16.45, 01.25 

«Речдок»
17.40 Новини
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Я – охоронець. 

Старі рахунки»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.25, 13.20 Х/ф «Море 

кохання»
14.15 Т/с «Бібліотекарі»
15.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»
17.45 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.35 Х/ф «Куля в лоб»
01.15 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Попелюшка»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 
21.30 Танька і 
Володька

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30, 04.20 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.30 Телемагазин
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10.50 Х/ф «Знахар»
13.00 Х/ф «Роман з 

каменем»
15.10 Х/ф «Перлина Нілу»
17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
22.25 Х/ф «Завзятий мачо»
00.10 Т/с «Гра престолів»

ЧЕТВЕР 17 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
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 «Ведмеді-сусіди»
09.43 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Різдвяний гість»
11.30, 04.00 Знай більше!
12.30 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.13 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію! 15.35 Вголос
16.30 Х/ф «Самотній Санта шукає 

місіс Клаус»
19.15 Запитай у депутата
22.15 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
22.45 Завтра сьогодні
00.30 Ірина Федишин «Україна 

колядує» 03.00 Джем 
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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» 
09.30 «Енеїда» 09.56 «Світ 
навколо» 10.00, 19.23, 
21.55 Тема дня 10.30 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00 Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Справа 
Менделя Бейліса» 
13.00 «Енеїда» 14.10 
«Світ навколо» 14.15 
«Модуль знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
«Життя+» 16.30 NeoСцена 
17.10 «Світ навколо» 
17.14 «Чудова гра» 17.45 
Wise cow 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Букоголики» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 
«Складна розмова» 21.23 
«Спільно» 22.25 «Наші 
гроші» 

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 03.25, 05.00 Новини

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

09.30, 11.50, 15.10, 16.50 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Аромати Шотландії»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.35, 05.25 Спільно
14.05 Д/ц «Неповторна природа»
15.25, 02.00 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 7, 5 км. Жінки
16.55 Промінь живий
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25, 03.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.45 Букоголіки
04.30 Своя земля

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 05.35 
«ТСН»

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

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 «Швидкість – 2: 

Круїз під контролем»
22.50, 01.15 Х/ф «Заповіт 

блудниці»

06.15, 17.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.35 Холостяк 12+

13.05 Битва екстрасенсів 

16+

15.30, 00.10 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.05 Х-Фактор

22.20 Т/с «Парфумерша»

03.00, 01.55 Зона ночі
03.50 Абзац
05.19, 06.29 Kids Time
05.20 М/с «Луні Тюнз шоу»
06.30 Київ вдень тавночі 

16+
07.30 Т/с «Меліса та Джой»
10.10 Х/ф «Не займайте 

02.10 «Орел і Решка. 
Шопінг»

03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.15, 20.00 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Х/ф «Апачі»
12.25 Х/ф «007: Діаманти 

назавжди»
14.50, 15.45, 16.45, 01.30 

«Речдок»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.35 Т/с «Я – охоронець. 

Старі рахунки»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф 

«Інкасатор»
14.20, 16.20 Т/с «Бібліотекарі»
16.45, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
17.45 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.30 Скетч-шоу «На трьох» 
23.30 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»
01.35 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф 
«Залізний Ганс»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 
21.30 Танька і 
Володька

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
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Зохана»
12.25 Х/ф «Метро»
15.00 Х/ф «Погана 

компанія»
17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Супернянь»
00.40 Т/с «Гра престолів»
01.50 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 18 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
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, 01.15 Як це було
09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Самотній Санта шукає 

місіс Клаус»
11.30, 03.00, 04.00 Знай більше!
12.30 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
13.00, 01.30 Євромакс
13.30 Запитай у депутата
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.13 М/с «Гон»
15.25 М/с «Черепашка Лулу»
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос 16.30 Містерія Різдва
17.45 Концерт «Бумеранг»
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
00.30 «Містерія Різдва»
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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» 
09.30 «Енеїда» 09.56 
«Світ навколо» 10.00, 
19.23, 21.55 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00 Wise cow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф «Світ 
мистецтва. Зірка у формі 
квадрата» 13.00 «Енеїда» 
14.10 «Світ навколо» 
14.15 «Модуль знань» 
15.00 Д/с «Неповторна 
природа» 15.30 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 16.00 «Чудова гра» 
16.30 БібліоFun 17.10 
«Світ навколо» 17.14 
«Букоголики» 17.45 Wise 
cow 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Пліч-о-пліч» 20.18 
Лайфхак українською 20.30 
Новини  20.50 «Схеми» 
21.23 «Своя земля» 22.25 
«Як дивитися кіно?» 

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
03.25 Новини

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

09.30, 11.25, 15.10, 23.15 Погода
09.40 Д/ц «Бюджетний 

відпочинок»
10.15 Скелетон. Кубок світу
11.35, 23.00 Лайфхак 

українською
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.35 Спільно
14.05 Д/ц «Неповторна природа»
15.25, 02.00 Біатлон. Кубок світу. 

Естафета 4х7.5 км. Чоловіки
17.00 Д/ц «Браво, шеф»
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
00.00 Телепродаж Тюсо

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку 6»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15, 22.25 «Ліга сміху»

00.35 «Розсміши коміка»

04.40 Т/с «Кандіс Ренуар – 

детектив із декрету»

13.20 Т/с «Було у батька 

два сини»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

17.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

18.45 Х-Фактор

22.20 Х/ф «Zolushka. ru»

00.40 Т/с «Коли ми вдома»

03.00 Зона ночі

05.20 Абзац

06.59, 08.19 Kids Time

07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»

02.15, 02.55 «Орел і Решка. 
Шопінг»

03.30, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.15 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедиці»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Живи та дай померти 
іншим»

12.00 «Новини»
14.50, 15.45, 16.45, 23.45 

«Речдок»
20.00 «Подробиці тижня»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 03.05, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 17.45 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф «У 

пошуках пригод»
14.20, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»
16.45 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.25 Скетч-шоу «На трьох» 
03.25 Великі авантюристи

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Рапунцель»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

12.45 Вечірка
15.15, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.45, 20.30 Танька і 
Володька

16.15 М/ф «Ріо»
18.00 4 весілля
21.00 М/ф «Ріо 2»
23.00 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
01.00 Панянка-

селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.00, 09.30 Зоряний шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00 Т/с «Клянуся 

любити тебе вічно»
23.20 Слідами
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08.20 Суперінтуїція 12+

13.50, 21.10 Варьяти 12+

19.00 Хто зверху? 12+

22.50 Х/ф «Супернянь 2»

00.30 Т/с «Гра престолів»
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СУБОТА 19 січня
06.00, 14.30 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
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, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00 На Часі: Гість

09.45 Час справедливості
10.00, 17.45 Життя в цифрі
10.15, 12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 

00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада: МІСТО
14.00 Євромакс
15.00 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
16.15 З Різдвом Христовим!
17.00 Все про спорт
19.00 Співай за мрію. Марафон
20.00 Європа в концертах
22.00 Х/ф «Ангел в сім’ї»
00.30 Коляда з Тетяною Ціхоцькою
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі» 08.00 «Ранок 
«Нової Волині» 09.34 
«Хто в домі хазяїн?» 
10.04 «Чудова гра» 
10.34 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.04 Д/ц 
«Таємниці підводного 
світу» 11.34 «Енеїда» 
(нова) 12.30 Двоколісні 
хроніки 12.50 Радіодень 
«Модуль знань» 13.30 
«Українська читанка» 
13.40, 19.16 Тема дня 
14.05 «Українська 
читанка» 14.14 
«Розсекречена історія» 
15.15 «Радіодень. 
Книжкова лавка» 16.09 
Вистава «Second love» 
18.04 «Сильна доля» 
19.00 Новини 19.48 
Лайфхак українською 
20.08 UA:Фольк 
21.00 МузLove 21.30 
NeoСцена 22.00 Д/ф 
«Сильна доля» 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.25, 

04.30 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Елементи»
11.15, 15.10, 03.50, 05.45 Погода
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Десять заповідей»
14.40 Д/ц «Неповторна природа»
15.25, 02.00 Біатлон. Кубок світу. V 

етап. Естафета 4х6 км. Жінки
16.55 По обіді шоу
17.55 Спільно
18.25 Т/с «Іспанська легенда»
19.55 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Промінь живий
22.30 Д/ц «Світ дикої природи»
22.55, 04.55 Світло
00.00 Телепродаж Тюсо
04.00 Букоголіки

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

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

дайджест»
12.15 Х/ф «Субота»
16.30, 22.30 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Скарби нації. 

Україна: повернення 
своєї історії»

00.15 «Світське життя 
Дайджест 2019»

01.20 «Розсміши коміка»
04.40 «Мультибарбара»

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
07.55 Караоке на 

Майдані
08.55 Все буде смачно!
09.55 Т/с «Одружити 

неможна 
помилувати»

14.00 Хата на тата 12+
19.00 Т/с «Кафе на 

Садовій»
22.50 Т/с «Добігти до 

себе»

03.09 Служба розшуку 
дітей

03.10 Зона ночі
05.00 Ревізор
07.00 Страсті за 

ревізором
09.50 Хто зверху? 12+

03.05 «Подробиці тижня»
04.45 «Top Shop»
05.25 «Готуємо разом»
06.35 «Чекай на мене»
08.20 Д/п «Від Різдва до 

Хрещення»
09.20 «Слово 

Предстоятеля»
09.30 Х/ф «Покровські 

ворота»
12.15 Х/ф «День весілля 

доведеться уточнити»
14.10 Т/с «Абатство 

Даунтон»
16.10 Т/с «Знайомство з 

батьками»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: Золоте 

око»
23.10 «Концерт Олі 

Полякової»
01.25 «Речдок»

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.00 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «47 ронінів»
22.15 Х/ф «Вікінги»
00.10 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»
03.15 Лабіринт. Містика 

поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
12.05 Х/ф «Невидима 

сестра»
13.30 4 весілля
17.00 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Сімейка У
23.00 Зірконавти
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15 Зоряний шлях
09.00, 15.20 Т/с «Таємне 

кохання»
17.00, 20.00 Т/с «Будинок 

надії»
22.00 Т/с «Трава під 

снігом»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI: Маямі»
03.45 Реальна містика
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16.00 М/ф «Супершістка»
18.10 Х/ф «Людина зі 

сталі»
21.00 Х/ф «Зелений 

Ліхтар»
23.10 Х/ф «Жінка-кішка»
01.20 Х/ф «Завзятий 

мачо»

НЕДІЛЯ 20 січня
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15, 05.45 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00 Х/ф «Ангел в сім’ї»
11.30 М/с «Черепашка Лулу»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 Співай за мрію. Марафон
15.00 Т/с «Різдво з Сімейкою Муді»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Завтра сьогодні
17.30 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00 Огляд світових подій
20.30 Глобал 3000
22.00 Х/ф «Дружина художника»
00.30 Різдво у Луцьку
01.00 Фестиваль вертепів
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

08.00 «Додолики» 08.20 
«Ранок «Нової Волині» 
09.34 «Хто в домі хазяїн?» 
10.04 «Чудова гра» 
10.34 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.04 Д/ц 
«Таємниці підводного 
світу» 11.34 «Енеїда» 
12.30 Двоколісні хроніки 
12.50 Радіодень «Модуль 
знань» 13.30 «Українська 
читанка» 13.39 Тема 
дня 14.05 «Українська 
читанка» 14.15 Д\ф 
«Незвідані шляхи» 15.10 
«Українська читанка» 
15.18 «Букоголики» 15.49 
Д/ф «Відкривай Україну» 
16.18 Д/ф «Чудова гра» 
16.48 «Хто в домі хазяїн?» 
17.23 Д/ф «Сильна доля» 
18.30 «Спільно» 19.00 
«Розсекречена історія» 
20.00 «Разом» 20.30 
#ВУкраїні 21.00 БібліоFun 
21.30 КіноWall 22.00 UA: 
Фольк (новий) 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 11.50, 14.00, 23.45, 02.20, 

03.50, 05.45 Погода
09.40 Х/ф «Десять заповідей»
11.20 Д/ц «Супер Чуття» вип. 3
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.10, 21.55 Біатлон. Кубок світу. V 

етап. Мас-стар 15 км. Чоловіки
14.05 #ВУКРАЇНІ
14.40 Перший на селі
15.10 Своя земля
15.35, 22.50 Біатлон. Кубок світу. V 

етап. Мас-стар 12.5 км. Жінки
16.25 UA:Біатлон. Студія
16.45 UA:Фольк
17.45 Т/с «Іспанська легенда»
21.25 з Майклом Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Розсекречена історія
03.25 Складна розмова
04.00 Букоголіки
04.55 Світло

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55, 11.10 «Світ 

навиворіт – 10: 
Бразилія»

12.40, 13.40 «Світ 
навиворіт – 8»

14.40 Х/ф «Швидкість»
17.00 Х/ф «Швидкість – 2: 

Круїз під контролем»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.10, 01.20 «Ліга сміху 

2018»
04.15 «Мультибарбара»

06.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.20 Хата на тата 12+
09.20 Все буде смачно!
10.20 Караоке на 

Майдані
12.10 Т/с «Кафе на 

Садовій»
16.05 Х-Фактор
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

05.00 Стендап-шоу
05.49, 07.04 Kids Time
05.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.05 М/ф 

«Супершістка»
09.15 Х/ф «Посейдон»
11.10 Х/ф «Жінка-

кішка»

02.50, 20.00 «Подробиці»
03.20 «Орел і Решка»
04.05, 10.00 «Орел і 

решка. Морський 
сезон 2»

04.50, 11.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 3 
сезон»

05.45 «Мультфільм»
06.10 Х/ф «Покровські 

ворота»
09.00 «Готуємо разом»
11.50 Т/с «Знайомство з 

батьками»
15.30 Х/ф «007: Золоте 

око»
18.00 Т/с «Велика 

маленька брехня»
20.30 Х/ф «007: Завтра 

не помре ніколи»
23.00 Х/ф «Області 

темряви»
01.00 «Речдок»

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.55, 12.45 Факти
06.20 Громадянська 

оборона
08.10 Антизомбі
10.05 Т/с «Відділ 44»
12.00, 13.00 Х/ф «У 

пошуках пригод»
14.25 Х/ф «47 ронінів»
16.50 Х/ф «Вікінги»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Конан-

варвар»
22.40 Х/ф «Геракл: 

Народження легенди»
00.30 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»
02.30 Лабіринт. Містика 

поруч
03.50 Т/с «Код 

Костянтина»

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф «Врятувати 

Землю»
13.45 Х/ф 

«Рапунцель»
15.00 4 весілля
17.00 М/ф «Ріо 2»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00, 00.30 Сімейка У
23.00 Зірконавти
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
08.50 Т/с «Будинок надії»
12.50 Т/с «Клянуся 

любити тебе вічно»
16.50, 21.00 Т/с «Бабка»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютой
20.00 Головна тема
23.20 Х/ф «Сильна 

слабка жінка»
01.10, 02.30 Історія 

одного злочину 16+
05.30 Реальна містика
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13.20 Х/ф «Людина зі 
сталі»

16.10 Х/ф «Зелений 
Ліхтар»

18.25 Х/ф «Хеллбой»
21.00 Х/ф «Темний 

лицар»
00.10 Х/ф 

«Перевертень»

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: 26612.
Наклад – згідно із замовленням.

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

Як любила казати старший економіст 
Клара Петрівна, в хорошого бухгалтера не 
сходиться тільки спідниця. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подружжя спілкується у вайбері: «Коха-
ний, дякую за квіти, вечерю я тобі відправи-
ла».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 у доброму ста-
ні (привезений з Польщі). Недорого. 
096-42-90-426, 067-79-08-629.

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.

 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.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

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

 Продам трактор Т-25 (привезений з 
Польщі), а також сільгоспінвентар до ньо-
го. 097-142-05-40.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам цегляний газифікова-
ний будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничів-
ського району. На подвір’ї – вода, великий 
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована 
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договір-
на. 097-344-15-62, 097-556-94-66.

 Продам будинок у м. Рожище. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне 
опалення, вода в будинку. Житловий стан. 
Замінено всі вікна. Є великий цегляний га-
раж та прибудинкові споруди, ставок. Усі 
деталі – телефоном. 068-139-63-12, 066-
881-81-00, Іра. Продам трикімнатний бу-
динок (81 м2) у Горохівському районі. Є газ, 
світло (3 фази), ванна. Біля будинку ко-
лодязь, 5 сараїв, льох, земельна ділянка 
(0,57 га). Ціна договірна. 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 забу-
дову (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищен-
ський р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 
(Сергій).

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

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 
землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 
099-768-14-53.

 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.

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-

Якщо у ковбасі знайшли м’ясо, значить, 
на виробництві стався нещасний випадок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вчора такої музики накачав у машину, 
просто вогонь. Залишилося тільки купити  
машину. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Діалог у кабінеті лікаря:
– Ви вірите в потойбіччя? 
– Лікарю, мені не подобається початок 

розмови. 



Щоб перетравити знання, треба поглинати їх з апетитом. Анатоль Франс
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КІНЕЦЬ СВІТУ 
НАСТАНЕ У 4006 РОЦІ
Італійський митець Леонардо да 
Вінчі передбачив кінець світу. Це 
з’ясувала фахівець із дослідження 
історії Ватикану Сабріна Сфорца 
Галіція. 

Як повідомляє «Урядовий кур’єр», 
дослідниця проаналізувала символи і 
знаки на полотні «Таємна вечеря». Сфор-
ца Галіція звернула увагу на певний сим-
волізм полотна – 24 літери латинського 
алфавіту, використані для представлен-
ня 24 годин дня. Є акцент автора на циф-
рі 3 – три вікна, три групи апостолів і так 
далі.

За допомогою знаків Зодіаку вона 
з’ясувала дату кінця світу. Він настане 
21 березня 4006 року. Цього дня поч-
неться всесвітній потоп, який триватиме 
до 1 листопада того ж року. Згідно з про-
гнозом, людство загине.

апокаліпсис

очевидне-неймовірне

ЩУР (1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 
2008)

Жовта Свиня просто в захваті від 
цілеспрямованості Щурів, які своєю 
чарівністю і неабияким розумом 
звикли домагатися кращого. Також 
2019 рік принесе купу можливос-
тей, використати які часом буде не-
легко. Найголовніше – визначитися, 
в якому напрямку варто рухатися, і 
відповідно до цього вкладати в до-
сягнення мети зусилля та ресурси. 
Протягом року з’явиться безліч та-
ємних шанувальників та наполегли-
вих залицяльників.

БИК (1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 
2009)

У 2019 році Бикам усміхнеться 
Купідон – рік буде сповнений лю-
бові, тепла, турботи і гармонії. Це 
чудовий період для створення сім’ї 
або зміцнення стосунків. У сфері 
фінансів Свинка також підготувала 
приємні сюрпризи. Однак наполег-
ливо рекомендує не забувати про 
поставлені завдання. Достатньо 
лише злегка відволіктися, як форту-
на повернеться до вас спиною. Не 
пропустіть свій шанс!

ТИГР (1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 
2010)

Для цього знака прийдешній 
рік стане часом випробувань. Якщо 
Тигри успішно їх подолають – гідна 
нагорода сама прийде в руки. Од-
нак, як і для більшості інших зна-
ків, велику небезпеку для Тигра 
становить лінь. Жовта Свиня може 
скористатися вашою апатією та по-
збавити вас приємних бонусів. На 
любовному фронті доля потішить 
новими знайомствами і фліртом. 
Хоча і він може перерости в довгі та 
серйозні стосунки.

КРОЛИК (КІТ) (1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011)

2019 рік стане для Кроликів 
часом змін. Люди, що народилися 
в рік Кролика, можуть бути занад-
то різкими, що може призвести до 
конфлікту й навіть втрати посади. 
Тому рекомендовано виховати 
в собі терпимість до чужих вад. 
Це стосується і царини кохання, 
де грубе слово може зруйнувати 
гармонію в стосунках. Уже в кінці 
зими Кролики відчують душевний 
підйом і натхнення. Саме тоді мож-
на спробувати кардинально змі-
нити професію, імідж, місце про-
живання...

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 
2012)

Мудрим представникам цього 
знака рік обіцяє ніжність і любов. 
У сімейних Драконів будуть пану-
вати гармонія й щастя. Приємні 
зміни відбудуться в житті самотніх 
представників знака, адже це рік 
доленосних зустрічей. І хоча шану-
вальників у вас достатньо – голов-
не вибрати ту саму потрібну люди-

ну. При цьому Дракону треба бути 
обережним: спочатку подумайте, а 
потім говоріть і робіть. Сильна емо-
ційність може зіпсувати стосунки з 
колегами та близькими.

ЗМІЯ (1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 
2013)

Для представників цього знака 
рік Свинки буде сприятливим в усіх 
сферах діяльності. Щоб отримати 
найкращі результати, ніколи не 
здавайтеся і сміливо заявляйте про 
себе! Будьте готові до складнощів у 
кінці зими або в першій половині 
весни. Можливо, ваші власні амбіції 
будуть летіти далеко попереду вас 
і завадять тримати здоровий робо-
чий темп. Обережність слід вияви-
ти і в любовній сфері: не надавайте 
великого значення випадковим зу-
стрічам.

КІНЬ (1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 
2014)

У рік Свинки цим людям можна 
трішки полінуватися. Досить вдава-
ти стоїчного гіганта-тягловоза, кра-
ще прислухайтеся до своїх бажань. 

Може, вам хочеться здійснити дов-
гоочікуваний переїзд або взятися за 
щось більш творче? Також на Коней 
чекає низка нових знайомств. Лю-
дина, яку зустрінете зовсім випад-
ково, здатна залишитися у вашому 
житті надовго.

ВІВЦЯ (КОЗА) (1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015)

У 2019-му Вівці стануть головни-
ми трудівниками, хоча і грошова 
компенсація буде гідною. Доля на-
дасть багато шансів, у тому числі і в 
любовній сфері. Але хай якою при-
хильною буде до вас фортуна, вам 
самим доведеться робити кроки 
для поліпшення життя. Загалом рік 
обіцяє бути стабільним, кардиналь-
них змін очікувати не варто.

МАВПА (1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 
2016)

Для Мавп 2019 рік буде ціка-
вим та яскравим. Така динаміка 
кому завгодно може запаморочити 
голову! Щоб не загубитися у вирі 
подій, важливі заходи плануйте за-
здалегідь, а своєму діловому колу 

  Лариса САДОВА
hroniky.com

крізь призму часу ЯКІ ХУСТКИ НОСИЛИ НА 
ВОЛИНІ СТО РОКІВ ТОМУ

З давніх-давен в 
Україні побутував 
звичай, за яким 

заміжні жінки мали 
ходити з покритою 
головою. Які ж хустки 
носили волинські 
молодиці сто років тому, 
як їх називали? 

Красивими та модними на 
початку ХХ століття в селі Бо-
рисковичі на Горохівщині були 
лядські хустинú – одноколірні 
теплі шерстяні хустки з китицями 
(френзлями). Таку хустку дарував 
багатий наречений нареченій на 
весілля. Вони коштували досить 
дорого, тому їх могли навіть по-
зичати.

Пізніше популярними були 
америкáнські хустинú – хустки з 
якісної цупкої тканини з квітчас-
тим чи геометричним візерун-
ком, які переважно надсилали 
з-за кордону, та особливий тип 
хустки – америкáнська ґурáлька, 
яка мала такі ж, як і американ-
ська хустина, тканину і візерунок, 
але була значно більшого роз-
міру. Особливо цінувалися такі 
хустки, які були з фрéнзлями – 

досить довгими китицями, з лю-
рексом – мали сріблясті блискучі 
нитки. Коштували такі хустки в 
радянський час недешево, понад 
90-100 радянських рублів, дістати 
їх також було складно. 

Дешевшими та доступніши-
ми були салісóві хустини, які 
були значно м’якшими на дотик, 
із квітчастим або геометричним 
візерунком (їх називали турець-
кими). Носили з такої ж тканини 
ґуралькú, які були поширеніши-
ми, ніж американські, проте і 

менш статусними. Ґуральки досі 
залишаються улюбленицями жі-
ноцтва на Різдво та зимові свята.

Буденними були перкальóві 
хустинú з тонкої бавовни, досить 
зручні у використанні, дещо свят-
ковішими вважалися газóві хуст-
ки з напівпрозорої тканини. 

Носили також ситцеві, батис-
тові, нейлонові, шерстяні, шовко-
ві хустки. В селі Антонівка Горо-
хівського району велику чорну 
хустку з китицями називали ма-
нашкою, у Борисковичах темну 

Жінки колгоспної ланки під час 
роботи (село Борисковичі), 1960 рік

hroniky.com

gazeta.ua

одноколірну – смутною  або хус-
тиною на піст, чорну хустку – жа-
лобною.

Хустку, яку дарував нарече-
ний нареченій на весіллі і якою 
покривали їй голову, називали 
шлюбною. Найчастіше на шлюб 
обирали білу або червону квіт-
часту хустку, салісову або аме-
риканську, шлюбною могла 
бути ґуралька або американ-
ська ґуралька. Шлюбна хустка 
обов’язково мала бути новою та 
яскравою, щоб життя нареченої 
складалося щасливо.

Основними способами 
зав’язування хустки були такі: 
зав’язати під бороду (вузол 
пов’язували під підборіддям), 
зав’язати під молодичку (вузол 
на потилиці, шия і нижня части-
на вух залишалися відкритими, 
хустка частково прикривала 
лоб), зав’язати назад (хустку 
пов’язували навколо шиї). Теплу 
хустку великого розміру могли 
пов’язувати кінцями (френзля-
ми) під спід – сховавши краї під 
верхній одяг або кінцями (френ-
злями) наверх – коли краї хустки 
пов’язували на верхній одяг. 
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Жовта Земляна Свиня – остання 
тотемна тварина в циклі з 12 років. 

У новому 2019-му ця тварина віщує 
успіх – кому на кар’єрній ниві, а 

кому на любовному фронті. Про 
це йдеться у східному гороскопі 

на 2019 рік від переможця «Битви 
екстрасенсів»-18 на телеканалі 

«СТБ» Каїна Крамера. 

Жовта Земляна Свиня – остання 
тотемна тварина в циклі з 12 років. 

У новому 2019-му ця тварина віщує 
успіх – кому на кар’єрній ниві, а 

кому на любовному фронті. Про 
це йдеться у східному гороскопі 

на 2019 рік від переможця «Битви 
екстрасенсів»-18 на телеканалі 

«СТБ» Каїна Крамера. 

приділяйте більше часу. На початку 
року на любовному фронті можуть 
бути деякі проблеми, але до літа все 
вирішиться якнайкраще. Головне – 
зберігати звичний темп життя і не 
брати на себе занадто багато.

ПІВЕНЬ (1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 
2017)

На представників цього знака 
чекає непростий рік. Півню дове-
деться попітніти. При цьому вашо-
му прибутку позаздрять всі конку-
ренти й колеги. Можливостей у рік 
Жовтої Свинки буде багато, потріб-
но лише визначитися з бажаннями. 
Щоб усе встигнути, намагайтеся 
грамотно розподіляти час. У любові 
сміливо покладайтеся на інтуїцію – 
вона не підведе.

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 
2018)

Собакам рік обіцяє удачу, хоча в 
бочці меду завжди знайдеться лож-
ка дьогтю. Будьте готові до дрібних 
конфліктів і нерозуміння, передо-
всім на роботі. Усе це можна подо-
лати, головне – запастися терпцем 
і бути мудрішими. Надмірне нерво-
ве напруження може зіграти злий 
жарт і позначитися на сімейному 
житті. Знайте, що кохана людина 
підтримає вас у важку хвилину.

СВИНЯ (КАБАН) (1935, 
1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019)

Саме цього року Свині можуть 
залагодити робочі моменти, на-
складати грошей, зберегти або 
створити родину. Здається, 2019 
рік створений саме для них! Однак 
пам’ятайте, що удача – непостійна 
подруга, тому беріть все й одразу. 
Якщо раніше Свинки крутили рома-
ни й літали в хмарах, то тепер саме 
час вгамуватися і подумати про сер-
йозні стосунки. Сімейним людям 
варто зміцнити шлюб.

Людство загине від потопу 
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