
ФІЛАРЕТ РАНІШЕ БУВ 
ПРОТИ АВТОКЕФАЛІЇ
Які зміни чекають на православ’я 
в Україні після отримання Томосу? 
Чи буде в державі самостійний 
патріархат? Адже із отриманням 
автокефалії предстоятелю 
Православної церкви України 
Епіфанію надано титул митрополита, а 
не патріарха. Тобто йдеться про пряму 
залежність від Константинополя.

МІЛЬЙОНЕР НА 
ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: З 
КИМ, ЯК І ЗА ЩО ШИКУЄ 
ГУБЕРНАТОР ВОЛИНІ
П’ять квартир, два маєтки, один з яких 
ще будують, шість земельних ділянок, 
два елітні авто, €70 тисяч готівки, 
півмільйона доларів і більш як мільйон 
гривень. Голова Волинської обласної 
державної адміністрації Олександр 
Савченко – такий собі мільйонер на 
державній службі.  
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слово не горобець

влада як діагноз
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Не минуло й місяця 
від створення 
Православної 

церкви України та тижня 
від отримання Томосу про 
автокефалію, як Президент 

Петро Порошенко вирушив у 
агітаційний тур. Саме Томос 
ліг в основу передвиборної 
кампанії нинішнього гаранта. 
А вона вже в розпалі, 
незважаючи на те, що 

Порошенко досі офіційно 
не оголосив про намір 
балотуватися на другий 
термін.

ДОМАШНІХ НАСИЛЬНИКІВ 
КАРАТИМУТЬ ТЮРМОЮ
70% українських жінок піддаються 
різним формам знущань та принижень. 
Цю жахливу статистику має 
виправити закон про криміналізацію 
домашнього насильства, що набув 
чинності 11 січня. Що чекає на тих, хто 
полюбляє знущатися з членів своєї 
сім’ї?

новація
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ШТУЧНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: 
ЧОМУ ВИКОНАВЧА 
ВЛАДА ЛИШИЛА 
ВОЛИНЬ БЕЗ ГРОШЕЙ

 читайте на стор. 5

«ПОРОХ ПІДМОКАЄ?»: 
В УКРОПІ РОЗПОВІЛИ 
ПРО ПЕРЕПОЛОХ 
ВЛАДИ ЧЕРЕЗ 
РЕКЛАМНІ БОРДИ

ВОЛИНЬ ВІДБУЛА 
ВІЗИТ ГАРАНТА
ПОРОШЕНКА З ТОМОС-ТУРОМ ДОБРОВІЛЬНО-
ПРИМУСОВО ЗУСТРІЧАЛИ БЮДЖЕТНИКИ

Житель села Глухи Василь Гурський 
п’ятнадцять років вирощує 

кавуни. Цьогоріч найбільший смугастик 
заважив 18 кілограмів. Та й решта 
вродили нічогенькі, тонну солодких 
ягід доводилося перевозити з поля 
і візком, і причіпом. Середня вага 
кожного становила 7-10 кілограмів.

аграрій

ЛЮБИТЕЛЬ СОЛОДКОЇ 
ЯГОДИ ПОСІЯВ... ГРИБИ
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руки золоті

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ СВІЙ 
ФЕН-ШУЙ – ТРИПІЛЬСЬКИЙ

Яскраві обереги від 
Жанни Миляшкевич 

є в багатьох країнах 
світу. Зали заокеанських 
ресторанів прикрашають 
ужиткові речі – сільнички, 
діжечки для меду, 
стилізовані ємності 
для спецій. Нащадки 
емігрантів охоче купують 
у свої помешкання 
яскраві підсвічники 
й тендітних янголят. 
Поціновувачі оберегів 
від волинської майстрині 
переконалися: глиняні 
вироби мають позитивну 
енергетику і приносять 
щастя. 
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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 Якщо потрібно грати, спочатку визнач три речі: правила, ставки і час, щоб вийти з гри. Китайська приказка

У МЕКСИЦІ – ПЕРЕСТРІЛКА
У мексиканському штаті Тамауліпас 9 січ-
ня сталася стрілянина між мексиканськи-
ми наркокартелями. 24 людини загинуло.
У КИТАЇ ЗАГИНУЛИ ГІРНИКИ
На вугільній шахті в китайському місті 
Шеньму 12 січня обвалилася покрівля. 
Мінімум 21 гірник загинув.
В ІРАНІ РОЗБИВСЯ ЛІТАК
14 січня в Ірані у результаті аварії вій-
ськового вантажного літака Boeing 707 
загинуло 15 з 16 осіб, які перебували на 
борту. Вижив лише бортінженер. Літак 
перевозив м’ясо з Киргизстану до Ірану.
В ІНДІЇ – МАСОВІ ПРОТЕСТИ
8 січня в Індії близько 200 мільйонів лю-
дей взяли участь у загальнонаціональ-
ному страйку. Мітингарі вимагали під-
вищення мінімальної зарплати і пенсії, 
посилення соціальних гарантій, захисту 
від безробіття.
ЄВРОПУ ТА США НАКРИЛО 
СНІГОМ
У Європі мінімум 21 людина загинула 
через негоду та сильні снігопади. Що-
найменше сім осіб загинуло від зимово-
го циклону у США. На Балканах вводять 
надзвичайний стан та закривають шко-
ли. Найскладнішою залишається ситу-
ація в баварських та австрійських Аль-
пах, які переживають найбільш сніжну 
зиму за останні 40 років.
У ФРАНЦІЇ – ПРОТЕСТИ
Нова хвиля протестів «жовтих жилетів» 
розпочалася у Франції 5 січня. Фіксують 
численні сутички поліції з протестуваль-
никами. Від початку протестів із середини 
листопада загинуло близько 10 людей.
УБИЛИ МЕРА ГДАНСЬКА
13 січня на сцені під час благодійного 
концерту на мера польського Гданська 
Павла Адамовича напав невідомий і 
вдарив його ножем у серце. Чоловік по-
мер у лікарні. Нападника затримано. У 
злочинця виявлено психічні розлади.
ВІДМИВАВ ГРОШІ У ПОЛЬЩІ
Прокуратура Любліна висунула обвину-
вачення громадянину України у відми-
ванні грошей на суму майже €850 тис. та 
в участі у міжнародній злочинній групі, 
яка незаконно одержувала відшкоду-
вання ПДВ.
ЄВРОПА ПРОСИТЬ ЗНЯТИ 
САНКЦІЇ З ФІРМ ДЕРИПАСКИ
Посли низки країн Європи закликали 
США скасувати санкції проти компаній 
En+ і «Русал», підконтрольних росій-
ському бізнесменові Олегу Дерипасці, 
який наближений до президента Росії 
Володимира Путіна.
ПУТІНСЬКОГО ОЛІГАРХА 
ЗАТРИМАЛИ З УКРАЇНСЬКИМ 
НАРДЕПОМ
В аеропорту мексиканського Канку-
на 7 січня затримали нардепа Андрія 
Іванчука (заступник голови «Народного 
фронту») і росіянина, путінського олі-
гарха Павла Фукса. Останнього внесено 
у міжнародний чорний лист. Іванчука 
відпустили, він пред’явив дипломатич-
ний паспорт. Фукс очікує рішення суду.
ШАТДАУН У США Б’Є РЕКОРДИ 
Часткове призупинення роботи уряду 
США стало найдовшим в історії країни 
та обійшло попередній рекорд – бю-
джетну кризу за президента Білла Клін-
тона, яка тривала 21 день. Президент 
Дональд Трамп відмовляється схвалити 
бюджет, якщо той не включатиме кошти 
на будівництво стіни на мексикансько-
му кордоні. Для цього Білий дім вимагає 
$5,7 млрд, на що демократи категорич-
но не погоджуються.
В ЄС ХОЧУТЬ ВІДКЛАСТИ 
BREXIT ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Євросоюз має намір до липня відкласти 
процес виходу Великобританії, оскіль-
ки там вважають, що британський пар-
ламент не підтримає угоду щодо Brexit 
прем’єр-міністра Терези Мей.
ПОМЕР АНАТОЛІЙ ЛУК’ЯНОВ 
Останній голова Верховної Ради СРСР, 
колишній депутат Держдуми РФ Анато-
лій Лук’янов помер у віці 88 років.

світова хроніка CЕЛЯНИ НЕ ПУСТИЛИ ДО CЕЛЯНИ НЕ ПУСТИЛИ ДО 
ХРАМУ ЄПИСКОПА НАФАНАЇЛАХРАМУ ЄПИСКОПА НАФАНАЇЛА

конфлікт 

ВИНЕСЛИ ІКОНИ 
З ЦЕРКВИ

ЗАБАГАТО ГОТІВКИ? 
ВИЛУЧИТИ!

гріх на душуна кордоні

З отриманням 
Томосу про 
автокефалію окремі 

віряни Московського 
патріархату  по всій 
Україні задумалися 
над тим, щоб перейти 
у Православну церкву 
України.

Наприклад, нещодавно жи-
телі села Красноволя Маневиць-
кого району не пустили до храму 
єпископа Луцького і Волинсько-
го УПЦ МП Нафанаїла. Про це у 
Facebook повідомив голова Ма-
невицької РДА Андрій Линдюк.

«У село Красноволя, грома-
да якого провела процедуру 
переходу в Православну церкву 
України, приїхав єпископ Во-
линський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з 
іншими священиками, я так ро-
зумію, щоб показати, що жодно-
го переходу нема. Але їх у храм 
місцеві жителі не допустили. 
Отже, остання спроба залишити 

громаду в Російській православ-
ній церкві не вдалася», – зазна-
чив чиновник.

Як інформує «Конкурент», 
речник Волинської єпархії Укра-
їнської православної церкви 

Московського патріархату Олег 
Точинський підтвердив, що подія 
мала місце.

«Там були не парафіяни гро-
мади УПЦ, а прихильники ПЦУ. 
Наших вірян, своїх односельців, 

вони до храму також не пусти-
ли», – зазначив Олег Точинський. 

За його словами, в селі зали-
шається близько 50 прихильни-
ків УПЦ, які стабільно відвідують 
храм.

«Ми вже подали заяву в полі-
цію, яка прибула на місце подій. 
Тепер, думаю, будемо проводити 
юридичний аналіз того, що ста-
лося», – пояснив він.

Зазначимо, в містечку Бе-
рестечко, що на Горохівщині, та-
кож відбувся перехід прихожан 
Свято-Троїцького собору в Пра-
вославну церкву України. Сталося 
це на зборах парафії. Настоятель 
собору, берестечківський благо-
чинний отець Дмитро Петрущак 
на ці збори не прийшов. Парафі-
яни хочуть, щоб настоятель пе-
реходив разом із громадою, але 
якщо відмовиться, будуть шукати 
нового священика.

У Красноволі й Берестечку 
віряни МП перейшли в ПЦУ

volyn.church.ua

П’ЯНА МАТІР ПОЗНУЩАЛАСЯ З НЕМОВЛЯТИ

НА ВОЛИНІ В ДТП ЗАГИНУВ ВІДОМИЙ 
СПОРТСМЕН

На Волині п’яна матір до напівсмерті побила 
свою новонароджену доньку, перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння. У дитини 
виявили страшні травми.

Як ідеться у вироку Горохівського районно-
го суду, інцидент трапився 28 грудня 2017 року. 
Наступного дня дівчинку було госпіталізовано 
в реанімаційне відділення Волинського об-
ласного дитячого територіального медичного 
об’єднання. У дитини було виявлено забій го-
ловного мозку, перелом правої тім’яної кістки, 
гематоми обличчя та голови, а також капсульну 
гематому печінки.

Обвинувачена свою вину у вчиненні зло-
чину визнала повністю. Більше того, жінка 
позбавлена батьківських прав відносно двох 
малолітніх дітей. Під час суду вона зауважила, 
що щиро розкаюється у вчиненому, та проси-
ла суворо її не карати, оскільки нині вагітна. 

Обговорюючи питання про вид та міру 
покарання стосовно обвинуваченої, суд вра-
ховував ступінь тяжкості злочину, який на-
лежить до категорії тяжких, дані про її особу і 
обставини, що пом’якшують та обтяжують по-
карання. Зрештою суд визнав жінку винною 
та призначив покарання у вигляді п’яти років 
позбавлення волі.

Вагітну горе-матір 
засудили на п’ять років

bukpravda.cv.ua

ЩОДНЯ МЕДИКИ ФІКСУЮТЬ ДО 30 ХВОРИХ НА КІР
пильнуйте

Кількість хворих на кір на Волині 
зростає. За останній тиждень захворіла 
понад сотня волинян проти дев’яноста 
випадків першого тижня року, передає 
«Суспільне».

За словами директорки обласного ла-
бораторного центру Наталії Янко, з початку 
року щодня в області реєструють від 20 до 
30 хворих. За перші два тижні 2019 року на 
Волині зафіксовано 193 випадки недуги. 

«Минулоріч зареєстровано 2371 випа-
док. І щодня у нас реєструють від 20 до 30 
випадків захворюваності на кір. Хочу звер-

нути увагу, що серед хворих збільшився 
відсоток дорослих, він становить близько 
50%. Серед дітей найбільш ураженими є 
малюки від 1 до 4 років. Єдиний спосіб вбе-
регтися від кору – щеплення», – пояснила 
Наталія Янко.

Проте не завжди щеплення є гарантією, 
що людина не занедужає на кір.

«Приблизно в 15% людей, які отримали 
щеплення, може не вироблятися імунітет. 
Бувало й таке, що батьки просили у лікарів 
довідки для садочків, хоча насправді щеп-
лення не робили», – пояснює медик. Від кору захистить щеплення

poglyad.tv

кров холоне

нещастя

За останній тиждень на Волині 
трапилися три смертельні ДТП.

15 січня на автошляху між селами Про-
мінь та Полонка Луцького району 42-річний 
водій на Toyota Prado наїхав на 18-річного 
пішохода. Хлопець загинув.

Ще одна ДТП сталася 9 січня поблизу 
села Ростань Шацького району. Як повідом-
ляють у поліції, автомобіль Audi A6 з’їхав у 
кювет та врізався в дерево. За кермом був 
20-річний житель цього ж району. Від отри-
маних травм він помер у швидкій.

У селі Смолява на Горохівщині 
обікрали церкву. Сліди зламу і 
зникнення цінних ікон виявили 
вранці 13 січня, коли відкривали 
храм на службу.

У церкві Святого Архістратига Ми-
хаїла зберігалися старовинні ікони, 
яким понад 200 років. Саме ці образи 
потрапили до рук зловмисників, пише 
«Район.Горохів».

Злодії працювали в рукавичках, 
украли тільки полотна, вирізавши їх з 
рам, які залишили на місці злочину.

Житель Рівненської області смугою 
спрощеного митного контролю «зелений 
коридор» пункту пропуску «Ягодин» 
намагався вивезти у Польщу надмір 
валюти в €6 тис.

Волинські митники виявили її в бардачку 
автомобіля під час огляду, повідомляє прес-
служба Волинської митниці ДФС.

Чоловік загалом мав при собі €16 тис., хоча 
постанова НБУ визначає межу дозволеної до ви-
везення готівки в еквіваленті до €10 тис.

Документів, що підтверджують зняття готівки з 
рахунків у банках чи інших фінансових установах, 
громадянин надати не зміг. Відтак йому залишили 
норму, а решту – €6 тис. (за курсом НБУ – понад 195 

Страшна ДТП за участю легковика та 
мікроавтобуса сталася 12 січня поблизу 
села Свидники Ковельського району. Ав-
томобіль KIA Ceed зіткнувся з Volkswagen 
Т4. У результаті загинув 35-річний водій 
Volkswagen Т4. Загиблим виявився відомий 
баскетболіст з Коломиї Андрій Романиця. 
Його 32-річну дружину та водія Volkswagen 
T4 госпіталізували в реанімацію Ковель-
ського міськрайонного територіального 
медичного об’єднання. 

тис. грн) – тимчасово вилучено до рішення суду.
Відповідно до Митного кодексу, за таке пра-

вопорушення передбачено накладення штра-
фу в розмірі 100% вартості вилученого товару 
з його конфіскацією.

На жаль, аварій на 
дорогах не меншає

У чоловіка вилучили €6 тисяч

vl.npu.gov.ua

rivnepost.rv.ua
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Рухаймося вперед із сильною та невсипущою вірою. Франклін Рузвельт

ГАЗ ПОДОРОЖЧАЄ
Україна взяла на себе зобов’язання пе-
ред МВФ підвищити ціну на газ для на-
селення на 15% з 1 травня 2019 року, а 
також з 2020 року прирівняти ціни до 
ринкових.
УКРАЇНЦІ БІДНІЮТЬ
За 2018 рік дохід 14 мільйонів українців 
став меншим, ніж прожитковий міні-
мум – 1853 грн. 33,9% громадян України 
живуть за межею бідності.
ЄВРОБЛЯХИ РОЗМИТНЮЮТЬ
З 25 листопада до 10 січня сума над-
ходжень до бюджету від митного 
оформлення автомобілів на іноземній 
реєстрації склала 1,566 млрд грн. Піль-
говий період розмитнення авто на єв-
рономерах закінчиться 22 лютого і його 
продов ження не планують.
ДЕСЯТКИ УКРАЇНЦІВ 
ЗАМЕРЗЛИ
З 12 грудня до 8 січня в Україні до мед-
закладів звернулися 1037 людей, які 
постраждали від переохолоджень та 
обморожень. Через загальне переохо-
лодження померло 64 людини.
МІЛЬЙОНИ – НА ПОЛІТИЧНУ 
РЕКЛАМУ
Кандидати в Президенти витрачатимуть 
за секунду політичної реклами на теле-
баченні до 5658 грн, а хвилинний ролик 
обійдеться їм у більш ніж 300 тис. грн. 
В Україні 31 березня відбудуться вибо-
ри Президента, а 27 жовтня – депутатів 
Верховної Ради.
ГОЛОВА СТАВРОПІГІЇ – 
З ЛУЦЬКА
Священний синод Вселенського патрі-
архату призначив головою Ставропігії 
Вселенської патріархії (представництво 
Константинополя в Києві), що розміщу-
ється в Андріївській церкві, священика 
з Луцька – архімандрита Михайла Ані-
щенка, який свого часу служив у храмі 
Всіх Святих землі Волинської УПЦ МП.
НАД МАЄТКОМ ПОРОШЕНКА – 
НЕ ЛІТАТИ 
В Україні офіційно заборонили запус-
кати безпілотники над маєтками Петра 
Порошенка, його друзів і політичних со-
ратників, а також на Донбасі і в Криму.
У НАТО – ПРИСКОРЕНО 
У НАТО відпрацьовують питання про 
прискорений вступ до нього України, за-
явив міністр оборони Степан Полторак.
УКРАЇНА ЕКСПОРТУЄ ДО ЄС 
Україна стала одним з п’яти найбільших 
експортерів аграрної продукції до кра-
їн ЄС.
ЗАТРИМАЛИ НАЙМАНЦЯ ФСБ
СБУ затримала чоловіка, який за вка-
зівками російських спецслужб готував 
теракти до  президентських виборів в 
Україні. Він закупив бойові гранати та 11 
пістолетів на  $5250.
ПОРОШЕНКО Й ФІЛАРЕТ 
ОБМІНЯЛИСЯ НАГОРОДАМИ
Петро Порошенко вручив Філарету 
звання Героя України, хоча Президент 
не має права самостійно ухвалювати 
таке рішення. Натомість Патріарх Філа-
рет вручив Президентові Петру Поро-
шенку орден Андрія Первозванного.
В «УКРЗАЛІЗНИЦІ» – 
НОВИЙ ГОЛОВА
Кабмін на три роки призначив Євгена 
Кравцова головою правління «Укрзаліз-
ниці». До цього він був в. о. голови прав-
ління «Укрзалізниці».
ВОЄННИЙ СТАН ЗАСЕКРЕЧЕНО 
Адміністрація Президента засекретила 
документ про виконання президент-
ського указу про введення в 10 облас-
тях воєнного стану.
ЗАПРОВАДЖЕНО НОВІ 
СТАНДАРТИ ДЕРЕВИНИ
Якщо раніше ділову деревину (лісома-
теріали круглі) в Україні розподіляли на 
три сорти й вона мала низку сортимен-
тів за призначенням, то з 2019 року, як 
і в європейських країнах, її будуть роз-
різняти лише за якістю.
УКРАЇНЦІ ВИЇЖДЖАЮТЬ 
Міжнародний валютний фонд нараху-
вав близько трьох мільйонів українців, 
які працюють за кордоном.

українська хроніка

феміда

СУДЯТЬ БАНДУ, ЯКА СКОЇЛА СЕРІЮ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВСУДЯТЬ БАНДУ, ЯКА СКОЇЛА СЕРІЮ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

СПІЙМАЛИ ТОРГОВЦЯ ЗБРОЄЮСПІЙМАЛИ ТОРГОВЦЯ ЗБРОЄЮсумнівний промисел

Вилучено товару на 10 мільйонів

ПРОДАВАЛИ АВТОЗАПЧАСТИНИ ПРОДАВАЛИ АВТОЗАПЧАСТИНИ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

поза законом

На Волині викрили незаконну 
діяльність з продажу автозапчастин 
через інтернет.

Як повідомили у ГУ ДФС Волині, в 
рамках операції «Мережа» співробітники 
податкової міліції під час обшуків вилу-
чили автозапчастини, які реалізовували 
через інтернет без відображення даних 
фінансово-господарських опера цій у бух-
галтерському обліку й сплати відповідних 
податків.

У рамках кримінального провадження 
за фактом вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 
ККУ (ухилення від сплати податків, зборів), 

vl.sfs.gov.ua

В обласному центрі Волині 
до двох років умовного 
покарання засудили чоловіка, 

який на прохання загиблого 
нині атовця зберігав цілий 
арсенал зброї, зокрема кулемет 
Калашникова, гранату та більш як 
тисячу патронів.

Як йдеться у вироку Луцького міськра-
йонного суду, обвинувачений на прохання 
чоловіка, який загинув 22 грудня 2016 року в 
АТО, прийняв на незаконне зберігання бойо-
ву нарізну автоматичну вогнепальну зброю.

З метою уникнення викриття у вчиненні 
кримінального правопорушення обвинуваче-
ний спочатку перемістив зброю та боєприпа-
си до лісового масиву поблизу Луцька, а потім 
частину патронів сховав серед бетонних плит 
на вулиці Даньшина. Однак у квітні 2018 року 
протиправну діяльність чоловіка припинили 
співробітники обласного УСБУ.

У суді між прокурором та обвинуваченим 
було укладено угоду про визнання винува-
тості. Чоловіку присудили чотири роки по-
збавлення волі, однак одразу ж звільнили від 
покарання, якщо протягом двох років він не 
вчинить нового злочину.

До слова, днями в Луцьку затримали луча-
нина, який систематично збував вогнепальну 
зброю (пістолети, перероблені під бойові з 
травматичних). Його викрили й затримали під 
час чергового відправлення зброї (цього разу 
пістолета Макарова) до іншої області. 

Як повідомили в прокуратурі, за результа-
тами обшуку вдома у громадянина виявлено 
та вилучено токарний станок, заготовки для 
виготовлення пістолетів, їх окремі частини та 
набої. Чоловік відповідатиме перед законом 
за незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинами, а 
також за незаконне виготовлення й перероб-
ку вогнепальної зброї.

vol.gp.gov.ua

Вдома у ділка виявлено 
засоби для виробництва зброї

оперативники та слідчі управління фінан-
сових розслідувань під процесуальним 
керівництвом співробітників прокуратури 
Волинської області на підставі ухвал Луць-
кого міськрайонного суду провели майже 
одночасно п’ять обшуків.

Правоохоронці виявили та вилучи-
ли документи фінан сово-господарської 
діяльності сумнівного підприємства, 
комп’ютерну техніку, кошти, а також то-
вар – автозапчастини. Орієнтовна вар-
тість вилучених товаро-матеріальних 
цінностей становить 10 млн грн. Триває 
слідство.

Волинські слідчі 
детективи завершили 
досудове розслідування в 
кримінальному провадженні 
стосовно групи із шести осіб, 
які скоїли серію розбійних 
нападів у Волинській, 
Івано-Франківській та 
Тернопільській областях. 

Загалом зловмисники завдали 
потерпілим збитків на понад 2 млн 
грн. Правопорушникам загрожує 
покарання від 8 до 15 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна, 
повідомили у волинській поліції.

Нагадаємо, у ніч на 21 берез-
ня в селі Воютин Луцького району 

зловмисники у масках проник ли 
в будинок місцевої жительки й 
напали на неї. Поліцейські опера-
тивно затримали розбійників.

Під час досудового слідства 
було встановлено їх причетність 
до скоєння ще чотирьох роз-
бійних нападів, незаконного по-

водження зі зброєю. Окрім того, 
зловмисникам інкриміновано 
опір працівникам правоохорон-
них органів під час затримання.

Слідчі детективи оголосили 
їм про підозру у скоєнні низки 
кримінальних злочинів. Міру по-
карання бандитам обере суд.

біда

ЗАГИНУЛИ НА РОБОТІЗАГИНУЛИ НА РОБОТІ
Днями на Волині трапилося два нещастя. 
У Ковелі загинув оператор котельні, 
а в Нововолинську на підприємстві 
смертельно травмувався працівник. 

4 січня смертельний нещасний ви-
падок трапився у виробничій дільниці 
котельні ТОВ «ВОЛМА» в Ковелі. Опера-
тор котельні отримав травми, несумісні з 
життям, інформує Управління Держпраці 
області. 

А 13 січня на підприємстві в Нововолин-
ську загинув 21-річний житель Володимира-
Волинського. Під час роботи працівник під-
приємства потрапив під конвеєрну стрічку. 
Від отриманих травм чоловік загинув на 
місці.

контрабанда БІЛОРУСЬКІ ЦИГАРКИ БІЛОРУСЬКІ ЦИГАРКИ 
КОНФІСКУВАЛИ НА КОНФІСКУВАЛИ НА 
КОРДОНІКОРДОНІ

Волинські митники на посту 
«Доманово» запобігли контрабанді 
великої партії білоруських цигарок.

60 тисяч пачок тютюнових виробів мар-
ки «NZ 10» виробництва Гродненської тютю-
нової фабрики «Неман» з акцизними марка-
ми Білорусі, але без акцизних марок України 
були приховані серед тепло- та звукоізоля-
ційних матів. Їхня вартість – 1 млн 404 тис. 
грн, повідомили в обласній прокуратурі.

Контрабанду перевозив громадянин Бі-
лорусі, який працює водієм-експедитором 
перевізника. Він виконував замовлення 
щодо постачання партії матів українському 
покупцю. 

Відповідно до Митного кодексу, пере-
міщення товарів у спосіб, що утруднює їх 
виявлення, тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі 100% вартості предметів 
правопорушення з конфіскацією товару. 
Цигарки вилучено. Далі – справа за судом.

vol.gp.gov.ua

Вартість вилученого – 
майже півтора мільйона 

кримінал

НАХІМІЧИВ ІЗ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИНАХІМІЧИВ ІЗ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ
Посадовця Волинського обласного 
дитячого територіального медичного 
об’єднання підозрюють у розтраті 
400 тис. грн бюджетних коштів.

Під процесуальним керівництвом про-
куратури Волинської області слідчі слідчого 

управління Головного управління Націо-
нальної поліції в області за оперативного 
супроводження працівників Управління 
захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Нацполіції України зібрали до-
статньо доказів, на підставі яких оголошено 
про підозру в розтраті у великих розмірах 
майна шляхом зловживання службовим 
становищем (кримінальне правопорушен-
ня, передбачене ч. 4 ст. 191 ККУ) одному з 
керівників обласного дитячого територі-
ального медичного об’єднання.

Посадовець допустив розтрату бюджет-
них коштів, перерахувавши їх суб’єкту гос-
подарювання за роботи, які не було викона-
но. Триває досудове розслідування.

Посадовець пустив 
за вітром 400 тисяч

vsim
.ua

правосуддя

ЗА ПІДПАЛ ДОМУ ЗА ПІДПАЛ ДОМУ 
МОЛИТВИ – ПІД СУДМОЛИТВИ – ПІД СУД

27-річний житель села Ярівка 
Горохівського району постане перед 
судом.

Як інформує прокуратура області, 14 лис-
топада нетверезий молодик на АЗС у Горохові 
викрав дві пачки цигарок та втік, не заплатив-
ши за них.

Діставшись до рідного села, уже вночі 
15 листопада чоловік прихопив оберемок 
соломи, поклав його під двері Дому мо-
литви релігійної громади «Християн віри 
Євангельської» та підпалив. Споруда не 
згоріла лиш тому, що жителі села поміти-
ли пожежу й загасили її. Зловмисник же з 
місця злочину втік. Діями молодика релі-
гійній громаді завдано майнової шкоди на 
10 тис. грн. 
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Я хочу повне меню на тарілці. Десмонд Тут
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резонанс

  Борис ХВИЦЬ

Не минуло й місяця 
від створення 
Православної 

церкви України та тижня 
від отримання Томосу 
про автокефалію, 
як Президент Петро 
Порошенко вирушив у 
агітаційний тур. Саме 
Томос ліг в основу 
передвиборної кампанії 
нинішнього гаранта. 
А вона вже в розпалі, 
незважаючи на те, 
що Порошенко досі 
офіційно не оголосив 
про намір балотуватися 
на другий термін.

Так званий Томос-тур стартував 
10 січня з Рівного. Саме так охрес-
тили серію поїздок регіонами з 
метою піару отримання Україною 
церковної автокефалії. У Томос-
турі Порошенка супроводжує пат-
ріарх Філарет. Схоже, владу ніяк 
не бентежить той факт, що нову 
церкву поки не визнали у світово-
му православ’ї.

Волиняни очікували прибуття 
глави держави Петра Порошенка 
цілий тиждень. Спершу візит гаран-
та планували на 11 січня, утім зреш-
тою Президент прибув на Волинь 
15 січня. Як і очікувалося, головний 
акцент президентського візиту на 
Волинь було зроблено на тому ж 
таки Томосі. Церковний документ 
мандрує разом із Порошенком та 
Філаретом.

Першим у Свято-Троїцький со-
бор, звідки й почався волинський 
Томос-тур, прибув Філарет. Прези-
дент спізнився, його літак призем-
лився на військовому аеродромі 
майже о 12:00. Вже за півгодини 
Порошенко прибув на місце й взяв 
участь у богослужінні. Лучани зу-
стрічали гаранта по-різному: акти-

ВОЛИНЬ ВІДБУЛА 
ВІЗИТ ГАРАНТА
ПОРОШЕНКА З ТОМОС-ТУРОМ ДОБРОВІЛЬНО-
ПРИМУСОВО ЗУСТРІЧАЛИ БЮДЖЕТНИКИ

нечисті на руку МІЛЬЯРДИ НА ПІДКУП: ДЛЯ ПОРОШЕНКА 
ОРГАНІЗОВУЮТЬ СКУПОВУВАННЯ ГОЛОСІВНапередодні 

президентських виборів 
політична ситуація на 
Волині загострюється, а 
передвиборча кампанія 
з кожним днем стає все 
цинічнішою. Українці 
ледве зводять кінці 
з кінцями, натомість 
доходи Президента та 
його соратників тільки 
зростають. 

За 2018 рік Петро Порошенко за-
робив понад мільярд гривень. Ство-
рюється враження, що влада готова 
на все, аби утриматися біля керма й 
надалі грабувати країну та народ. 

У містах і селах області органі-
зовують масовий підкуп виборців. 
Зокрема проводять так зване ан-
кетування, за що людям платять по 

«Особа отримує визначену суму 
і завдання – знайти 10-20 людей, 
яким уже роздають гроші. Ціна го-
лосу – 300-500 грн, а для родичів, 
сусідів, кумів – 1000 грн. У групи 
входять місцеві п’янички й алкого-
ліки, байдужі до результатів голо-
сування люди та просто ті, хто хоче 
заробити на халяву гроші», – розпо-
вів він. 

Політик зазначив, що в цій схе-
мі все продумано, адже на базово-
му рівні все роблять прості бідні 
люди, влада й адмінресурс тут ніби 
не присутні, але вони кришують ці 
справи.

«Десятникам нав’язують пози-
цію про безвідповідальність цього 

процесу за принципом «всіх не по-
садять», мовляв, хто вас чіпатиме, 
влада ж наша...» – коментує Горба-
тюк.

Схожа ситуація й у Луцьку, де 
виборців вербують голови ОСББ. 
Вони обдзвонюють людей, пропо-
нують працювати на виборах та 
підтримати «Солідарність», за що 
обіцяють 500 грн. Крім того, маючи 
чималий адмінресурс, влада навіть 
учителів примушує йти від хати до 
хати з агітацією за Порошенка.

Сьогодні громадянам час замис-
литися: варто далі терпіти грабунок 
під патріотичними та релігійними 
гаслами чи все ж пора змінюватися 
самим і змінювати свою країну?..

Аби приховати це, людей висаджу-
вали не в самісінькому центрі, а 
поблизу.

Спершу до присутніх у соборі 
звернувся Філарет, який зазначив, 
що Україна 25 років чекала автоке-
фалії: «Дякуємо Богу за те, що надав 
нам незалежність і створив умови 
для того, аби Вселенський патрі-
арх зважився на цей крок усупереч 
Москві». Також Філарет наголосив 
на тому, що нині потрібно проси-
ти у Всевишнього, аби Він допоміг 
об’єднати українське православ’я, 
адже іншого шляху нема.

По тому слово взяв Петро Поро-
шенко, закликавши усіх прихожан 
церков Московського патріархату, 
де службу розпочинають молитвою 
за патріарха Кирила, покаятися. 
«Надання автокефалії – справжнє 
диво для нашого народу», – заявив 
Президент.

Відтак гарант побував у Ківер-
цях та Рожищі, де також масовку 
створювали бюджетники. У рай-
центрах Порошенко відзначився 
фактично однаковими передви-
борними промовами. У своїх спі-
чах увагу, ясна річ, акцентував в 
основному на Томосі. Серед іншо-
го хіба заявив, що Туреччина по-
стачатиме Україні бойові ударні 
безпілотники, мовляв, у Стамбулі 
вдалося досягти не лише церков-
них цілей. А ще Президент заявив, 
що отримання Томосу є навіть 
важливішою перемогою, ніж пере-
мога на фронті. 

Сценарій в обох райцентрах 
був аналогічним: спершу зустріч 
«прихильників» біля будинку куль-
тури, потім виступ для обраних 
у приміщенні, фотографування й 
братання на вулиці. Питань мінімум 
й усі зручні. До слова, у Луцьку пре-
зидентська охорона миттєво при-
брала блогера, який просто хотів 
запитати в Порошенка про те, чи 
існує ще УПЦ КП.

Не обійшлося й без інцидентів: 
журналістів «Волинських Новин» та 
телеканалу «Аверс», попередньо 
акредитованих, на впустили у буди-
нок культури в Ківерцях, пояснив-
ши, що їх буцімто нема у списках. 
Неугодних просто позбулися, без-
підставно і незаконно.

***
Скільки може коштувати пре-

зидентський Томос-тур державою? 
Мільйони, десятки мільйонів гро-
шей платників податків. Невже 
гарант не знає, що повноваження 
і функції Президента, гарантова-
ні Конституцією, не надають йому 
права їздити країною, щоб демон-
струвати, показувати, оспівувати, 
молитися, інформувати про Томос 
для Православної церкви в Україні. 
Тема релігії й духовного розвитку 
все таки аж ніяк не в компетенції 
Президента. Церква поза політи-
кою? Аякже. 

1000 грн, натомість змушують під-
писати особисте зобов’язання ви-
борця, що деякі люди сприймають 
як зобов’язання голосувати за чин-
ного гаранта. 

Схему агітаційної піраміди роз-
крив волинський екс-нардеп Ана-
толій Горбатюк, розповівши, що на 
Волині процвітає мережевий мар-
кетинг підкупу виборців від БПП.

Масовий підкуп виборців уже розпочався

вісти прийшли із плакатами з на-
тяками на резонансні корупційні 
скандали та убивства, а дехто навіть 
цілував руки. 

Влада всерйоз готувалася до 
прийому ревізора зі столиці. І не 
лише латанням асфальту й розчи-
щенням доріг від снігу, а найперше 
командою підтримки. Щоправда, 
підтримки примусової. За давньою 
доброю традицією, до працівни-
ків бюджетної сфери застосували 
адмінресурс. Більше того, жур-
налісти помітили людей, які мали 
заздалегідь складені списки й фік-
сували, хто прибув на зустріч із га-
рантом. До Луцька задля масовки з 
районів звезли сотні бюджетників. 
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У Томос-турі Порошенка супроводжує пат ріарх Філарет

Президент дозволив собі заявити, що отримання Томосу 
є навіть важливішою перемогою, ніж перемога на фронті

Гаранта зустрічала масовка
У райцентрах Порошенко відзначився фактично 
однаковими передвиборними промовами
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  Наталка ПОЛІЩУК
ТРК «Аверс»

влада як діагноз

з перших уст

МІЛЬЙОНЕР НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: 
З КИМ, ЯК І ЗА ЩО ШИКУЄ ГУБЕРНАТОР ВОЛИНІ

П’ять квартир, два 
маєтки, один з яких 
ще будують, шість 

земельних ділянок, два 
елітні авто, €70 тисяч 
готівки, півмільйона 
доларів і більш як мільйон 
гривень. А ще – три дорогі 
швейцарські годинники 
і невідомо скільки 
дорогоцінних металів 
та ювелірних прикрас. 
Голова Волинської обласної 
державної адміністрації 
Олександр Савченко – 
такий собі мільйонер на 
державній службі. Проте 
пояснити, де взялося усе 
це майно, йому складно.

Голова Волинської обласної 
державної адміністрації Олександр 
Савченко має чарівну банківську 
картку, з якої знімає гроші. Хто їх 
туди кладе, не каже. Можливо, він їх 
заробляє. Адже державних зарплат, 
які можуть забезпечити сотні тисяч 
доларів готівки, просто не існує. Але, 
як виявляється, в державі не існує, а 
в декларації Олександра Савченка 

баба Яга проти

  Алла САДЕЦЬКА

На власників рекламних площ, на 
яких розмістили фото нардепа 
Олександра Шевченка, тиснуть 
місцева влада і силовики. А все 
через фразу «гарантую прибрати 
порох з нашої оселі», яка в колах 
місцевих чиновників і Адміністрації 
Президента спричинила переполох.

«Днями в багатьох регіонах країни 
з’явилися білборди народного депутата Олек-
сандра Шевченка, що став переможцем пре-
зидентських праймеріз УКРОПу. Його слоган 
«Прибрати порох з нашої оселі» наробив чима-
лого переполоху в колах місцевих чиновників, 
депутатів від БПП й навіть Адміністрації чинно-
го гаранта. Одне з двох: або згадані чиновники 
надто глибоко вчиталися в текст і побачили у 
ньому якісь приховані смисли, або ж вловили 
певні алюзії на прізвисько, яким самі повсякчас 
називають Президента. Певно, сум’яття зросло 
ще й через слабке володіння українською мо-
вою. Бо ж, якщо зазирнути до тлумачного слов-
ника, стане зрозуміло, що «порох» – це пил або 
курява», – повідомили в партії УКРОП.

«ПОРОХ ПІДМОКАЄ?»: В УКРОПІ 
РОЗПОВІЛИ ПРО ПЕРЕПОЛОХ 
ВЛАДИ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМНІ БОРДИ

Зрештою власники рекламних площ по-
чали отримувати погрози від місцевих можно-
владців і представників СБУ з вимогою припи-
нити розміщення піар-матеріалу.

«З огляду на це, УКРОП звертається до Пет-
ра Порошенка з наполегливим проханням не 
повторювати помилок свого попередника, 
який безліч разів наступав на горло україн-

ській демократії. Подібні кроки опускають і так 
невисоку репутацію українського інституту 
президентства до нульового рівня», – йдеться 
у повідомленні.

На борди відреагували й місцеві політики. 
Зокрема, як пише «Під Прицілом», очільник во-
линського осередку пропрезидентської сили 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван 
Мирка дозволив собі відкрите хамство і по-
справжньому ниці висловлювання на адресу 
кандидата в президенти Олександра Шевчен-
ка. Не знайшовши аргументів для конструктив-
ної критики, Мирка опустився до обговорення 
його зовнішності. Політик дорікнув Шевченку, 
що той нібито «живе суто за рахунок держав-
них грошей на будівництво доріг». Проте не 
пригадав, як сам нещодавно із ганьбою поки-
нув посаду головного дорожника Волині. Ще 
три місяці тому чиновником цікавилося НАБУ, 
проте коли він очолив обласну «Солідарність», 
питання раптово зникли.

  Анна ВОЛОЩУК

Голова Волинської обласної 
державної адміністрації 

Олександр Савченко подав позов 
до суду з метою оскарження 
рішення обласної ради «Про 
обласний бюджет на 2019 рік».

Через такі дії головний фінансовий до-
кумент області тепер повністю заблоковано. І 
його виконання, а отже, фінансування видат-
ків – під питанням.

Про роботу бюджетної комісії, звинува-
чення від облдержадміністрації, а також про 
те, яких наслідків чекати волинянам від бло-
кування бюджету, в ефірі телеканалу «Аверс» 
розповіли заступник голови бюджетної комісії, 
укропівець Михайло Імберовський та голова 
фракції «УКРОП» в облраді Вячеслав Рубльов.

Нагадаємо, на 22-й черговій сесії Волин-
ської облради депутатський корпус ухвалив 
головний бюджетний документ області на 
2019 рік. Михайло Імберовський розповів, що 
зміни, які внесли депутати до проекту бюджету 
облдержадміністрації, не перевищували 0,3%, 
а тому досить цинічно нині говорити про по-
рушення.

«Щодо звинувачень у тому, що обласна 
рада ухвалила бюджет із порушеннями або 
«відібрала» у когось кошти, то це абсолютна 
нісенітниця. І щоби не бути голослівним, слід 
звернутися до конкретних зразків та цифр. 

Зок рема, чимало запитань виникло щодо не-
дофінансування спорту. Департамент фізичної 
культури і спорту фінансується суто з обласно-
го бюджету. Цьогоріч облдержадміністрація 
передбачила на розвиток спорту 47 мільйо-
нів. Депутатський корпус ухвалив рішення за-
брати 5 мільйонів, адже не отримали чіткого 
роз’яснення, на що саме будуть спрямовані 
кошти. У лютому, отримавши кошториси, ми 
планували додати згадані кошти. Натомість ад-
міністрація у проекті бюджету не передбачила 
грошей на програму соціального захисту насе-
лення. Це так звані кошти з депутатських фон-
дів, що їх виділяють людям, які звертаються до 
депутатів, бо потребують допомоги на лікуван-
ня, або ж потрапили у скрутні життєві обстави-
ни. Після правок сума так званих депутатських 
коштів становить 6,4 мільйона гривень. У цьо-
му облдержадміністрація вбачає порушен-
ня?» – дивується депутат Волиньради.

«Завдяки грошам із депутатських фондів 
ми рятуємо життя людей. До нас звертаються ті, 
кому потрібні гроші на лікування дітей, рідних. 
І коли треба допомогти, то не важливо, з якої 
політичної партії депутати – ми об’єднуємося 
і кожен виділяє кошти зі свого депутатського 
фонду, – додав очільник волинського УКРОПу 
Вячеслав Рубльов. – Можна реалізовувати по-
літичні амбіції різними шляхами, але не тоді, 

коли на кону – життя волинян». 
Щодо звинувачень у тиску на Волинську 

ОДА, то, на думку депутата, відповідь слід шу-
кати у бюджетному кодексі, законі про місцеві 
державні адміністрації, законі про статус де-
путатів місцевих рад та їх повноваження, де 
права та обов’язки кожної сторони чітко про-
писані. Михайло Імберовський переконаний, 
що колапс, який може настати у бюджетних 
відносинах, не принесе Волині стабільності, а 
лише розбурхає і без того скрутну ситуацію.

«Ми приречені домовлятися, шукати ком-
проміс, але не через суд, а в спільній та ре-
зультативній роботі. Однак нині йдеться про 
7 мільярдів, а це зарплати вчителів, медичних 
працівників тощо. Олександр Савченко ухва-
лив рішення, подав до суду, тим самим узяв на 
себе відповідальність за наслідки власних дій 
перед усією громадою Волині», – переконаний 
обранець громади. 

Вячеслав Рубльов підкреслив, що оскар-
ження бюджету області відбувається вперше 
на Волині за всю історію незалежної України.

«Від такого кроку передусім постражда-
ють найбільш незахищені верстви населення. 
У бюджеті, який ми ухвалили на сесії Волин-
ської обласної ради, була програма соціаль-
ного захисту, яка дуже важлива для області 
й для волинян. Але зараз її виконання під за-

грозою, тому що ті зміни, які внесли депутати й 
облдержадміністрація, не буде виконано, адже 
бюджет області завис. Найгірше те, що грома-
ди районів та міст Волині можуть не отримати 
грошей з бюджету на ті об’єкти, щодо фінансу-
вання яких вони зверталися», – пояснює Вя-
чеслав Рубльов.

Політик переконаний, що прецедент із су-
довою тяганиною навколо бюджету створили 
штучно. 

«У департаменті фінансів облдержадмі-
ністрації отримали вказівку не готувати та не 
сприяти рішенню про обласний бюджет. До 
слова, це чиновники, які отримують зарплату 
з податків, що їх платять волиняни, – наголо-
шує укропівець. – Між тим, бюджет 2019 року 
на 1,6 мільярда гривень менший, ніж минуло-
річний».

Тож Вячеслав Рубльов закликає чиновників 
облдержадміністрації більш плідно працювати 
в Києві над залученням коштів у Волинську об-
ласть, аби будувати дороги, інфраструктурні 
об’єкти.

«Зараз це бюджет, який забезпечує тільки 
соціальні видатки, профтехучилища, медичні 
заклади, фінансування яких держава пере-
клала на обласні бюджети. Але й цього може 
не бути через судову тяганину», – констатує 
укропівець.

ШТУЧНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ЧОМУ ВИКОНАВЧА 
ВЛАДА ЛИШИЛА ВОЛИНЬ БЕЗ ГРОШЕЙ

вони є. І в його дружини теж є сотні 
тисяч доларів і гривень.

Бути мільйонером в Україні, пра-
цюючи у правоохоронних органах 
або на державних посадах, дуже 
просто. Це все логічно і зрозуміло, 
бо ж усі високопосадовці – мільйо-
нери. Це можна побачити у деклара-
ціях, які оприлюднюють чиновники 
задля уявної боротьби з корупцією. 
Це бачать у НАБУ і НАЗК, які мали б 
боротися із цією корупцією. Це ба-
чать поліція, прокуратура, СБУ, але 
вперто мовчать, бо теж мають де-

кларації.
До речі, заробітна платня голо-

ви ОДА для Олександра Савченка 
така несуттєва, що він навіть не знає, 
яка вона. А ще губернатору складно 
підрахувати, скільки в нього майна, і 
пояснити, де воно взялося.

Нагадаємо, до того, як доля 
занес ла Савченка на Волинь, він пра-
цював у правоохоронних органах і 
державних компаніях, тобто власно-
го бізнесу не мав. Та найбільше вра-
жає, що три автомісця для свого ав-
топарку в Києві Олександр Савченко 

купує за 500 тис. грн, 133 тис. грн та 
243 тис. грн відповідно. У сукупності 
це становить майже мільйон. За таку 
суму можна придбати квартиру в 
луцькій новобудові.

Як то кажуть, красиво жити не 
заборониш. Але Олександр Савчен-
ко вирішив жити на Волині вельми 
красиво. Серед іншого, оточив себе 
молодими й гарними дівчатами. 
Ідеться про Катерину Павлову – ни-
нішню прес-секретарку Олександра 
Савченка, як її сьогодні представ-
ляють. Дівчині всього 20. Ще нещо-

давно вона заробляла на життя на 
підтанцьовках у нічних клубах, а вже 
сьогодні усюди супроводжує голову 
Волинської ОДА, має особистий кабі-
нет і користується службовим авто.

У кулуарах ОДА подейкують, що 
Катерина Павлова навіть не оформ-
лена тут на роботі, і дивуються з 
того, які привілеї має дівчина та хто 
їй платить зарплату.

P.S. Зазначимо, голова Волин-
ської обласної державної адміні-
страції Олександр Савченко про-
тягом року не мав права керувати 
транспортними засобами, адже в 
2016-му суд відібрав у нього водій-
ське посвідчення за керування у ста-
ні алкогольного сп’яніння.

Олександр Савченко у Києві 
керував Mercedes-Benz GL 350, вар-
тість якого, до слова, нині становить 
від $48 тис. до $60 тис. Нетверезого 
водія зупинили патрульні. Резуль-
тати тесту показали, що вміст алко-
голю перевищує норму всемеро і 
становить 1,44 проміле. Свою про-
вину Савченко спочатку визнав, але 
потім подав апеляційну скаргу до 
Апеляційного суду міста Києва, яку 
зрештою не задовольнили.

Власники рекламних площ 
почали отримувати погрози

Олександр Савченко навіть не знає, яка у нього зарплата
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сільське господарство ні сорому ні совісті

ДОМАШНІХ НАСИЛЬНИКІВ 
КАРАТИМУТЬ ТЮРМОЮ

У ДЕРЖБЮДЖЕТІ УРІЗАЛИ 
КОШТИ НА ПІДТРИМКУ 
АГРАРІЇВ 

СЕЛЯНИ ПОМИРАЮТЬ ВІД 
СУРОГАТУ МІСЦЕВОГО ДЕПУТАТА?

Психологічний та 
економічний тиск 
потрапляють під кримінал

70% українських жінок 
піддаються різним 
формам знущань та 
принижень. Цю жахливу 
статистику має виправити 
закон про криміналізацію 
домашнього насильства, 
що набув чинності 11 січня. 
Що чекає на тих, хто 
полюбляє знущатися з 
членів своєї сім’ї?

ЖАХЛИВА СТАТИСТИКА
До правоохоронців щороку 

офіційно звертаються 165 тисяч 
постраждалих від насильства укра-
їнок. Насправді кількість жертв 
знач но більша. Найчастіше від при-
нижень і знущань потерпають жін-
ки й діти. Хай як дивно, та серед по-
страждалих є й чоловіки. 

– Ризики насильства в укра-
їнській сім’ї достатньо високі: 500 
тисяч чоловіків і жінок були учас-
никами АТО й психологічно не ре-
абілітовані. А ще є 1,5 мільйона пе-
реселенців, які змушені починати 
життя з нуля на новому місці. Вони 
щодня мають розв’язувати буденні 
питання з пошуку роботи, житла, 
нової школи чи дитсадка для дітей 
тощо. Такий стрес може спровоку-
вати насильство проти близьких, – 
зазначає представник Президента у 
парламенті Ірина Луценко. 

І це не кажучи про чоловіків та 
жінок, які за допомогою насильства 
самостверджуються. Тому потре-
ба в урегулюванні цього питання 

На Волині депутат ОТГ продає 
односельчанам спирт. Унаслідок 

вживання оковитої троє селян 
опинилися в лікарні у тяжкому стані. 
Ще четверо буквально за два тижні 
пішли на той світ.

Село Мовники Іваничівського району. 
Невеликий населений пункт, у якому про-
живає трохи більш як півтисячі людей. Однак 
останні події, які відбуваються в селі, не вкла-
даються в голову. За словами місцевих, менш 
ніж за два тижні у цьому селі четверо людей 
померли від отруєння. Ще двох госпіталізу-
вали. А коли у село прибула знімальна група 
телеканалу й намагалися дізнатися, що тут 
відбувається, ще одного чоловіка при смерті 
забрала швидка допомога. Семеро потерпі-
лих за такий короткий проміжок часу.

Жителі розповідають, що чоловіки по-
мирали у жахливих муках. На тілі з’являлися 
синці, а потім із рота та з ноcа йшла кров. 
Сім’ю Федончуків, на жаль, ця біда не оми-
нула. Невістка постраждалого Олена роз-
повідає, що після всього цього свекор не 
може ходити. На лікування витратили вже 
понад півтисячі доларів. Лікарі встановили 
діагноз – тяжке отруєння алкоголем. Жінка 
каже, що якби вони невчасно звернулися 
до медиків, зараз чоловіка не було б серед 
живих. Підозрює, що у всьому винен сурогат, 
який продає місцевий житель.

Усі опитані мешканці звинувачують міс-
цевого підприємця. Також були версії, що усі 
вони отруїлися комбікормами для худоби на 
фермі у цього ж чоловіка.

Як вдалося дізнатися, чоловіка звати 
Сергій Красюн. Він є депутатом Литовезької 
ОТГ, має власну свиноферму. Також, зі слів 
жителів, продає сурогат за дуже привабли-
вою ціною. За літр оковитої чоловік просить 
усього 30 гривень. Такий собі алкобізнес ці-
ною людського здоров’я та життя.

Журналісти ж вирішили провести влас-
ний експеримент та придбати цей спирт. 

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

268 фермерських господарств 
Волині подали заявки на отримання 
бюджетної субсидії у 2018 році на 
загальну суму понад 6,5 млн грн. 

Про це йдеться у відповіді Волинської 
ОДА на запит народного депутата Ірини Кон-
станкевич щодо підтримки фермерських та 
особистих селянських господарств. 

«За інформацією Укрдержфонду, це ста-
новить понад 9% всіх нарахувань по Україні. 
Зокрема, 34 новоствореним фермерським 
господарствам області (перші три роки після 
їх створення, але не раніше, як 1 січня 2016 
року) бюджетну субсидію нараховано з роз-
рахунку 3000 грн на 1 га на загальну суму 
близько 1,5 млн грн. 234 господарствам, які 
створено до 1 січня 2016 року, нараховано 
понад 5 млн грн бюджетної субсидії», – зазна-
чено у відповіді на запит. Також додається, 
що станом на 26 грудня виплату бюджетної 
субсидії не проведено.

У рамках бюджетної програми «Надан-
ня кредитів фермерським господарствам» 
кошти отримали лише три фермерські гос-
подарства Ківерцівського, Луцького та Ста-
ровижівського районів. Загальна сума, яку 
передбачили на придбання сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання до неї, інші 
господарські цілі – 758,8 тис. грн. 

назріла вже давно. 6 грудня 2018 
року парламент ухвалив закон про 
внесення змін до деяких законів 
у зв’язку з ратифікацією конвенції 
Ради Європи про запобігання на-
сильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу з 
цими явищами. 

ЗЛОЧИН – НЕ ЛИШЕ ПОБОЇ 
Для більшості жінок чи чоло-

віків домашнє насилля – це побої. 
Власне, до ухвалення цього закону 
можна було покарати домашнього 
кривдника лише за такі вияви «лю-
бові». Щоправда, поліція вельми 

неохоче реагувала на подібні ви-
клики, керуючись стереотипом: 
б’є – значить, любить. І це попри 
те, що діяв закон «Про попере-
дження насильства в сім’ї». Пра-
возахисники стверджують, що це 
відбувалося внаслідок недостат-
ньої законодавчої регламентації, 
страх потерпілих звернутися по 
допомогу, відсутність реагування, 
насамперед з боку поліції, склад-
ність фіксації та доведення факту 
насильства. 

Після ухвалення нового зако-
ну домашнім насильством вважа-
ються не лише побої, а й психоло-

гічний та економічний тиск. Щоб 
довести ці факти, потрібно, щоб із 
члена сім’ї систематично знущали-
ся (подія відбулася більш як тричі) 
і з’явилися психологічні наслідки. 
Власне, все це потрібно буде дово-
дити шляхом проведення числен-
них експертиз. Таку пересторогу 
законотворець передбачив, аби 
уникнути зловживань.

ЖЕРТВИ НАСИЛЛЯ 
Законодавчі новації, зокрема, 

закріплюють оновлений підхід до 
злочинів проти статевої свободи та 
недоторканості: запроваджується 
концепція «добровільної згоди» та 
факт «проникнення» як розмежу-
вання між зґвалтуванням та іншими 
формами сексуального насильства. 
Передбачає закон надання згоди на 
інтимну близькість навіть від чоло-
віка чи дружини. 

Змінює закон і перелік тих, 
кого можна вважати жертвами 
домашнього насильства. Відтепер 
це не лише чоловік та дружина, а 
й батько, мати, наречені, колишнє 
подружжя, брати та сестри, нерід-
ні батьки, опікуни, прийомні діти, 
діти-вихованці та інші родичі аж 
до двоюрідного ступеня зв’язку. 
Також це можуть бути жінки й чо-
ловіки, які спільно мешкали од-
нією сім’єю, але не перебували у 
шлюбі. А от постраждалою дити-
ною визнається не лише та, яка за-
знала домашнього насильства, а й 
свідок події.

ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ КРИВДНИКА 

Згідно з законом, розширено 
коло осіб, які мають реагувати на 
випадки домашнього насилля. Це 
можуть бути центри з надання без-
оплатної вторинної правової допо-
моги, прокуратура, уповноважені 
з питань пробації, суди і, звісно ж, 
поліція.

– Поліцейським надали право 
контролювати поведінку домаш-
нього кривдника. Це роблять задля 
того, щоб не допустити повторних 
випадків насильства. Передбачаєть-
ся, що поліцейські зможуть увійти у 
приватне житло без вмотивованого 
рішення суду. Проте це можливо 
лише в невідкладних ситуаціях, 
коли потрібно терміново протисто-
яти агресорові та захистити його 
жертв. Особливо, якщо є підозра 
у загрозі їхнім життям, – зазначає 
директор департаменту правової 
допомоги ГО «Ла Страда-Україна» 
Марина Легенька. 

Щоправда, деякі юристи зане-
покоєні такими широкими повнова-
женнями поліції. Зокрема, їх турбує, 
чи не використовуватимуть право-
охоронці можливість потрапляти в 
помешкання без рішення суду за-
для грабунку. 

Також поліцейські отримали 
право анулювати дозволи на право 
купівлі, носіння, зберігання зброї та 
боєприпасів до неї. Водночас вони 
можуть вилучати зброю, якщо її ви-
користовують не для захисту, а для 
агресії. 

За насильство над рідними від-
тепер каратимуть громадськими 
роботами від 150 до 240 годин або 
й позбавленням волі терміном до 
двох років.

Комплексна програма розвитку галузі 
агропромислового комплексу на 2016-2020 
роки діє на умовах співфінансування, згідно 
із якими, 50% виділяють з обласного, а 50% – 
з місцевого бюджету. За даними ОДА, у 2018 
році в програму включили 14 районів та 35 
ОТГ. 765,4 тис. грн було спрямовано як дота-
цію власникам 1,6 тис. особистих селянських 
господарств за утримання 5103 корів (ОСГ, 
які утримують три і більше корови). 55,6 тис. 
грн дотаційних коштів виділили для 57 влас-
ників особистих селянських господарств 
на утримання телиць до дворічного віку. 
34,8 тис. грн спрямовано як дотацію на посів 
жита та гречки, а 89,3 тис. грн – на посадку 
садів та ягідників.

«У держбюджеті-2019 на мільярд гривень 
скоротили кошти на підтримку аграріїв. Зага-
лом у держбюджеті передбачили 5,9 млрд грн 
на розвиток аграрного сектору, –  розповідає 
народний депутат від УКРОПу Ірина Констан-
кевич. – На півмільярда гривень зменшено 
суму на підтримку скотарства, зберігання й 
переробку сільгосппродукції та аквакульту-
ру (рибництво) і на стільки ж – на підтримку 
сільгоспвиробників». 

Мінфін переконує, що максимально за-
лучатиме українські банки для надання дота-
цій фермерським та особистим селянським 
господарствам. Однак, як  ішлося раніше у 
зверненні до Ірини Констанкевич, Асоціація 
фермерів та приватних землевласників Во-
линської області вкрай занепокоєна такою 
ситуацією. На думку аграріїв, дотації мають 
розподіляти суто через Український дер-
жавний фонд підтримки фермерських госпо-
дарств.

Торік у Верховній Раді зареєстровано за-
конопроект «Про державну підтримку сіль-
ського господарства України» щодо віднов-
лення справедливості у питанні державної 
підтримки галузі тваринництва». Законопро-
ектом передбачено зміну підходу до пере-
розподілу бюджетних коштів на підтримку 
невеликих сільсьгосптоваровиробників та 
фермерських господарств. Ірина Констанке-
вич є співавтором документу. 

Аграріям не додадуть мільярд
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Прийшли до будинку, в якому, за словами 
сусідів, продають сурогатний алкоголь, двері 
відчинила пані. На запитання, чи можна тут 
купити горілки, впевнено відповіла, мовляв, 
ми нічого не продаємо.

Однак сусіди цих горе-бізнесменів чітко 
вказали на їхній будинок. Коли знімальна гру-
па завітала до них вдруге, уже як журналісти, 
жіночки не захотіли спілкуватися та зачинили 
двері. Як з’ясувалося, Сергія Красюна не було 
вдома. Він увесь час разом із сусідом стежив 
за кожним рухом журналістів.

Відеореєстратор знімальної групи зафік-
сував червоне авто, яке постійно стежило за 
представниками ЗМІ. Чоловіку повідомили, 
що у село завітали журналісти. От він і вирі-
шив не сидіти удома.

Виникає логічне запитання: чому він бо-
їться розмовляти з пресою та стежив за зні-
мальною групою? Не нам судити, тому ми од-
разу ж передали усі матеріали та інформацію, 
яку дізналися, правоохоронним органам. 
Менш ніж за добу поліція з’ясувала, що чоло-
віки померли не від алкоголю, а від хвороб.

«Інформація щодо смерті чотирьох жите-
лів сіл Кречів та Мовники Іваничівського ра-
йону внаслідок отруєння сурогатом алкого-
лю не відповідає дійсності», – прокоментував 
начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції 
в області Віктор Гомоль.

Усе це збіг обставин? Можливо. Однак 
в селі зафіксовано три випадки отруєння 
оковитою та одну смерть від отруєння ал-
коголем. В Україні зазвичай правоохоронні 
органи не відкривають кримінал та не ведуть 
розслідування. Надто, коли селяни підозрю-
ють у розповсюдженні смертельного спирту 
місцевого депутата.

За літр оковитої горе-бізнесмен 
просить усього 30 гривень

ukranew
s.com

Психологічний та економічний тиск потрапляють під кримінал
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Життя занадто коротке, щоб бути маленьким. Бенджамін Дізраелі

Зусиллями Порошенка створено 
підконтрольну Варфоломію ПЦУ

по поличках

слово не горобець

ТОМОС ДЛЯ ЦЕРКВИ – ЯК 
ПАСПОРТ ДЛЯ ЛЮДИНИ

ФІЛАРЕТ РАНІШЕ БУВ 
ПРОТИ АВТОКЕФАЛІЇ

  Алла САДЕЦЬКА

Які зміни чекають на 
православ’я в Україні 

після отримання Томосу? Чи 
буде в державі самостійний 
патріархат? Адже із 
отриманням автокефалії 
предстоятелю Православної 
церкви України Епіфанію 
надано титул митрополита, а 
не патріарха. Тобто йдеться 
про пряму залежність від 
Константинополя.

Нині Петро Порошенко пере-
конує, що Україна здобула духовну 
свободу, а українська церква ста-
ла незалежною. Але ще у 2012 році 
предстоятель УПЦ КП Філарет висту-
пав проти автокефалії й називав раб-
ством залежність України від Констан-
тинополя.

«Коли Москва почала на Вселен-
ського патріарха дуже тиснути, а наш 
Президент Віктор Ющенко наполягав 
на тому, щоб Константинопольський 

ривши натомість окрему структуру – 
Православну церкву України.

Проте, як запевнив днями пред-
ставник Вселенського патріарха в 
Україні архієпископ Даниїл, ПЦУ у 
майбутньому отримає статус патріар-
хату. Для цього має відбутися глибше 
об’єднання церков, пише «BBC Украї-
на». Архієпископ переконаний, що з 
часом до єдиної церкви мають при-
єднатися ієрархи РПЦ в Україні. І вже 
після цього ПЦУ матиме змогу набути 
статус патріархату.

«Я не можу передбачити майбутнє, 
але впевнений, що це станеться, – за-
явив Даниїл. – Мусить відбутися про-
цес глибшого об’єднання. Коли цей 
глобальніший процес відбудеться, 
тоді, я впевнений, Українська церква 
зможе звернутися до Константино-
поля, і Вселенський патріархат буде 
готовий розглянути це питання. Кон-
стантинополь, звичайно, готовий про 
це говорити».

Представник Варфоломія додав, 
що Константинополь ніколи не при-
ховував такої можливості для Украї-
ни. У такому разі ПЦУ видаватимуть 
новий документ з проголошенням 
патріархату.

  Марта ЮЛАНТОВА

9 січня у Стамбулі 
всі члени Синоду 
Вселенського 

патріархату підписали 
Томос про автокефалію 
Православної церкви 
України. Важливо, що 
Великий патріарший 
синодальний Томос – 
перший, виданий у ХХІ 
столітті. Що таке Томос і 
про що у ньому йдеться, в 
ефірі ТРК «Аверс» розповів 
кандидат філософських 
наук Ігор Сацик. 

ДВА ЕКЗЕМПЛЯРИ 
ВАЖЛИВОГО ДОКУМЕНТА

Висловлюючись зрозумілою 
мовою, Томос – це документ про 
набуття церквою повноліття. Як лю-
дина отримує паспорт, що засвідчує 
її особу, так само і для церкви, яка 
досягає рівня повноцінної, надають 
документ, який називається Томо-
сом. Він свідчить про те, що струк-
тура може існувати як повноправна 
спільнота в сім’ї 15 помісних право-
славних церков. 

Томос вручну малював афон-
ський чернець, один із найкращих 
каліграфів Вселенського патріар-
хату. Документ створено у двох ек-
земплярах. Один буде зберігатися 
в архіві Вселенського патріарха, 
другий передано для збереження 
Православній церкві України. 

Чому Томос у двох екземплярах? 
Раніше документ надавали в одно-
му екземплярі, наприклад, Поль-
ській православній церкві у 1924 
році. Але після того, як його було 
отримано, Польща зазнала агресії 
нацистської Німеччини, потім була 
захоплена СРСР. Її ієрархів вивезли 
в Росію, Томос конфіскували і, най-
імовірніше, знищили. Їх змусили 
відректися від цього документа. На-
томість сталінські ідеологи вручили 
полякам сталінський Томос – сучас-
ний, за яким живе польська церква. 
Цей документ написано в СРСР під 
наглядом НКВС і він засвідчує повну 
залежність Польщі від Росії. У ньому 
сказано, що церквою-матір’ю для 
Польщі є Російська церква, а не Все-
ленський патріархат.

ЩО НАПИСАНО В ТОМОСІ
Усі Томоси мають преамбулу, в 

якій ідеться про постання церков-
ної незалежності, про її стародав-
ній шлях, давні церковні традиції, 
державну і церковну самобутність. 
Практично в усіх Томосах усім церк-
вам вказано на ті аспекти, згідно з 
якими мають жити ці церкви.

Наш Томос відповідає догма-
тичному розумінню автокефалії та 
еклезіології Вселенського патріар-
хату. Вона передбачає, що всі поміс-
ні церкви – церкви окремих наро-
дів, які живуть на окремій території. 
А церкви, які працюють в діаспорі, 
мають підпорядковуватися єдино-
му началу саме Вселенського патрі-
арха. Якщо вони об’єднаються і поч-
нуть провадити спільну політику, 
зовнішню і внутрішню, то в них буде 
більший успіх. І в цьому випадку 
можна буде говорити про набуття 
певного статусу православ’я в пев-
ній країні. Скажімо, якщо всі право-
славні Німеччини об’єднаються, то 
Вселенський патріарх може надати 
їм цей статус. Ця позиція відпові-
дає еклезіології Вселенського пат-
ріарха.

Річ у тому, що помісні церкви 
в численних слов’янських наро-
дів – румунів, сербів, росіян – мають 
діаспорні представництва. І вони 
принципово, особливо Російська 
церква, заявляють, що не будуть 
підпорядковуватися Вселенському 
патріарху в діаспорі.

У нашому Томосі вказано, що 
ПЦУ є церквою держави України. А 
діаспорні церкви в Японії, США чи 
Франції мають перейти у відання 
Вселенського патріарха, підтрима-
ти його і сприяти єдності й консо-
лідації православних у цих країнах. 
Якщо вони всі об’єднаються і поро-
зуміються з державою, то зможуть 
отримати Томоси про автокефалію 
для своїх православних церков, і це 
будуть православні церкви Франції 
чи Японії.

Зараз церква Македонії пода-
ла прохання про надання їй Томо-
су. Хочуть його отримати до кінця 
року. На черзі – церква Чорного-
рії. У двох незалежних державах, 
утворених на Балканах, прагнуть 
утвердитися самостійні й самобутні 
автокефальні церкви. Думаю, Маке-
донська церква найближчим часом 
отримає Томос.

РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА ХОЧЕ 
ДОМІНУВАТИ У СВІТІ

Сьогодні ми бачимо конфлікт-
ну і неконструктивну позицію, яку 
сформувала Російська православна 
церква. Вона заявляє, що її фінансо-
ва і чисельна перевага мають бути 
належно оцінені й РПЦ має отрима-
ти статус домінантної церкви у світі. 
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розкол, така сама ситуація в Руму-
нії.

Якщо держава спробує силоміць 
нав’язати календар, переконаний, 
що велика частина вірян не пере-
йде на це літочислення. І це при-
зведе до внутрішнього церковного 
розколу. Росія буде це підігрівати, 
вона не переходить на новий стиль. 
Вона буде казати, що це єресь, без-
благодатно, антидогматично, буде 
вигадувати різні речі. І народ, який 
звик святкувати Різдво 7 січня, а 
Водохреще – 19 січня, цього не 
сприйме. До слова, велика частина 
греко-католиків у світі не перейшла 
на новий стиль. 

ПЕРЕГЛЯДАТИ ПЕРЕЛІК 
СВЯТИХ НЕ БУДУТЬ

У Київській митрополії завжди 
були свої святці, вшановували своїх 
святих. У Московській церкві були 
інші святці. У нас, мені здається, 
були тільки спільні святі Володи-
мир, Борис і Гліб. Усіх інших святих, 
яких вшановували в Москві, у Ки-
ївській митрополії майже не вша-
новували. І навпаки. Коли Москва 
захопила Україну, вона нав’язала 
перелік своїх святих. Наприклад, 
Андрія Боголюбського, який спалив 
Київ, або інших, кого ми не вважали 
достойними вшанування святими. 
Київський патріархат викинув їх із 
календаря, вважаючи недостойно 
канонізованими. Але є традиція 
в православній церкві: коли одна 
православна церква когось каноні-
зовує, то інші церкви автоматично 
визнають цю людину святою. Тобто 
сьогодні ми бачимо, що митрополит 
Епіфаній поминає на літургії навіть 
патріарха Кирила. Це фактично дає 
підстави вважати, що переглядати 
ці церковні календарі й викидати 
якихось святих ніхто не буде. Якщо 
цих святих вшановують в одній із 
помісних церков, наприклад, у Ру-
мунській або Грецькій, то їх вша-
новують у всій Вселенській право-
славній церкві. Просто в церковні 
календарі вносять ремарку, що цьо-
го дня вшановують пам’ять певних 
святих нашої церкви, Кельтської чи 
Грузинської. У розлогих широких 
церковних календарях згадують 
святих національної церкви й інших 
помісних православних церков. І 
кожна помісна православна церква 
зобов’язана визнавати всіх святих у 
всіх православних церквах. 

Але їй відповідають представники 
Вселенського патріархату: ми як 
древня церква керуємося канона-
ми, які не знають старшинства за 
чисельністю, лише за віком. Якщо ти 
дуже чисельний, але дуже молодий, 
то маєш знати, що є старші за тебе і 
їх слід шанувати. Якщо ти заслужиш, 
старші дослухаються до твоєї пози-
ції і підтримають тебе. Але все має 
бути з пошаною до віку тієї чи тієї 
церкви. Оскільки Константинополь, 
Єрусалим, Олександрія – це древні 
патріархати, де християнство роз-
вивалося, то за статусом віку вони 
мають мати першість честі. У них 
нема жодної влади. До них треба 
ставитися як до достойних. Якби 
у цьому випадку Москва поводи-
лася стосовно старших культурно 
й адекватно, то ситуація могла би 
надзвичайно швидко залагодитися.

Поки в Росії керує Путін, РПЦ не 
вільна у своїх діях. Вона залежна і 
фактично виконує програму, яку їй 
пишуть у Кремлі. Вона свідомо гру-
бо порушує канони. Я не здивуюся, 
якщо священиків РПЦ доведуть до 
якогось відступлення від церковних 
догматів. Поки що вони порушують 
канони і правила православної 
церкви, розривають євхаристійне 
спілкування. Фактично поводяться 
не зовсім адекватно в цій ситуації. 
Згадаймо хоча б практику перехре-
щування православних Київського 
патріархату, яке досі практикува-
ли в Україні з метою залякування 
місцевого населення. На терито-
рії Росії цього не роблять. Я знаю 
православних священиків Москов-
ського патріархату, які зверталися 
в митрополію і просили показати 
документ, який дозволяє це роби-

ти. Їм відповідали: таких документів 
нема, але ми так сказали. Москов-
ський патріархат кричущо пору-
шував церковні канони, фактично 
здійснював святотатство. Всіх свя-
щеників Московського патріархату 
зганьбили і заплямували. Сьогодні 
їм кажуть: «А як ви назад підете? Ви 
ж там вчинили святотатство». 

ЗМІНА ЦЕРКОВНОГО 
КАЛЕНДАРЯ – НЕ НА ЧАСІ

Томос не регламентує кален-
дарі. Це внутрішнє церковне ка-
нонічне питання, насправді дуже 
складне. Церковний календар має 
дві великі складові – місячний ка-
лендар і сонячний. За місячним ви-
значають Пасху і Трійцю, початок 
Петрівки. Сонячний регламентує всі 
дні сонячного року. І Різдво входить 
у сонячний календар. Якщо змінити 
дату Різдва, доведеться змінювати 
всю складову сонячного циклу в 
церковному календарі. Скажімо, 
Покрова буде не 14, а 1 жовтня. За-
значу, що у XX столітті церковний 
календар не змінювався. Хоча три 
рази на 400 років до календаря до-
дають три дні. У наступному столітті 
Різдво за церковним юліанським 
календарем святкуватимуть не 7, а 
8 січня. Ще через століття – 9 січня. 
Тобто юліанський календар відстає 
на три дні на 400 років. Таким чи-
ном, за 2000 років набігло цих 14 
днів. І воно буде далі розходитися. 
Зміниться і дата Водохреща. Зміс-
тяться всі свята, а це не дуже подо-
бається людям у грецькій церкві, 
де перейшли на новий стиль на 
початку ХХ століття. Велика части-
на греків не сприйняла його і там 
відбувся так званий старостильний 

Томос – документ про 
набуття церквою повноліття

bbc.com

патріарх визнав Київський патріархат, 
то Вселенський патріарх запропону-
вав нам модель, яка нас абсолютно не 
влаштовувала», – заявляв шість років 
тому Філарет.

За його словами, ця модель поля-
гала в тому, щоб увійти до складу Кон-
стантинопольського патріархату й 
тоді отримати визнання у його складі. 
Як це і сталося зараз, коли зусиллями 
Петра Порошенка було створено під-
контрольну Варфоломію ПЦУ.

«Скажіть, хіба нам таке визнання 
потрібно? Якщо ми хотіли б залишати-
ся рабами, то були б рабами Москви. 
А нам одне рабство пропонували за-
мінити іншим рабством. Нам рабство 
не потрібне. Ми хочемо мати свою 
церкву. І тому цю пропозицію Кон-
стантинополя відкинули», – заявляв 
тоді предстоятель УПЦ КП.

Тепер же Київський патріархат 
визнали й одразу ліквідували, ство-
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ЛЮБИТЕЛЬ СОЛОДКОЇ 
ЯГОДИ ПОСІЯВ... ГРИБИ

ЯК ЛУЧАНИ МОГЛИ ВТРАПИТИ 
ДО ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

Немає нічого дивного, 
що в різні часи лучани 

шукали, шукають і будуть 
шукати кращої долі, 
більших заробітків за 
межами нашої держави. 
Звісно, це сумно, що люди 
емігрують, розбиваються 
родини, втрачаються 
контакти з рідними, але то 
життя, так було й так буде.

У 1920-х роках країни Півден-
ної Америки активно рекламували 
в тогочасних ЗМІ Волині як такі, де 
люди зможуть змінити своє життя 
на краще, швидко адаптуватись і 
заробляти шалені гроші. Омріяна, 
далека та екзотична Південна Аме-
рика вабила багатьох лучан. Подо-
рож на комфортабельному кораблі 
на кшталт «Титаніка», сприятливий 
клімат, неосяжні землі, благодатна 
земля, океан, екзотичний рослин-
ний та тваринний світ – усе це було 
перевагами.

Допомогу в реалізації мрії – емі-
грації до Південної Америки – на-
давало таке собі Пароплавне Това-
риство Chargeurs Réunis, засноване 
у 1872 році в Франції. У Луцьку в 
1920-х роках їхній офіс був за адре-
сою вулиця Ягеллонська, 75. Для до-
відок працював телефон – 92. Квит-
ки до південного континенту можна 
було придбати ще, наприклад, у Ко-
велі на вулиці Колейовій, 2.

Лучанам на вибір активно рек-
ламували три країни: Аргентину, 
Бразилію та Уругвай.

Для того щоб здійснити мрію, 
треба було для початку отримати 
еміграційний паспорт, а цьому пе-
редувала процедура різних дозво-
лів, довідок, тобто з тих часів май-
же нічого не змінилося. Ну і як без 
оплати? Задаток тоді становив $5 
для початку, а далі вже – в індивіду-
альному порядку.

Умови еміграції не були тоді рів-
ними для всіх. Якщо ви жінка, якій 
не виповнилося 25 років, то може-

  Наталя КОСЯНЕНКО

Житель села Глухи 
Василь Гурський 
п’ятнадцять років 

вирощує кавуни. Цьогоріч 
найбільший смугастик 
заважив 18 кілограмів. Та й 
решта вродили нічогенькі, 
тонну солодких ягід 
доводилося перевозити з 
поля і візком, і причіпом. 
Середня вага кожного 
становила 7-10 кілограмів.

Надворі стоять зимові мороз-
ні дні, а Василь Федорович вже 
перебирає насіння під майбутній 
урожай, демонструючи нові сорти: 
американський Кароліна Гросс та 
французький Шуга бебі. 

– Не поступаються їм і наші: 
Чумак, Сніжок, Орфей та Вогник, – 
розповідає досвідчений городник. 
– Раніше засівали кавунами п’ять со-
ток, нині – три. Вистачає. А найсмач-
нішим, на мою думку, є Медовий 
гігант, він солоденький, потребує 
менше тепла і світла, тому успішно 
достигає в поліських умовах. Зага-
лом культивую шість сортів, регу-
лярно проводячи сортовідновлен-
ня. Але смугасті не самотні у нас на 
полі, поряд з ними ростуть і дині, 
перевагу віддаємо сорту Ягідний.

Висіває кавуни подружжя Гур-
ських на початку або в другій поло-
вині квітня, перед цим обов'язково 
пророщуючи насіння, на відстані 

20-30 сантиметрів один від одно-
го. Згодом проривають так, щоб 
відстань між кущиками станови-
ла метр. 

– Ґрунти у нас лісові, дерново-
підзолисті й зв’язно-піщані, тож 
кавуни облюбували їх і добре ро-
дять, – каже Василь Федорович. 
– Але все одно в лунки і борозни 
варто додавати попіл, кінський гній, 
трав’яний настій, щоб земля була 
удобрена ще краще.

 – Як готуєте трав’яний настій? – 
запитую у співрозмовника. 

– Справа ця нехитра. Складаємо 
в бочку будь-який бур'ян і заливає-
мо його водою, настоюємо два тиж-
ні й підливаємо кожен кавуновий 
кущик літром такої поживи.

А ще Василь Гурський радить 
накривати солодкі ягоди плівкою 
та агроволокном, бо культура ця 
теплолюбна, періодично знімати 
їх, провітрюючи. Важливо також 
стежити за парником, щоб на мо-
мент висаджування кущики мали 
не більш як чотири листочки, тобто 
не переросли. Поливати кавуни по-
трібно рясно. 

 – У кінці травня знімаємо плів-
ку, підживлюємо трав’яним насто-
єм, – розповідає знаний городник. 
– У червні наші кавуни вже масо-

перепитував у магазині, чи не ду-
рять його часом, можливо, кавуни 
з крамниці.

Розповідаючи про умови виро-
щування кавунів, Василь Гурський 
наголошує на їх захисті від фітофто-
ри, без чого не обійтися. 

– Метод дуже простий, – каже 
чоловік. – До 7 літрів води додаємо 
3 літри сироватки і 10 крапель йоду 
та обприскуємо солодку ягоду – 
жодної хімії не потрібно.

А ще він радо ділиться з любите-
лями кавунів насінням смугастиків.

– Отримую листи з 14 областей 
України, – розповідає Василь Федо-
рович, – навіть із тих, де ця культу-
ра має дуже добре родити. Не шко-
дую й порад.

Надбавши досвід з вирощуван-
ня кавунів, волинський городник 
вирішив випробувати на практиці 
ще одну цікаву ідею.

– Минулої осені ми посіяли на 
полі гриби, – розповідає він. – Тех-
нологію запозичили в інтернеті. 
Використали старі білі гриби та 
червоноголовці. Подрібнили їх, 
додали 20 грамів дріжджів, 2 чай-
ні ложки цукру, настояли у пляшці 
з 2 літрами води упродовж 2 тиж-
нів. Коли спори розмножились, 
200 грамів такого настою розвели 
10 літрами води і білі гриби висіяли 
в канавки під соснами, попередньо 
зволоживши їх водою, та засипали 
сосновою шипотою, червоноголов-
ці – під осикою та березою. Тепер 
чекаємо в червні першого грибно-
го врожаю.

те подорожувати лише в супроводі 
близьких родичів або маючи ви-
клик від родини, яка вже емігрува-
ла до Америки.

Обов’язковим був огляд у ліка-
ря від Пароплавного Товариства.

Деякі умови еміграції на сьогод-
ні є справжнім дикунством. Наприк-
лад, у вимогах було записано, що 
люди із сильними вадами зору, слу-
ху, епілепсією та з іншими важкими 
хворобами не можуть емігрувати 
до країн Південної Америки.

Окремим пунктом було прописа-
но: «Ті, що не вміють писати і читати, 
можуть їхати...». Тобто були й такі.

Кожна країна виставляла свої 
так звані локальні вимоги.

Так, до Аргентини можна було 
емігрувати, якщо претенденту було 
від 15 до 60 років. Жінки могли самі 
їхати з дітьми, якщо ті були стар-
шими за 15 років. На менших дітей 
потрібно було отримати дозвіл в 
Буенос-Айресі. Якщо людині було за 
60, то вона могла виїхати лише тоді, 
коли в Аргентині її вже чекали діти 
чи онуки.

Якби якийсь жонатий лучанин 
надумав чкурнути від жінки на за-
робітки до Аргентини, то в нього це 

Василь Гурський п’ятнадцять 
років вирощує кавуни

во цвітуть. Першого торік зрізали 
3 червня, це був Білий медовий. 
До кінця жовтня не переводилися. 
І дітям у місто передавали, і сусідів 
частували, і продавали, і худобу 
годували. Особливо ласі до цієї со-
лодкої ягоди індики.

Василь Федорович розповідає, 
що його діти в Луцьку пригощали 
домашніми кавунами співробітни-
ків, ті не вірили, що таких смугас-
тиків можна вирощувати на Волині. 
А водій рейсового автобуса, яким 
передавали до Луцька гостинці, 

вийшло б не зразу. Обов’язковим 
був письмовий дозвіл дружини. 
Інші дві країни якихось особливих 
умов не ставили.

Якщо ж усю документальну тя-
ганину було залагоджено, лучанам 
розповідали про умови подорожі. 
Вони отримували квитки на судно 
під назвою Pologne в ІІ та ІІІ паса-
жирських класах. Під час подорожі 
до послуг пасажирів були їдальня, 
курильня та читальна зала. Якщо 
у когось було більше коштів на по-

дорож через океан, могли запро-
понувати судно Lutetia-Massilia, де 
були каюти класу люкс. Подорож до 
Бразилії в 1920-х роках тривала 14 
днів, до Уругваю та Аргентини тріш-
ки довше – 17.

На обох суднах у їдальнях була 
суто французька кухня.

У кімнаті-читальні було чимало 
словників та перекладачів з різних 
мов. Тобто подорожуєш і паралель-
но мову вчиш, щоб швидше адапту-
ватися.

Вага безоплатного багажу не 
мала перевищувати 100 кг. За кожні 
зайві 50 кг треба було доплачувати 
по 15 шилінгів. Також на кожному 
пакунку мала бути картка власни-
ка із зазначеними місцем та датою 
прибуття.

Дозволялося везти з собою бі-
лизну, одяг, взуття, столове начиння, 
якщо срібне (до 2 кг на особу), зна-
ряддя праці та меблі. З біжутерії – 
«брильянтові кульчики (сережки), 
годинник із ланцюжком, два золоті 
персні». На вивезення більшої кіль-
кості речей і грошей більш як $200 
треба було отримувати дозвіл.

В Аргентині був обов’язковим 
так званий шкільний примус, тобто 
дітей обов’язково треба було відда-
вати до школи у 6-14 років. Школа 
була безплатною.

По приїзді емігранти мали пра-
во жити в безплатному готелі рівно 
п’ять днів.

Окрім того, були ще такі реко-
мендації для подорожніх чи тих, 
хто їхав назавжди. Кращу роботу 
отримували ті робітники, які знали 
іспанську мову. Ремісникам ради-
ли їхати до провінції, а не у великі 
центри.

з особистого архіву

polona.pl

Судно Lutetia-Massilia

Під час подорожі до послуг пасажирів 
були їдальня, курильня та читальна зала

У таких умовах подорожували емігранти

, 
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ARTіль

  Оксана КУЦИК

Яскраві обереги від 
Жанни Миляшкевич 
є в багатьох країнах 

світу. Зали заокеанських 
ресторанів прикрашають 
ужиткові речі – сільнички, 
діжечки для меду, 
стилізовані ємності 
для спецій. Нащадки 
емігрантів охоче купують 
у свої помешкання 
яскраві підсвічники й 
тендітних янголят. А 
гості з африканського 
континенту, які 
приїжджають на «Поліське 
літо з фольклором», часто 
везуть додому керамічні 
свищики й фігурки тварин. 
Поціновувачі оберегів 
від волинської майстрині 
переконалися: глиняні 
вироби мають позитивну 
енергетику і приносять 
щастя. 

ІЗ ГЛИНОЮ ТРЕБА БУТИ 
НА ОДНІЙ ХВИЛІ

Жанна Миляшкевич упевнена, 
що глина – живий матеріал, адже 
має спільну з людиною клітину. Во-
линянка зуміла порозумітися з цим 
природним матеріалом, який у її ру-
ках оживає і стає слухняним. 

– Глина не терпить фальші, вона 
відчуває мій настрій та енергетику 
замовника. Якось знайома дівчина 
замовила сімейний оберіг, бо пла-
нувала побратися із нареченим. А 
робота ну ніяк не йшла. Кажу замов-
ниці: «Глина не слухається, та й я не 
бачу вас у парі». Я відклала цю ро-
боту, щоб повернутися згодом. Але 
невдовзі молодята розбіглися, – 
каже Жанна. – Дівчина поїхала на 
заробітки в Польщу і там знайшла 
свою долю. До речі, волинянина! 
Вже для них я виготовила оберіг без 
перешкод. 

Жанна змалку мріяла бути ху-
дожником. Дівчинка росла у твор-
чій родині – дідусь виготовляв доб-
ротні речі з лози і дерева, а мама 
дуже гарно малювала. Її навіть за-
прошували в Київ на навчання, од-
нак бабуся побоялася відпустити 
дитину так далеко. Перейнявши 
таланти найрідніших людей, Жанна 
таки здобула творчу професію.   

– Моїми першими виробами, 

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ СВІЙ 
ФЕН-ШУЙ – ТРИПІЛЬСЬКИЙ 

якщо їх можна так назвати, були 
ужиткові речі з коріняччя й дере-
ва. Біля криниці стояла висічена зі 
стовбура україночка. Трішки під-
правила дідовою сокирою – і все, 
було куди кухлі вішати! – пригадує 
майстриня.

Потім було навчання в Луцькій 
художній школі і перші роботи з гли-
ни. Дівчинка навчилася виготовляти 
скульптури, панно. До речі, украї-
ночка Жанни Миляшкевич уже тоді 
була з довжелезною – до п’ят – ко-
сою. Саме таку косу майстриня має і 
донині. Каже, не обтинає волосся, бо 
воно – її енергетичний захист. Жінка 
навчилася робити сучасні зачіски, 
які добре маскують довгі пасма. 

– Іноді підстригаю кінчики на 
новий місяць. Особливих рецептів 
догляду за волоссям не маю. Спо-
ліскую відварами трав, роблю цибу-
леві і яєчні маски, не цураюся й су-
часних косметичних засобів, – каже 
лучанка.

СПОЧАТКУ БУЛА 
ПОРЦЕЛЯНА

У 15 років Жанна стала студент-
кою Миргородського керамічного 
технікуму. Дівчина дуже хотіла вчи-
тися у Львові, але батькам відразу 
сказали: «Дитина вступить, якщо 
приїдете на машині й залишите її 
під дверима». Однак у простої ро-
дини таких статків не було. Після 
навчання дівчину скерували пра-
цювати на Сумський порцеляновий 

режили» переліт. Також ці обереги 
мають бути маленькі, легкі й гармоні-
ювати зі стилем помешкання. Енерге-
тика моєї кераміки вписалася навіть 
під хай-тек! – розповідає майстриня.  

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕН-
ШУЙ – ТРИПІЛЬСЬКІ 
СИМВОЛИ

– Нині в моді східна медицина 
і культура. Люди масово ходять на 
йогу, захоплюються чужою сим-
волікою. Але ж українці мають 
свій фен-шуй! Є трипільський знак 
«початок-кінець», майже ідентич-
ний китайському «інь-янь». Прос-
то треба цікавитися й читати. За-
раз багато доступної інформації 
в інтернеті – що слід робити, коли 
місяць росте чи спадає, які обере-
ги мати вдома. Я досліджую укра-
їнську символіку і застосовую її, 
коли роблю обереги на фінансовий 
успіх, на щасливе подружнє життя, 
на удачу, – каже Жанна. 

Майстриня пригадує, як зроби-
ла порцелянову українку з лялеч-
кою на руках для подружньої пари. 
Через рік щасливі батьки навідали-
ся до Жанни з немовлятком у візку й 
подякували за довгождану донечку. 
Головне, повчає майстриня, вірити у 
те, що потаємно вимолюєш у Бога.  

НАТХНЕННЯ МАЙСТРА – 
У ПРОСТИХ РЕЧАХ

Жанна Миляшкевич із жалем 
констатує, що нині сувенірний ри-
нок переповнений китайським 
ширвжитком. Крамниці, які співпра-
цювали з майстрами, змушені зачи-
нятися. Адже покупець віддає пере-
вагу дешевій китайській писанці чи 
сопілці, а не оригінальному виробу 
місцевого майстра. 

– Звісно, я не віддам за копійки 
свої сувеніри, бо купую якісну сиро-
вину, фарби, випалюю в електрич-
ній пічці, сплачую оренду майстер-
ні, – каже майстриня. – Але ж і влада 
нічого не робить для підтримки тих, 
хто популяризує Луцьк і Волинь. Це 
не банки й аптеки мають платити 
одну гривню за оренду приміщень, 
а майстерні. Прикро, коли екскур-
соводи ведуть туристів у супермар-
кети, а не до місцевих майстрів.

Жанна переконана, що творчою 
енергією треба ділитися. Тому про-
водить майстер-класи для діток. 
Школярі охоче приходять у май-
стерню й ліплять те, що бажає душа. 
Наставниця не встановлює їм рамки, 
бо знає: глина не любить насилля.

  Світлана ЗОЗУЛЯ

Юна лучанка, 
сімнадцятирічна 

Ольга Чорна  не женеться 
за мінливими віяннями 
сьогодення і не приховує, 
що дуже любить класику. 
До того ж, не тільки 
слухати, а й виконувати… 
на саксофоні. Зараз вона 
навчається на третьому 
курсі Волинського коледжу 
культури і мистецтв імені 
Ігоря Стравінського. 

Гру на згаданому духовому 
інструменті ще з часів навчання 
у Луцькій музичній школі №2 їй 
допомагає опановувати досвідче-
ний наставник Олег Клейзун. А на-
дихнув дівчину на вибір музичної 
стежини в житті батько – заслуже-
ний діяч мистецтв України Микола 
Чорний. Він є головою предметно-
циклової комісії відділу духових та 
ударних інструментів цього коле-
джу, в якому також працює дири-
гентом симфонічного й духового 
оркестрів. Його дружина Оксана 
працює викладачем у Луцькій му-
зичній школі №1 імені Фридерика 
Шопена.

ЗАМІСТЬ ДИСКОТЕКИ – МУЗИКА 
ДВОРЖАКА ТА ЧАЙКОВСЬКОГО

тешнім духовим оркестром зараз 
вона грає досить складний концерт 
Михаїла Готліба (другу частину).  А 
виконання творів класичних ком-
позиторів розвиває у дівчини дум-
ку, дихання, відчуття фрази.

– У класиці постійно намагаюся 
уявити образи, які нам хотіли переда-
ти автори цієї музики. Звісно ж, у мене 
виникають і певні особисті асоціації 
від почутого. У навчальному закладі 
більше схиляюся до того репертуа-
ру, який радить зіграти мій викладач 
Олег Іванович, хоч і сама пропоную 
час до часу певні композиції. Якось 
у складний момент промайнуло 
бажання кинути заняття, але слова 
батьків, їхня підтримка зіграли пози-
тивну роль, і я їм дякую понад усе, – 
розповіла юна саксофоністка. 

У вільний від навчання час вона 
любить слухати музику різних жан-
рів, залежно від настрою. Зокрема 
й класичну, останнім часом – твори 
Антоніна Дворжака та Петра Чай-
ковського. Популярні розваги од-
нолітків – дискотеки – Олю не дуже 
цікавлять. На дозвіллі вона більш 
охоче грає на саксофоні під мамин 
акомпанемент на фортепіано. Адже 
понад усе хоче досягти такого рів-
ня виконання, щоб нею пишалися 
батьки та викладач. І після кожно-
го її нового виступу раділи, що все 
склалося добре.

рема й батько та викладач, став-
ляться до неї як до рівноправного 
партнера по сцені. 

Адже Ольга є лауреатом все-
українських і міжнародних конкур-

сів. Вона виступала у Польщі, Фран-
ції. Зокрема у старовинному костелі 
в Парижі зіграла сольно «Адажіо» 
Томазо Альбіноні. 

У рідному коледжі разом із там-

Світлана Зозуля

Жанна Миляшкевич виготовляє 
обереги для клієнтів з-за океану  

– Ми довго думали, який інстру-
мент обрати для Олі – дівчина все ж 
таки. Бо хочеться, щоб вона мала і 
професію, і шматок хліба в житті. А 
саксофон – інструмент естрадного, 
джазового спрямування. Можна 
знайти роботу у відповідних колек-
тивах або в духовому оркестрі.

– Хоча я одразу попередив 
доньку, що буде важко, бо ця пра-
ця вимагає багатьох фізичних зу-
силь, занять по чотири-п’ять годин 
на день, але вона таки погодилася. 
Сказав їй: «Якщо хочеш чогось до-
сягти, треба бути лідером. Тоді тебе 
будуть бачити. І якщо будеш пока-
зувати хороший рівень підготовки, 
виконавської майстерності, то тебе 
запросять у будь-який колектив», – 
розповів Микола Броніславович. 

І, власне, так і сталося, бо Ольга 
Чорна вже рік виступає в Народно-
му аматорському духовому орке-
стрі Палацу культури Луцька, яким 
керує заслужений працівник куль-
тури України Анатолій Вихованець. 
Хоч вона тут – єдина представниця 
чарівної половини людства, але 
чоловіки-учасники колективу, зок-

майстриня робить обереги з па-
цьорками, для родин зі стажем сі-
мейного життя – з гніздами лелек. 

– Особливо люблю янголят, – зі-
знається Жанна. – Роздаровую їх діт-
кам на виставках і ярмарках. А зна-
єте, як люди купують мої вироби? 
Це дуже цікавий процес. Приходить 
жіночка й підсвідомо кладе руку на 
сувенір. Потім просить показати 
кілька предметів, але зрештою оби-
рає той, на який лягла долоня. Бо це 
не вони обрали виріб, а він їх. 

Якщо майстриня виготовляє 
оберіг на замовлення, то робить 
це із позитивним настроєм. Вимі-
шує глину з молитвою, думає про 
ту людину, уявляє її очі. Нещодавно 
зробила для юної піаністки білий 
рояль, а ще раніше для донечки-
бандуристки – мініатюрну бандуру. 
До речі, керамічні бандури припали 
до душі музикантам з Північної Аме-
рики. Учасники капели дивувалися, 
що обереги такі дешеві, тому пере-
плачували за вподобані сувеніри. 

– На замовлення покупців з-за 
океану я роблю міцніший випал ви-
робів, щоб сувеніри успішно «пе-

О
ксана Куцик

завод. Молода керамістка сповна 
розкрила свій творчий потенціал. 
Однак невдовзі завод розпався, і 
Жанна повернулася на Волинь. Тут 
почала виготовляти вироби з майо-
ліки – професійної глини. Поціно-
вувачі кераміки відразу вирізнили 
почерк молодої майстрині, адже її 
роботи барвисті і позитивні. Недар-
ма колеги по цеху охрестили Жанну 
порцеляновою душею. 

КОЖЕН ВИРІБ МАЄ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

Усі полички в майстерні Жанни 
заповнені яскравими виробами. 
Свищики,  дзвоники, янголята, ді-
жечки, підсвічники, обереги. На сті-
нах – яскраві панно з українською 
символікою. Золоте колосся пшени-
ці, червоні маки, сині волошки, білі 
хатки під солом’яними стріхами. 
У вічі впадає дерево роду, стовбу-
ром якого є коса – символ довгого 
й щасливого життя. Для наречених 

Сувеніри волинської майстрині 
приносять удачу

Микола та Ольга Чорні – музичні тато і донька



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

ЗДОРОВ’Я10 www.volynnews.com

Протилежне виліковується протилежним. Гіппократ

№ 2 (152)  17 січня 2019 року

захист прав

підсумки

бережіть себе ЯК УНИКНУТИ 
ОБМОРОЖЕННЯ

ХВОРІ ДІТИ 
ЗМОЖУТЬ 
НАВЧАТИСЯ У 
ЛІКАРНЯХ  
Із 2019 року діти, які лікуються 
в умовах стаціонару, зможуть 
навчатися за шкільною 
програмою. Відповідне 
положення розробили МОН 
та МОЗ. На його реалізацію 
передбачено 12 млн грн. 

Головні умови – бажання дитини 
вчитися, згода батьків та дозвіл від лі-
каря. Для того щоб розпочати навчан-
ня, батьки або законні представники 
дитини мають написати заяву. 

Заняття і їхню тривалість можна 
буде спланувати залежно від стану 
здоров’я дитини та відповідно до ре-
комендацій лікаря. Уроки йтимуть за 
шкільною програмою, учні отримува-
тимуть оцінки та складатимуть атес-
тацію.

Почати навчання в умовах стаці-
онару можна буде, коли всі обласні 
лікарні підпишуть угоди про співпра-
цю з місцевими закладами загальної 
середньої освіти. За бажанням до-
лучитись до програми навчання в лі-
карнях можуть і районні медзаклади. 
Керівництво має забезпечити примі-
щення для класної кімнати, створити 
належні умови для проведення занять 
та визначити координатора освіт-
нього процесу. Він організовуватиме 
відвіду вання занять, утримуватиме в 
належному стані приміщення, інфор-
муватиме працівників закладу освіти 
та інших учасників освітнього процесу 
про особ ливості роботи медзакладу.

Контролем якості освіти опікува-
тиметься директор відповідної школи. 
Він визначатиме координатора освіт-
нього процесу від навчального закла-
ду, який стежитиме за наявністю під-
ручників, освітніх ресурсів та сервісів, 
розкладом занять тощо.

В одному шкільному класі у лікарні 
навчатимуться від 5 до 12 учнів. Якщо 
дитина за станом здоров’я не може 
піти до класу, але хоче навчатися і це 
дозволяє лікар, то вчителі проводи-
тимуть індивідуальні уроки в палатах, 
або ж вона займатиметься з вчителя-
ми своєї школи онлайн.

Коли дитину випишуть з лікар-
ні, вона отримає довідку про успіш-
ність та рівень засвоєння освітнього 
матеріа лу. Програма передбачає, що 
можна отримати документ про загаль-
ну середню освіту.

освіта

Постраждати від 
переохолодження 
можна навіть за 

плюсової температури. 
Зокрема, погодні умови 
з +7°С і нижче вже 
вважаються такими, 
що можуть спричинити 
проблеми зі здоров’ям. 
Першими замерзають 
пальці рук та ніг, а 
також вуха й ніс – вони 
найменше захищені 
через те, що в них тонкий 
жировий прошарок. 
Спочатку замерзає 
шкіра, а вже потім 
підшкірний шар, судини, 
м’язи, нерви та навіть 
кістки. 

ЯК УНИКНУТИ 
ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ?

Одягайтеся багатошарово: 
вберіть кілька легких кофт за-
мість однієї теплої. Це дозволить 
запобігти спітнінню, яке на моро-
зі небезпечне. Якщо стане жарко, 
завжди можна зняти одну з кофт. 
З цих же міркувань одяг має бути 
цілком вільним.

Захищайте відкриті ділянки 
шкіри. Не забувайте вдягати рука-
вички, а ніс та вуха захищати шап-
кою, шарфом, піднятим коміром.

Не виходьте на мороз голод-
ні. Обов’язково добре поїжте, 
краще щось висококалорійне. За-
мерзли – також з’їжте що-небудь.

Заходьте кожні півгодини-
годину в тепле приміщення, 
якщо ви проводите цілий день на 
вулиці.

По можливості візьміть із со-
бою термос з гарячою кавою, 
чаєм чи супом.

Працюйте руками, рухайте 
ними, аби посилити кровообіг у 
судинах. Так само рухайте паль-
цями ніг. Можна пострибати з 
ноги на ногу – тільки не дуже 
енергійно, це може зашкодити 
замерзлим тканинам.

Не перевтомлюйтеся. Втом-
лена людина швидше піддаєть-

ся переохолодженню. Зазвичай 
люди, відчувши, що починають 
замерзати, рухаються дуже ак-
тивно. Але це також не зовсім ро-
зумно, тому що енергія викорис-
товується дуже швидко, а сили 
треба поновлювати. Отож, вору-
шіться, але не надто інтенсивно.

Стежте за прогнозом погоди.
Категорично не можна вжи-

вати спиртне, тому що алкоголь 
розширює судини на поверхні 
тіла, а це заважає їм оберігати 
від тепловтрат внутрішні органи. 
Крім того, алкоголь просто по-
слаблює ваш власний кон троль 

Верховна Рада 
ухвалила закон, 

який передбачає чіткі 
алгоритми дій у разі 
цькувань. Якщо дитина 
стала свідком булінгу в 
закладі освіти, передусім 
вона може розказати 
про це батькам, 
учителю, психологу 
або безпосередньо 
директору, повідомляє 
прес-служба МОН.

Окрім цього, дитина може 
звернутися на гарячу лінію 
ГО «Ла Страда – Україна» з про-
тидії насильству в сім’ї або із за-
хисту прав дітей; до соціальної 
служби з питань сім’ї, дітей та мо-
лоді; Національної поліції Украї-
ни; Центру надання безоплатної 
правової допомоги.

Якщо педагог або інший 
працівник закладу освіти став 
свідком булінгу, то він має по-
відомити керівника закладу не-
залежно від того, поскаржилась 
йому жертва булінгу чи ні.

Після отримання звернення 

ЗА ЦЬКУВАННЯ ДІТЕЙ – ШТРАФ

МЕДЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ ОТРИМАЛИ 
СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ

безпечує психологічну підтримку 
всім учасникам випадку.

Також у МОН наголосили, що 
закон передбачає низку штра-
фів за цькування. Штрафи за бу-
лінг становитимуть від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів, 
тобто від 850 до 1700 грн, або 
від 20 до 40 годин громадських 
робіт.

Якщо булінг вчинено групою 
осіб або повторно протягом року 
після накладення адміністратив-
ного стягнення, штраф буде біль-
шим – від 100 до 200 мінімумів 
(1700-3400 грн) або громадські 
роботи на строк від 40 до 60 го-
дин.

Якщо керівник закладу осві-
ти не повідомив уповноваженим 
підрозділам органів Національ-
ної поліції України про випад-
ки булінгу учасника освітнього 
процесу, це тягне за собою на-
кладення штрафу від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправні 
роботи на строк до 1 місяця з від-
рахуванням до 20% заробітку.

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Протягом 2018 року за 
кошти обласного бюджету 
вдалося провести ремонтні 
роботи та закупити 
обладнання для низки 
медичних закладів Волині.

Депутатка облради, голова 
постійної комісії з питань бю-
джету, фінансів та цінової полі-
тики Ірина Вахович наголосила, 
що сферу охорони здоров’я за 
ініціативи голови облради Ігоря 
Палиці та підтримки обранців 
громади було визначено як одну 
з пріоритетних.

– Цю сферу було профінансо-
вано на 6,5 млн грн із залишків ме-
дичної субвенції, на 35,6 млн грн 
при розподілі у квітні 2018 року 

роки сфера охорони здоров’я 
була недостатньо профінансо-
вана. Тому сьогодні з’явилося 
безліч проблем і з умовами пере-
бування пацієнтів, і зі станом та 
наявністю сучасного медичного 
обладнання. Та відповідальність і 
небайдужість нинішнього складу 
обласної ради дозволить посту-
пово виправити ситуацію. Пріо-
ритети фінансування визначили 
колегіально облрада та управ-
ління охорони здоров’я Волин-
ської облдержадміністрації на 
бюджетних слуханнях.

Нагадаємо, за сприяння голо-
ви облради Ігоря Палиці вдалося 
залучити додатковий ресурс на 
добудову перинатального центру: 
10 млн грн виділив Кабмін, 8 млн 
грн – Фонд Віктора Пінчука.

вільних залишків коштів облас-
ного бюджету, що утворилися 
станом на 1 січня, та при роз-
поділі коштів із перевиконання 
доходів обласного бюджету за 
8 місяців 2018 року в розмірі 
16,5 млн грн. Окрім цього, знач-

ну суму спрямовували на сферу 
охорони здоров’я в міжсесійний 
період при отриманні субвенцій-
них кош тів, коштів за проектом 
Світового банку тощо, – зазначи-
ла Ірина Вахович.

Вона додала, що в попередні 

дитини відповідна особа або ор-
ган у письмовій формі інформує 
керівника закладу освіти про ви-
падок булінгу.

Той розглядає таке звернен-
ня та з’ясовує усі обставини інци-
денту. 

Надалі він скликає засідання 
комісії з розгляду випадків булін-
гу та окреслює подальші дії. Якщо 
комісія визнала, що це був булінг, 
а не одноразовий конфлікт, то 
очільник закладу зобов’язаний 
повідомити уповноважені під-

розділи органів Нацполіції Укра-
їни та Службу у справах дітей. До 
складу такої комісії можуть вхо-
дити педагоги, психолог, соціаль-
ний педагог, батьки постражда-
лого й булера, керівник закладу 
та інші особи.

У разі, якщо комісія не ква-
ліфікує випадок як булінг, а по-
страждалий не згодний з цим, 
то він може одразу звернутися 
до органів Національної поліції 
України. Але за будь-якого рішен-
ня комісії керівник закладу за-
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за ситуацією, що заважатиме 
вам вберегтися від ушкоджень у 
складних умовах. Нікотин також 
не найкращий помічник у бо-
ротьбі з холодом через свій згуб-
ний вплив на стінки судин.

ПЕРША ДОПОМОГА
Щойно з’являться симптоми 

переохолодження – воскові пля-
ми та оніміння шкіри – негайно 
перейдіть у тепле приміщення. 
Зігрійтеся, посидьте в теплі кіль-
ка годин, поїжте.

У разі обмороження слід 
негайно звернутися до лікаря. 
Неод мінно треба перевдягну-
тися: зняти мокрий одяг і загор-
нутися в теплі простирадла та 
ковдри. Не можна чіпати обмо-
рожені ділянки тіла.

При відмороженні слід до-
тримуватися принципу «внут-
рішнього зігрівання» уражених 
тканин – накладати термоізолю-
вальні пов’язки (ватно-марлеві, 
бавовняні тощо), вживати теплі 
напої.

У жодному разі не можна зі-
грівати уражені тканини тіла га-
рячою водою або біля гарячих 
батарей, тому що це може при-
звести до значного поглиблення 
ураження.

Обов’язково пийте якомога 
більше рідини – будь-які теплі 
напої, окрім алкоголю. Вони від-
новлять нормальну температуру 
тіла та покращать циркуляцію 
крові. Прийміть знеболювальні 
та негайно зверніться по кваліфі-
ковану допомогу!

Нікотин і алкоголь – погані 
помічники при переохолодженні 

Про насилля в школі мовчати не можна

Минулоріч на медзаклади Волині 
витратили майже 60 млн грн
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Рухайся більше – проживеш довше. Народна мудрість
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БЕЗ ШЕСТИ ОЧОК, АЛЕ ЗІ 
СПОДІВАННЯМ НА УПЛ

ВІДКОСИШ ВІД АРМІЇ – 
ЗАЛИШИШСЯ У «ШАХТАРІ»

  Юрій КОНКЕВИЧ

«Волинь» 10 січня вийшла 
з відпустки і провела 
внутрішній футзальний 
турнір у залі обласної 
спортшколи в Луцьку. 

Команда має намір провести 
«витягувальний» збір у Луцьку і два 
за кордоном, в Туреччині. У клубі 
обіцяють підписання «серйозних 
новачків» і водночас можуть роз-
статися з кількома колишніми вико-
навцями. Шукати нову команду бу-
дуть, наприклад, захисник Рудольф 
Сухомлинов й атакувальний хавбек 
Андрій Яковлєв (їх підписали у зи-
мову паузу рік тому).

Ймовірних новачків двоє. Це 
вже відомі та немолоді лівий півза-
хисник (захисник) Артур Западня 
та правий півзахисник Ростислав 
Волошинович з ФК «Львів». Оби-
два перебувають на перегляді у 
луцькому клубі, обидва відчувають 
конкуренцію з боку бразильців у 
ФК «Львів» й обидва грали торік за 
умовно рівненський «Верес». 

Новачок «Шахтаря» 
ізраїльський 

півзахисник Манор 
Соломон може 
повернутися на 
батьківщину – в клуб 
«Маккабі Петах Тіква» – 
на правах оренди. Це 
станеться, якщо 
футболіст не отримає 
спеціальне звільнення 
від Армії оборони 
Ізраїлю.

У контракті Соломона з 
гірниками є пункт, відповідно 
до якого він має продовжити 
кар’єру в Ізраїлі, якщо звільнен-

ня не буде отримано. 
«Шахтар» обговорював 

це питання з представниками 
«Маккабі». Якщо довідку про 
звільнення гравця від армії буде 
успішно отримано, то Соломон 
закінчуватиме проходження 
служби під час відпусток і мат-
чів національної збірної. 

Служба в армії Ізраїлю три-
ває 32 місяці, а півзахисник по-
чав нести її в грудні 2017 року. 
Втім очікують успішного залаго-
дження питання у зв’язку з тим, 
що «Шахтар» заплатив за гравця 
великі гроші за мірками Ізраї-
лю – €5,8 млн.

ПЕРЕМОГИ 
ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО 
ТИЖНЯ

ЛИЖНІ ГОНКИ. Пара-
лімпійська чемпіонка Юлія 
Батенкова-Бауман здобула 
срібну медаль на дистанції 
6,4 км у лижних перегонах в 
рамках Кубка світу. Ковель-
чанка у складі національ-
ної паралімпійської збірної 
команди з зимових видів 
спорту змагалася у швед-
ському місті Естерсунді.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. 
Успішним став початок 
нового легкоатлетичного 
року для волинян. На «Різд-
вяних стартах», які відбува-
лися у столичному легкоат-
летичному манежі, Данило 
Даниленко й Ерік Костриця 
фінішували у призах.  Да-
нило був першим на 400 м 
із 48.50 с, а Ерік – третім на 
60 м із 6,81 с, тільки миті 
програвши Сергію Смели-
ку (6,74) і Василю Макуху 
(6,78).

ВОЛЕЙБОЛ. Троє во-
лейболісток з команди 
« В о л и н ь - У н і в е р с и т е т-
ОДЮСШ» допомогли жіно-
чій збірній України  про-
битися у фінальну частину 
Євро-2019. Українки на по-
чатку року почергово здо-
лали команди Чорногорії з 
рахунком 3:0 (25:22, 25:21, 
25:21) і Норвегії – 1:3 (22:25, 
25:18, 22:25, 11:25).

У складі збірної грали 
волинянки Анастасія Кара-
сьова, Людмила Осачук та 
Любов Ужва. 

Фінальний турнір 31-
го чемпіонату Європи з 
волейболу серед жінок 
вперше пройде у чотирьох 
країнах – Польщі, Угорщині, 
Словаччині та Туреччині – в 
серпні і вересні цього року.

швидкі і натхненні

  Іван БОГДАНОВИЧ

Українські футбольні 
тренери у неформальній 

обстановці часто 
розповідають, що 
найголовнішою людиною, 
від якої залежить 
настрій футболіста, 
є його дружина. У 
професійному футболі є 
безліч моментів, яких не 
видно уболівальникам 
і журналістам. Про них 
можуть не знати навіть 
тренери. Це те, що 
відбувається всередині 
гравця, його думки, рівень 
концентрації та мотивації.

Інколи ми тільки здогадуємося 
про внутрішній світ футболістів, їхні 
проблеми і справжні причини слаб-
кої гри. З часом дізнаємося більш 
серйозні речі. 

Одну з таких історій нещо-
давно розповів в автобіографії 
екс-півзахисник збірної Данії, ні-
мецьких «Гамбурга» і «Дуйсбурга», 
англійського «Болтона» й кількох 
данських клубів Стіг Тефтінг. 

Він не хапав зірок з неба, але 
був працьовитим півзахисником 
пристойного рівня. На полі його ви-
різняли досить страхітливий вигляд 
і агресивна манера гри. 

Сильний душевний біль пере-
слідував Стіга майже все його життя 
і врятуватися від нього він міг тіль-
ки на футбольному полі.

ЖИТТЄВІ ВИПРОБУВАННЯ 
СТІГА ТЕФТІНГА

Через весь живіт Тефтінга роз-
тягнулося татуювання зі словами: 
«Жодного жалю». І ось чому...

МАТЧ ПІСЛЯ ЗАГИБЕЛІ 
БАТЬКІВ

Коли Стігу було 13 років, він 
втратив обох батьків. Того ранку 
хлопець вбіг у квартиру, щоб сказа-
ти мамі й татові про свою участь у 
фіналі дитячого Кубка Данії, на який 
приїде головний тренер збірної Да-
нії Зепп Піонтек.

Удома він побачив тіло 41-
річного батька, яке лежало в кори-
дорі у калюжі крові поряд з рушни-

цею. На підлозі біля кухні лежало 
тіло його матері Кірстен – батько 
застрелив її і вкоротив собі віку. 

Життя Тефтінга було приречене 
на морок, але хлопець зумів вистоя-
ти. Увечері після втрати батьків Стіг 
зіграв дитячий фінал Кубка Данії і 
виграв його. 

«Тренери не хотіли, щоб я грав, 
але в той момент для мене це було 
найкраще місце. Мої одноклубники 
не знали, що сталося за 18 годин до 
того. Ми виграли, а мене визнали 
гравцем матчу. Вибір зробив голов-
ний тренер збірної Данії», – прига-
дував згодом Стіг.

«Волинь» повернулася з відпустки 
й готова до зимових зборів

зателефонувала дружина, яка щой-
но народила четвертого сина. Ліка-
рі діагностували в нього менінгіт і 
за кілька днів Йон Тефтінг помер на 
руках у батьків. 

Через кілька місяців футболіст 
потрапив у тюрму. Збірна Данії 
бурхливо відгуляла в Копенгаге-
ні повернення з чемпіонату світу 
2002 року, на якому данці в 1/8 фіна-
лу програли Англії 0:3. Усі були п’яні, 
і Тефтінгу здалося, що офіціант хоче 
вдарити його головою в обличчя. 

«І тоді я зробив це першим. 
Швейцар виставив мене з рестора-
ну, а на вулиці мене наздогнав кухар 
цього ж закладу, вдарив і втік. Але я 
зловив його...» – розповідає Стіг. 

Йому дали чотири місяці, але 
він часто повторював, що тюрма – 
ніщо порівняно з втратою дитини. 
«Я погодився б відсидіти 10 років, 
якби це допомогло вижити моєму 
синові», – пригадує футболіст.

На футбольному полі Тефтін-
га називали «газонокосаркою», 
адже його можна було побачити 
на кожній ділянці поля. У праців-
ників в’язниці з почуттям гумору 
все було на найвищому рівні, і Стіга 
зобов’язали косити газони.

Через три роки після цього ін-
циденту Стіг завершив футбольну 
кар’єру і зараз є популярним ТБ- 
експертом. Крім телебачення, він 
спробував щастя в боксі.

Професійна кар’єра Стіга Теф-
тінга тривала 18 років. Він виступав 
у Данії, Швеції, Німеччині, Англії та 
Китаї. Зіграв за збірну Данії 41 матч 
і забив два голи. На його рахунку – 
три Кубки Данії.

Стіг Тефтінг

seoghoer.dk

Зараз Тефтінгу 49 років, він уже 
дідусь і навчився жити зі спогадами 
про те, що сталося того дня. Струн-
кий підліток виріс у міцно збитого, 
грізного хавбека збірної Данії, з 
якою він зіграв на чемпіонатах Єв-
ропи 1996, 2000, чемпіонатах світу 
1998, 2002 років.

«Футбол урятував мене. У мене 
завжди була своя оболонка, ніхто і 
ніщо не могло торкнутися мене. Я 
ходив до психолога, але коли вихо-
див на поле, хай що відбувалося до 
цього, я занурювався в свій світ», – 
розповідав Тефтінг у автобіографії.

Стіга виховав його дядько Ерік, 
рідний брат покійної матері. Май-
же 20 років футболіст тримав у 
таємниці історію смерті своїх бать-
ків. Напередодні чемпіонату світу 
2002 року один з данських журна-
лів опублікував розповідь про жах 
дитинства Тефтінга. Головного ре-
дактора звільнили. 

У цей момент Ерік з дружиною 
відпочивали, а їхні діти були в Данії 
з бабусею і дідусем. Їм було 7, 8 і 10 
років і вони не знали, що сталося з 
батьком у дитинстві.

«ТЮРМА – НІЩО 
ПОРІВНЯНО З ВТРАТОЮ 
ДИТИНИ»

Навесні 2003-го Тефтінг спочат-
ку втратив дитину, а згодом загри-
мів за ґрати. 

Коли Стіг повертався з матчу й 
був в аеропорту Манчестера, йому 

Нагадаємо, що «Волинь» пішла 
на зимовий відпочинок на третьо-
му місці, але в грудні... опустилася 
на п’яту позицію в турнірній таблиці 
після зняття з клубу шести очок від-
повідно до рішення ФІФА.

Зняття очок за перехід серба 
Івана Рогача сталося саме зараз, 

а не рік чи два тому, коли клуб на-
магався залагодити ситуацію і серб-
ський «Рад», який виховав Рогача, 
свої гроші таки отримав.

Мінус шість очок в умовах чи 
не найцікавішої за останні роки 
боротьби у Першій лізі погано ко-
релюються із намірами «Волині» 

повернутися в УПЛ. 
Перша шістка Першої ліги набу-

ла після зміни кількості очок «Воли-
ні» такого вигляду: «Дніпро-1» – 43, 
«Металіст 1925» – 38, «Колос» – 32 (+1 
матч у запасі), «Оболонь-Бровар» – 
32, «Волинь» – 30, «Авангард» – 29. 

У грудні «Волинь» дізналася й 
ще одну не вельми приємну нови-
ну: збори УПЛ проголосували проти 
розширення ліги до 16 команд. 

Навіть із рішенням ФІФА про по-
збавлення шести очок лучани могли 
б легко зайти у розширену Прем’єр-
лігу. А от із 12 клубами в наступно-
му сезоні зробити це буде важче. 
Напряму туди точно вийде тільки 
лідер Першої ліги «Дніпро-1», а 
тому у хрестоносців завдання тепер 
зрозуміле: битися за право зіграти в 
перехідних матчах із «Колосом» та 
«Оболонню» й виходити принаймні 
з третього місця Першої ліги на 10-
ту команду УПЛ. 

facebook.com
/FCVolynLutsk

ОБІКРАЛИ 
КВАРТИРУ ЕКС-
ЗАХИСНИКА 
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Квартиру екс-захисника 
«Шахтаря» Миколи Іщенка в Києві 
обікрали невідомі. Футболіста у 
цей час не було в країні, він був з 
сім’єю на відпочинку з 25 грудня 
до 12 січня.

З квартири винесли Macbook, 
два iPad, золоту каблучку з діаман-
тами, золоті сережки з діаманта-
ми, золотий кулон Bulgary, золоті 
годинники з діамантами Hublot, 
ще один Hublot в корпусі з металу, 
норкову шубу, ключі від комірки в 
банку, $6,2 тис. і 7 тис. грн. 

Іщенко сім років грав за «Шах-
тар», наразі він є гравцем «Чорно-
морця».

Манор Соломон – 
перший новачок 
«Шахтаря» у 
2019 році

D
ie W

elt



ПОРАДИ12 www.volynnews.com№ 2 (152)  17 січня 2019 року

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Найважливіший компонент хорошої сімейної кухні – це любов: любов до тих, для кого ти готуєш. 

Софі Лорен

шпаргалка ЯК ОЧИСТИТИ ВОДУ 
В ДОМАШНІХ УМОВАХ?

МЕДОВИЙ 
ПЛЯЦОК 
• По 1 скл. цукру та води • борошно
• 2 ст. ложки меду • 1 ч. ложка соди 
• 1/2 ч. ложки порошку для печива 
• 2 ст. ложки какао чи розчинної кави 
• по 1/2 скл. розпарених родзинок, 
посічених горіхів, олії і варення 

У миску насипати цукор, налити воду 
та олію, трохи нагріти, додати мед. Коли 
мед і цукор розчиняться, всипати соду, 
каву, вимішати ложкою, щоб не було 
грудочок. Додати родзинки, горіхи, бо-
рошно та порошок для печива. Тісто має 
бути густим, як сметана. 

Форму застелити пекарським папе-
ром або змастити олією і посипати бо-
рошном. 

Холодний пляцок розрізати навпіл, 
перемастити медом або джемом, поси-
пати пудрою. 

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ

Для тіста: 
• 1 кг обібраних яблук (серцевину 
видалити) • 150 г борошна • 1 лимон
• 1 ч. ложка розпушувача • дрібка солі 
• 3 яйця • 20 г цукру • 100 г молока 

Для скоринки: 
• 20 г цукру • 15 г масла 

Підготувати форму діаметром 
22-23 см – вистелити пергаментом або 
змастити вершковим маслом, обсипати 
манкою, надлишки струсити. Духовку 
розігріти до 180°С.

З лимона зняти цедру, розрізати нав-
піл і витиснути сік з половини. Яблука 
нарізати тонкими плястерками, збриз-
нути лимонним соком. Яйця збити з цук-
ром, додати молоко. Борошно просіяти 
з розпушувачем, перетерти з цедрою.

Змішати яєчно-молочну суміш з бо-
рошняною, вилити тісто на яблука, аку-
ратно змішати, щоб тісто вкрило плів-
кою яблука. Викласти у форму, злегка 
притиснути рукою. Зверху присипати 
цукром і викласти шматочки масла.

Випікати 40-60 хв. Подавати можна і 
теплим, і холодним. 

СИРНА 
«ВИШИВАНКА» 
З ЯБЛУКАМИ 
Для тіста:
• пачка маргарину • 4 жовтки 
• 1 скл. цукру • 4 ст. ложки сметани 
• 1 ст. ложка порошку до печива 

Тісто замісити й розділити на три 
частини, в одну додати 1 ст. ложку ка-
као. Коричневе тісто розділити навпіл і 
покласти в морозилку.
Сирна маса: 
• 1 кг перетертого сиру • 5 яєць 
• цедра половини лимона 
• 1 скл. цукру • 1 ст. ложка крохмалю 
(можна замінити пачкою ванільного 
пудингу). Все збити блендером

Макова маса:  
• 2 скл. маку запарити і розтерти 
• 150 г цукру • 1 ст. ложка крохмалю 

Випікати два коржі: біле тісто, макова 
маса, сирна маса і натерте коричневе тісто.

Почистити 1 кг яблук, натерти і про-
варити 10 хв, у гарячу масу всипати 2 
пачки абрикосового желе. Коли маса 
охолоне (не застигне!), викласти її на 
корж і прикрити другим, сиром донизу. 

Зверху торт полити шоколадною по-
мадкою.  

смакота

Чиста вода – запорука здоров’я

ar25.org

ПОПАРИЛИ НОГИ – 
ОЧИСТИЛИ ОРГАНІЗМ

МОКРЕ ВЗУТТЯ 
ВИСУШАТЬ ГАЗЕТИ

без піґулок дешево і добре

Те, що тече з наших кранів, 
пити в неочищеному вигляді 
не можна у жодному 

разі. Це загрожує і швидкими 
результатами – розладами та 
отруєннями, й уповільненими – 
камінням в нирках, розвитком 
онкологічних захворювань і просто 
отруєннями всіх систем організму.

Якщо у вашому помешканні нема системи 
очищення води, скористайтеся бабусиними 
порадами, які не втратили актуальності й до-
нині.

Кип’ятіння. У процесі ки п’я тіння справді 
знищуються віруси, хвороботворні бактерії 
та мікроорганізми, знешкоджуються хлор, 
аміак, радон тощо. Однак такий ефект можна 
одержати тільки при кип’ятінні води протя-
гом чверті години, не накриваючи кришкою, 
щоб з парою видалялися шкідливі сполуки.

Та разом із цим у воді зникає все живе, змі-
нюється її хімічний склад, випаровується ки-
сень, збільшується питома вага солей, які теж 
можуть бути причинами деяких хвороб. Не-
дарма кип’ячену воду називають «мертвою», 
жодної користі для організму людини вона не 
має. Згідно з останніми даними, тривале вжи-
вання охолодженої кип’яченої води формує 
схильність до утворення ракових клітин.

Відстоювання. Цей спосіб вимагає ба-
гато часу і великої ємності. Він передбачає 
відстоювання протягом 6-10 годин в умовах 
непорушення шарів води. За вказаний час 
відбувається часткове осідання хлору з верх-
ньої третини ємності в нижні дві третини. 
Таким чином, очищеною вважається тільки 
верхня третина ємності, що, звичайно, дуже 
мало. І очищається вона тільки від хлору, а не 
від хвороботворних мікроорганізмів та інших 
домішок. Тому цей спосіб рекомендовано ви-
користовувати як попередній етап очищення 
будь-яким іншим способом.

Очистити воду можна і за допомогою 
звичайної кухонної солі. Слід заповнити єм-
ність водою з-під крана (2 л) і розчинити в ній 
1ст. ложку з чубком  солі. Через 15-25 хвилин 
така вода буде вільна від шкідливих мікроор-
ганізмів і солей важких металів. Мінус цього 
методу в тому, що таку воду не варто вживати 
щодня.

Виморожування. Цей спосіб очищення 
води більш тривалий і клопіткий, проте дає 
гарні результати. Чистіша вода замерзає пер-
ша, а брудні фракції – наостанок. Вам потріб-

Коли мало не щодня падає дощ, а під 
ногами – калюжі від розталого снігу, 

навіть у найдорожчому взутті легко 
промочити ноги. Тому ми підібрали 
кілька порад, як швидко і надійно 
висушити мокре взуття.

Газета – перевірений роками старий спосіб, 
який використовували ще наші бабусі. Потрібно 
щільно набити взуття газетами. А коли папір вбе-
ре вологу, дістати його і вкласти новий.

Галька або морські камінці. Їх злегка розі-
грівають на сковороді, а потім теплими (не га-
рячими!) засипають у взуття. Після охолодження 
повторюють процедуру кілька разів.

Фен. Під час використання фена тримайте 
прилад не ближче, як за 20 см від взуття, щоб не 
пошкодити шкіру. Повітря має бути теплим, але 
не гарячим.

Батарея центрального опалення або обі-
грівач. Поставте мокре взуття біля батареї, під-
стеливши під нього поліетилен чи клейонку. 
Пам’ятайте, що температура, що вища за 60° С, 
пошкоджує матеріали і тканини, з яких виготов-
ляють взуття.

Хронічні захворювання стають 
усе більш поширеними серед 

людей, які ведуть малорухливий 
спосіб життя і неправильно 
харчуються. Тому захворювання, 
пов’язані із запальними 
процесами в організмі, завдають 
багато болю і втоми. Є чимало 
рецептів давньої китайської 
медицини, які допоможуть 
очистити організм. 

Серед них – методика детоксикації 
організму через ноги. Китайська систе-
ма рефлексології стверджує, що наші 
ноги мають природні енергетичні зони, 
пов’язані з великою і важливою системою 
органів у нашому організмі. Це означає, 
що можна очистити все тіло через ноги й 
вивести шкідливі токсини. Для поліпшен-
ня самопочуття достатньо кількох про-
цедур.

У результаті покращується метабо-
лізм і більш ефективно відбувається очи-
щення крові через нирки та печінку. При-
бічники цього методу вважають, що така 
детоксикація є однією з найбезпечніших. 
Крім цього, тепла вода допоможе також 
усунути втому і важкість у ногах.

Ванна для ніг із магнезією: 50 г маг-
незії (сульфату магнію), 1/4 скл. морської 
солі, 1/4 скл. харчової соди, цитрусові 
ефірні олії (за бажанням), 50 мл яблучного 
оцту.

У ванну з теплою водою помістіть всі 
інгредієнти і дайте їм розчинитися. Піс-

но забезпечити повільне замерзання води і 
вчасно злити все, що збирається замерзнути 
в останню чергу. Проте поставити цей спосіб 
«на потік» у домашніх умовах досить важко. 
Його найдоцільніше використовувати для 
приготування питного ресурсу.

Очищення сріблом. Цей спосіб при-
йшов до нас із сивої давнини. Вода, очищена 
сріблом (а цього досягали зберіганням її в 
посріблених ємностях), довше залишається 
свіжою і чудово чинить опір розвитку в ній 
хвороботворних бактерій. Просто помістіть у 
ємність з водою на ніч срібну монету або лож-
ку. Вранці вода готова до вживання. Завдяки 
такому очищенню вона надовго залишається 
«живою». Проте не забувайте кілька разів на 
тиждень мити ємність і сам срібний предмет, 
інакше він просто не впорається з наванта-
женням.

В аптеці можна придбати невеликий шма-
точок кремнію і за його допомогою очистити 
воду від домішок. Кремній слід добре про-
мити в теплій проточній воді, покласти в дво-
літрову банку й налити холодну воду. Банку 
прикрити марлею і поставити на світлі, але 
далеко від прямих променів сонця. Через 
два-три дні очищена вода готова. Розрахо-
вуйте величину камінчиків кремнію 3-10 г на 
1-5 літрів води. І не пийте воду до дна, аку-

ратно злийте її в іншу посудину, залишивши 
3-5 см води з осадом.

Дуже ефективно очищає воду активоване 
вугілля, яке є в основі більшості фільтрів. Цей 
засіб також прекрасно нейтралізує неприєм-
ні запахи (старих іржавих труб або хлорки). 
Як губка, вугілля вбирає шкідливі речовини з 
водопровідної води. Таблетки слід загорнути 
в марлю (з розрахунку 1 таблетка на 1 літр 
води) і помістити в посудину з водою. Вже на-
ступного ранку (через 8 годин) у вас буде го-
това чиста вода.

Дехто п’є дистильовану воду. Справді, в 
ній відсутні шкідливі домішки, але вона не дає 
організму жодної користі. Також така вода не 
має смаку. Якщо постійно вживати дистильо-
вану воду, з організму вимиваються потрібні 
нам мінерали та солі.

Народні засоби очищення води:
– опустити у відро з водою на 2-3 год кіль-

ка кетягів червоної горобини; 
– кора верби, цибулеве лушпиння, гілки 

ялівцю та листя черемхи теж здатні відфіль-
трувати воду, однак процес очищення займе 
12 год;

– очистити воду можна за допомогою 
оцту або йоду: на 1 л води знадобиться 1ч. 
ложка оцту або 3 краплі 5% йоду, їх додають 
у воду і залишають на 2-6 год. 

sdelaysam
.ru

Газета – перевірений роками засіб

ля цього додайте ефірні олії. Приймайте 
ванну 15-25 хв. Майте на увазі, що ви мо-
жете відчувати слабкість після процеду-
ри. Але це зніме роздратування шкіри й 
активізує процес детоксикації вашого 
організму, а також посприяє підвищенню 
рівня магнію.

Рецепт із глиною: 50 г будь-якої глини 
на ваш вибір, 50 г сульфату магнію, хвойні 
ефірні олії (за бажанням).

Розчиніть інгредієнти в теплій воді 
(під час змішування не використовуйте 
металеві інструменти). Приймайте ванну 
близько 20 хв. Вона очистить ваше тіло і 
збільшить рівень магнію.

Ванна з перекисом водню й імби-
ром: 50 мл перекису водню, 1 ст. ложка 
порошку кореня імбиру. 

Наповніть ванну гарячою водою і 
додайте імбирний порошок та перекис 
водню. Приймайте 15-20 хв. Така ванна 
заспокоїть ваше тіло й допоможе усунути 
токсини.

Вивести токсини можна через стопи
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Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям. 
Джон Кеннеді

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви відчує-
те гостру потребу в переоцінці власних 
цінностей. Захочеться змінити поведін-
ку в особистих і навіть сексуальних сто-

сунках. Бажано глибоко не занурюватися 
в ті сфери, де ви почуваєтеся повним новачком.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Скинь-
те з себе напругу останніх днів і від-
чуйте радість життя, оцінить те, що 
маєте. Перестаньте вимагати занадто 
багато від друзів, а генеральне приби-
рання квартири сприймайте не як каторгу, а як 
веселий сімейний захід. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ви 
будете злегка нервувати й утомлюва-
тися. Не відмовляйте собі в невелич-
ких розвагах, щоб відпочити з легкою 

душею. У вихідні у вас прокинуться над-
звичайні творчі здібності.

РАК (22.06 – 22.07). За ви-
нятком авралів на роботі, ваш світ 
близький до ідеалу. Усі найближчі дні 
розписані, жодних нововведень, що 
ставлять життя догори дриґом, не буде. 
Головне – не зациклюватися на роботі й приді-
лити час близьким.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Зараз краще 
не виявляти ділову активність, вона не 
для цих днів. Якщо хочеться витратити 

надлишок енергії, скеруйте її на власну 
родину та друзів, ви можете зробити чи-

мало добрих справ. 
ДІВА (24.08 – 23.09). Ви пре-

красно засвоюватимете все нове й у 
вас усе вийде. Матимете багато діло-
вих планів і додумаєтеся до нетриві-
ального розв’язання робочої проблеми. 
Вихідні принесуть радість, якщо ви проведете їх 
з близькими та коханими людьми.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Будьте 
уважнішими до свого оточення, у ме-
тушні ви ризикуєте довіритися непо-
рядним людям. Постарайтеся зробити 

так, щоб у вас не залишилося справ, які 
не перебувають під вашим контролем. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Вам 
удасться дуже багато чого. Навіть 
встигнете з’їздити у термінове відря-
дження, яке вплине на вашу кар’єру. 
Сприятлива ситуація й для особистого 
життя, ви почуєте освідчення в коханні. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Візь-
міться за наведення ладу у власному 
внутрішньому світі. Перед вами стоїть 
дуже важливе завдання: налагодити 

мир в родині й у стосунках з друзями, 
перепросити за слова, сказані зопалу.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). За 
традицією, ви нікому не довіряєте й 
більшість турбот звалюєте на себе. Не 
дивно, що ви відчуєте, що все у вас ва-
литься з рук. Розверніть свою поведін-
ку на 180 градусів, і ви побачите, що поруч люди, 
які можуть допомогти.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви ви-
тягнете чимало корисного з контактів у 
неформальному середовищі, в друж-
ній компанії. Деякі думки можуть бути 

для вас несподіваними, але змусять за-
думатися й чогось навчать.

РИБИ (21.02 – 20.03). Ви зможе-
те всіх здивувати голосними заявами. 
Захочеться зробити щось по-своєму, 
можливо, всупереч усталеним нор-
мам, або хоча б не так, як робили це ра-
ніше. У вихідні ви немов отямитеся й пірнете на 
рятівну тиху глибину.

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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17 січня – Олександр, Денис, Зіна, 
Семен, Степан, Тимофій, Яків, Юхим, 
Аристарх, Артемій
18 січня – Григорій, Лук’ян, Роман, 
Тетяна, Хома
19 січня – Генріх, Іван
20 січня – Опанас, Іван
21 січня – Антон, Георгій, Григорій, 
Євген, Ілля, Інеса, Юліан, Василина
22 січня – Антоніна, Захар, 
Пантелеймон, Петро, Пилип, Олена
23 січня – Амоній, Григорій, Макар, 
Маркіян, Павло

17 січня – Олександр, Денис, Зіна, 
Семен Степан Тимофій Яків Юхим

іменинники тижня

погляд у минуле

ЯК США У РОСІЇ АЛЯСКУ КУПУВАЛИ 

Розмовляють дві блондинки: 
– А я вчора зі своїм посварилася. Кажу 

йому: «Ану, розвертайся на 360 градусів і 
вали звідси!». 

– А він що? 
– Та нічого. Повернувся кругом, як ду-

рень, і на мене буром попер...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відправили одного росіянина у відря-
дження в Львівську область. Йде, не може 
знайти зупинку автобуса, думає: «Ой, что ж 
ето будєт – по русскі-то нельзя разговарі-
вать, нє любят оні русскіх, а єхать то надо 
до гостінніци». Раптом бачить – іде місце-
вий. Ну, росіянин думає: «Била-нє-била, 
попробую спросіть». 

– Ой, батьку, ви не подскажітє, гдє здісь 
останівка? 

– А сало, хопчику, любиш? 
– Так, батьку. 
– Так-от, кацапе, зупинка на тому боці 

дороги. І твоє щастя, що сало любиш. А якби 
не любив – убив би!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чи багато потрібно людині для повно-
го щастя? 

– Мало! Але за умови, щоб у інших було 
ще менше...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Діду! 
– Що?! 
– Чули, москалі у космос полетіли! 
– Що, всі? 
– Та ні, тільки один! 
– То чого ж ти тоді тішишся?

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

Москва. Машина збила пішохода. Полі-
цейський – водію:

– Фамілія, гад! Бистро! 
– Нечипуренко... 
– Хмм... гарна фамілія. Моя – Гарбузен-

ко. А ти звідки родом? 
– Та з Полтави. 

– А я – з-під Києва. Горілку, мабуть, са-
лом закусюєш? 

– Аякже! 
– Дуже гарно! Почекай хвилинку, зніму 

протокол з того дурня, що кинувся під твою 
машину...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік приходить до адвоката і про-
сить поради.

– Мій сусід взяв у мене в борг тисячу 
гривень, а тепер не віддає. Можу я як-
небудь відсудити ці гроші в нього?

– Можете, але для цього потрібен пись-
мовий доказ, що він брав у вас гроші в борг. 
У вас є такий доказ?

– Та ні. Я дав йому гроші під чесне сло-
во, сподіваючись на його порядність.

– Тоді напишіть йому листа і вимагайте 
у ньому, щоб він негайно повернув вам дві 
тисячі гривень.

– Але він мені заборгував тільки тися-
чу!

– Саме так він і відповість. І це буде 
письмовий доказ...

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви в

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 17 – 23 січняна 17 – 23 січня
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Американці купили півострів 
практично за безцінь 

У січні 1959 року 
півострів Аляска 
став 49-м штатом 

США. Аляску відкрили 
російські дослідники 
Михайло Гвоздєв та 
Іван Федоров у 1732 
році. Освоєння йшло 
повільно. Єдиний 
промисел, який можна 
було тут розвивати, – 
добування хутра. Але 
він не приносив значних 
прибутків. Постійно 
була загроза 
вторгнення 
Великобританії. У 
середині ХІХ століття 
там жили майже 10 
тисяч осіб. Чверть із 
них – росіяни, решта – 
корінні жителі: алеути й 
ескімоси.

Американці хотіли купити 
Аляску ще у 1854 році. Але в Росії 
почалася Кримська війна, потім у 
США – громадянська. Торги вели 
через 12 років. На той час між дер-
жавами були дружні стосунки. За-

гальна площа проданої сухопутної 
території – 1,5 млн км2. Тобто 1 км2 
коштував США менш як $5. Також 
передали все нерухоме майно, 
колоніальні архіви, офіційні й істо-
ричні документи. 18 жовтня 1867 

року на Алясці спущено ро-
сійський прапор і піднято аме-
риканський. США формально 
вступили у права володіння 
величезною територією.

Для жителів Аляски пере-
дання минуло непомітно. Лише 
змінили календар з юліанського 
на григоріанський. У російських 
газетах про це повідомили кіль-
кома замітками. Більшість гро-
мадян імперії не знали, що краї-
на володіла цією територією.

1896 року на півострові 
відкрито великі поклади золо-
та, нафти, міді, нікелю, вугілля, 
олова. А згодом тут взагалі по-
чалася золота лихоманка. У XX 
столітті геологи знайшли на 
цій території нафту. Найбіль-
ший штат США став найвигід-
нішим надбанням американ-
ського уряду.
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ПОНЕДІЛОК 21 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
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, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Х/ф «Дружина художника»
11.30, 17.00, 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 «У сяйві мелодій»
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію! 15.40 Вголос
16.30 Ніч у Луцькому замку: 

LUMOS Orchestra
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Гонитва за тінями»
00.30 Концерт «У сяйві мелодій»
03.00 Джем 
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 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 «У 
полоні пристрасті» 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» 19.52 
#ВУкраїні 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Спільно» 
21.23 Схеми. Корупція

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, 13.45, 15.10, 16.50, 
22.05, 23.20, 03.05 Погода

09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Аромати Шотландії»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цікаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45 UA:Біатлон. Студія
22.15 з Майклом Щуром
22.45 Перша шпальта
03.10 Світло
04.30 Своя земля
05.25 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 6»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 04.35 Т/с «Шлях у 

порожнечу»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»

05.00, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

06.55, 19.05 Хата на тата 
12+

09.00 Холостяк 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 01.00 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Не підганяй 

кохання»

04.54, 06.34 Kids Time
04.55 Х/ф «Маленький 

вампір»
06.35 Х/ф «Ніккі, диявол – 

молодший»
08.10 Х/ф «Хеллбой: Герой 

з пекла»
10.45 Х/ф «Темний лицар»

04.30 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

05.40, 22.50 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 09.20 Ранок з Інтером
09.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
11.30, 12.25 Х/ф «Брехун, 

брехун»
13.50 Т/с «Абатство 

Даунтон»
15.50 «Чекай мене. 

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

Помилка в програмі»
01.35 «Речдок»

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

оборона
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний 

фронт
14.10, 16.25 Х/ф «Геракл: 

Народження легенди»
16.40 Х/ф «Конан-варвар»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.35 Свобода слова
00.40 Х/ф «Стражі 

порядку»
02.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Невидима 
сестра»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
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, 08.15 Ранок з 
Україною

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

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

лікар»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання»
23.30 Х/ф «Легенди: 

Гробниця дракона»
01.30 Телемагазин
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13.50 Х/ф «Солдат»
15.50 Ревізор
18.35 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»
23.00 Х/ф «Між небом та 

землею»
00.50 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»
02.40 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 23 січня
06.00, 09.00, 12.30, 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, 05.45 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 22.15 Т/с «Гонитва за 

тінями»
10.45, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада: МІСТО
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ніч у Луцькому замку: 

TENORS BEL`CANTO
17.30, 23.00 Євромакс
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
00.30 Ніч у Луцькому замку: 

TENORS BEL`CANTO
01.00 Музика Гідності
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 09.00 
«Дешевий відпочинок» 
09.30 «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 
«Гайдамацьким шляхом» 
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 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» 

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 Т/с «Еліза»
10.40 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.35 Д/ц «Аромати Чілї»
12.30 Енеїда
13.15, 04.05 :РадіоДень
13.45, 15.10, 16.50, 23.20 Погода
13.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
19.00, 04.30 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45, 03.35 Складна розмова
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.45 Схеми. Корупція в деталях
03.10 Наші гроші
05.25 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.15, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 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»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 01.20 Т/с «Шлях у 

порожнечу»
22.45, 00.00 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
02.10 «Правдива історія 

блудниці 2»

05.00, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

05.55, 18.55 Хата на тата 
12+

08.45 Холостяк 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.45 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання»

03.00, 02.55 Зона ночі
04.30 Абзац
06.24, 07.44 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Київ вдень та вночі 
08.45 Т/с «Меліса та Джой»
11.15 Х/ф «Досягни успіху»
13.10 Х/ф «Бар «Бридкий 

02.05 «Три сестри»
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 «Чінгачгук – 
Великий Змій»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Шпигун, який кохав 
мене»

14.50, 15.50, 16.45, 01.30 
«Речдок»

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

Помилка в програмі»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10, 17.40 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.35, 13.20 Х/ф «Широко 

крокуючи»
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
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.25 Х/ф «Широко 

крокуючи-3: Правосуддя 
одинака»

01.05 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф 
«Врятувати 
Землю»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
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, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 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
23.50 Вечеря з Президентом
00.45, 02.10 Т/с «CSI: Маямі»
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койот»
15.10 Х/ф «Нерви на межі»
17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Той, що біжить 

по лезу 2049»
02.00 Т/с «До півдня від 

пекла»
02.50 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 22 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, 02.30 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 

20.45, 22.00, 05.45 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 22.15 Т/с «Гонитва за 

тінями»
10.45, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.30 У фокусі Європа
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Все про спорт
15.30 Співай за мрію! 15.40 Вголос
16.30 Ніч у Луцькому замку 
17.30, 23.00 Глобал 3000
19.00 Час справедливості
19.15 Відкрита влада: МІСТО
00.30 Ніч у Луцькому замку: 

PAQUITA
01.00 Ніч у Луцькому замку: 

LUMOS Orchestra
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 09.00 
«Дешевий відпочинок» 
09.30 «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 «Платон 
Костюк. Над океаном 
часу» 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»

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 «Хроніка Української 
Галицької армії 1918-1919»

10.30 «СХроніка Карпатської 
України 1919-1939»

12.00 «Золотий вересень. 
Хроніка Галичини 1939-1941»

13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.45, 15.10, 19.00, 23.20 Погода
13.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
15.20 «Січ» 15.55 Розсекречена 

історія. Спецвипуск
16.55 UA: Фольк
19.20 «Од синього Дону до 

сивих Карпат»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.45 Складна розмова
03.10 Світло
04.30 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, 00.55, 05.25 
«ТСН»

09.30, 11.00, 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»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 01.00 Т/с «Шлях у 

порожнечу»
22.45 «Одруження наосліп 

5»
01.55 «Правдива історія 

блудниці»

05.05, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.00, 19.10 Хата на тата 
12+

08.50 Холостяк 12+
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.55 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Осінній вальс»

03.00 Зона ночі
04.35 Абзац
06.29, 07.49 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.50 Київ вдень та вночі 
08.50 Т/с «Меліса та Джой»
11.20 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»

02.15 «Три сестри»
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці»
05.40, 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 Х/ф «007: Завтра 
ніколи не помре»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Людина із золотим 
пістолетом»

14.50, 15.50, 16.45, 01.25 
«Речдок»

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

Помилка в програмі»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.05, 17.40 Антизомбі. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Стражі 

порядку»
14.35, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»
16.50, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.30 Х/ф «Широко 

крокуючи»
00.50 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Йосип: 
Володар снів»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
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, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 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 Без паніки
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина перша
00.45, 02.10 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.10 Х/ф «Між небом та 
землею»

15.00 Х/ф «Свекруха-
монстр»

17.00 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
22.50 Х/ф «Листоноша»
02.15 Т/с «До півдня від 

пекла»

ЧЕТВЕР 24 січня
06.00, 09.00, 12.30, 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, 05.45 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 

Лулу»
10.00, 22.15 Т/с «Гонитва за 

тінями»
10.45, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.30, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30 КНЯЖИЙ 2018: Troe Zilla
19.15 Запитай у депутата
23.00 Завтра сьогодні
00.30 КНЯЖИЙ 2018: Troe Zilla
01.00 Музика Гідності
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30 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 
«Відлуння віків» 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 «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 03.20, 05.00 Новини

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

09.30, 11.25, 13.45, 15.10, 16.50, 
23.20, 04.25 Погода

09.40 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.35 Д/ц «Аромати Чілї»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.55 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»
19.55 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
21.25, 03.40 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.45 Букоголіки
05.25 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

Нова володарка»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 01.00 Т/с «Шлях у 

порожнечу»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.50 «Гроші 2019»

04.55, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

05.50, 18.55 Хата на тата 
12+

08.50 Холостяк 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
15.30, 00.25 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
02.25 Т/с «Кандіс Ренуар – 

детектив із декрету»

04.35 Абзац
06.29, 07.49 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.50 Київ вдень та вночі 
08.50 Т/с «Меліса та Джой»
11.20 Х/ф «Вуличні танці»
13.20 Х/ф «Вуличні танці 2»

02.15 «Три сестри»
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»

09.50 Х/ф «Смертельна 
помилка»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Місячний гонщик»

14.50, 15.50, 16.45, 01.30 
«Речдок»

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

Помилка в програмі»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

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

крокуючи-3: Правосуддя 
одинака»

14.30, 16.20 Т/с 
«Бібліотекарі»

16.50, 21.25 Т/с «Розтин 
покаже»

17.40 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.25 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Шість 
лебедів»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
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, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 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
23.50 Вечеря з Президентом 
00.45, 02.10 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.00 Х/ф «Вуличні танці: 
Всі зірки»

17.00 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Сталеве серце»
01.00 Т/с «До півдня від 

пекла»
02.55 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 25 січня
06.00, 09.00, 12.30, 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, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 05.45 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 

Лулу»
10.00 Т/с «Гонитва за тінями»
10.45, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.30, 17.00, 03.00, 04.00 Знай 

більше!
13.00, 01.30 Євромакс
13.30 Запитай у депутата
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 КНЯЖИЙ 2018: The Doox
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 КНЯЖИЙ 2018: The Doox

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 «Персона 
грата» 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 «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.20, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 03.20 Новини

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

09.30 Д/ц «Аромати Чілї»
10.30 Скелетон. Кубок світу
11.40 Д/ц «Цікаво. com»
13.35 Д/ц «Неповторна 

природа»
14.30 :РадіоДень
15.10, 23.20, 05.45 Погода
15.25, 02.00 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 10 км. Чоловіки
17.00 Д/ц «Спільноти тварин»
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/с «Пригоди Остіна 

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.25 «Чистоnews 2019»

20.35, 22.35 «Ліга сміху»

00.40 «Мультибарбара»

13.10 Т/с «Одружити 

неможна помилувати»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.00 Хата на тата 12+

22.45 Х/ф «П’ять років та 

один день»

03.00, 02.35 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04, 07.24 Kids Time

06.05 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.25 Суперінтуїція 12+

02.10 «Три сестри»
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»

09.50 Х/ф «Ульзана»
11.50, 12.25 Х/ф «007: 

Тільки для твоїх очей»
12.00 «Новини»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Речдок»
20.00 «Подробиці тижня»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 02.45, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 11.10, 17.40 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
12.05, 13.20 Х/ф «Любов 

на трьох»
14.25, 16.20 Т/с 

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

06.00 Мультиранок
09.25 Х/ф «Гіббі»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00 Рятівники
14.00 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
16.00 М/ф «Ріо 2»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 Х/ф «День, 

коли Земля 
зупинилась»

23.00 Х/ф «Агент 
під прикриттям»

00.45 Панянка-
селянка

01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
10.50 Реальна містика
12.50, 15.30 Т/с «Бабка»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 

«Зійде сонце»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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13.00, 21.00 Варьяти 12+

19.00 Хто зверху? 12+

23.00 Х/ф «Клони»

00.45 Т/с «До півдня від 

пекла»

02.30 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 26 січня
06.00, 19.30 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
14.30 На часі: Спецтема
16.15 Концерт гурту «Бумеранг»
17.00 Все про спорт
19.00 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Х/ф «Старий добрий День 

Подяки»
00.30 Концерт гурту «Бумеранг»
01.15 Музика Гідності
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 
«Людина і вічність» 18.04 
«Сильна доля» 19.00 
Новини 19.48 Лайфхак 
українською 20.08 
UA:Фольк 21.00 МузLove 
21.30 NeoСцена з Олегом 
Вергелісом 22.00 Д/ф 
«Сильна доля» 

06.00, 09.30 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 21.00, 23.30 Новини
10.10 Д/ц «Елементи»
11.10 Хто в домі хазяїн?
11.40 Сильна доля
12.40 Х/ф «Десять заповідей»
14.25, 02.00 Біатлон. Кубок світу. 

Гонка переслідування 10 км. Жінки
15.20 По обіді шоу
16.25, 02.45 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Гонка переслідування 12, 5 
км. Чоловіки

17.15 Спільно
17.50 Т/с «Іспанська легенда»
19.20, 04.00 Погода
19.30 Д/ц «Світ дикої природи»
20.00 Розсекречена історія 
21.25 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
00.00 Телепродаж Тюсо
04.10 «Чесно жити і чесно померти. 

Ігуменя Йосифа Вітер»
05.00 «Олександра Шулежко. Доля 

праведниці»
05.35 Розсекречена історія

06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

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

дайджест»
12.15 Т/с «Маршрути 

долі»
16.30, 21.30 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
23.25 «Світське життя 

Дайджест 2019»
00.30, 02.20 Х/ф «Мій 

найкращий ворог»

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

07.00 Караоке на 
Майдані

08.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с «Список 

бажань»
14.00 Хата на тата 12+
19.00 Т/с «Два полюси 

любові»
23.10 Х/ф 

«Довгоочікуване 
кохання»

03.00, 01.15 Зона ночі

05.30 Ревізор

08.00 Страсті за 

Ревізором

10.30 Хто зверху? 12+

03.35 «Подробиці тижня»
05.45 «Школа лікара 

Комаровського»
06.10 «Мультфільм»
06.40 «Готуємо разом»
07.45 «Чекай мене. 

Україна»
09.20 «Слово 

Предстоятеля»
09.30 Х/ф «Оскар»
11.15 Х/ф «Внлика 

прогулянка»
13.50 Т/с «Знайомство з 

батьками»
15.50 Т/с «Плата за 

порятунок»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: І цілого 

світу замало»
23.10 Х/ф «Дот»
01.00 «Речдок»

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

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.55 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Хоробре 

серце»
22.40 Х/ф «Жанна 

д’Арк»
01.40 Секретний фронт

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Червона 

Шапка проти зла»

12.15 Зірконавти

16.15 Х/ф «Агент під 

прикриттям»

18.00 Танька і 

Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»

02.20 Щоденники 

Темного

05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.25 Зірковий 
шлях

09.10, 15.20 Т/с «Таємне 
кохання»

17.10, 20.00 Т/с «Вище 
тільки любов»

22.00 Т/с «Щасливий 
квиток»

02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI: Маямі»
03.50 Реальна містика
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16.30 Х/ф «Школа 

супергероїв»

18.30 Х/ф «Три ікси»

21.00 Х/ф «Три ікси: 

Новий рівень»

23.00 Х/ф «Круті стволи»

НЕДІЛЯ 27 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, 20.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 М/с «Черепашка Лулу»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 Х/ф «Старий добрий День 

Подяки»
15.30 Співай за мрію!
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
20.30 Глобал 3000
22.00 Х/ф «Принцеса Монако»
00.30 Концерт Тернопільської 

обласної філармонії
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі» 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 

06.00, 21.25 Розсекречена історія
06.25, 11.05, 12.55, 16.10, 17.50, 

20.45 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

03.40 Новини
07.10, 08.10, 09.10, 18.00 Т/с 

«Справедливі»
11.15, 12.01 Х/ф «Десять заповідей»
12.00 Хвилина мовчання: Пам’яті 

жертв Голокосту
13.05 #ВУКРАЇНІ
13.40, 02.00 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-стар 12.5 км. Жінки
14.35 Перший на селі
15.05, 22.25 Д/ф «Іспит на людяність»
16.25, 02.45 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-стар 15 км. Чоловіки
17.15 UA:Біатлон. Студія
00.00 Телепродаж Тюсо
04.05 Спецпроект «Голокост. Чи 

вивчили ми уроки історії?»
04.55 Букоголіки
05.25 Своя земля

06.00 «ТСН»
06.50, 04.35 Мультфільм
07.00 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт – 8»
14.45 Х/ф «Царство 

небесне»
17.35 Х/ф «Геракл»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 Х/ф «Імла»
01.45 «Ліга сміху»

06.55 Моя правда. Ектор 
Хіменес-Браво

08.50 Все буде смачно!
10.55 Х/ф «Шкільний 

вальс»
12.50 Х/ф «П’ять років 

та один день»
14.50 Т/с «Два полюси 

любові»
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00 Зона ночі
05.35 Стендап-шоу
06.39, 08.09 Kids Time
06.40 Х/ф «Маленький 

вампір»
08.10 Х/ф «Школа 

супергероїв»
10.10 Х/ф «Клони»

03.20, 20.00 «Подробиці»
03.50 Д/п «Освенцим» 
04.55 Х/ф «Не стріляйте 

в білих лебедів»
07.30 Х/ф «Ті, що зійшли 

з небес»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.50 Х/ф «Ніколи не 
говори «ніколи»

15.25 Х/ф «007: І цілого 
світу замало»

18.00 Т/с «Велика 
маленька брехня»

20.30 «Місце зустрічі»
22.00 Х/ф «Вчитель 

музики»
00.00 «Речдок»

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Т/с 

«Володимирська, 15»
08.55 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»
12.05, 13.00 Х/ф «Жанна 

д’Арк»
15.15 Х/ф «Хоробре 

серце»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Повернення 

Супермена»
23.40 Х/ф «Шосте чуття»
01.35 Лабіринт. Містика 

поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 Х/ф «Шість 

лебедів»

14.00 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»

16.00 М/ф «Гніздо 

дракона»

17.30 М/ф «Книга 

життя»

19.15 Т/с «Тут»

00.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Вище тільки 

любов»
13.25 Т/с «Зійде сонце»
17.10, 21.00 Т/с «Доля 

обміну не підлягає»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.30 Т/с 

«Щасливий квиток»
02.00 Телемагазин
03.15 Історія одного 

злочину 16+
05.30 Реальна містика
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12.00 Х/ф «Солдат»
14.00 Х/ф «Три ікси»
16.40 Х/ф «Три ікси: 

Новий рівень»
18.40 Х/ф «Атомна 

блондинка»
21.00 Х/ф «Овердрайв»
23.00 Х/ф «Кур’єр»
01.10 Х/ф «Сталеве 

серце»

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: 26621.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твер-
допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і авто-
матику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (гра-
ніт, базальт), камінь бутовий, ґрунт на 
вимощування, чорнозем. Послуги са-
москидами ЗІЛ, Volvo. Доставка бор-
товими платформами (від 1 до 30 т). 
097-187-90-50.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих 
та м’яких порід дерев, метровий круг-
ляк для камінів та твердопаливних кот-
лів. Доставка будівельних матеріалів: 
пісок, відсів, щебінь, чорнозем, зем-
ля на засипку, торфокрихта. Вивезен-
ня будівельного сміття. 068-62-65-512, 
050-10-94-084 (Юрій).

ки, електрики, слюсарі, швачки, поміч-
ники кухаря, прибиральники, працівни-
ки на авто-радіозавод, м’ясокомбінати. 
Безплатні вакансії. Робота в Німеччині. 
067-455-06-64, 099-634-80-31.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. 
спеціальності; різноробочі на скла-
ди, фабрики; зварювальники, слюсарі, 
столяри. Високі зарплати, перевірені ро-
ботодавці. Візова підтримка. Довезен-
ня до місця праці. (Ліц. МСПУ серія АВ 
№585198, 30.07.2012). 096-956-37-96, 
066-799-53-22.

 Візьму на роботу продавців у продук-
товий магазин, з/п 7328 грн, офіційне 
працевлаштування, зручний робочий 
графік. Луцьк. 095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарпла-
та 12 зл./год. Після пробного періо-
ду – можливість працевлаштуватися в 
інших країнах ЄС з вищою зарплатою 
(від 5 €/год). Електрики (з досвідом ро-
боти). Проживання безплатне. Офіційне 
працевлаштування. Мож ливість розвит-
ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ

 Чищення каналізацій професійним 
обладнанням. Усунення засмічень, ви-
далення жиру, бруду та нальоту. Ко-
сіння трави. Обслуговування ОСББ. 
050-736-08-05, 096-499-61-32.

РІЗНЕ

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

 Продам дубового воза на гумових ко-
лесах у хорошому стані. 099-187-74-91.

АВТО

 Продам трактор Т-25 у доброму ста-
ні (привезений з Польщі). Недорого. 
096-429-04-26, 067-790-86-29.

 Продам трактор Т-25, картоплеком-
байни «Анна», «Болько», «Карлик», гно-
єрозкидач, прес, підбирач, картоплеко-
палку, дворядну саджалку, привезені з 
Польщі. 066-299-23-28, 097-116-35-35.

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам цегляний гази-
фікований будинок (63 м2) у с. Гри-
бовиця Іваничівського р-ну. На 
подвір’ї – вода, великий хлів-гараж. 
Є сад, город, приватизована земель-
на ділянка (0,75 га). Ціна договірна. 
097-344-15-62, 097-556-94-66.

 Продам будинок у м. Рожище. Загаль-
на площа – 110 м2. Газове та твердопа-
ливне опалення, вода в будинку. Житло-
вий стан. Замінено всі вікна. Є великий 
цегляний гараж та прибудинкові спо-
руди, ставок. Усі деталі – телефоном. 
068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра. 

 Продам трикімнатний будинок 
(81 м2) у Горохівському районі. Є газ, 
світло (3 фази), ванна. Біля будинку 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 дого-
вірна. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам цегляний будинок у Луцьку, 
р-н вул. Львівської, металопласт. вікна, 

утеп лений, усі комунікації, газифікова-
на літня кухня. Є сарай, курник. Зем. ді-
лянка 20 сот. У будинку 3 кімнати, кух-
ня. Ціна 550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

 Продам земельну ділянку під за-
будову (0,25 га) в с. Копачівка, Ро-
жищенський 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 Луць-
ком. Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. 
Два цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два по-
греби та інші господарські споруди. Три-
фазне електрозабезпечення. Водогін 
(свердловина), хороший садок. 85 соток 
приватизованої землі. Будинок та літня 
кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.

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

РОБОТА

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

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальни-
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МАСК ВІДКРИВ 
ШВИДКІСНИЙ ТУНЕЛЬ ПІД 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСОМ

Американський бізнесмен Ілон Маск 
презентував перший швидкісний 

підземний тунель під Лос-Анджелесом, 
пише «Українська правда».

«Tesla в тунелі @boringcompany з коліс-
ним механізмом, який ховається і перетво-
рює машину на рейковий потяг», – написав 
бізнесмен в інтернеті.

Він додав, що у швидкісному тунелі мож-
на використовувати будь-який автономний 
електромобіль, а не тільки Tesla.

«У тунелі можна безпечно подорожува-
ти зі швидкістю понад 150 миль на годину 
(понад 240 км/год). На такій швидкості це 
буде схоже на телепортацію через місто», – 
написав Маск.

Він додав, що під час демонстраційної 
поїздки машина буде опускатися в тунель 
ліфтом, пролетить через нього за допомо-
гою керувальних коліс, підніметься вгору 
ліфтом у пункті призначення, а потім буде 
рухатися звичайними дорогами назад до 
точки старту.

Як повідомляє Los Angeles Times, перша 
подорож через тунель тривала близько 2 хв. 
Під час тесту зіткнулися з певною пробле-
мою – дві бетонні конструкції стіни тунелю 
були такі нерівні, що здавалося, ніби їдеш 
ґрунтовою дорогою.

Однак Маск пообіцяв, що тунель – лише 
прототип, а врешті він буде гладеньким, як 
скло.

Будівництво 2 км тунелю тривало близь-
ко 18 місяців і коштувало близько $10 млн 
(без витрат на дослідження, розробку та 
обладнання). Наразі компанія буде викорис-
товувати тунель суто для досліджень, шука-
ючи способи зробити рух під землею більш 
швидким та дешевим.

світ вражає

  Тетяна ЯЦЕЧКО-
     БЛАЖЕНКО
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крізь призму часу

забута війна

КУДИ ЗНИК ЛУЦЬКИЙ 
МІЛЬЙОНЕР КРОНШТЕЙН, 
АБО РОЗПРАВА 1930-Х

ЧОМУ ЗАМОВЧУВАЛИ ІМЕНА ГЕРОЇВ 
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ

Наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття 
в Луцьку було кілька 

заможних родин. Одна 
з них – Кронштейни. Дві 
найпомітніші будівлі, 
зведені за їхній кошт, 
стояли на одній із 
центральних вулиць, 
яка зараз має назву Лесі 
Українки. Одну було 
знищено під час війни, 
інша (медичний коледж) є. 
Також у місті залишилися 
й інші їхні будівлі.

Медколедж – триповерхо-
вий комерційний будинок одно-
го з видів російського цегляного 
архітектурного стилю. Його в 
1884-1890 роках спорудила сім’я 
луцьких підприємців Кронштей-
нів. Тут у різні часи розташо-
вувалися різні організації – від 
дворянського зібрання до Луць-
кого. Вигляд споруди змінився у 
міжвоєнний час.

Неподалік в іншому будинку 
Кронштейнів, якого вже нема, 
розташовувалася пошта, а пе-
ред нею було встановлено знак, 
від якого відлічувалася відстань 
до інших населених пунктів. Він 
дуже постраждав під час бом-
бардувань. Збереглися світлини 
з обваленими поверхами цієї 
споруди. У радянський час на 
цьому місці звели новий буди-
нок – відомий нині багатьом че-
рез магазин «Зося».

Безумовно, будівлі Крон-
штейнів суттєво відрізнялися від 
інших, бо власники могли собі 
дозволити оздобити їх пишно. 

Та не все було гладко у роди-
ні. Ось кілька цікавих фактів.

Наприклад, у замітці в газеті 
Dziennik Narodowy від 26 липня 
1938 року йшлося про те, що за 

розпорядженням міністра внут-
рішніх справ було ув’язнено до 
Берези-Картузької заможно-
го жителя міста Луцька Леона 
Кронштейна.

Береза-Картузька – це кон-
центраційний табір, створений 
владою Польської Республі-
ки в 1934 році у місті Береза-
Картузька (зараз місто Береза 
Брестської області) на території 
Західної Білорусі як місця поза-
судового інтернування супро-
тивників правлячого режиму. З 
1934 до 1939 року в ньому три-
мали звинувачених у «антидер-
жавній діяльності» противників 
правлячого режиму: комуністів, 
діячів єврейського, українсько-
го і білоруського національних 
рухів, польських політичних 
опонентів Юзефа Пілсудського. 

Затримали Леона Крон-
штейна на відпочинку в курорт-
ному місті Криниця у південній 
Польщі, в Бескидах. У газетній 
публікації було вказано на те, 

що Кронштейн мав багато не-
рухомості в Луцьку, і його звину-
вачували в тому, що тримає її в 
антисанітарному та неналежно-
му стані. Попередні зауваження 
про виправлення помилок він 
ігнорував. Таке байдуже став-
лення до нерухомості вплива-
ло на санітарний та естетич-
ний вигляд центральної вулиці 
міста Луцька. Саме тому Леону 
Кронштейну було висунуто зви-
нувачення, його арештували та 
скерували до в’язниці в Березі. 
Хоч така кара за цю провину й 
має дивний вигляд.

Сьогодні невідомо, чи справ-
ді Кронштейн був таким злісним 
порушником, чи влада просто 
намагалася чинити якийсь тиск 
на нього.

Продовжуючи пошуки, 
вдалося натрапити на ще одну 
цікаву публікацію тих часів, у 
якій було згадано Луцьк та не-
рухомість Кронштейна. У статті 
під назвою «Ув’язнений в Березі 

Кронштейн був власником 52 
«нерухомостей» в Луцьку» ви-
явилося багато цікавих фактів. 
По-перше, стало відомо, що на 
час арешту найбагатший лу-
чанин мав 50 років. Його зви-
нувачували у саботажі різних 
зауважень, розпоряджень, які 
він отримував від санітарних 
служб. По-друге, було вказано, 
що щомісяця Леон Кронштейн 
заробляв на луцькій оренді 
десятки тисяч злотих, а це ве-
личезні гроші для 1930-х років. 
По-третє, на рахунках у швей-
царських банках в лучанина 
було 750 тисяч злотих. 

Цікавий факт, що луцький 
мільйонер став першою люди-
ною, яка була ув’язнена за адміні-
стративне звинувачення, по суті, 
в концтаборі Березі Картузькій. 
Також у публікації вказано, що 
Леон Кронштейн не заплатив 18 
штрафів, за що його було затри-
мано в Криниці на відпочинку.

Про подальшу долю Леона 
Кронштейна та його нащадків 
невідомо. Знаємо лише, що най-
багатший лучанин перебував у 
тюрмі в Березі станом на 1938 
рік. У 1939 році розпочалася 
Друга світова війна. З вересня 
1939 року після початку війни 
з Німеччиною в таборі Береза-
Картузька почали утримувати 
німецьких військовополонених.

Ще один дивний факт. Як 
пише краєзнавець Вальдемар Пя-
сецький, будинок Крон штейнів, 
де зараз медколедж, позбувся 
свого декору саме в міжвоєнний 
період з ініціативи місцевої вла-
ди – його просто зруйнували.

Поки що тут більше загадок, 
ніж відповідей.
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Нинішній будинок медколеджу мав такий вигляд

  Борис ХВИЦЬ

11 листопада 1918 року 
пролунали останні залпи 

Першої світової війни – це був салют 
на честь переможців. Найкривавіша 
й найжорстокіша на той час війна 
завершилася. Вона тривала чотири роки, 
три місяці й два тижні, пише «24 канал».  

В Україні пам’ять про цю війну система-
тично викорінювали з масової свідомості по-
над 70 років правління більшовицької влади. 
Ленін та його послідовники вважали Першу 
світову імперіалістичною і загарбницькою. 
Імена героїв цієї війни замовчували, а самому 
конфліктові відвели другорядну роль у все-
світній історії.

Перша світова була глобальним протисто-
янням двох військово-політичних блоків – Ан-
танти і Троїстого (згодом Четверного) союзу. А 
українці воювали за чужі інтереси по обидва 
боки фронту, адже українські землі були роз-
ділені між Російською та Австро-Угорською 
імперіями, які представляли, відповідно, Ан-
танту і Четверний союз.

Порахувати чисельність українців-учас-
ників Першої світової війни годі. Цифра була 
колосальною. Через російську армію про-
йшли від 3,5 до 4 мільйонів українців, через 
австро-угорську – від 250 до 700 тисяч. Сотні 
тисяч із них загинули, понад мільйон отри-
мали поранення, каліцтва й контузії.

Швидкісний тунель може запрацювати 
до 2028 року, коли в Лос-Анджелесі 
відбуватимуться Олімпійські ігри

tw
itter.com

в Середземномор’ї. Російські українці – на 
всьому просторі від Балтійського до Чорного 
морів, на Закавказзі та в Ірані, у складі експе-
диційного корпусу в Македонії та у Північній 
Франції. Представники української діаспори 
билися у лавах армій Канади, Австралії, США.

Від 1914 до 1917 року єдиною національ-
ною українською військовою частиною був 
легіон Українських січових стрільців (УСС) 
у складі австро-угорської армії. За весь час 
бойових дій через його лави пройшло понад 
дев’ять тисяч осіб. Втрати вбитими, поране-
ними й полоненими перевищили три тисячі.

Січові Стрільці брали участь в запеклих 
боях проти російських військ. Особливо від-
значилися в обороні гір Маківка (1915) і Ли-
соня (1916). У складі легіону була й жіноча 
чота (жінки-стрільці й санітарки – щонаймен-
ше 36 осіб). 

У російській армії українізовані частини 
та з’єднання стали виникати тільки з почат-
ком революції в 1917 році. Першими постали 
українські полки імені Богдана Хмельниць-
кого та Павла Полуботка. Влітку 1917 року 
на Поділлі було сформовано перший укра-
їнський корпус під командуванням генерала 
Павла Скоропадського. Українізовані части-
ни і з’єднання невдовзі стали основою для 
створення Армії Української Народної Рес-

Більшість мобілізованих українців бра-
ли участь у бойових діях на російсько-
австрійсько-німецькому фронті, що пролягав 
теренами Волині, Галичини, Закарпаття, Поді-
лля, Буковини, Бессарабії. Тут відбулися такі во-
єнні операції, як Галицька битва (1914), Зимова 
битва в Карпатах (1915), стратегічний розвиток 
Горлицького прориву (1915), Брусиловський 
або ж Луцький прорив (1916), наступ Керен-
ського (1917), операція «Фаустшлаг» (1918).

Австрійські українці масово воюва-
ли на Балканах, у північній Італії, на флоті 

публіки.
Перша світова війна закінчилася перемо-

гою Антанти – Франції, Великої Британії, США, 
Італії, Японії та їхніх союзників. Вона призве-
ла до краху чотирьох імперій – Російської, 
Австро-Угорської, Німецької та Османської. 
Відбувся черговий переділ світу, сформувала-
ся Версальсько-Вашингтонська система між-
народних відносин, виникла Ліга Націй (попе-
редниця ООН). На мапі Європи з’явилися нові 
або відродилися старі держави: Фінляндія, 
Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехословач-
чина, Австрія, Угорщина, Держава Словенців, 
Хорватів і Сербів (Югославія). На переважній 
частині колишньої Російської імперії запану-
вав комуністичний більшовицький режим.

Перша світова і розпад імперій дали без-
посередній поштовх до початку Української 
національної революції 1917–1921 років. Під 
час неї постали Українська Народна Республі-
ка, Українська Держава, Західно-Українська 
Народна Республіка. 

Останні ветерани Першої світової віді-
йшли у засвіти відносно недавно – на початку 
2010-х років. Це були канадець Джон Беб-
кок (1900–2010), американець Френк Баклз 
(1901–2011), австралієць Клод Шулз (1901–
2011) і британка Флоренс Грін (1901–2012). 
Останнім учасником зі складу російської армії 
вважається уродженець Полтавщини Мусій 
Кричевський. Він помер у Донецьку 26 грудня 
2008-го на 112-му році життя.

Перша світова війна почалася 
28 липня 1914 року 

24tv.ua
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