
СТАВОК СТАВ ПРЕДМЕТОМ 
СУПЕРЕЧОК МІЖ 
СІЛЬРАДОЮ ТА ЙОГО 
КОЛИШНІМИ ОРЕНДАРЯМИ

www.volynnews.com

   новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю

Ч И Т А Й      Д У М А Й     Д І  Й

№ 4 (52) від 2 лютого 2017 року Передплатний індекс: 98008 Рекомендована ціна – 3.50 грн

за покликом серця

 читайте на стор. 24

Події.......................................................2-3

Політика..................................................4

Актуально.................................................5, 6

На межі...........................................................7

Поради..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Телепрограма...........................9-10, 15-16

Тільки разом.........................................11-14

Культура.......................................................17

Життя......................................................18, 19

Спорт......................................................20, 21

Розваги.................................................22, 23

Post Scriptum.............................................24

найкращі серед нас

в очікуванні змін

на стор. 23на стор. 23

ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

СКАНВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ІЗ СИЦИЛІЇ В УКРАЇНУ 
ВІДПРАВИЛА ПІВТОРИ ТОННИ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

 читайте на стор. 5

ФЛЕШМОБ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ:
ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТИ 
ПРО МОВУ

чия правда?

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання
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СПОРТ ВЕЛИКИХ 
ДОСЯГНЕНЬ – ДЛЯ 
СИЛЬНИХ ДУХОМ

сталеві м’язи

Ставок у селі Городище, що в 
Луцькому районі, 10 років перебував 

у оренді приватного підприємця Сергія 
Дармовиса. Тоді договір укладали з 
Луцькою районною держадміністрацією. 
Кілька років тому сільрада розширила 
межі села, і в продовженні оренди рік 
тому підприємцю відмовили.

АНДРІЙ КУЗЬМЕНКО: 
«РОБІТЬ ЦЕЙ СВІТ 
ДОБРІШИМ...»

Минає два роки, як не стало 
культового українського 

музиканта, популярного шоумена 
й телеведучого, фронтмена гурту 
«Скрябін» Андрія Кузьменка. 
2 лютого 2015 року трагічний 
випадок забрав життя талановитого 
співака. Його позашляховик 
зіштовхнувся з молоковозом, коли 
Кузьма повертався з гастролей. 
Улюбленцю публіки було всього
лиш 46.
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ВИЛІКУВАТИ РАК 
ДОПОМАГАЮТЬ ТРАВИ 
ТА ЩИРА МОЛИТВА

неймовірно

У родині Валецьких зналися на 
травах аж три покоління народних 

лікарів. Наймолодший із династії 
фітотерапевтів, 
Ігор Валецький, 
працює учителем. 

Перед тим лікував 
травами батько 
Євген Миколайович. А 
першою, хто передав 
знання з фітотерапії, 

була бабуся Ігоря 
Євгеновича – 
Євдокія.

 читайте на стор. 18

лікарів. Наймолодши
фі
Іг
п

Пе
трава
Євген
перш
знан

бу
Єв
Єв

чи

ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ ПРОДАЖ
СУРОГАТУ БІЛЯ «КРОМБЕРГА»?

Чи не щодня за сорок 
хвилин нелегальних 
торгів алкоголем біля 

заводу «Кромберг енд Шуберт», 
за приблизними підрахунками, 
продають п’ять ящиків горілки 
та десять – пива. Левову 

частку проданого заводчани 
випивають на місці. За добу 
під заводом збувають близько 
30 ящиків пива та 10 – горілки 
невідомого походження. Чистий 
прибуток «точки» – близько 
1000 гривень за день. Тим 

часом депутати Луцької міської 
ради озвучують запити «в 
повітря», а державні структури 
перекладають відповідальність 
одне на одного.
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У КАНАДІ – СТРІЛЯНИНА 
В МЕЧЕТІ 
29 січня ввечері у будівлю мечеті в ка-
надському Квебеку увірвалися невідомі 
й відкрили стрілянину. На момент напа-
ду в мечеті зібралося близько 40 людей 
для вечірньої молитви, шість осіб заги-
нуло, пише Телеканал новин «24». 

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ 
УПАВ У ВОДУ 
На Мадагаскарі з мосту в річку впав весіль-
ний кортеж. Із майже семи десятків людей, 
що перебували в транспортному засобі, 
загинули 45. Серед них – і молодята. Серед 
45 загиблих – дев’ять дітей, дев’ять чолові-
ків та 27 жінок, пише New China.

ЧЕРЕЗ ТУМАН 
ЗІШТОВХНУЛИСЯ ПОНАД 
70 АВТО 
У Польщі поблизу міста Петркув-Три бу-
нальський через сильний туман сталася 
масштабна ДТП. Як інформують польські 
мас-медіа, тут зіткнулися 76 автомобілів. 
Поранення отримали 32 людини, двоє з 
них перебувають у важкому стані. 

У ЛИТВІ ХОЧУТЬ ПОВЕРНУТИ 
КАЛІНІНГРАДСЬКУ 
ОБЛАСТЬ 
Депутати обговорюють питання про те, 
щоб забрати в Росії Калінінградську об-
ласть, яка стала частиною Радянського 
Союзу після Другої світової війни. Міс-
цеві політики додають: головне пово-
єнне правило – правило непорушності 
кордонів – було порушено самою ж Ро-
сією під час незаконної анексії Криму. 
Хоча офіційна Литва заявляє, що не має 
територіальних претензій.

ПРИНЦЕСІ ДІАНІ 
ВСТАНОВЛЯТЬ ПАМ’ЯТНИК 
Британські принци Вільям і Гаррі вирі-
шили вшанувати свою загиблу 20 років 
тому матір і замовили її статую у повний 
зріст, повідомляє ВВС. Скульптуру пла-
нують встановити на відкритій для від-
відування території Кенсінгтонського 
палацу, де принцеса Уельська проводи-
ла багато часу.

СІМЕЙНИМ НАСИЛЬНИКАМ 
РОСІЇ КРИМІНАЛ НЕ 
СВІТИТЬ 
Депутати Держдуми Росії проголосували 
за законопроект, який скасовує кримі-
нальну відповідальність за домашнє на-
сильство. Як повідомив спікер Держдуми 
В’ячеслав Володін, декриміналізація по-
боїв створить умови для міцних сімей.

КИТАЄЦЬ ДВА ТИЖНІ ЇХАВ 
РОВЕРОМ НЕ ТУДИ 
Житель китайського Жич-Жао їхав вело-
сипедом додому на китайський новий 
рік. Із 2000 км він подолав 500 і дізнався, 
що їхав не туди. Ровер обрав тому, що ви-
тратив усі гроші на розваги. Поліцейські 
зглянулися й дали горе-мандрівникові 
грошей на зворотний шлях.

ТУРКИ ХОЧУТЬ ПЛАТИТИ 
ЗАРПЛАТУ БАБУСЯМ 
Уряд Туреччини запланував на лютий 
2017 року пілотний проект, згідно з 
яким бабусі, які  виховують онуків, бу-
дуть отримувати державну зарплату.

ПОМЕРЛА 106-РІЧНА 
СЕКРЕТАРКА ГЕББЕЛЬСА 
У Мюнхені померла колишня секретар-
ка головного ідеолога нацистської Ні-
меччини й міністра пропаганди Третьо-
го Рейху Йозефа Геббельса Брунхільда 
Помсел. Вона була останньою вцілілою 
із нацистської адміністрації. 

У ФРАНЦІЇ БОРЮТЬСЯ З 
ОЖИРІННЯМ 
У країні обмежили продаж солодких 
напоїв у ресторанах та кафе в рамках 
боротьби з ожирінням. Від п’ятниці рес-
торани не зможуть пропонувати своїм 
клієнтам безлімітний доступ до солод-
ких напоїв – за фіксовану ціну або без-
платно. Йдеться про популярну практи-
ку, коли клієнт платить тільки за склянку 
й може наповнити її необмежену кіль-
кість разів, повідомляє ВВС. 

світова хроніка молоді й зелені

викрили обман

поспішив

гарна ініціатива

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ ПІДОЗРЮЮТЬ У ПІДРОБЦІ ДОКУМЕНТІВ

А ПОСЕРЕД СЕЛА – 
ВУЛИЧНА БІБЛІОТЕКА

РАНКОВИЙ ВЕСТЕРН: 
НАМАГАЛИСЯ 
ПОГРАБУВАТИ БАНК

нічні розбійники

СУДИТИМУТЬ ДОРОЖНЮ БАНДУ НЕЧЕСНА 
ЛИСТОНОША 
ВІДБИРАЛА 
ПЕНСІЇ 

Луцьк 

Рано-вранці 28 січня 
невідомі задумали 
зухвалий злочин: 

пограбувати відділення 
банку. Крадіжку 
запланували здійснити у 
Луцьку в районі ДПЗ.  

«О 4:30 ранку надійшов ра-
діо сигнал, що потрібні кілька 
пат рульних екіпажів на допомо-
гу в затриманні невідомих осіб 
на бульварі Дружби Народів. 
Прибувши на місце, один із екі-
пажів почув постріли та побачив 
працівників Державної служби 
охорони, які затримували невідо-
мих осіб. Останні шляхом пошко-
дження банкомата намагалися 
заволодіти коштами. Чоловіків 
доправили до лікарні. На момент 
затримання загроз їхньому жит-
тю не було», – повідомила реч-
ниця Патрульної поліції Луцька 
Ольга Бузулук.

Для затримання злочин-
ців співробітникам управління 
охорони довелося застосувати 
табельну вогнепальну зброю. 

Один із нападників отримав два 
поранення – у ногу та в сідницю, 
інший – у голову.

Зі слів Ольги Бузулук, один 

чоловік мав при собі предмет, 
схожий на гранату (як виявилося 
згодом, вона не була бойовою), 
та пістолет. Працівники фінус-
танови переконують: спроба 
пограбувати відділення банку в 
Луцьку за допомогою лома, піс-
толета і гранати з самого початку 
була приречена на провал.

Зловмисники зайшли в перші 
двері, які можна відчинити за до-
помогою банківської карти, у ко-
ридор, де стоїть термінал само-
обслуговування, і за допомогою 
лома намагалися видерти звідти 
гроші.

Відкрито кримінальне про-
вадження за правовою квалі-
фікацією «Розбій» – ч. 3 ст.187 
Кримінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає від 
семи до дванадцяти років по-
збавлення волі з конфіскацією 
майна. Триває досудове розслі-
дування. Затриманими виявили-
ся 19-річний та 22-річний жителі 
Луцького району, один із них ра-
ніше вже притягувався до кримі-
нальної відповідальності.

vl.npu.gov.ua

Спроба була заздалегідь 
приречена на провал

Старовижівський район 

Для культурного відпочинку 
місцевих жителів у селі Смідин 
Старовижівського району облаштували 
вуличну бібліотеку. Відтепер кожен 
охочий може взяти тут книгу чи 
журнал, повідомили у спільноті 
«Смідинська ініціатива».

А на таку ідею ініціативних жителів на-
дихнула поїздка на Київщину в село Бобриця, 
мешканці якого називають його казковим.

Вуличну бібліотеку встановили у центрі 
села. На урочисте відкриття зібралося чи-
мало небайдужих до долі Смідина людей, 
які поприносили книги та журнали, аби ра-
зом поповнити бібліотеку.

«Закликаємо всіх бережно поводити-
ся з книгами. Не треба їх забирати назав-
жди, псувати, писати в них! Дбайте про 
книги так, щоб якомога більше людей ще 
могли ними насолодитися!» – закликають 
ініціатори.

Поповнити бібліотеку 
може кожен охочий 

facebook.com
/sm

idyn

Іваничівський район 

Голові Грядівської сільської ради 
Іваничівського району прокурор 
Волинської області Максим Киричук 
повідомив про підозру у вчиненні 
службового підроблення.

Як повідомляють у прес-службі відом-
ства, в листопаді 2016 року сільська рада 
уклала договір підряду з одним із волин-

ських господарських товариств на будівни-
цтво дитячого спортивного майданчика в 
садочку «Дзвіночок» у селі Низкиничі Івани-
чівського району.

Підприємство зобов’язалося збудувати 
майданчик до кінця грудня минулого року, 
проте умов договору не виконало. Попри те, 
що об’єкт не був готовий до прийняття в екс-
плуатацію, сільський голова вніс завідомо не-

правдиві відомості до акта приймання вико-
наних будівельних робіт, а також довідки про 
вартість виконаних будівельних робіт, про 
будівництво дитячого спортивного майдан-
чика та виконання робіт на суму понад 76 ти-
сяч гривень. Тож голову громади підозрюють 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального ко-
дексу України. 

Любешівський район 

Правоохоронці викрили волинянку, 
яка, працюючи листоношею, 
привласнювала пенсії та соціальні 
виплати громадян, повідомляє прес-
служба волинської поліції.

Зокрема, під час досудового слідства 
поліцейські встановили, що 37-річна жи-
телька Любешівського району протягом 
п’яти місяців минулого року привласню-
вала кошти, які призначалися на виплату 
пенсій та соціальних допомог.

Жінка підробляла підписи людей у 
відомостях та привласнювала їхні гроші. 
Загалом протягом п’яти місяців їй вдалося 
«заробити» понад 40 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне про-
вадження за ч.1 ст. 191 (привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим стано-
вищем) Кримінального кодексу України 
та оголосили про підозру в скоєнні зло-
чину. Украдені кошти жінка повернула 
власникам.

m
vs.gov.ua

Рівненська область 

Троє членів злочинної групи, які 
грабували водіїв на автозаправних 
станціях у 13 областях, зокрема й 
на Волині, постануть перед судом 
на Рівненщині. Орудувала банда 
на дорогах Рівненської, Львівської, 
Волинської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Житомирської, 
Київської, Черкаської, Чернівецької, 
Хмельницької, Миколаївської, 
Вінницької та Одеської областей.

У прес-службі рівненської поліції повідо-
мили, що грабежі злодії вчиняли між першою 
та четвертою годинами ночі, коли автомо-
білісти зупинялися відпочити на освітлених 
місцях біля паркувальних майданчиків. Зло-
чинці шкодили колеса автівки, битою вибива-
ли скло і забирали у водіїв гроші, телефони, 
планшети тощо.

Більшість грабежів скоювали упродовж 
30-40 секунд, що не давало змоги потерпілим 
оговтатися, а охороні – захистити. Розбійники 
зникали з місця злочину на швидкостях до 
200 км/год.

Усі зловмисники – жителі Одеси. Торік 
у вересні їх затримали та повідомили про 
підо зру за частинами 2 та 3 статті 186 Кримі-
нального кодексу України, взявши під варту. 

27 січня кримінальне провадження скерува-
ли до Рівненського районного суду з обвину-
вальним актом.

За скоєне зловмисникам загрожує від чо-
тирьох до восьми років позбавлення волі.

Злочинці діяли 
миттєво



Річ не в тому, що світ став набагато гіршим, а в тому, що висвітлення подій стало набагато кращим.
Гілберт Честертон www.volynnews.com
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ВОДІЯМ ПРОПОНУЮТЬ 
ПЕРЕСКЛАДАТИ ЕКЗАМЕНИ 
МВС планує скоротити термін дії во-
дійських посвідчень з 30 до 5-15 років. 
Термін дії водійських прав українців 
скоротять відповідно до вимог ЄС. Сьо-
годні національне водійське посвідчен-
ня дає право на керування авто протя-
гом 30 років від дати його отримання. 
Також передбачено впровадження 
мікрочипа як складової частини водій-
ського посвідчення. 

УРЯД ХОЧЕ, АБИ УКРАЇНЦІ 
ДЕКЛАРУВАЛИ ВИДАТКИ 
Кожен українець буде зобов’язаний 
за підсумками календарного року по-
давати декларацію про свої доходи та 
витрати. Такі зміни хоче запровадити 
уряд відповідно до ухваленого «Серед-
ньострокового плану пріоритетних дій 
уряду до 2020 року». 

8 БЕРЕЗНЯ МОЖУТЬ 
ДЕКОМУНІЗУВАТИ 
В Україні готують законопроект, який 
передбачає декомунізацію державних 
свят, розповів директор Українського 
інституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович в інтерв’ю виданню «Апо-
строф». Він запевняє, що на державному 
рівні мають відзначатися лише ті свята, 
які пов’язані з подіями, що були пере-
ломними для України як держави – День 
Незалежності, День Конституції. А ось 
8 березня чи 1 травня поступово мають 
канути в лету. 

СУД ВИЗНАВ 
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ МЕРА 
ЛЬВОВА САДОВОГО 
Львівський апеляційний суд встановив, 
що міська рада Львова та її голова Андрій 
Садовий бездіяли щодо забезпечення 
закриття Грибовицього сміттєзвалища. 
Їх зобов’язали провести його рекульти-
вацію та знайти нове місце для побуто-
вих відходів, інформує Depo.Львів.

55 УБИВСТВ СКОЇЛИ 
ЗВІЛЬНЕНІ ЗА «ЗАКОНОМ 
САВЧЕНКО» 
Протягом 2016 року 55 убивств в Україні 
скоїли засуджені, які вийшли з місць по-
збавлення волі за «законом Савченко». 
Загалом за час дії закону на волю до-
строково вийшли 8,7 тис. засуджених. 
Із них 1313 осіб підозрювали у скоєнні 
тяжких злочинів, повідомляє «ТСН.ua».

УКРАЇНСЬКА ВЧЕНА 
ОТРИМАЛА СВІТОВУ 
ПРЕМІЮ 
Математику Марині В’язовській присуди-
ли премію за відкриття світового рівня. 
Вона розв’язала задачу, яку не могли ви-
рішити вчені упродовж кількох століть – 
пакування куль в евклідовому просторі. 
Це найщільніше пакування куль у 8- та 
24-вимірних просторах з використанням 
методів модульних форм. Раніше цю за-
дачу було розв’язано лише для просто-
рів із трьома та менше вимірами.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ 
ЗНАЙШОВ СПОЧИНОК НА 
ВІТЧИЗНІ 
На Лук’янівському кладовищі в Києві 
перепоховали Олександра Олеся і його 
дружину Віру Кандибу. Раніше їхні остан-
ки ексгумували з празького кладовища 
через несплату ренти. 

«БІЛІ» ХАКЕРИ УКРАЇНИ – 
НАЙЛІПШІ 
Команду Київського політехнічного ін-
ституту ім. Ігоря Сікорського визнано 
найкращою з-поміж більш як 12 тисяч 
команд «білих» хакерів усього світу в 
рейтингу CTFtime у 2016 році. Рейтинг 
складають за результатами участі ко-
манд у численних змаганнях в галузі 
інформаційної безпеки, він є чи не най-
престижнішим у світі. «Білими» хакера-
ми називають фахівців, здатних визна-
чити, наскільки захищеною є система 
від зовнішніх атак, та вибудувати її ефек-
тивний захист. 

українська хронікаскарби лісу 

вічна пам’ять відчайдушне рішення

казна

у полку прибуде

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ ЗУБРИ НА ВОЛИНІ 

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ ФІЛОСОФ-
ПРОФЕСОР РОМАН АРЦИШЕВСЬКИЙ 

УТЕКЛИ З ДОМУ, БО 
ОТРИМАЛИ ПОГАНІ 
ОЦІНКИ В ШКОЛІ 

РЕМОНТ ГОЛОВНИХ 
«АРТЕРІЙ» ПОТЯГНЕ 
НА ПІВМІЛЬЯРДА 

ПАТРУЛЬНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
ОСЕЛЯТЬСЯ В НОВОМУ МІСТІ 

гірко! ХУТКО ПІД ВІНЕЦЬ 

Вага дорослих європейських 
бізонів-красенів сягає 850 кілограмів

Луцьк 

У Луцьку одружилися перші 
пари в межах проекту 
«Шлюб за 24 години», що 
його ініціювало Міністерство 
юстиції України. Аліна та 
Денис, які днями побралися, 
розповідають, що витратили 
на реєстрацію шлюбу 
1200 гривень та 30 хвилин.

Шлюб за 24 години – це не 
обов’язково одруження протя-
гом доби, це процедура змен-
шення терміну від подачі заяви 
до розпису молодят. Відтепер на-
речені мають нагоду обійти бю-
рократичні перепони й скороти-
ти термін очікування церемонії з 
30 днів до однієї доби. Щоправда, 

вартість реєстрації такої проце-
дури дорожча. Державні реєстра-
тори, яким надано право одружу-

вати молодят у рамках проекту 
«Шлюб за 24 години», відтепер 
можуть проводити церемонії в 

Луцькому замку, Волинському 
музично-драматичному театрі та 
в Центрі надання адміністратив-
них послуг. 

Поки в Україні до такої іні-
ціативи приєдналися Одеса, 
Львів, Київ, Херсон, Маріуполь 
та Сєверодонецьк. Цікаво, що 
вартість встановлює кожне міс-
то самостійно. Але найдешевші 
ціни – для міст прифронтової 
зони. Загалом вартість послуги 
залежить від того, що наречені 
бажають включити у церемо-
нію. 

Цікаво, що відповідно до за-
конодавства, шлюб за особливих 
умов можна оформити за добу 
і поза рамками проекту. Напри-
клад, якщо наречена вагітна, або 
народжується дитинка, або ж у 
випадку важкої хвороби. 

Волинь 

Увечері 28 січня 
помер завідувач 
кафедри філософії 
та релігієзнавства 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, доктор 
філософських 
наук, професор 
Роман Антонович 
Арцишевський.

Він був членом-ко-
рес пондентом Академії 
педагогічних наук Укра-

Волинь

Головні дороги, які будуть ремонтувати в 
2017 році, – це напрямки Луцьк-Львів та 
Луцьк-Володимир-Волинський-Устилуг. 

Вартість робіт становитиме близько півміль-
ярда гривень. Аби доробити напрямок на Львів, 
потрібно близько 70 мільйонів гривень, а на Во-
лодимирський знадобиться майже півмільйона. 

Зауважимо, що на Волині другий рік поспіль 
триває митний експеримент. 50% коштів переви-
конання доходів Волинської митниці і в 2017 році 
спрямовуватимуть на дороги краю.

Луцьк 

27 січня на службу 102 надійшов виклик від 
охоронців луцького універмагу про те, що 
двоє дітей сидять на п’ятому поверсі без 
дорослих. 

На місці події патрульні з’ясували, що брат із 
сестрою є учнями 1 та 2 класів. З дому вони втекли, 
оскільки отримали погані оцінки в школі.

Тож дітлахів поліцейські завезли додому на вули-
цю Стрілецьку, де на них чекали схвильовані батьки.

Патрульні провели з усіма профілактичну 
розмову, а діти пообіцяли, що так більше не чи-
нитимуть.

їни, академіком Міжна-
родної академії педаго-
гічних і соціальних наук, 
заслуженим діячем на-
уки і техніки України. За 
досягнення в науково-
педагогічній діяльності 
нагороджений нагрудни-
ми знаками і медалями 
«А. С. Макаренка», «Від-
мінник освіти України», 
«Заслужений професор 
ВДУ», «Ушинський К. Д.», 
«Василь Сухомлинський», 
«Золотий нагрудний знак 
ім. Лесі Українки», «По-
чесна відзнака другого 

ступеня Української Ради 
Миру», «Григорій Сково-
рода». 

volynnew
s.com

Ковель

У 2017 році в Ковелі запрацює 
патрульна поліція. Керівник 
головного управління Національної 
поліції у Волинській області Петро 
Шпига зазначив, що у зв’язку з 
ліквідацією Державтоінспекції та 
Патрульно-постової служби в області 
погіршилася криміногенна ситуація. 

Мовляв, 2016 року патрульні працю-
вали фактично лише в Луцьку. Цю ситуа-
цію планують виправити завдяки запуску 
груп швидкого реагування, які діють в об-
ласті з липня, та запуском роботи патруль-
них у Ковелі.

«Цього року патрульну поліцію запус-
тять у Ковелі», – резюмував очільник во-
линських правоохоронців.

Ківерцівський район 

У Цуманській пущі 
підтвердилося проживання 
двох стад зубрів, хоча 

раніше вважалося, що воно єдине. 
Нещодавно під час підрахунку 
вдалося зафільмувати стадо, в 
якому було 7-9 зубрів, серед них – 
однорічне теля. А згодом виявили 
сліди й місця ночівлі на снігу 
другого стада зубрів, яке тривалий 
час вважалося втраченим. Знову 
використавши метод прогону 
зубрів, у лісовому кварталі 
виявили сім дорослих особин, 
серед яких – дитинча віком до 
чотирьох років. Також у цьому ж 
кварталі за свіжими слідами було 
виявлено двох самців-одинаків, 
яких фіксували в акті обліку й 
торік.

У прес-службі Ківерцівського національ-
ного природного парку «Цуманська пуща» 
повідомили, що зубрів шукали працівники 
природоохоронних органів, громадських ор-
ганізацій, а також представники територіаль-
них громад і журналісти. Зокрема, вагомим 
став внесок волонтерів World Wide Fund for 
Nature (Всесвітнього фонду природи). 

Таким чином, у результаті обліку в ДП «МГ 
«Звірівське» було зафіксовано 9 особин зуб-
ра, а в ТзОВ «Майдан мисливський» – 11 (із 
них два постійно перебувають у вольєрі пло-
щею 208 га).

Нині, кажуть у прес-службі, головне, аби 
мисливські користувачі надали правдиву 
державну статистичну звітність. Непідписан-
ня актів обліку червонокнижного зубра дає 
підставу управлінню екології та природних 
ресурсів Волинської ОДА реально вплинути 

на погодження лімітів відстрілу мисливських 
тварин у цьому природоохоронному регіоні.

Ця унікальна й рідкісна тварина потребує 
захисту і турботи, адже за останні 25 років 
популяція зубра суттєво зменшилася й пере-
буває на межі зникнення в Україні. Однією з 
головних причин є варварське браконьєр-
ство. Тому тільки спільними зусиллями усіх 
громадян можна докорінно змінити ситуацію 
і допомогти нашим волинським велетням-
зубрам, наголошують екологи. 

facebook.com
/npptsum

an

Швидка реєстрація обійдеться 
у більш як тисячу гривень

Роман 
Арцишевський
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на лінії вогню

   Підготувала 
     Дарина ГОГОДЗА 
     Донецька область

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА 
    Волинь

відповідальний вибір 

МІСЦЕ БОЮ – АВДІЇВКА 

НАВЕСНІ В ОБ’ЄДНАНИХ 
ГРОМАДАХ – ВИБОРИ

  Підготував 
     Борис ХВИЦЬ
     США

на ті самі граблі 

КАЛІФОРНІЙСЬКІ 
СЕПАРАТИСТИ НАСТУПАЮТЬ 

колаж
 ВН

Воєнними атаками, 
що тривають у 
Авдіївці Донецької 

області, Кремль прагне 
перевірити реакцію нового 
керівництва Сполучених 
Штатів Америки та залякує 
напередодні Мінських 
переговорів. Таку думку в 
коментарі виданню «Слово 
і діло» висловив військовий 
експерт Ігор Лосєв. Як 
відомо, тут нещодавно 
посилилися обстріли. 

Бойовики десять разів нама-
галися штурмувати позиції україн-
ських військових в Авдіївці, зафік-
совано понад 1200 обстрілів. Усі 
ці атаки ведуть із застосуванням 
незаконних видів озброєння, які 
заборонені Мінськими угодами, по-
відомляє прес-центр Міністерства 
оборони. Вогонь не було припине-
но й 31 січня. Протягом 29-30 січня, 
за даними Міноборони, сім україн-
ських військовослужбовців заги-
нули, 35 зазнали поранень і травм. 
Унаслідок обстрілів пошкоджено 
будинки, важкопоранені є й серед 
мирного населення. 

Водночас, згідно з даними роз-
відки, унаслідок боїв у промзоні 
Авдіївки вбито десять і поранено 25 
бойовиків. Під час атаки терористи 
зазнали втрат, зокрема, вбито бойо-
вика на прізвисько Консул. Він був 
заступником ватажка терористів 
Михайла Толстих на прізвисько Гіві, 
якого теж поранено. 

Влада розробляє план евакуації 
цього стратегічно важливого міста. 
Адже внаслідок обстрілів росій-

ськими терористичними військами 
п’ять тисяч жителів залишилися без 
електроенергії й тепла, при цім у 
місті температура нижча за 20 гра-
дусів від нуля. Мінімум 150 автобу-
сів готові до евакуації мирного на-
селення з міста. 

«Атака на Авдіївку – спроба РФ 
перевірити реакцію США. Зараз 
очевидно, що Путін не зупиниться, 
поки не отримає сильнішого опо-
ру. РФ постійно шукатиме можли-
вість використання слабкого місця 
в українській обороні», – зазначив 
експерт Ігор Лосєв. 

Тим більше, наголосив він, РФ 
чудово розуміє, що Авдіївка – це 
ключ до Маріуполя. Окрім цього, 

важливу роль відіграє коксохіміч-
ний завод, розташований у місті. 

«Це звична тактика для РФ – 
напередодні міжнародних пере-
говорів посилювати збройний 
тиск на Україну та світове співтова-
риство», – додав Лосєв.

Авдіївська промзона дає мож-
ливість контролювати основну 
транспортну артерію на Горлівку, де 
розташований найбільший гарні-
зон російських окупаційних військ, 
заявив військовий експерт Олег 
Жданов в ефірі телеканалу «112». 
На його думку, масштабних дій із 
захоплення авдіївської промзони 
більше не буде. 

Тиск Росії можна пояснювати 

наближенням чергового раунду пе-
реговорів у Мінську. Голова Медж-
лісу кримськотатарського народу 
Рефат Чубаров підтримав цю дум-
ку: тисячі ракет на голови жителів 
Авдіївки – це відповідь Росії на іні-
ціативи України й Заходу в межах 
Мінських домовленостей. Засідан-
ня тристоронньої контактної групи 
заплановано на 1 лютого. 

А напередодні, 31 січня, Москва 
зробила заяву щодо авдіївських по-
дій. Представник президента Росії 
Дмитро Пєсков заявив, що наступ 
нібито супроводжувався артиле-
рійськими ударами з боку україн-
ських військових. Вони начебто пе-
рейшли лінію дотику за підтримки 

артилерії, і так званим ополченцям 
Донбасу довелося давати відсіч, 
«відбивати цю територію». Звідки 
має такі «дані», він не уточнив. 

Експерт Інституту євроатлан-
тичного співробітництва Ігор Козій 
вважає, що Росія вдаватиме непри-
четність до ситуації на Донбасі. Такі 
дії російського керівництва про-
диктовані важливими майбутніми 
міжнародними процесами – цьо-
горічними виборами у Франції та 
Німеччині.

«Офіційна Москва вдаватиме, як 
і раніше, що не знає, що відбуваєть-
ся в Авдіївці. Разом з тим, усі розу-
міють, що російський воєнторг пра-
цює, боєприпаси постачають. І вже 
зараз їх використовують в Авдіївці, 
стріляючи по лікарнях, будівлях», – 
цитує Козія «Радіо Свобода».

Крім того, зазначив експерт, це 
нагадує активізацію бойових дій 
на Світлодарській дузі у грудні ми-
нулого року. Як наголосив експерт, 
тоді ЗСУ змогли не лише відбити 
атаку бойовиків, але й зайняли ви-
гідніші позиції, не порушуючи при 
цьому Мінські угоди.

«Найімовірніше, це і стало дра-
тувати Російську Федерацію. Те, що 
ми почали давати по зубах, і фаза 
пасивної оборони перейшла у фазу 
активної оборони», – додав фахі-
вець.

Станом на 31 січня прес-
секретар президента Петра По-
рошенка Святослав Цеголко вже 
заговорив про перші ознаки при-
пинення вогню. Однак головною 
умовою для початку ремонтних ро-
біт із постачання електрики та теп-
ла є встановлення «режиму тиші». 
Є й перші реакції від світового то-
вариства. Так, посол США Марі Йо-
ванович висловила занепокоєння 
становищем жителів Авдіївки, які 
залишилися без води, електрики та 
теплопостачання. Закликали при-
пинити бої й у Раді Європи та ЄС.

30 квітня 
2017 року 

відбудуться перші 
вибори у ще 40 об’єднаних 
громадах, у тому числі в п’ятьох 
на Волині. Про це йдеться у 
постанові Центральної виборчої 
комісії від 24 січня.

Отож, вибори заплановано в та-
ких населених пунктах. 

Ковельський район: Колодяж-
ненська ОТГ (Колодяжненська сіль-
ська рада (села Колодяжне, Будище, 
Волошки), Кричевичівська сільська 
рада (села Кричевичі, Ломачанка, Че-
ремошне), Скулинська сільська рада 
(села Скулин, Стеблі), Уховецька сіль-
ська рада (село Уховецьк)). 

Луцький район: Заборольська 
ОТГ (Заборольська сільська рада 
(села Забороль, Антонівка, Великий 
Омеляник, Всеволодівка, Олексан-
дрівка), Боголюбська сільська рада 
(села Боголюби, Богушівка, Тарасо-
ве), Одерадівська сільська рада (села 
Одеради, Городок, Сьомаки), Ше-
пельська сільська рада (села Шепель, 
Заболотці, Охотин)). 

Любомльський район: Вишнів-
ська ОТГ (Вишнівська сільська рада 
(села Вишнів, Бабаці, Коцюри), Ладин-
ська сільська рада (села Ладинь, Мо-
сир, Пустинка), Олеська сільська рада 
(села Олеськ, Глинянка), Радехівська 
сільська рада (села Радехів, Вижгів, 
Чмикос), Римачівська сільська рада 
(села Римачі, Бережці), Штунська сіль-

У штаті Каліфорнія 
розпочався збір 

підписів за вихід зі складу 
Сполучених Штатів 
Америки. За аналогією із 
процесом відокремлення 
Великобританії від 
Євросоюзу, його назвали 
Calexit (Califоrnia+exit). 

Прихильникам цього рішен-
ня потрібно за 180 днів зібрати 
підписи 585 тисяч 407 осіб. Якщо 
це вдасться, то у листопаді 2018 
року каліфорнійці проголосують 
за скасування двох положень міс-
цевої конституції: про те, що штат 
є «невіддільною частиною США», 
а Конституція США – «основним 
законом країни».

А референдум про вихід зі 
складу США може відбутися на-
весні 2019 року. Якщо на нього 
прийде щонайменше 50% вибор-
ців штату, а з них щонайменше 
55% проголосують за відокрем-
лення, Каліфорнія вийде зі складу 
США.

Керівник кампанії Yes Califоr-
nia, яка й проштовхує таке рі-
шення, є бізнесмен Льюіс Марі-
неллі, який живе у Росії та має 
тут прихильників. Тому цей рух 
так часто порівнюють із анексі-
єю Криму. 

Цікаво, що за увесь період 
існування штату було більш ніж 
200 спроб відокремитися, утім 

усі вони зрештою зазнавали по-
разки. Наприклад, нещодавно 
збирали голоси за відокрем-
лення Техасу. Останній приклад 
сепаратизму, коли номінально 
відокремитися вдалося, датова-
но 1861 роком, коли 11 штатів-
сепаратистів сформували Кон-
федеративні Штати Америки. 
Але після програшу в грома-
дянській війні повернулися до 
попереднього статусу. І тоді ж 
було вирішено, що жоден зі шта-
тів в односторонньому порядку 
не має права вирішувати, бути 
йому в складі унії чи ні. Тож нині, 
аби обійти поправку Конститу-
ції, потрібна згода від законо-
давчих органів 38 штатів та 2/3 
більшості Палати представників 
і Сенату. 

Прихильники відділення 
стверджують, що Каліфорнія має 
перше місце у США за показ-

ником внутрішнього валового 
продукту та більшу кількість на-
селення, аніж Польща (понад 39 
млн осіб). Натомість населення 
страждає від надмірної феде-
ральної зарегульованості, пла-
тить дуже високі податки – при-
близно 16 мільярдів доларів на 
рік, та має значні культурні від-
мінності від решти штатів. Тож, з 
огляду на економічні потуги, упо-
рається самостійно. 

Натомість опоненти аргу-
ментують, що незалежність Ка-
ліфорнії буде катастрофою для 
«прогресивних цінностей», тому 
що демократи втратять 55 елек-
торальних голосів та двох се-
наторів. Попри те, що більшість 
говорить про неможливість ви-
ходу, після Brexit та неочікуваної 
перемоги Дональда Трампа на 
президентських виборах годі 
бути у чомусь впевненим. 
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ська рада (села Штунь, Висоцьк, За-
млиння, Приріччя, Терехи)). 

Ратнівський район: Забродів-
ська ОТГ (Забродівська сільська рада 
(села Заброди, Лучичі, Якушів), Видра-
ницька сільська рада (села Видрани-
ця, Задолина, Заіванове), Поступель-
ська сільська рада (села Поступель, 
Адамівка, Зоряне), Річицька сіль-
ська рада (села Річиця, Мельники-
Річицькі, Піски-Річицькі), Щедрогір-
ська сільська рада (села Щедрогір, 
Залюття, Окачеве, Підгір’я)); Самарів-
ська ОТГ (Самарівська сільська рада 
(села Самари, Боровуха, Головище, 
Занивське, Козовата, Під’язівні, Тере-
бовичі, Язавні), Залухівська сільська 
рада (села Залухів, Заприп’ять, По-
чапи, Хабарище, Щитинська Воля), 
Межиситівська сільська рада (села 
Межисить, Бродятине, Залисиця), 
Самари-Оріхівська сільська рада 
(села Самари-Оріхові, Березники, 
Мале Оріхове)).

Після цих виборів в Україні за-
галом діятимуть вже 406 об’єднаних 
громад.

zerohedge.com
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зелений змій ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ ПРОДАЖ
СУРОГАТУ БІЛЯ «КРОМБЕРГА»?

  Богдан ХМІЛЬНИЙ
Фото автора 
Луцьк

Чи не щодня за сорок 
хвилин нелегальних 
торгів алкоголем 

біля заводу «Кромберг енд 
Шуберт», за приблизними 
підрахунками, продають 
п’ять ящиків горілки та 
десять – пива. Левову 
частку проданого 
заводчани випивають на 
місці. За добу під заводом 
збувають близько 30 
ящиків пива та 10 – горілки 
невідомого походження. 
Чистий прибуток «точки» – 
близько 1000 гривень за 
день. Тим часом депутати 
Луцької міської ради 
озвучують запити «в 
повітря», а державні 
структури перекладають 
відповідальність одне на 
одного.

Журналісти «Волинських Но-
вин» побували на місці нелегальної 
торгівлі спиртними напоями та ді-
зналися, як місцева влада бореться 
з цим незаконним явищем.

...За 30 хвилин до закінчення 
чергової зміни на парковці біля 
заводу розгортається справжній 
ярмарок: з’їжджаються десятки 
«торгових точок на колесах», які 
продають тут крам та продукти про-
тягом години в період між змінами. 
Люди, які відпрацювали на заводі, 
мають 40 хвилин до відправлення 
автобусів. За цей час їм пропону-
ють придбати все, чого душа за-
бажає, з багажника легковика або 
мінівена: ковбасу, солодощі, хліб, 
в’язані шкарпетки тощо. А як душа 
бажає чогось міцнішого, то в наяв-
ності завжди горілка по 30 гривень 
за півлітра.

Для постійних клієнтів діють 
спеціальні пропозиції: «закладки» в 
кущах або організація «поляни» на 
місці за принципом – відпрацював-
вийшов-хильнув.

зверніть увагу ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТІВ: 
ОНОВЛЕНІ ЦІНИ Й 
БЮРОКРАТИЧНІ НЮАНСИ 

Для цього ще дві точки на «Но-
вому ринку» замасковані під «чай, 
кава, хот-дог». Тут працюють на 
розлив.

Система збуту алкоголю про-
думана до дрібниць: продають 
нелегальне спиртне з автомобіля 
просто на парковці заводу в од-
ному ряду з іншими машинами-
прилавками. Його легко впізнати 
за довжиною черги, в яку шику-
ються люди, аби придбати дешеву 
горілку, розлиту в пляшки з-під мі-
неральної води.

Депутат міської ради Микола 
Яручик, який подавав депутатський 
запит з приводу нелегальної торгів-
лі алкоголем під заводом, під час ві-
зиту на точку продажу, скажімо так, 
експериментально придбав пляш-
ку невідомої речовини зі значним 
вмістом спирту за 30 гривень.

«Так, це схоже на розведений 
спирт. А що може зробити депутат 
у такому випадку? Я подав інфор-
мацію в прокуратуру, управлін-
ня поліції та Державну фіскальну 
службу з приводу цього правопо-
рушення. На папері мені всі від-
звітувалися про те, що проблему 
розв’язано», – виправдовувався 
Микола Яручик.

Цікаво, що територія, на якій сто-
їть завод «Кромберг енд Шуберт», 
належить до Боратинської сільської 
ради, головою якої є Сергій Яручик, 
рідний брат депутата Луцької місь-
кої ради Миколи Яручика.

Голова ради Сергій Яручик 
каже, що про проблему знає. Пере-
конує, що сільська рада не давала 
жодних дозволів на торгівлю біля 
заводу, а те, що там ще й реалізують 
нелегальний алкоголь, дуже бен-

тежить сільського голову. Проте на 
запитання журналістів про шляхи 
розв’язання проблеми відповіді не 
знайшов.

«Усім відомо про ту стихійну 
торгівлю, але побороти ніяк не мо-
жемо. Я звертався в правоохоронні 
органи, зокрема в поліцію, аби вони 
допомогли залагодити ситуацію, 
організували чергування в години 
перезмінки», – каже голова Бора-
тинської сільської ради.

Проблему також прокоменту-
вав заступник начальника Луцько-
го районного відділу поліції Роман 
Качан. Поліцейський зазначив, що 
знає про проблему, але безпосе-
редніх звернень громадян з цього 
приводу не було.

«Щодо нелегальної торгівлі су-
рогатом, то, згідно зі статтею 204 
Кримінального кодексу України, це 

порушення належить до компетен-
ції Державної фіскальної служби», – 
каже Роман Качан.

Своєю чергою, фіскали посила-
ються на статтю 156 КУпАП та пере-
конують, що це підслідність поліції, і 
вони не мають права складати про-
токоли на торговців алкоголем, тоді 
як до їхньої компетенції належить 
нелегальне зберігання підакцизних 
товарів.

А доки представники влади та 
закону перекидають відповідаль-
ність одне на одного, хтось отри-
мує «брудні» гроші, а сотні людей 
ризикують власним здоров’ям та 
життям. Унаслідок отруєння суро-
гатним алкоголем лише протягом 
минулого року померло понад сім 
десятків українців. Та чи варто че-
кати, доки той фатальний грім таки 
гримне на Волині? 

Луцьк 

У випуску №2 від 19 січня 
2017 року «Волинські 

Новини» на сторінці 6 
розповідали, як отримати 
національний паспорт, а 
також документ для виїзду 
за кордон. У Центрі надання 
адміністративних послуг 
Луцька оновили інформацію 
про перелік документів для 
їх отримання та уточнили 
вартість деяких послуг. 

Тож тим, хто досяг 14- та 16-
річного віку, аби отримати ID-
картку, потрібно надати:

1) документ, що підтверджує 
реєстрацію (будинкову книгу або 
карту прописки; особи, місце про-
живання яких зареєстровано після 
4 квітня 2016 року, мають подати 
довідку про реєстрацію місця про-
живання особи);

2) свідоцтво про народження 
(оригінал та копію); 

3) паспорти батьків (оригінали 
та копії); 

4) код платника податків (за на-
явності). 

Якщо ви оформляєте ID-пас-
порт у зв’язку з непридатністю до-
кумента до користування, треба 
надати:

1) документ, що підтверджує ре-
єстрацію;

2) квитанцію про сплату адміні-
стративного збору; 

3) свідоцтво про одруження/
свідоцтво про розлучення (оригі-
нал та копію); 

4) код платника податків (оригі-
нал та копію); 

5) паспорт, що підлягає обміну. 

Якщо ви оформляєте ID-пас-
порт у зв’язку зі зміною прізви-
ща, потрібно надати: 

1) документ, що підтверджує ре-
єстрацію (будинкову книгу або кар-
ту прописки);

2) квитанцію про сплату адміні-
стративного збору; 

3) свідоцтво про одруження/
свідоцтво про розлучення (оригі-
нал та копію); 

4) код платника податків (оригі-
нал та копію); 

5) свідоцтво про зміну імені 
(оригінал та копію); 

6) паспорт, що підлягає обміну. 

Якщо ви отримуєте ID-паспорт 
у зв’язку з досягненням 25- або 
45-річного віку, то потрібно на-
дати: 

1) документ, що підтверджує ре-
єстрацію (будинкову книгу або кар-
ту прописки);

2) квитанцію про сплату адміні-
стративного збору; 

3) свідоцтво про одруження/
свідоцтво про розлучення (оригі-
нал та копію); 

4) код платника податків (оригі-
нал та копію); 

5) паспорт, що підлягає обміну. 

Адміністративний збір за 
оформлення закордонного паспор-
та з безконтактним електронним 

носієм протягом 20 робочих днів 
складає 557,32 грн. 

Забирати паспорт треба осо-
бисто і за наявності паспорта гро-
мадянина України чи свідоцтва про 
народження.

Для оформлення потрібно на-
дати такі документи:

1) паспорт громадянина Украї-
ни (для осіб, що досягли 14-річного 
віку) (копію); оригінал після при-
йому документів повертають влас-
нику;

2) код платника податків (оригі-
нал та копію);

3) паспорт для виїзду за кордон, 
що підлягає обміну (за наявності);

4) свідоцтво про народження – 
у разі оформлення паспорта для ви-
їзду за кордон особі, яка не досягла 
14-річного віку;  

5) довідку про реєстрацію місця 
проживання – у разі оформлення 
паспорта для виїзду за кордон осо-
бі, яка не досягла 16-річного віку;

6) паспорт громадянина України 
одного з батьків – у разі оформлен-
ня паспорта для виїзду за кордон 
особі, яка не досягла 16-річного 
віку.

Збір за дострокове оформлен-
ня та видачу чи обмін паспорта 
громадянина України для виїзду 
за кордон становить 810,32 грн. 
Послугу надають до семи робочих 
днів. При цьому потрібно надати ті 
ж документи, що і для нетерміново-
го оформлення. 

колаж
 ВН

Плящина сумнівної оковитої коштує 30 гривень
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  Розмовляла 
Ольга МАКСИМ’ЯК
Луцьк

У Волинському 
обласному дитячому 
територіальному 

медичному об’єднанні 
створили благодійний 
фонд «Серце в долонях». 

Благодійні фонди, які діють при 
лікарнях, зазвичай викликають не-
довіру. Це не дивно для українських 
реалій, адже часто на цьому намага-
ються спекулювати, а надходження 
коштів та їх використання – прихову-
вати. От хоча б нещодавній приклад 
із попереднім керівником ВОДТМО 
Григорієм Ващиліним. Останні роки 
він керував не лише лікарнею, а й 
благодійним фондом «Фундація за-
хисту життя дитини». До слова, як 
виявилося згодом, внески до нього 
добровільно-примусово протягом 
чотирьох років сплачували всі без 
винятку працівники медзакладу. А от 
куди пішла значна частина коштів – 
звіт колектив і досі не отримав.

Нагадаємо, кілька місяців тому 
тут шляхом таємного голосування 
було обрано нового генерального 
директора – Сергія Ляшенка.

Новостворений благодійний 
фонд «Серце в долонях» планує 
працювати зовсім по-іншому й ма-
тиме фактично дворівневу систему 
управління. Про принципи та меха-
нізм його роботи ми спілкувалися з 
генеральним директором ВОДТМО 
Сергієм Ляшенком. 

– Сергію Васильовичу, яке го-
ловне завдання новоствореного 
фонду? 

– Покращити якість медичних 
послуг, розширити їх спектр, забез-
печити надання невідкладної ме-
дичної допомоги, безплатну кваліфі-
ковану діагностику й лікування всіх, 
хто звертається у заклад, у першу 
чергу – малозабезпечених верств 
населення. 

Обмеженість фінансування сфе-
ри медицини не дозволяє на сьо-
годні забезпечити в повному обсязі 
безплатне лікування відповідно 
до вимог клінічних протоколів. За-
уважу, що середня вартість одного 
ліжкодня у витратах на медикамен-
ти з державних коштів у дитячій лі-
карні в 2016 році склала 8,64 грив-
ні. У цьому випадку про покриття 
вартості лікувально-діагностичного 
про цесу говорити складно. Звичай-
но, ми використовуємо можливість 
лікування хворих медикаментами, 
закупленими централізовано в рам-
ках державних програм (онкологія, 
гемофілія, цукровий діабет, первин-
ний імунодефіцит тощо), залучаємо 
благодійників, але при цьому не всі 
батьки мають змогу придбати до-
рогі препарати супроводу, без яких 
повноцінне лікування теж не є мож-
ливим. Загалом, обмеженість у фі-
нансах, своєю чергою, призводить 
до обмеження у наданні тієї чи тієї 
медичної послуги.

Волинську обласну дитячу клі-
нічну лікарню побудували у 1986 
році. На сьогодні це єдиний в об-
ласті медичний заклад ІІІ рівня для 
надання спеціалізованої допомоги 
дітям. Вона – єдиний заклад серед 
обласних дитячих лікарень Украї-
ни, який також виконує і функцію 
дитячої міської лікарні обласного 
центру. Із 14-15 тисяч хворих, які 
щорічно лікуються у нас, близько 
40% – жителі Луцька. У 2016 році 
тільки лучанам у нашій лікарні було 
надано медичної допомоги на суму 
понад 10 мільйонів гривень. А сюди 
ми ще не включили тих пацієнтів, 
які скористалися послугами кон-
сультативної поліклініки, цілодобо-
вого травмпункту та приймально-
діагностичного відділення, на яке 

ДИТЯЧА ОБЛАСНА 
ЛІКАРНЯ СТВОРИЛА 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

особливо велике навантаження 
припадає у вихідні дні.

Чимало устаткування та медич-
ного обладнання морально і тех-
нічно застаріло, потребує не тільки 
заміни, а й постійного сервісного 
обслуговування. Для цього потрібні 
великі кошти.

У закладі потужна діагностична 
база, в тому числі три медичні лабо-
раторні підрозділи. Ми можемо на-
давати додаткові послуги, зокрема 
й тим, хто цього бажає сам та не має 
відповідного скерування лікаря.

Загалом, життя вимагає шукати 
шляхів розв’язання проблем, а чин-
не законодавство України дозволяє 
запроваджувати платні послуги. 
Зважаючи на ці фактори, по мож-
ливості, ми пропонуватимемо паці-
єнтам сплатити благодійні внески. 
У цьому випадку я не маю на увазі 
готівку. Ми уклали угоду з «При-
ватБанком», через термінал якого і 
можна буде перерахувати кошти. 

– Наприклад, у міських лі-
карнях зазвичай вказують суму, 
яку має сплатити в муніципаль-
ну касу пацієнт за певний ана-
ліз. У квитанції, яку він отримує, 
також зазначено, що це благо-
дійний внесок. Оплата за нада-
ні медичні послуги на рахунок 
новоствореного фонду буде 
необов’язковою?

– Про фіксовану визначену суму 
за отримання тієї чи тієї послуги не 
йдеться. Ми також розуміємо, що 
життєві ситуації бувають дуже різні, 
не всі сім’ї достатньо забезпечені. 
У той же час, є чимало ургентних 
випадків, коли для порятунку жит-
тя дитини важлива кожна секунда, 
тож потрібен постійний запас ме-
дикаментів для надання невідклад-
ної допомоги. Саме тому кошти, які 
надходитимуть у Фонд, передусім 
плануємо витрачати на придбання 
найнеобхідніших медикаментів. Ми 
виділили 40 основних препаратів. 
Усі вони входять у клінічні прото-
коли лікування. Розглядаємо мож-

на те, що йдеться про новонаро-
джених діток. У деяких випадках 
мінімальний час, затрачений на об-
стеження, рятує життя пацієнта. А 
ще є нагальна потреба у придбанні 
комп’ютерного томографа.

Потрібне й нове хірургічне об-
ладнання. Сьогодні ми деякі види 
оперативних втручань фактично 
змушені робити наосліп. Украй 
потрібне устаткування – рентге-
нівський апарат із системою, що 
дозволяє робити знімки безпосе-
редньо під час операції. Успішність 
оперативних втручань за наявності 
такої апаратури зростає чи не до 
ста відсотків.

У 2017 році з обласного бюдже-
ту ми просимо кошти на придбан-
ня імуноферментного аналізатора, 
який дозволить виявляти патології 
у новонароджених – вроджений 
гіпотиреоз (захворювання щитопо-
дібної залози, – ВН), фенілкетонурію 
(несприйняття організмом білка, – 
ВН) тощо. Аналізатор, на якому за-
раз проводять скринінг новонаро-
джених (аналіз, який проводять у 
кілька етапів, що дозволяє виявити 
велику кількість захворювань, які 
набагато простіше вилікувати, 
якщо знати про них на початковій 
стадії, – ВН), придбано у 2003 році, 
він часто виходить з ладу та потре-
бує заміни.

Список того, що вкрай потріб-
но, можна продовжувати і продо-
вжувати... 

– До слова, скільки коштів то-
рік було виділено на утримання 
лікарні з держбюджету? 

 – Близько 45 мільйонів гривень, 
з яких понад 44 мільйони склали 
витрати на захищені статті – зар-
плату та енергоносії. Цього року в 
нас трохи краща ситуація, адже на 
розвиток лікарні, за прогнозами, 
має лишитися більш як мільйон. У 
2016 році з ініціативи депутатів від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» уперше за багато років 
з обласного бюджету нам виділили 
досить серйозну суму – 650 тисяч 
гривень. За ці кошти ми придбали 
три апарати для зварювання тка-
нин, гастроскоп, операційну лампу 
й операційний стіл, провели деякі 
ремонтні роботи. 

– Повернімося до фонду. Ор-
ганізація має статус неприбут-
кової. Однак специфіка її роботи 
вимагає утримання як мінімум 
однієї штатної одиниці – бухгал-
тера. 

– Ми передбачаємо, що 10 від-
сотків від надходжень у фонд іти-
муть на певні види витрат, а серед 
них – і утримання бухгалтера, а 
також підвищення кваліфікації пер-
соналу – покриття витрат на участь 
лікарів у медичних спеціалізованих 
конференціях та інших медичних 
форумах, стажування на робочих 
місцях, у тому числі й за кордоном. 
Усі ці речі робитимуться суто за по-
годженням наглядової ради. Адже 
годі пояснювати, яку роль у медици-
ні відіграють знання, обізнаність з 
роботою сучасної апаратури, вмін-
ня на ній працювати тощо. На жаль, 
сьогодні лікарі часто не можуть до-
зволити підвищувати свій професій-
ний рівень за власний кошт. Тому ми 
передбачаємо, що зможемо органі-
зувати це через наш фонд. Окремим 
важливим питанням залишається 
юридичний захист медиків.

– Створюючи фонд, напевне, 
ви вивчали досвід інших міст. Чи 
можна передбачити, скільки над-
ходжень вдасться у такий спосіб 
отримати на розвиток лікарні? 

– Схожі благодійні фонди є в 
дитячих обласних лікарнях у Рів-
ному та Вінниці. Ми вивчаємо їхній 
досвід. Боюся щось загадувати на-
перед. Але щиро сподіваюся, що 
благодійний фонд допоможе нам 
отримати додаткові кошти і ство-
рити всі можливості для лікування 
пацієнтів та порятунку їхніх життів. 

Голова постійної комісії з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, 
депутат облради (фракція «УКРОП») Олександр Зінчук: 

– Створення благодійного фонду має на меті здешевлення 
лікування та можливість придбання апаратури й транспорту за 
значно нижчою ціною, аніж через залучення державних коштів. 
Наприклад, закупівля ліків здійснюватиметься напряму із заводу. 
Це зменшить їх вартість, адже благодійний фонд, на відміну від 
аптеки, не сплачує ПДВ. Фонд наповнюватиметься коштами, які 
пацієнти сплачують за медпослуги. При благодійному фонді в 
дитячій лікарні створено наглядову раду. За ї ї посередництвом 
громадськість зможе контролювати раціональність витрат. Суворий 
контроль також планують впровадити за допомогою встановлення 
терміналів, через які пацієнти зможуть оплачувати послуги. Кошти 
проходитимуть через банк, а отже, легалізуватимуться. 
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ливість закуповувати препарати в 
оптовиків з тримісячним відтермі-
нуванням оплати. Будьмо відверті. 
В Україні лікар змушений писати 
список медикаментів пацієнту, а 
той, своєю чергою, – бігати аптека-
ми й шукати, де дешевше. Ми за-
проваджуємо альтернативний ва-
ріант – пацієнт сплачує благодійний 
внесок і може отримати можливість 
витрачати на купівлю ліків значно 
менше коштів. Окрім того, він захи-
щений від фальсифікату лікарських 
засобів, відсоток яких на фармрин-
ку сягає до 70%. 

Благодійні ж внески будемо 
пропонувати сплачувати пацієнтам 
з інших областей, амбулаторним 
хворим за обстеження в лаборатор-
них підрозділах, за широкий спектр 
бактеріологічних досліджень, про-
ведення додаткових обстежень на 
бажання пацієнта, досліджень, кон-
сультацій, тобто тих, які не визначені 
протоколом лікування. Наші фахівці 
мають доволі високу кваліфікацію, 
ми досягли чи не найвищого рівня 
в Україні у лапароскопічній дитячій 
хірургії. Відтак по допомогу до нас 
звертається чимало пацієнтів із су-
сідніх областей. Така ж ситуація і з 
діагностикою. 

– Хто керуватиме фондом?
– Управління фондом здійсню-

ватиме рада правління, голова 
якої – заступник генерального ди-
ректора ВОДТМО Ігор Дородних. 
Також до її складу увійшли старша 
медична сестра Ігор Хомяк та дитя-
чий хірург Володимир Ліпич. Серед 
дорадчих членів правління – ще 12 
осіб. Усіх цих людей обирали на за-
гальних зборах колективу. Роботу 
фонду, доцільність витрачених кош-
тів перевірятиме наглядова рада, 
голова якої – лікар за фахом, голова 
постійної депутатської «соціальної» 
комісії облради Олександр Зінчук. 
До наглядової ради також увійшли 
два народні депутати – Ірина Кон-
станкевич та Юрій Савчук, депутат 
Волинської облради Андрій Турак, 

голова Волинського обласного 
благодійного фонду «Дитяча місія. 
Україна» Людмила Лонюк, директор 
ПП «Айслаг» Микола Бакай, власник 
ТзОВ «Луцькпластмас» Констянтин 
Матков, голова Спілки ветеранів 
АТО Олександр Серватович, хіміо-
терапевт Волинської обласної клі-
нічної лікарні Ольга Гірко, юрист 
Василь Самолюк, громадський 
діяч Ігор Алексеєв. Більшість із цих 
людей надають значну підтримку 
нашій лікарні і коштами, і облад-
нанням, і ліками, і медичними роз-
хідними матеріалами. Фонд – це аб-
солютно демократична та відкрита 
організація. Головний принцип у 
нашій діяльності – прозорість і чес-
ність. Тому ми не боїмося публічних 
звітів за його роботу.

– Що першочергово потрібно 
сьогодні придбати для лікарні? 

– Украй потрібно купити датчик 
для проведення ультразвукової діаг-
ностики серця. Той, що маємо, вже 
застарів, а хворих більшає, щорічно 
таке обстеження проходить понад 
60 тисяч пацієнтів. Після особистого 
візиту голови Волинської облради 
Ігоря Палиці в нашу лікарню (а він, 
до слова, перший із керівників, який 
за кілька десятків років виявив ба-
жання побачити на власні очі, як об-
ладнана операційна) нам виділили 
кошти з обласного бюджету на при-
дбання фіброгастроскопа (апарат 
обстеження кишково-шлункового 
тракту через рот, – ВН). Нара-
зі є також потреба у колоноскопі 
(апарат для обстеження кишково-
шлункового тракту через анус, – 
ВН). У списку – і датчики УЗД для об-
стеження найменших пацієнтів, що 
надзвичайно актуально, зважаючи 

У 2017 році на медицину 
в українському бюджеті 
передбачено 62 мільярди 
гривень. Торік ця цифра 
становила 57 мільярдів.

колаж
 ВН
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Направду великі справи відрізняються від малих тим, що вони для інших людей здаються дуже легкими. 
Хоча насправді легкими такі справи є для дуже небагатьох. Іван Тургенєв

№ 4 (52)  2 лютого 2017 року

чия правда?

«НА МЕЖІ» – соці аль но-інформаційний проект
Інформаційне агентство «Волинські Новини» у партнерстві 
з Волинською обласною організацією політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» реалізовує 
соціально-інформаційний проект «НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи місті є школа, дитячий садочок, 
амбулаторія, ФАП, клуб у неза до вільному стані, якщо ви 
втомилися оббивати пороги органів влади, розповідаючи 
про ці проблеми, якщо ваша громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: волинський УКРОП – (099) 637-14-15, 
редакція – (068) 816-90-46, (066) 342-23-22.

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Фото автора
Луцький район

СТАВОК СТАВ ПРЕДМЕТОМ 
СУПЕРЕЧОК МІЖ СІЛЬРАДОЮ ТА 
ЙОГО КОЛИШНІМИ ОРЕНДАРЯМИ Ставок у селі 

Городище, що в 
Луцькому районі, 

десять років перебував 
у оренді приватного 
підприємця Сергія 
Дармовиса. Тоді 
договір укладали з 
Луцькою районною 
держадміністрацією. 
Кілька років тому сільрада 
розширила межі села, і 
в продовженні оренди 
рік тому підприємцю 
відмовили. Головний 
аргумент – городищанам 
заважає бар з дискотекою, 
розташований на 
прибережній смузі. 
Власниця кафе – дружина 
орендаря водойми Олімпія 
Дармовис. Конфлікт нині 
вирішують у суді. 

І РИБОЛОВЛЯ, 
І ДИСКОТЕКА 

Водойму на території Городи-
щенської сільради було надано в 
оренду 2005 року. Загальна площа 
ставка та земель водного фонду – 
10,4374 гектара, з них прибережна 
смуга – 3,02 гектара. Згідно із до-
говором, ставок надавали в оренду 
для ведення рибного господарства. 

«Ставок два рази виставляли на 
тендер, ніхто не хотів його брати, 
адже водойму неможливо спустити. 
Тут важко займатися риборозведен-
ням, – розповідає Сергій Дармовис. 
– У бізнес-плані запропонував ор-
ганізувати на цьому ставку зону для 
відпочинку. Райдержадміністрації 
така пропозиція сподобалася, і ста-
вок мені надали в оренду на десять 
років». 

Підприємець розповідає, що 
рибу вирощували не для промисло-
вого продажу, а для того, аби люби-
телі риболовлі могли тут відпочити. 
Окрім того, ставок замілкий, тому, по 
суті, про комерцію зі значними при-
бутками не йшлося. 

Дружина Сергія Олімпія говорить 
про те, що на території орендованої 
водойми люди могли відпочивати 
безплатно. До об’єкта проведено всі 
потрібні комунікації. На березі роз-
міщено кілька альтанок для компа-
ній, вагончиків, де теплої пори року 
можуть заночувати рибалки. За ко-
ристування альтанками, за словами 
пані Олімпії, плати не беруть. Єдина 
умова – придбати будь-що на будь-
яку суму в тутешньому магазині-
барі. Його асортимент включає і 
спиртні напої. Помічаємо й каркаси 
двох споруд, які, за словами жінки, 
мали б стати будиночками для від-
почивальників. 

Ще один вид дозвілля, який 
пропонують, – дискотека. Для цього 
тут є два павільйони – добудоване 
до бару дерев’яне приміщення, яке 
використовується в холодну пору 
року, та великий натягнутий літній 
намет, розташований ближче до 
води. Плата за танці символічна – 
10 гривень.

Підприємці розповідають, що за 

власності, донині лишається без 
відповіді. Вочевидь цей факт також 
узяв до уваги й суд. Рішення під час 
розгляду справи у першій інстанції 
було на користь підприємця Сергія 
Дармовиса. 

ГОЛОВНИЙ КАМІНЬ 
СПОТИКАННЯ – 
ГУЧНА ДИСКОТЕКА 

Землевпорядник Городищен-
ської сільської ради Лідія Кривицька 
пояснює, що на момент укладання 
договору на оренду ставка з підпри-
ємцем Дармовисом водойма пере-
бувала за межами села. 

«З 2011 року ми провели зміну 
меж, і ставок увійшов у межі села Го-
родище. Облдержадміністрація по-
годила нам зміни, – каже Лідія Кри-
вицька. – Згідно із законодавством, у 
межах села розпорядником земель-
них ділянок є сільрада. У місцевих 
жителів з підприємцем Дармовисом 
виникли суперечки через дискоте-
ки, які там тривають до третьої ночі. 
А це створює чималий дискомфорт. Я 
й сама неодноразово телефонувала 
і просила музику зробити тихіше. На 
дискотеки приїздить молодь із дов-
колишніх сіл. Коли вони розходять-
ся – не спить усе село. У нас є чимало 
прохань з підписами людей закрити 
ту дискотеку. На зустріч з городища-
нами ці підприємці не з’явилися. Піс-
ля закінчення дії договору депутати 
ухвалили рішення договір оренди з 
Сергієм Дармовисом не продовжу-
вати. Сьогодні в нас тривають судові 
спори. До суду подали підприємці. У 
Луцьку справу виграли вони, ми по-
дали апеляцію у Львів – там уже ми 
виграли. Вони звернулися в госпо-
дарський суд, де виграли справу. А 
ми подали тепер апеляцію в Рівне. 
Суд мотивує своє рішення тим, що 
всі водні об’єкти на території Во-
линської області входять до басейну 
річки Прип’ять і вони не місцевого, 
а загального значення. Але ми суди-
мося не за воду, а за землю, а це – те-
риторія сільради». 

Також, за словами землевпоряд-
ника, селяни нарікають на те, що 
плата за рибалення тут висока. За ін-
формацією підприємців, вона стано-
вить 50 гривень за день. Окрім того, 
бентежить городищан і можливість 
придбати спиртне під час дискотек 
на березі. А ще, каже Лідія Кривиць-
ка, нарікають на сморід із водойми, 
який часто стоїть там улітку. У сільра-
ді – ціла папка звернень людей щодо 
цього ставка. 

Пані Лідія каже, що жителі самі 
готові доглядати за водоймою, ство-
ривши громадське об’єднання. 

НАСАМКІНЕЦЬ 
Схоже, крапку в цій історії таки 

ставитиме Феміда. Сподіваємося, що 
сторони конфлікту, можливо, й самі 
зуміють порозумітися, а дарунок 
природи не перетвориться на пле-
со, заросле чагарниками.

Альтанки для відпочинку вміщають 
чимало відпочивальників

Таких малих архітектурних форм 
за 10 років тут з’явилося чимало

Можна і відпочити, 
і на човні покататися

ці десять років повсякчас дбали про 
благоустрій орендованої території 
і не лише її. За свої кошти облашту-
вали з бетонних плит до ставка до-
рогу завдовжки 360 метрів. За їхніми 
словами, також на базі відбувалися 
різноманітні громадські заходи на 
безоплатній основі. 

Сергій та Олімпія переконують, 
що дозволи на всі види їхньої діяль-
ності – у порядку. Тому й не розумі-
ють, чому Городищенська сільрада 
відмовляє у продовженні догово-
ру, термін дії якого припинився ще 
20 лютого 2016 року. 

ОДНА ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА – ДВА 
КАДАСТРОВІ 
НОМЕРИ 

У 2011 році Городищенська сіль-
ська рада розробила проект змін 
меж населеного пункту, згідно із 
яким ця водойма – вже територія 
села. 

Однак, за словами підприємців, 
за п’ять років так і не було виготов-
лено технічної документації із зем-
леустрою щодо змін меж населеного 
пункту на місцевості, відповідно до 
вимог статті 55 закону «Про земле-
устрій». 

«Крім того, цей проект так і за-
лишається у стані проекту вже понад 
три роки», – каже Олімпія Дармовис.

Підприємці переконані у своїй 
правоті та мають намір і далі дома-
гатися продовження договору орен-
ди. Аби відстояти свої права, подали 
до суду. Під час підготовки відповід-
них документів з’ясувався цікавий 
факт – ставок фактично має два ка-
дастрові номери. 

Згідно з інформацією Держав-
ного земельного кадастру, яку було 
надано на запит Олімпії Дармовис 
1 березня 2016 року, ставок у Горо-
дищі Луцького району – це приватна 
власність. 

В інформаційній довідці Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно, Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Державного 
реєстру іпотек та Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів неру-
хомого майна цей ставок значиться 
як комунальна власність. Відповід-
но, має інший кадастровий номер.  
Дата формування останньої довід-
ки – 12 серпня 2016 року. Надано її 
державним реєстратором Луцької 
районної державної адміністрації. 

Аби з’ясувати, як одна земельна 
ділянка може мати два кадастрові 
номери, депутат Луцької районної 
ради (УКРОП) Яна Гончарук зверну-
лася з відповідним депутатським за-
питом до Держгеокадастру в Луць-
кому районі. 

У відповіді на запит зазначено: 
«Згідно з Положенням про управлін-
ня Держгеокадастру в Луцькому ра-
йоні Волинської області, до функцій 
управління не відноситься реєстра-
ція прав власності. Відповідь на дане 
питання вам може надати відділ реє-
страції Луцької районної державної 
адміністрації». 

Також у листі додано, що відо-
мості про земельну ділянку з новим 
кадастровим номером, за яким ста-
вок значиться як комунальна влас-
ність, у Державному земельному 
кадастрі відсутні. 

Цікаво, що про відсутність відо-
мостей у Держземкадастрі про на-
дання нового номера повідомила і 

Луцька районна райдержадміністра-
ція у відповіді на запит депутата вже 
Волинської обласної ради Сергія 
Леонтьєва (УКРОП). Хоча у цій від-
повіді також зауважили: «Державна 
реєстрація права комунальної влас-
ності земельної ділянки за Городи-
щенською сільською радою здійсне-
на 8 серпня 2016 року відповідно до 
рішення Городищенської сільської 
ради від 5 серпня 2016 року №12/14 
«Про затвердження технічної доку-
ментації із землеустрою щодо вста-
новлення меж земельної ділянки» 
та витягу з Державного земельного 
кадастру від 4 серпня 2016 року 
№0702242142016». 

У своєму листі на депутатський 
запит Луцька райдержадміністрація 
також зазначила, що у 2011 році на 
замовлення Городищенської сіль-
ської ради проектна організація 
розробила проект землеустрою 
щодо встановлення та зміни меж сіл 
Городище, Григоровичі та Мартинів-
ка, який пройшов державну землев-
порядну експертизу й був затвер-
джений рішенням сесії Волинської 
обласної ради від 27 грудня 2011 
року за №8/30. Земельну ділянку, 
яку орендував підприємець Сер-
гій Дармовис, згідно із зазначеним 
вище проектом, включили в межі 
села Городище. 

Питання, чому виникла така су-
перечність у документах і як одна 
земельна ділянка може мати два 
кадастрові номери й дві форми 

Олімпія Дармовис показує 
всі дозвільні документи на 
діяльність магазину-бару

Землевпорядник сільради  
Лідія Кривицька гортає 
папку зі скаргами 
односельчан щодо ставка

Підприємець Сергій 
Дармовис відстоює 
своє право продовжити 
оренду ставка у суді
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городнику на замітку

варто знати

господарка 

ЗА ТОМАТАМИ – ОКРЕМИЙ ДОГЛЯД
Відібране насіння томатів потрібно замочити 
у 1% розчині марганцю приблизно на 
30 хвилин. Після цього слід промити зернята 
чистою тепленькою водою, замочити на 
добу, щоб набрякли. Блюдце чи тарілочку 
з мокрим насінням треба витримати 
12 годин за температури від 0°С до +4°С. 
Потім приблизно 12 годин протримати за 
температури +18-20°С. Таке загартування 
треба робити цілий тиждень. І аж потім 
висіяти насіння. Коли з’явиться перший 
листочок, розсаду слід розпікірувати. Кінчик 
головного кореня треба вкоротити, щоб 
стало рости додаткове коріння. А під кожну 
рослину покласти 1 гранулу суперфосфату. 

страва з історією

Першими салат «Цезар» спробували 
не римські імператори, а 

голлівудські кінозірки. Салат, що його 
винайшов італієць у Мексиці, припав 
до смаку американцям, які й зробили 
страву всесвітньо відомою. 

Цезар Кардіні, уродженець Північної Італії, 
у 1916 році разом із двома братами емігрував 
до Америки. 

Спочатку він відкрив ресторани у Сакра-
менто та Сан-Дієго, але через сухий закон пе-
ребрався до Мексики, аби зробити свій бізнес 
більш прибутковим. Так у Тіхуані з’явився рес-
торан Caesar’s Place. Після скасування сухого 
закону Кардіні повернувся до США й відкрив 
у Лос-Анджелесі ресторан, а також вигадав за-
правку для салатів і назвав її своїм ім’ям. Спо-
чатку він продавав її на розлив на місцевому 
ринку, пізніше навіть виготовив для заправки 
фірмові пляшки. Цікаво, що продаж соусу «Це-
зар» зробив сімейство Кардіні мільйонерами.

4 липня 1924 року, в День незалежності 
США, голлівудські зірки перетнули мексикан-
ський кордон, аби гарненько посвяткувати. 
Адже на території США діяв сухий закон. Тому 
любителям міцних напоїв доводилося або 
вдаватися до послуг підпільних бутлегерів, 
або виїжджати за межі країни.

Як у випадку із багатьма відомими стра-
вами, салат «Цезар» було винайдено нашвид-
куруч. У закладі Цезаря алкоголю було вдо-
сталь, а ось із їжею виникли проблеми через 
шалений наплив відвідувачів. Щоб нагодувати 
гостей, господар змішав листя салату ромен, 
яйця, сир та підсушений хліб, заправив усе 
своїм фірмовим соусом. Курка, креветки й ан-
чоуси з’явилися у складі салату дещо пізніше. 
Анчоуси до оригінального рецепту страви до-
дав брат Цезаря Алекс Кардіні, який, до речі, 
багато разів заявляв, що це він винайшов зна-
менитий салат. 

РИС У ГОРЩИКУ 
ПО-ПЕРУАНСЬКИ 

• 400 г яловичини або свинини 
• 500 г свіжої капусти  • 200 г грибів
• 1 велика цибулина  • 2 солодкі перчини  
• 2 скл. рису  • 1 л м’ясного бульйону  • олія
• 1 ч. ложка червоного меленого перцю
• зубець часнику • сіль • перець до смаку

М’ясо нарізати кубиками, обсмажити на 
олії разом із посіченою цибулею. Капусту 

нашаткувати. З перчин вирізати серединки та 
порізати їх на кружальця. Гриби порізати. Усе 
змішати з м’ясом, кілька хвилин обсмажувати. 
Після цього викласти у горщики, залити буль-
йоном та тушкувати 30 хвилин. Рис залити вели-
кою кількістю води й варити до напівготовнос-
ті. Після цього його слід промити, обсушити та 
додати в горщик. Прокип’ятити страву на дуже 
маленькому вогні. 

ЛИМОННИЙ ЛІКЕР

• 8 великих лимонів • 250 мл спирту 
• 250 мл горілки • 500 мл молока • 300 г цукру 
• 400 г згущеного молока 

Лимони дуже тонко обібрати, захоплюючи як-
найменше білої шкірки. Вичавити з них сік. 

Помістити сік та шкірку у великий слоїк i залити 
горілкою, змішаною зі спиртом. Залишити в тем-
ному місці на тиждень, час од часу струшуючи 
вміст. Опісля рідину процідити. Молоко піді-
гріти й розтопити в ньому цукор. Влити згуще-
не молоко, розмішати й охолодити. Молочний 
сироп влити у лимонно-алкогольну рідину. Ре-
тельно перемішати і розлити у пляшки.

смакота

«ЦЕЗАР» 
ВИНАЙШЛИ 
НАШВИДКУРУЧ 

РОЗСАДА ЛЮБИТЬ 
СВІТЛО Й ТЕПЛО 

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 
ГОРОДНИКА НА ЛЮТИЙ 

edim
dom

a.ru

Томати

1, 2 (до 18:51), 
3, 4, 7 (до 9:04), 
8, 27, 28.

Баклажани і перець

11 (після 15:35), 
12, 13 (до 15:38), 
16 (після 8:42), 

17, 18 (після 20:53), 
19, 20, 21 (після 9:09), 
22.

Капуста
1, 2 (до 18:51), 
3, 4, 7 (до 9:04), 
8, 27, 28.

Огірки
1, 2 (до 18:51), 
3, 4, 7 (після 9:04),
8, 27, 28.

Уже в лютому можна 
купувати насіння для 
висівання на розсаду. 

Найоптимальнішим терміном 
посіву є друга половина 
березня. Якщо посіяти раніше, 
рослинки переростуть і сильно 
витягнуться. 

Розсада стане дуже тоненькою, низь-
коякісною, хворітиме й гірше приживати-
меться після пересаджування. Ґрунт краще 
придбати вже готовий. Молоде коріння 
розсади потребує більш розпушених і менш 
щільних ґрунтів, ніж дорослі рослини. Висі-
вати насіння можна у спеціальні пластикові 
касети, торф’яні таблетки або безпосеред-
ньо в ґрунт. Під час висівання спочатку по-
трібно полити землю, щоб вона просіла, 
тоді розкласти насіння і зверху присипати 
вологим шаром ґрунту. Так буде створено 
ідеальні умови для проростання – знизу до 
насіння надходитиме волога, а зверху – по-
вітря. Оптимальна глибина загортання на-
сіння – 1-1,5 см.

Ящик з посівами слід поставити у світле 
та тепле місце (температура 25-27°С). Роз-
саду на підвіконня виставляти лише тоді, 
коли зійде половина насіння. Сходи томатів 
з’являються через 6-10 днів; огірків – за 3-7 
днів після посіву; перцю – за 7-15 днів; па-
тисонів, кабачків, гарбуза – через 3-10 днів; 
салату – за 4-10 днів; цибулі – за 5-12 днів; 
кольорової капусти – за 3-8 днів; качанної 
капусти – за 3-10 днів; баклажанів – за 5-10 
днів; селери, ревеню – за 7-14 днів.

Поливати рослинки треба щодня, ґрунт 
обприскувати з пульверизатора теплою 
водою. Для загартування розсаду слід ви-

носити вдень на відкрите повітря, посту-
пово збільшуючи час. Але найголовніше у її 
вирощуванні – не створювати сприятливих 
умов для з’яви грибків. Аби уникнути такої 
хвороби, як чорна ніжка, варто не загущу-
вати, не переливати розсаду, частіше про-
вітрювати, але при цьому не створювати 
протягів і переохолоджень.

Під час вирощування розсади в до-
машніх умовах треба уникати її сусідства з 
кімнатними рослинами. Адже вони можуть 
заразити рослинки павутинним кліщем, 
трипсами, білокрилкою. 

Якщо дотримуватися цих простих пра-
вил, розсада буде рости здоровою і міц-
ною.

Яких курей-несучок залишити на 
зиму, а яких пустити на м’ясо? 

Адже часто буває, що несуться 
лише з десять курочок із трьох 
десятків. Решта тільки дорогі 
корми переводять. Птахівники-
професіонали «експлуатують» 
несучок не більш як рік. Адже 
після року продуктивність 
птиці знижується, і утримувати 
ї ї невигідно. А от у домашніх 
господарствах здебільшого несучок 
тримають до останнього яйця. 

Починати треба насамперед із від-
бору молодок. Відбирають із молодняку 
18-20-тижневого віку, надаючи перевагу 
тим, які мають правильну будову тіла, 
щільне оперення, яскраво-червоні се-
режки і гребінь, жовте забарвлення ніг 
і дзьоба, рівний кіль грудної кістки, рів-

ЯК ВИКЛИКАТИ 
ШВИДКУ З МОБІЛЬНОГО 

Аби зателефонувати 
на екстрені номери з 

мобільного телефону, перед 
номерами 01, 02, 03 і схожими 
потрібно набирати одиницю. 

Отже, телефонувати в пожеж-
ну частину треба за номером 101, 
у поліцію – 102, у швидку – 103, в 
аварійну службу газу – 104. Дзвонити 
можна навіть тоді, коли на рахунку немає гро-
шей. Неважливо також, від якого оператора 
сім-карта. Якщо ж через технічні проблеми 
швидку годі набрати, слід зателефонувати на 
номер 112. Оператор на лінії з’єднає з потріб-
ною службою. Спеціалісти радять батькам 
записати ці номери в телефони дітей.

корисний телефончик

ОГО 

в 

youtube.com
e-ogo.com

.ua

pojrem
.ru
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4, 7 (після 9:04),
27, 28.

ну й широку спину, м’який живіт, велику 
вологу клоаку, тонку, м’яку й еластичну 
шкіру. Для одержання інкубаційних яєць 
на 10-12 курочок залишають одного пів-
ня. Якщо ж яйця використовувати для 
харчування, півні взагалі не потрібні. На 
несучість вони жодним чином не впли-
вають, а незапліднені яйця, до того ж, 
дов ше зберігаються.

Коли ж із тих чи тих причин усе-таки 
залишаєте трирічних курочок, тоді варто 
визначити, яка з них несеться краще і на 
вигляд міцніша й здоровіша. Якщо деякі 
з несучок мають досить непривабливий 
вигляд – вони линяють. Таких відразу 
треба вибраковувати. Хороша несучка 
починає линяти лише на початку осені, і 
період цей триває один-два місяці. Най-
кращі з несучок навіть у період линьки 
не припиняють нестися. Після линьки хо-
роша несучка не одразу матиме гарний 
вигляд, для цього знадобиться час. 

Відбираючи курей на плем’я, слід 
спостерігати за пташиним гуртом. Бажа-
но щодня прощупувати живіт несучок на 
наявність яйця. Оглядати їх треба про-
тягом тижня, відбираючи найкращих ку-
рей. Навіть якщо з трьох десятків курок 
у результаті залишиться лише половина, 
ви будете впевнені, що вони дадуть стіль-
ки ж яєць, скільки давали три десятки. 

АБИ КУРИ НЕСЛИСЯ ВЗИМКУАБИ КУРИ НЕСЛИСЯ ВЗИМКУ

uahistory.com

• 1 яйце • 1 ч. ложка гірчиці із зернами 
• 1 ст. ложка лимонного соку 
   або яблучного чи винного оцту 
• 1 скл. рафінованої олії • 1-2 зубці часнику
• 0,5 ч. ложки солі  • перець 

На вогонь поставити каструлю з водою, 
додати 1 ст. ложку солі. Коли вода закипить, 
занурити яйце на хвилину, вийняти, опустити 
в миску з холодною водою. У чашу для бленде-
ра вибити яйце, вишкребти ложкою білок, що 
схопився на стінках шкаралупи. Додати усе, 
крім олії і часнику. Збити легенько блендером 
або міксером. Далі безперервно збивати, вли-
ваючи тонкою цівкою олію. Що більше олії, то 
густіший соус. Заправка до «Цезаря» має ви-
йти не дуже густа: як йогурт чи рідка сметана. 
До готового соусу додати вичавлений часник. 
Так роблять і домашній майонез, тільки гір-
чиці потрібно 1/4 ч. ложки і без зерен, а яйця 
беруть свіжі, неварені, але обов’язково кім-
натної температури. 

Соус до «Цезаря»
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Дівчата люблять розбивати собі сердечка час до часу. Це дає їм поживу для роздумів 
і виділяє з-поміж подруг. Фільм «Гордість та упередження»
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ВІВТОРОК 7 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30, 02.35 Д/с «Вудро 
Вілсон» 11.05 Д/ф «Справа 
Менделя Бейліса» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15, 02.10 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.30 
Театральні сезони 15.55 
Спогади 16.25 Мистецькі 
історії 16.40, 03.55 Т/с 
«Анна Піль» 17.30 Хто в 
домі хазяїн? 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Утеодин 
з Майклом Щуром 19.55 
Наші гроші 20.20, 04.40 
Про головне 21.50 Т/с 
«Епоха честі» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 

UA: ПЕРШИЙ

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 07.00 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.02 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень і вночі

11.15 Серця трьох

14.00 Хто зверху

19.00 Зірки під гіпнозом

22.45 Т/с «Гра Престолів»

00.55 Х/ф «Перевертні»

02.45 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.35 Х/ф «Не підганяй 
кохання»

10.45 «МастерШеф»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с «Ти 
- моє життя» 12.00 «Орел 
і Решка. Шопінг» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00 «Вечірній квартал» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 02.15 
«Нічне життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.10 Х/ф «Загублений 

світ»

УКРАЇНА
06.00, 01.50 
Бандитський Київ 
07.30, 12.20 Правила 
життя 08.20 Правда 
життя 09.20, 21.40 
Диво-винаходи 10.20, 
18.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 Земні 
катаклізми 13.20 
Містична Україна 
14.20, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.40 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Бандитська Одеса 00.30 
Британія: ІІ світова 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 2»

12.45, 00.45 «Ліга сміху»
16.00 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «На ножах»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія 

брехні - 3»

1+1

05.55 Мультфільм
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.05 

«Подробиці»
23.40, 03.40 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.10 Т/с «Чотири пори 

літа»

ІНТЕР

05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»
13.35 Х/ф «Боєць»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.20 Х/ф «Вогонь із 

пекла»
01.20 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.45 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-

селянка
13.25, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.20 Крок назустріч
08.40 Мультфільм
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 «Зелена планета»
12.30 «Варто знати»
13.25 Парад хітів «На Всі 

100»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.35 «Музичний 

проспект»
14.40 «Кошик творчих 

ідей»
15.10 Т/ц «Видатні 

волиняни» (В. Хурсенко)
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.20 «Ми вас обирали»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Мультсеріал
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Що каже 

священик»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Ю.Безпятко)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45 М/с «Ієсодо»
08.35 Місто
09.00 Захищеність
09.50 Я тут живу
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 Життя в цифрі
12.45 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт гурту 

«ManGust»
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне 

свято»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Сімейне 

свято»
23.00 Програма «Геній» 

(Джон Ленон)
23.30 Програма «Надія 

Ізраїлю»
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт «Європа 

за нами». 1 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Блакитні дороги» 1
05.30 Музична скринька

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00, 15.20, 22.50, 

23.30, 00.15 Погода
14.30 Борхес
15.00, 21.00, 05.10 

Новини
15.30 Фольк-music
16.40, 03.55 Т/с «Анна 

Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20, 01.20 Новинний 

блок
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.35 На слуху
00.20 Телемагазин
02.10 Світло
02.55 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.15 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 2»

12.55, 00.30 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «Гроші»
23.15, 03.35 Т/с «Теорія 

брехні - 3»

05.55 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Батьківський інстинкт»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.05 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»
23.35, 03.40 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.10 Т/с «Чотири пори 

літа»

05.05 Служба розшуку 
дітей

05.10, 04.55 Провокатор
05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.40 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 04.35 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.50 Антизомбі
10.50 Секретний фронт
11.40, 13.20 Х/ф «Злива»
13.55, 16.20 Х/ф 

«Тюряга»
16.35 Х/ф «Три 

дев’ятки»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «На трьох»
22.20 Свобода слова
00.30 Х/ф «Боєць»
02.05 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.25 Стоп-10

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
08.00 «Волинська 

веселка»
08.25 Мультсеріал
08.55 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Усім привіт!»

10.30 «Кошик творчих 
ідей»

10.45 Концерт «Різдвяна 
казка»

11.50 «Дитячий світ»
12.05 Гала-концерт 

«Європа за нами»
14.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

14.35 Т/ф «Три новели 
про любов»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00, 21.05 Місто
17.30 «Зелена планета» 

(Тел. у студії: (0332) 77 
02 42)

18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.25 Погода
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»

06.00, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.20 Х/ф «Моя старша 
сестра»

11.15 Х/ф «Дві історії 
про кохання»

13.35 «Битва екстрасенсів 
16»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.35, 02.55 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.50 «Давай поговоримо 
про секс 3»

01.45 «Один за всіх»

05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00, 
01.40 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.00, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 17.00 
«Вечірній квартал» 19.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
Х/ф «Я ніколи не буду 
твоєю» 23.50 Т/с «Сонна 
Лощина» 03.00 «Нічне 
життя» 

06.00, 08.20 Kids Time
06.02 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.25 М/ф «Аладдін і 

король розбійників»
10.10 Х/ф «Перли 

дракона: Еволюція»
11.50 Місто
14.20 Зірки під гіпнозом
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «Хто я»
02.50 Служба розшуку 

дітей
02.55 Зона ночі

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Події

09.15 Зірковий шлях. 
Новий сезон

10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Перевірка на 

любов»
13.50, 15.30 Т/с 

«Проїзний квиток»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Загублений 

світ»
01.30 Профілактика

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 12.20 Правила життя
08.20 Правда життя
09.20, 21.40 Диво-

винаходи
10.20, 18.00 

Найнебезпечніші тварини
11.20 Земні катаклізми
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Секретні історії
15.20, 23.40 

Смертельний двобій
16.10, 20.40 Скарби зі 

звалища
17.00, 22.40 Загадки 

планети
00.30 Титанік: 

народження легенди
01.50 Проклін двійників 

Титаніка

ПОНЕДІЛОК 6 лютогоUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00 Бутік TV
18.00 Рандеву
18.20 Життя в цифрі
18.35, 19.50, 20.30, 

22.05 Телебіржа. Ринок 
праці

18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На часі»

18.55 Погода
19.00 Захищеність
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель

АВЕРС 22.15 Т/с «Сімейне 
свято»

23.00 Фільм «Дорога в 
Еммаус»

23.30 Програма «Надія 
Ізраїлю»

00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт гурту 

«ManGust»
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Сорочинський 
ярмарок» 1

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Три дев’ятки»

16:35

new
slab.ru

Фільм «Перевертні»

00:55

m
oviestape.net

Телесеріал «Країна У»

22:00

tet.tv

ЗА КНИГОЮ СОФІЇ 
АНДРУХОВИЧ 
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ

Книгу «Фелікс Австрія» української 
письменниці Софії Андрухович 

екранізують. За створення фільму 
береться компанія FILM.UA Group, 
яка планує залучити до проекту 
зарубіжних партнерів. Продюсер 
стрічки – Надія Зайончковська.

«Мені заімпонували слова Надії про три 
рівні персонажів роману: персонаж-місто, 
персонаж-їжа і персонажі-
люди, – розповідає Софія 
Андрухович. – Було дуже 
приємно, що моя книжка 
надихає, що людям з нею 
хочеться працювати, пе-
ретворювати її на щось 
нове, надавати історії 
іншої форми». На дум-
ку авторки, сценарій 
і стрічка дуже відріз-
нятимуться від оригі-
нального твору.

знай наших!

І пам’ятай: 
жодної 

агресії! Бий і 
посміхайся.

***
Шукаю 

зарплату. 
Робота в мене 

вже є.

vogue.ua

и слова Надії про три
ну: персонаж-місто,
сонажі-
Софія 

дуже
жка 

нею 
пе-
сь

рії 
м-
й 
-

vogue.ua



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Париж залишиться Парижем. Фільм «Касабланка»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 4 (52)  2 лютого 2017 року

У КАНАДІ – ФІЛЬМ 
ПРО ГОЛОДОМОР 
В УКРАЇНІ

На початку цього року в Канаді 
вийде фільм про Голодомор в 

Україні «Гіркий врожай».

Його трейлер уже опублікували в ме-
режі, передає VIDIA. Стрічку зняли канадці 
українського походження Джордж Мен-
делюк, Ієн Ігнатович та Річард Бачинський. 
Головні ролі у фільмі зіграли британські ак-
тори, а знімання відбувалися на території 
України та Британії. Розказати світові про 
трагічну подію в історії України та показати 
незламний дух українців перед лицем теро-
ру та агресії – основне завдання фільму, за-
значають продюсери та сценаристи.

СЕРЕДА 8 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Спорт 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.20, 
07.15, 08.20, 15.20, 
22.50, 23.30, 00.15 
Погода 06.25, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00 
Україна на смак 09.30, 
02.35 Д/с «Вудро Вілсон» 
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.15 
Наші гроші 14.00 Війна і 
мир 15.30 Світло 16.10 
Путівник прочанина 
16.25 На пам’ять 16.40, 
03.55 Т/с «Анна Піль» 
17.30 Хочу бути 17.50 
М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний 
блок 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.20 
Д/ф «Історія одного 
переселення. Чехи і 
Україна» 19.55 Слідство. 
Інфо 20.20, 04.40 Про 
головне 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Епоха честі» 22.40 
Мегалот 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Вікно в Америку 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 07.00 Kids Time

05.42 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.02 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень і вночі

11.15 Серця трьох

14.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Варьяти

22.15 Т/с «Гра Престолів»

01.35 Х/ф «Вампірка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Моя правда »

10.45 «МастерШеф»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 

«МастерШеф. Діти - 2»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.00, 20.00 «Орел 
і Решка. Ювілейний 2» 
15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 17.00 
«Вечірній квартал» 19.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 Т/с 
«Лікар Хаус» 02.15 «Нічне 
життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.40 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.30, 12.20 
Правила життя 08.20, 
00.30 Правда життя 
09.20, 21.40 Диво-
винаходи 10.20, 18.00 
Найнебезпечніші 
тварини 11.20 Земні 
катаклізми 13.20 
Містична Україна 
14.20, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.40 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 2»

12.55, 00.45 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія 

брехні - 3»

05.50 Мультфільм
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.00 

«Подробиці»
23.40, 03.40 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.10 Т/с «Чотири пори 

літа»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Громадянська 

оборона
11.05, 17.55 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 
44»

13.35 Х/ф «Вогонь із 
пекла»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «У смертельній 

небезпеці»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.40 Стоп-10

ICTV

06.45 Байдиківка
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-

селянка
13.25, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20, 22.45 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Дитячий світ»
10.20 «Кошик творчих 

ідей»
10.35 «Народна 

скарбниця»
11.00 Новини. Ранок
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Що каже 

священик»
13.25 «Ретроспектива 

ВТ»:«Півгодини - для 
родини». (Родина 
Козачуків)

14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Мультсеріал
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ф «Невигадані 

історії»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.05 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Відкрите місто» 

(Гість студії - перший 
заступник Луцького 
міського голови 
Т.Яковлєв. Тел.: (0332) 
77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Євромайдан: 

«Якщо не ми, то хто?»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45 М/с «Ієсодо»
08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Джентельмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про добро»
13.00 Концерт «Європа 

за нами». 1 ч.
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Настав час
14.45, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15, 03.05 Феєрія 

мандрів
19.00 Т/с «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Фільм «Земля, що 

дає надію»
22.15 Т/с «Сімейне 

свято»
23.00 Програма «Ной»
23.30 Програма «Надія 

Ізраїлю»
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Концерт «Європа 

за нами». 2 ч.
01.50 Я тут живу
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Суворий юнак»

ЧЕТВЕР 9 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Д/с «Франклін 
Делано Рузвельт» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15 Слідство. Інфо 
14.00 Надвечір’я. Долі 
15.20, 22.35 Обличчя 
війни 15.40 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Змішана 
естафета 17.10, 03.55 Т/с 
«Анна Піль» 18.20, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Борхес 19.55 
«Схеми» 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.10 
Біатлон. Чемпіонат світу. 
І етап. Змішана естафета 
03.35 Д/ф «Сімдесятники. 
Микола Вінграновський. 
Український Орфей» 

UA: ПЕРШИЙ

03.15, 02.30 Служба 
розшуку дітей

03.20, 02.35 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.50, 07.03 Kids Time
05.52 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.05 Т/с «Клініка»
09.45 Київ вдень і вночі
12.00 Серця трьох
14.45 Варьяти
19.00 Зірки під гіпнозом
22.40 Т/с «Гра Престолів»
00.50 Х/ф «Воно»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Моя правда »

10.35 «МастерШеф»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.00, 20.00 «Орел 
і Решка. Ювілейний 2» 
15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 17.00 «Вечірній 
квартал» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.15 «Нічне життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.40 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30, 12.20 Правила 
життя 08.20 Правда 
життя 09.20, 21.40 
Диво-винаходи 10.20, 
18.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 Земні 
катаклізми 13.20 
Містична Україна 
14.20, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.40 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Бандитська Одеса 00.30 
Україна: забута історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.55 «Міняю жінку - 3»
12.20 «Міняю жінку - 2»
12.55, 00.45 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 03.35 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу»

06.20, 14.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.10 

«Подробиці»
23.40, 03.25 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.05 Т/с «Чотири пори 

літа»
04.40 Док.проект «Великі 

українці»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.50 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»
13.35 Х/ф «У 

смертельній 
небезпеці»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Наперекір 

смерті»
01.10 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.35 Стоп-10
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «Із перших 

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Волинська 

веселка»
10.30 «Палітра»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.10 Тема 

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Відкрите місто»
13.30 Т/ц «Роки і долі» 

(І.Левчанівська)
14.00 Ювілейний концерт 

дуету «Світязь». ч. 1, 2
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультсеріал
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.05 Т/ф «Праведниками 

не народжуються»
18.25 Т/ц «Галерея 

портретів» (П.Мирний)
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Герої Небесної 

сотні»: (Віктор Хом’як)
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Історія без купюр»
23.35 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
20.30, 21.20, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45 Мультфільм
08.35 Податковий вісник
09.00 Т/с «Джентельмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Європа 

за нами». 2 ч.
13.50 ЧП +
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Твій дім
14.45 Життя в цифрі
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Аукціон TV 

магазин&онлайн
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слово депутата
22.15 Слідство Інфо
22.45 Т/с «Таємничий 

острів»
23.30 Програма «Надія 

Ізраїлю»
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «Європа 

за нами». 3 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Зігмунд 
Колосовський»

«ПРАВИЛО БОЮ» – У 122 
КІНОТЕАТРАХ УКРАЇНИ 

26 січня в український прокат ви-
йшла перша вітчизняна спортив-

на драма «Правило бою». Стрічка вже 
стала українським рекордсменом – ї ї 
покажуть у 122 кінотеатрах країни.

«Правило бою» – це фільм про відомого 
в минулому олімпійського чемпіона Карпова 
(Олексій Горбунов) – тренера, майстра спор-
ту з боксу, який готує сина Ігоря (Женя Галич) 
до чемпіонського бою і бере в спаринг-
партнери Тараса (Влад Нікітюк). Тарас – зви-
чайний хлопець з вулиці, який останньої 
миті через низку обставин має замінити сина 
тренера й виступити у фінальному поєдинку 
проти грізного суперника.

Фільм став дебютом у кіно для чемпіона 
світу Олександра Усика та фронтмена групи 
«O. Torvald» Жені Галича. До речі, творці вже 
думають над тим, аби відзняти серіал «Пра-
вило бою». 

Спеціально для фільму було створено 
музичну підбірку: пісні «Твій дух – твоя зброя» 
рок-групи «O. Torvald», «Правило бою» репе-
ра Ярмака. Також саундтреками стрічки ста-
ли композиції груп «Бумбокс», «The Hardkiss», 
«Без обмежень», «Сальто назад» та інших.

дивімося українське

Фільм «У смертельній небезпеці»

Фільм «Наперекір смерті»

Телесеріал «Останній москаль»

Фільм «Вампірка»

23:20

23:20

21:00

01:35

uaonlinefi lm
s.com

kinokrad.co

onlayn-serial.net
kinopoisk.ru

у світі кіно

radiosvoboda.org
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ДОБРА СПРАВА ЛІТЕРАТУРНІ НОВИНКИ – НА 
ПОЛИЦЯХ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК

Валентина Перкевич, шкільний бібліотекар 
села Грузятин Маневицького району:
– Книги від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» ми отримали 
ще влітку минулого року. Варто зазначити, що комплект 
дуже вдало підібраний. Молодші школярі залюбки читають 
казки, науково-популярну літературу для їхнього віку, 
енциклопедичні видання. Старші учні беруть довідкову 
літературу, програмові твори з української та зарубіжної 
літератури, античну міфологію. Дуже подобаються 
школярам твори сучасних письменників про події в зоні АТО. 
Дуже вдячні за такий подарунок, адже сьогодні  книжковий 
фонд шкільних бібліотек більш ніж скромний.

Людмила Котюга, шкільний бібліотекар 
села Підкормілля Любешівського району:
– Представники Фонду передали нам книги перед початком 
навчального року. Література дуже хороша, видання постійно 
в русі: щойно читачі здадуть прочитані книги, їх відразу 
беруть інші учні. Найбільш затребувані твори зарубіжної та 
української літератури для 5-7 класів. За рахунок держави 
шкільні бібліотеки отримують лише підручники. Художню 
літературу дарують благодійники або приносять з дому 
самі учні в рамках акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці». 
Дякуємо за такий доречний подарунок. 

Ще влітку минулого року 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 

разом» започаткував гарну 
ініціативу – дарувати сільським 
бібліотекам комплекти нових 
книг. Як зазначає керівник 
східної філії Фонду Олександр 
Мельничук, літературу вже 
завезли в села Ківерцівського, 
Камінь-Каширського, 
Любешівського та Маневицького 
районів. У першому кварталі 
2017 року книги отримають ще 
20 сільських бібліотек згаданих 
районів.   

Зокрема, січень ознаменувався 
гарними подіями для книгозбірень 
Ківерців. Районні бібліотеки для 
дітей і для дорослих отримали від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
нову літературу. За словами найак-
тивніших читачів, які зібралися у 
день передачі книг, такі подарунки 
годі переоцінити. І дорослі, і діти з 
непідробною цікавістю гортали сто-
рінки  свіжих видань українських та 
зарубіжних авторів і шикувалися у 
чергу за обраними книгами. 

З ВІДОМИМИ 
ПИСЬМЕННИКАМИ 
СПІЛКУЮТЬСЯ У SKYPE

– Районна бібліотека для дорос-
лих обслуговує понад три тисячі 
користувачів різного віку. Найбіль-
ше читачів відвідують читальний 
зал, адже там – свіжа періодика і 
комп’ютери з доступом до інтерне-
ту, – відзначає директор централі-
зованої бібліотечної системи Любов 
Михальчук. – Однак ми з колегами 
відзначаємо приємну тенденцію: 
люди повертаються до читання 
книг. Навіть ті, хто «пересів» на 
електронні носії, переходять на па-
перові. Тим паче, що нині є великий 
вибір творів популярних авторів. 

За словами Любові Михальчук, 
працівники бібліотеки намагають-
ся не відставати від колег із Луць-
ка: поповнюють фонди за кошти 
благодійників, беруть участь у 
різноманітних міжнародних про-
ектах. Саме тому студенти вишів, 
які живуть у Ківерцях, знаходять 
у місцевій бібліотеці всю потрібну 
інформацію та літературу. Пишуть 
тут реферати, курсові роботи, готу-
ються до занять.    

Важливо, що в читальному залі 

Ківерцівської районної бібліотеки 
користувачам заборонено грати 
в комп’ютерні ігри. Це – позиція 
керівництва, яке вважає: у книго-
збірні слід розвиватися, готувати 
презентації та міні-проекти. Одне 
слово, не гайнувати час. 

Щоб залучити до бібліотеки 
якомога більше читачів, тут по 
кілька разів на місяць проводять 

тематичні заходи, організовують 
зустрічі з письменниками та бесіди 
у Skype з популярними авторами. За 
горнятком духмяного чаю з поціно-
вувачами літературних новинок тут 
спілкуються Володимир Лис, Надія 
Гуменюк, інші волинські письмен-
ники. А найчастіший віртуальний 
гість читацької зали – Мирослав 
Дочинець.    

З-поміж постійних відвідува-
чів ківерцівської бібліотеки багато 
людей поважного віку. Завсідники 
книгозбірні – вчитель української 
мови і літератури Наталія Кругляк 
та колишня вчителька Ганна Кула-
чек – наголошують, що бібліотека 
для них – фактично друга домівка. 
Тут можна обмінятися враженнями 
від прочитаної книги, поговорити 
про життя, просто поспілкуватися 
з однодумцями в теплій атмосфері. 

– У часи стрімкого технічного 
розвитку книга не втрачає актуаль-
ності, а бібліотека зберігає статус 

ліотеки. Завдяки зусиллям учите-
лів та бібліотекарів наймолодші 
школярі є найактивнішими чита-
чами. У формулярах деяких учнів 
доводиться доклеювати сторінки, 
адже діти міняють літературу по 
кілька разів на місяць. Як-от Вік-
торія Мосійчук, яка віддає пере-
вагу цікавій книзі, а не сидінню за 
комп’ютером. 

– У нашій родині читають усі 
братики й сестрички, а їх у мене 
восьмеро. Люблю читати казки та 
оповідання. Книги треба читати, 
щоби бути розумною, – каже чет-
вертокласниця Вікторія.  

Заступник директора із роботи 
з дітьми Ківерцівської ЦБС Лю-
бов Доридор зазначає: у дитячій 
бібліотеці завжди людно, книги не 
залежуються. Хлопчики люблять 
читати про техніку, автомобілі, 
підводний світ. Дівчатка обирають 
казки, історії про фей, оповідання 
про тварин. 

– На жаль, нині бібліотеки 
сповна не фінансуються, тому ми 
дуже дякуємо Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» за такі чудові 
книги. Ви фактично долучилися до 
інтелектуального розвитку юного 
покоління. Нині не кожна родина 
може дозволити собі купити гарну 
книгу, але її можна узяти в нашій 
бібліотеці завдяки небайдужим 
благодійникам, – наголосила Лю-
бов Доридор. 

Менеджер ківерцівського пред-
ставництва Фонду Ольга Матвій-
чук переконана: бібліотеки потріб-
но підтримувати. Адже з книг ми 
черпаємо нові знання, читаючи, 
стаємо грамотнішими. Торік Фонд 
уже поповнив літературою вісім 
сільських бібліотек Ківерцівського 
району. Це казки, фантастичні ро-
мани, науково-популярні книжки, 
програмові шкільні твори. 

Найближчим часом представ-
ники Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» передадуть комплекти книг 
і в інші сільські бібліотеки Ківер-
цівського району. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

культурно-освітнього центру, куди 
завжди йдуть і дорослі, й діти по 
пораду, мудре слово, – вважає На-
талія Кругляк. 

ДИТЯЧА КНИГА – ОСНОВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

Щиро зраділи новим книгам і 
користувачі дитячої районної біб-

Читачі дитячої районної бібліотеки з новими книгами

Завсідники книгозбірні для дорослих Вікторія Мосійчук
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СИЛА ГРОМАДИ ДОБРЕ ТАМ ЖИВЕТЬСЯ, ДЕ 
ГУРТОМ СІЄТЬСЯ І ЖНЕТЬСЯ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЛЬНІ ВІКНА – 
ЗАПОРУКА ТЕПЛА І ЗАТИШКУ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС
СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Проект «Ініціативні громади» 
підтримали жителі села Красноволя  
Любомльського району. Тепер у 
місцевому клубі тепло й затишно. 
Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у закладі культури встановили 
енергозберігальні вікна. 

Красноволя розташована за кілька кі-
лометрів від райцентру. У селі нема ні дит-
садка, ні школи, ні медпункту. Тому клуб і 
бібліотека  залишаються єдиним центром 
дозвілля для жителів Красноволі та сусідніх 
Лисняків. Коли селяни зрозуміли, що від 
держави їм годі чекати підтримки, а самим 
не до снаги встановити нові вікна, зверну-
лися у любомльське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Наш клуб збудований у 70-х роках ми-
нулого століття. Дерев’яні вікна за ці роки 
прогнили, через щілини втікало тепло. Гро-
мада вирішила вставити нові вікна, адже у 
клубі ми проводимо новорічні ранки, Різд-

вяні  вечорниці, Шевченківські дні, родинні 
змагання, День села, звітні концерти та ба-
гато інших культурно-масових заходів. Си-
лами громади замінили вхідні двері, зроби-
ли поточний ремонт. Щоб поміняти вікна, 
вирішили взяти участь у конкурсі проектів 
і здобули перемогу. У рамках цього проек-
ту не лише замінили вікна, а й встановили 
дашок над вхідними дверима, – розповідає 
завідувачка клубу Світлана Савош. 

Енергозберігальні вікна у під’їзді лю-
бомльської п’ятиповерхівки встановили 
теж завдяки співфінансуванню з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Жителі цього 
70-квартирного будинку на вулиці Першого 
травня, 43 ще у травні 2011 року створили 
ОСББ «Наш дім 43».  

За цей час у багатоповерхівці полаго-
дили покрівлю, усунули аварійну ситуацію 
з вхідним піддашком в одному з під’їздів, 
частково утеплили фасад, замінили вхідні 
двері, облаштували дитячий майданчик.

На початку зими жильці вирішили вста-

новити у під’їзді будинку енергозберігальні 
вікна. Ініціативна група членів ОСББ підра-
хувала витрати й звернулася у міську раду 
по допомогу. 

– Ми просили підтримки на умовах 
співфінансування. Однак отримали відмо-
ву буцімто через брак грошей. Хоча на сесії 
міської ради виділення коштів на підтримку 
ОСББ ініціювали та затвердили депутати, – 
каже голова ОСББ Сергій Пасаман. – А коли 
в Любомлі запрацювало представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», ініціа-
тивна група ОСББ написала проектну про-
позицію та отримала перемогу. Наразі вікна 
замінено, плануємо ремонт коридорів.

– Сьогодні питання енергоефективнос-
ті – це питання національної безпеки. Спо-
діваємося, що створення ОСББ допоможе 
розв’язати цю проблему завдяки залученню 
коштів держави, бізнесу та активної грома-
ди, – підсумувала керівник любомльського 
представництва Лариса Солом’янюк.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Село Кисилин цілком заслужено може 
вважатися лідером серед активних 

громад Локачинського району. З 2008 
року, відколи тут створили громадську 
організацію «Стохід», на умовах 
співфінансування з різними фондами 
реалізували 14 спільних проектів. 
Лише 2016 року за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Кисилині 
встановили залізобетонну огорожу біля 
сільської пам’ятки архітектури – Свято-
Михайлівського храму, а також замінили 
16 вікон та двоє дверей у приміщенні 
старої школи. 

За словами Оксани Дмитрук, керівни-
ка представництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у Локачинському районі, 
позитивні зміни в Кисилині відбуваються 
завдяки небайдужій позиції голови сільра-
ди Галини Віннік. Саме ця активна жінка 
дев’ять років тому ініціювала створення ГО 
«Стохід», згуртувавши активних та енергій-
них односельчан. 

– У 2008 році я була завідувачкою дит-
садка. Уже тоді ми зрозуміли: громада має 
бути активнішою, бо під лежачий камінь 
вода не тече. Село наше невеличке, але має 
багату історію. Ми зацікавлені, щоб воно 
жило, щоб залишалися молоді родини, щоб 
тут росли їхні діти. Тому вирішили взятися 
за проектну діяльність. Для цього створи-
ли громадську організацію «Стохід», яку я 
очолюю донині. Спочатку односельчани на-
сторожено ставилися до співфінансування, 
але згодом зрозуміли: щоб село розвивало-
ся, треба вкладати і свої кошти, – пригадує 
Галина Віннік.  

Участь у проектах допомогла громаді, 
зокрема, осучаснити приміщення, де розта-
шовані школа й дитсадок. Замінили дах, мо-
дернізували систему опалення, поставили 
енергозберігальні вікна та вхідні двері, об-
лаштували внутрішні вбиральні. Однак два 
класи дев’ятирічки постійно навчаються у 
старій школі, збудованій півстоліття тому. 

За словами директора Кисилинської 
ЗОШ I-II cтупенів Оксани Тур, у двох корпу-
сах навчаються учні з Кисилина, Твердинь, 
Журавця та Запуста. У старому приміщен-
ні школи розташовані шкільна бібліотека, 
майстерня та музей історії села, де прово-
дять екскурсії для гостей навіть з-за кордо-
ну. Приміщення опалюється грубками, тож 
у першій половині дня, доки тривають уро-
ки, тепло ще так-сяк трималося. А по обіді в 
кімнатах панував холод, книги та експонати 
зберігалися в неналежних умовах. 

– На зиму батьки оббивали вікна плів-
кою, але це не допомагало. У сильний мо-
роз учні сиділи на уроках в куртках, од-
нак усе одно мерзли та хворіли, – каже 
дев’ятикласник  Степан Кліщук. 

Тому кисилинська громада вирішила 
подбати про утеплення цього приміщення. 
Ініціативна група взяла участь у конкурсі 
проектів Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» і отримала перемогу. Наприкінці року 
в старому корпусі школи поставили 16 енер-
гозберігальних вікон і двоє  дверей.

– Звісно, ми самі не змогли б цього зро-
бити, – каже директор школи Оксана Тур. 
– А от на умовах співфінансування із Фон-
дом цей сміливий задум вдалося реалізу-
вати. Долучилися коштами сільська рада й 
батьки. 

Співпрацею із Фондом задоволені і бать-
ки, і вчителі та учні. А ініціативна група вже 
планує подавати на конкурс нові проекти.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ 

Кисилинські школярі тепер 
навчаються у комфортних умовах

Голова сільської ради Галина Віннік

Ініціативна група ОСББ «Наш дім 43» У клубі села Красноволя тепер набагато тепліше
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ДОБРО У СЕРЦІ ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗІ СХОДУ МРІЄ ПРО ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗІ СХОДУ МРІЄ ПРО 
ПЕРУКАРНЮ ДЛЯ ЗНЕДОЛЕНИХПЕРУКАРНЮ ДЛЯ ЗНЕДОЛЕНИХ

«БУДЬ ЩАСЛИВОЮ, УКРАЙНО!»«БУДЬ ЩАСЛИВОЮ, УКРАЙНО!»ЮНІ ТАЛАНТИ

В Арт-галереї, що на другому 
поверсі центрального 

універмагу Луцька, знову 
лунає дитячий сміх. 
Нещодавно за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» тут відбулося відкриття 
виставки дитячих робіт 
мистецької студії «Соняшник». 
Днями в Арт-галереї 
провели виїзне засідання 
учасники літературної студії 
«Соняшник», керівником якої 
є волинський поет Миколай 
Шостак.

– Пан Миколай уже третій рік 
на волонтерських засадах керує 
літературною студією, – каже ке-
рівник мистецької студії «Соняш-
ник» Лариса Чубай. – Заняття тут 
відбуваються раз на місяць. Цього 
цілком достатньо, щоб зібратися 
та поговорити на літературну те-
матику. Діти діляться своїми до-
писами. Пан Миколай читає власні 
твори. Юні учасники мають мож-
ливість почути живе літературне 
слово від автора. Свої враження 
та образи, що з’являються від по-
чутих творів, діти переносять на 
папір. Наша студія – відкрита. У 
заняттях можуть брати участь не 
лише діти, а й дорослі.

На черговому засіданні літе-
ратурної студії Миколай Шостак 
читав юним слухачам другу части-
ну казки «Жив був Бог», яку неза-
баром планує видати. Перша час-
тина твору ввійшла у його книгу 
«Я – Майдан!» і була презентована 
2016 року.

«Жив був Бог» – розповідь про 
жовто-блакитну планету УкРАЙ-
ну, жителями якої були лише діти 
до 10 років. Жили вони під по-
кровом батька Сонця та матінки 

рили їх на таких же дітей, а зброя 
непроханих гостей стала квітами. 
Одного разу до Кларка дійшла 
звістка про лихо на його планеті. 
Тарамбуку охопили голод, теро-
ризм і бандитизм. Владу на ній 
намагався захопити самозванець, 
який хотів завоювати навколишні 
планети. Кларк разом з друзями-
добровольцями намагається вря-
тувати Тарамбуку. 

– УкРАЙна – це ідеальна пла-
нета, тому і майдан тут рожевий, 
не політичний. Тарамбука – наша 
планета Земля. Нам бракує муд-
рості, щоб жити за Божими прин-
ципами. Ми створюємо штучні 
умови одне одному, – переконаний 
Миколай Шостак. – Діти врятують 
Україну. А за великим рахунком – і 
цілий світ. Адже в них зовсім інше 
мислення, ніж у нас.

Учасники літературної студії 

Галина Корнієць живе 
на Волині з 2014 року. 
Жінка переїхала в Луцьк із 
Молодогвардійська Луганської 
області. Перукар за фахом, 
Галина знайшла тут собі 
справу до душі – періодично 
приїжджає в реабілітаційний 
центр «Агапе», щоб 
причепурити його пацієнтів. А 
ще – подарувати їм частинку 
свого тепла і сонячного 
настрою. 

Утім Галине служіння розпо-
чалося чотири роки тому. Тоді 
жінка вирішила, що вона потріб-
на тим, хто може бути обійдений 
долею, Богом, людьми у чомусь. 
Вона їздила в інтернати, лікарні, 
сиротинці, пропонуючи послуги 
перукаря.

На той час чоловік Галини лі-
кувався від алкогольної залеж-
ності й проходив реабілітацію в 
Луцьку. А коли почалися військо-
ві дії на сході, забрав і дружину з 
дітьми. Донька закінчила тут гім-
назію, знайшла нових друзів. А от 
п’ятирічний син Максимко вима-
гає до себе особливої уваги.

– Максим народився восьми-
місячним, з вагою 1600 грамів. По-
логи були дочасні, кисневе голоду-
вання далося взнаки: реанімація, 
відділення патології новонаро-
джених... Він почав сидіти у 9 мі-
сяців, а перші кроки зробив майже 
дворічним. І зараз у нас проблеми 
з мовленням та фізичним розвит-
ком. Максимко відстає від ровес-
ників у руховому розвитку, не вміє 

фантазували, малювали планету 
та її казкових героїв. На великих 
аркушах паперу оживали інопла-
нетянин з риб’ячим хвостом, ру-
дий кіт із зеленими очима, схожий 
на кіборга Кларка, дракон, який 
теж був членом експедиції. Дитячі 
малюнки, які найкраще переда-
дуть зміст казки, будуть ілюстру-
вати книгу Миколая Шостака. 

Однією з найактивніших учас-
ниць літературної студії є десяти-
річна Галинка Грицюк. Дівчинка 
не лише пише казки, а й самостій-
но ілюструє їх. Зараз вона готуєть-
ся до участі у творчому конкурсі 
«Бібліотека моєї мрії». Загалом 
Галинка написала шість книжок, у 
яких розповідає про тварин та ча-
рівні пригоди.

Керівник Офісу розвитку 
кварталу, що на бульварі Дружби 
Народів, 6 у Луцьку, Лариса Мазу-
рок зазначила, що із «Соняшни-
ком» Фонд співпрацює не перший 
рік. Торік за підтримки Фонду 
було організовано конкурс «Моя 
новорічна мрія», в рамках якого 
дітки цієї студії презентували ма-
люнки та флешмоб «Голуб миру», 
який відбувався на Театральному 
майдані. Офіси розвитку квар-
талу активно підтримують роз-
виток юних лучан та заохочують 
їх до творчості. Підтвердження 
цього – безплатні майстер-класи, 
що регулярно відбувалися в Арт-
галереї ЦУМу впродовж літніх 
канікул.

Під кінець творчого заходу для 
юних учасників літературної студії 
організували солодке чаювання, а 
поет Миколай Шостак презенту-
вав дітям книгу «Я – Майдан!...» зі 
своїми автографами.

Ірина ЮЗВА 

Веселки. З допомогою своєї уяви 
діти могли створювати все, що за-
бажають. Мала казкова планета 
і власний гімн «Будь щасливою, 
УкРАЙно!». Якось УкРАЙну хо-

тіли захопити кіборги з планети 
Тарамбука, на чолі яких був ру-
доволосий хлопець Кларк. Коли 
кіборги почали наступати, тато 
Сонечко та мама Веселка перетво-

того, що роблять дітки його віку. 
Але ми дуже багато займаємося 
з реабілітологами, логопедами, – 
каже Галина Корнієць.

Жінка вважає: під тиском 
труднощів руки можуть опусти-
тися в кого завгодно, але тільки 
не у мами. Будь-які проблеми та 
випробування вона сприймає як 
черговий етап становлення сво-
го характеру. Немає перешкод, 
яких вона не змогла б здолати. До 
того ж, вони допомагають става-
ти сильнішою, знайомлять із од-
нодумцями, з тими, хто готовий 
допомогти й підтримати. Галина 

познайомилася із громадською 
організацією «Зірка надії», тепер 
вони з синочком постійно відвіду-
ють заняття ліплення з глини, які 
третій рік поспіль фінансує Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». А 
минулої осені ще й побували в 
Карпатах. 

– Я дуже вдячна Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що він 
надав нам можливість з’їздити 
в Буковель. Ми з сином наче у 
казці побували. Адже раніше 
Кар пати бачили тільки на кар-
тинках, – каже Галина Корнієць. 
– Максим постійно був на сві-

жому повітрі, у приміщенні ми 
лише їли і спали. 

Життя не було поблажливим 
до цієї мужньої жінки та її роди-
ни, але радощів у ньому теж ви-
стачало. Тож Галина намагається 
цінувати те, що має, і бути само-
критичною. І саме тому вона праг-
не якнайбільше любові дарувати 
тим, хто на це заслуговує, на її 
думку, понад усе. 

Проте найбільша мрія май-
стра – власна перукарня. Не зви-
чайна, що їх десятки на кожному 
кроці в місті. А така, яка служила 
б безкорисливо тим, хто не має 

матеріальних можливостей від-
відувати міські перукарні, тим, за-
ради кого Галина служить і зараз. 
Адже то була б частинка великого 
абстрактного поняття добра. 

– Що таке добро? – перепи-
тує Галина. – Коли робиш ко-
мусь щось приємне, радісне. Це 
залежить від кожного особисто. 
Можна багато говорити, які всі 
погані, як багато зла. Але все 
починається з кожної людини. 
Поч ни з себе – твори добро, да-
руй любов, незважаючи на те, що 
хтось чинить зло...

Наталка ПЕТРУК

Засідання літературної студії

Казкові образи оживають на папері

Галина дарує частинку свого 
тепла тим, хто цього потребує

Щаслива мама з сином 
Максимом у Карпатах
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14
ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

«ВИРОСТАЄМО МУЖНІМИ, 
СПРИТНИМИ ТА ДУЖИМИ!»

Школа у селі Туропині, 
що на Турійщині, – з 

1970 року. Тут здобувають 
освіту місцеві школярі та 
доїжджають діти з сусідніх 
сіл – Блаженика й Турії. 
Загалом навчається 75 учнів. 
Торік у зв’язку з оптимізацією 
малокомплектних шкіл 
Туропинську ЗОШ І-ІІІ ступенів 
було реорганізовано в 
дев’ятирічку. 

Школа – чи не єдиний осере док 
дозвілля у селі. Шкільні урочис-
тості зазвичай перетворюються на 
свято для всіх жителів Туропина. 
Тут знаходять заняття й поцінову-
вачі здорового способу життя. До 
школи систематично приходять 
випускники минулих років, аби по-
грати у футбол і баскетбол.

Спорт у туропинській шко-
лі – на чільному місці. За хорошою 
традицією, яка передається з поко-
ління в покоління, на базі навчаль-
ного закладу постійно проводять 
змагання з футболу серед різних 
вікових категорій гравців, орга-
нізовують міжшкільні футбольні 
турніри. Туропинські школярі до-
стойно конкурують із більшими 
школами. На районних змаганнях з 
футболу, баскетболу, легкої атлети-
ки вони тримають позиції лідерів. 

– Діти дуже люблять спорт, у 
позаурочний час радо відві дують 
шкільні гуртки. Багато наших 
учнів ідуть навчатися в заклади 
спортивного спрямування, здобу-
вають перемоги на всеукраїнсько-
му рівні, – з гордістю розповідає 
директор Туропинської ЗОШ Люд-
мила Дудик.

У школі функціонує велике 
футбольне поле, волейбольний та 
баскетбольний майданчики, май-
данчик для міні-футболу. Нещодав-
но зроблено капітальний ремонт у 
спортзалі: покладено спортивну 
плитку на підлогу, адже стара була 
у вкрай поганому стані, пофарбо-
вано стіни, встановлено нові двері. 
Старим лишився лише спортивний 
інвентар. 

Перед початком нового на-
вчального року ініціативна гру-
па туропинської школи на чолі з 
учителем фізкультури Віктором 
Дудиком звернулася в турійське 
представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» із проектом 
щодо закупівлі нового спортивно-
го обладнання. Оскільки здоров’я 
волинян та розвиток спорту – прі-
оритетні напрямки роботи Фонду, 
проект підтримали. На умовах спів-
фінансування небайдужої гро мади, 
Турійської райдержадміністрації та 
Фонду придбано шведську стінку, 
гімнастичні мати, канат, тенісний 
стіл, баскетбольні м’ячі та інший 
спортивний інвентар.

– Обладнання, яке ми вико-
ристовували на уроках, – старе та 
пошарпане. Воно дісталося нам у 
спадок ще з часів будівництва шко-
ли, – пригадує вчитель фізкульту-
ри. – Ви знаєте, ми тепер змінили 
навіть тактику підготовки учнів. 
Якби ви бачили емоції діток, які 
вперше зайшли сюди! 

Віктор Дудик свого часу був 
чемпіоном області з тенісу. Він лю-
бить спорт та хоче прищепити цю 
любов учням. У школі чоловік пра-
цює з 1986 року, фізкультуру веде 
два останні роки. До цього викла-
дав захист Вітчизни. 

Виховати сильну та здорову 
людину, борця, патріота, захисника 
Батьківщини – таку мету ставлять 

перед собою туропинські педаго-
ги. Воно й не дивно, що у веселих 
стартах, які проводили вже з ви-
користанням нового спортивного 
інвентарю серед учнів молодших 
класів, команди наввипередки зма-
галися, хто першим під умовними 
обстрілами «принесе військово-
службовцям боєприпаси».

Між дівчатами та хлопцями-
старшокласниками відбувся бас-
кетбольний поєдинок. Більш 
вправними цього разу виявилися 
хлопці. Їм і дісталася перемога.

Семикласник Орест Федорук 
каже, що дівчата грали на рівні, а 
перемогу команді хлопців удалося 
здобути завдяки дружбі між грав-
цями. 

– Любов до спорту мені при-
щепила моя сім’я. Граю у футбол, 
баскетбол, займаюся легкою ат-
летикою. Я з  раннього дитинства 
прагну бути в лідерах, хочу вдо-
сконалювати себе, – ділиться ка-
пітан команди, дев’ятикласниця 
Юля Федорчук. – Ми дуже раді, 
що отримали новий інвентар. Наш 
спортзал змінився кардинально. 
Коли ми вперше сюди ввійшли, не 
впізнали його. Оновлені, пофар-
бовані стіни, баскетбольні щитки, 
м’ячі – ми про таке могли лише 
мріяти. Шкода, що наша школа 
стала дев’ятирічною і я вчуся тут 
останній рік. 

Заступник голови турійського 
районного осередку партії УКРОП 

Василь Шудрук 14 років працював 
директором туропинської школи. 
Не дивно, що називає навчальний 
заклад рідним. Василь Шудрук 
вийшов на пенсію за вислугою ро-
ків, проте каже, що передав школу 
в достойні руки. Адже за керуван-
ня Людмили Дудик тут відбулося 
чимало позитивних змін.

– Тих коштів, що сьогодні надає 
держава на розвиток навчальних 
закладів, не вистачає. Фонд – це 
велика підтримка для школи. Наш 
спортивний інвентар застарів, а 
Фонд оновив його, надав розвит-
ку фізичної культури у школі нові 
можливості. Дякуємо всім, хто до-
лучився до реалізації проекту, за 
розуміння, підтримку, – каже ни-

нішня очільниця школи Людмила 
Дудик. 

– Наш проект, в рамках якого 
було закуплено спортінвентар, на-
зивається «Ініціативні громади». 
Саме такими є жителі Туропина. 
Ви прагнете змін, маєте ідеї та го-
тові докладати зусиль для їх реалі-
зації. Цей проект – безумовно ваша 
заслуга, – резюмував керівник цен-
тральної філії Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Сергій Костри-
ченко.

Жителі Туропина направду ак-
тивні та ініціативні. Педагоги за-
уважують, що громада завжди йде 
назустріч школі та допомагає.

За сім місяців роботи представ-
ництва Фонду в Турійському райо-
ні спільно з місцевими жителями 
вдалося реалізувати 16 проектів. 
Керівник представництва Оле-
на Мазурак каже, що завершення 
кожного проекту – це перемога, в 
яку вкладено працю небайдужих 
людей.

– Сила людей – у єдності, – за-
значила Олена Мазурак. – Недарма 
Бог дав великі крила птахам, щоб 
вони високо літали, міцні ноги ко-
ням, щоб вони бігали, мову та ро-
зум людям, щоб вони могли спіл-
куватися, консолідуватися нав коло 
єдиної думки. Цей проект – під-
твердження того, що наші люди 
мудрі. Вони змогли об’єднатися, 
щоб реалізувати задумане. До нас 
підключилися районна рада, гро-
мада, місцеві підприємці. Сьогод-
ні, коли дивилася на цих школярів, 
моя душа збагатилася. Наші діти 
веселі та активні. Їхню енергію слід 
спрямовувати в правильне русло. 
Сьогоднішнє спортивне свято – 
тому підтвердження. 

Ірина ЮЗВА

Перемога – за найспритнішими Дівчата проти хлопців

Лунка пісня від туропинських школярів За мить до старту

Сила людей – у єдності
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СУБОТА 11 лютого
06.00 У просторі буття 
06.30, 07.00, 08.00, 
23.20, 00.15 Погода 
06.35 Підсумки 07.05 
АгроЕра. Підсумки 07.20 
Шеф-кухар країни 08.10 
Смакота 08.35 Тепло. Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 М/с «Книга 
джунглів» 09.50 Хто в домі 
хазяїн? 10.15 Хочу бути 
10.50 Т/с «Красуні Едіт 
Уортон» 15.40 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Спринт 
10км. (чоловіки) 17.15 
Чоловічий клуб. Спорт 
18.20 Чоловічий клуб 
19.00 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2017» 2 
тур 21.00, 05.35 Новини 
21.30 Мистецький 
пульс Америки 22.00 
Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» 2 тур (продовження) 
22.50 Мегалот 23.00 Світ 
on line 23.25 Життєлюб 
23.50 Золотий гусак 
01.20 Музичне турне 
02.20 Біатлон. Чемпіонат 
світу. І етап. Спринт 
10км. (чоловіки) 03.40 
Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
05.53, 07.50 Kids Time
05.55 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.52 Половинки
09.45 Ревізор
12.50 Страсті за 

ревізором
15.20 М/ф «Хранителі 

снів»
17.00 М/ф «Заплутана 

історія»
19.00 Х/ф «Білосніжка: 

Помста гномів»
21.00 Х/ф «Красуня і 

чудовисько»
23.10 Х/ф «Перевертні»
01.00 Х/ф «Воно»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «Сестронька»
12.00 Х/ф «Знак долі»
14.10 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Євробачення 

2017»
21.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
22.30 «Євробачення 2017. 

Підсумки голосування»
23.20 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»
15.15 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.15 «Орел і Решка»
17.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Події
07.10, 05.00 Зірковий 

шлях
09.15 Х/ф «Перевірка на 

любов»
11.15, 15.20 Т/с «Коли 

минуле попереду»
17.00, 19.40 Т/с «Теща-

командир»
21.40 Х/ф «Дві миті 

кохання»
23.35 Реальна містика
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 18.30 У пошуках 

істини
09.50 Смертельний 

двобій
11.30 Зброя, мікроби та 

сталь
14.30 Загадки планети
16.30 Земні катаклізми
21.00 Наука проти 

містики
00.00 Бандитська Одеса

МЕГА

06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 22.55 «Світське 

життя»
11.00 «Одруження 

наосліп 3»
12.50 «Голос країни 7»
15.25 «Вечірній квартал»
17.30 Т/с «Недотуркані»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 «ТСН»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
23.55, 04.20 Х/ф 

«Заклинач коней»

1+1

06.15 «Мультфільм»
07.05, 20.00, 00.55 

«Подробиці»
08.00, 02.15 Х/ф 

«Стежки-доріжки»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 03.20 Док.проект 

«Ірина Муравйова. Не 
вчіть мене жити!»

11.00, 04.05 Х/ф 
«Артистка з Грибова»

13.50 Х/ф 
«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

15.20, 20.30 Т/с 
«Особисті обставини»

23.00 Х/ф «Геймер»
01.25 Док.проект 

«Мерлін Монро. 
Неприкаяна»

ІНТЕР

07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не 

повторюй!
08.55 Я зняв! Прем’єра
09.50 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45, 03.50 Факти
13.00 Х/ф «Близнюки»
15.05 Х/ф «Моя мачуха - 

іншопланетянка»
17.00 Х/ф «Стій! Бо моя 

мама буде стріляти»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Після заходу 

сонця»
21.55 Х/ф «Від колиски 

до могили»
23.50 Х/ф «Вдруге не 

посадять»
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.00 Т/с «Код 

Костянтина»
04.20 Х/ф «Живі вогні»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
10.40 М/ф «Ведмеді-

сусіди: Зимові канікули»
11.50 Х/ф «Рапунцель»
13.00 Х/ф «Знову ти»
14.45, 04.30 Віталька
15.50 Х/ф «Красиве 

життя»
17.50 М/ф «Шалений 

Мадагаскар»
18.10 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
19.50 Казки У Кіно
20.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 02.50 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Слово депутата»
08.30 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Грані»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 Мультсеріал
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Святковий концерт 

з нагоди 50-річчя 
утворення Луцького 
району

15.35 «Натхнення»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (А. 
Пашкевич)

18.00 «Уряд на зв’язку з 
громадянами»

18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Грані»
23.40 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 02.40 Феєрія 

мандрів
08.00, 09.00 «На часі»
08.35, 12.00, 18.35, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00 Бутік TV
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
12.45 Чоловічі розваги
13.00 Т/с «Джентльмен»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Хіт парад
15.00 Бутік TV
16.00 Поспілкуймося
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб

АВЕРС 18.00 Мозаїка батьківства
18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі» 
18.55, 21.40 Погода
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Фільм «Земля, що 

дає надію»
21.30 Новини «На часі» 
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 По ту сторону 

пригод
00.00 Новини «На часі» 
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Ніч чорних 

краваток»
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі» 
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Антон Іванович 
сердиться»

П’ЯТНИЦЯ 10 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Д/ф «Легенди тофу» 
09.30 Д/с «Франклін 
Делано Рузвельт» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 13.15 
«Схеми» 14.00 Віра. Надія. 
Любов 15.20 Обличчя 
війни 15.40 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Спринт 
7, 5км. (жінки) 17.10 
Т/с «Анна Піль» 17.55 
Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ 
благодійних» 18.20, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.25 Війна і мир 20.20, 
04.35 Про головне 
21.50 Концерт солістів 
Національної Опери 
22.55, 05.50 Вічне 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 02.10 Музичне 
турне 03.10 Біатлон. 
Чемпіонат світу. І етап. 
Спринт 7, 5км. (жінки)

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.03, 06.55 Kids Time

05.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.00 Т/с «Клініка»

08.10 Київ вдень і вночі

10.30 Від пацанки до 

панянки

19.00 Варьяти

22.40 Т/с «Гра Престолів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Моя правда »

07.40 Х/ф «П”ять років 
та один день»

09.35 Х/ф «Швидка 
допомога»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00 Х/ф «Сестронька»
22.35 Х/ф «Знак долі»
00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.00 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.00, 20.00 «Орел 
і Решка. Ювілейний 2» 
15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 17.00 
«Вечірній квартал» 19.00, 
01.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
«КВН» 01.50 «Нічне 
життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Коли 

минуле попереду»
23.00 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце 

злочину»
05.00 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.30, 12.20 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 10.20, 18.00 
Найнебезпечніші 
тварини 11.20 Земні 
катаклізми 13.20 
Містична Україна 
14.20, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.40 Скарби зі 
звалища 21.40 Мандрівка 
у себе 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

МЕГА

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

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50 «Міняю жінку - 3»
12.20 «Міняю жінку - 2»
12.50, 02.30 «Ліга сміху»
15.55 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.20 «Вечірній Київ »
22.20 «Вечірній квартал»
00.15 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»

06.20, 14.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.55 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Ваша 

зупинка, мадам»
01.50 Х/ф «Весь світ в 

очах твоїх»
02.55 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
04.30 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»
13.30 Х/ф «Наперекір 

смерті»
15.20, 16.20 Т/с «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Вдруге не 

посадять»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.50 Стоп-10
04.55 Х/ф «Корабель 

«Місячний гонщик»

ICTV

06.45 Байдиківка
08.00 Мультмікс
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.30 Х/ф «Як утратити 

друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

12.25, 17.50 Панянка-
селянка

13.25, 14.30 Одного разу 
під Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Шалений 

Мадагаскар»
20.20 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
22.00 Х/ф «Красиве життя»
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 «Музичний 

проспект»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Ювілейний концерт 

дуету «Світязь». 3 ч.
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Актуально»
13.25 «Волинська 

веселка»
13.55 Мультсеріал
14.40 «Дитячий світ»
15.00 «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.05 Т/ф «Та, що будила 

світ»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Народна 

скарбниця»
18.25 Т/ц «Воїни миру» 

(«Світязь»)
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(Ю.Покальчук)

21.35 «Слово депутата»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

репортаж»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45 Мультфільм
08.35 Слово депутата
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Європа 

за нами». 3 ч.
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Слідство Інфо
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Т/с «На Захід»
23.30 Програма «Надія 

Ізраїлю»
00.35 Життя в цифрі
00.50 Я тут живу
01.00 Т/с «Ніч чорних 

краваток»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Веселка»

Фільм «Після заходу сонця»

Фільм «Знак долі»

Фільм «Ваша зупинка, мадам»

20:05

22:35

23:00

kinoprostir.com
kino-teatr.ru

friends-torrent.com

ПОМЕР УЧАСНИК ВІА 
«ВЄРАСИ»

На 65-му році життя після тривалої 
хвороби в Мінську помер народний 

артист Білорусі, учасник ВІА «Вєраси» 
Олександр Тіхановіч.

«Не стало мого тата... Ми дякуємо всім, 
хто протягом його дивного життєвого шля-
ху був поруч. Дякую всім, хто молився й під-
тримував його в останній і дуже непростий 
рік», – написала в інтернеті дочка співака 
Анастасія.

Олександр Тіхановіч 
народився 13 липня 1952 
року в Мінську. Закінчив 
Білоруську консервато-
рію, 1973 року увійшов 
до складу ВІА «Вєраси». 
У ансамблі грав на бас-
гітарі, трубі, виконував 
вокальні партії. Тіхановіч 
також знімався в кіно. Зо-
крема, він зіграв головну 
роль у мелодрамі «Яблуко 
Місяця» (2009), яку зняв 
Юрій Єлхов за сценарієм 
Георгія Марчука.
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НЕДІЛЯ 12 лютого
06.00 Світ православ’я 
06.35 На слуху 07.05 
Тепло. Ua 07.20, 
23.30 Золотий гусак 
08.15 Смакота 08.35 
Паспортний сервіс 
09.00 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2017» 2 
тур 10.50 Спогади 11.25 
Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування 
10 км. (жінки) 12.20 
Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» 13.00 Театральні 
сезони 13.45 Мистецькі 
історії 13.55 Фольк-music 
15.15 Твій дім-2 15.40 
Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування 12, 
5км. (чоловіки) 16.35 Д/ф 
«Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії» 17.00 Т/с 
«Епоха честі» 20.30 
Перша шпальта 21.00, 
05.35 Новини 21.30 Д/с 
«Легенди тофу» 22.00 
Утеодин з Майклом 
Щуром 22.35 Артклуб 38 
23.00 Світ on line 23.20 
Територія закону 01.20 
Музичне турне 02.20 
Надвечір’я. Долі

06.35 Т/с «Відділ 44»
10.05 Вдвічі дешевше!
11.00 Стоп-5
11.55 Стоп-5
12.45 Факти
13.00 Х/ф «Моя мачуха - 

іншопланетянка»
15.00 Х/ф «Після заходу 

сонця»
16.50 Х/ф «Від колиски 

до могили»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Європа»
22.20 Х/ф «Безмежний 

обрій»
00.10 Х/ф «Ніндзя-

убивця»
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.15 Т/с «Код 

Костянтина»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.30 М/ф «Ведмеді-

сусіди: Зимові канікули»
10.40 Х/ф «Знову ти»
12.25 Х/ф «Блакитна 

свічка»
13.35 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
15.25, 04.30 Віталька
16.40, 20.50 Одного разу 

під Полтавою
17.45 Казки У Кіно
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для…

батьків»
11.00 «За літнім часом»
12.00 «Творчий вечір 

Олександра Синютіна»
13.15 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(М.Левицький)

13.40 Д/ф «Чотириногі 
герої війни»

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.30 Т/ф «Золоте 
січення»

14.45 «Кошик творчих 
ідей»

15.05 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Дитячий світ»
17.00 Художній фільм 

на «Новій Волині»: 
«Запорожець за 
Дунаєм»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для…

батьків»
19.55 Т/ф «З Україною у 

серці»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(М.Левицький)

21.35 «Музичний 
проспект»

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.40 «Волинська 

веселка»

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.40 «Євробачення 

2017»
16.00, 23.20 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.20, 00.35 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

21.05 «Один за всіх»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

«Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.25 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»
13.15 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 Х/ф «Кохання та 

інші неприємності»
21.50 «Вечірній квартал»
23.40 «КВН»
01.40 «Нічне життя»

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.20 Х/ф «Дві миті 
кохання»

11.15 Т/с «Коли минуле 

попереду»

16.45, 20.00 Т/с «Даша»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.20 Т/с «Теща-

командир»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.30 У пошуках 

істини

09.50 Повітряні бої

11.30 Наука проти 

містики

14.30 Загадки планети

16.30 Земні катаклізми

21.00 Зброя, мікроби та 

сталь

00.00 Війна всередині нас

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія»
12.10 «На ножах»
13.50 Т/с «Останній 

москаль»
17.00 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Х/ф «Красиве 

життя»
01.20 «Аргумент кiно»
01.55 «Світське життя»
02.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.50 «Подробиці»
07.20 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

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

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
11.50 «Орел і Решка. 

Ювілейний»
12.45, 00.55 Х/ф «Гра у 

схованки»
14.30 Х/ф «Ваша 

зупинка, мадам»
16.20 Х/ф «Кохання 

з випробувальним 
терміном»

20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Ти будеш 

моєю»
23.25 Х/ф «Випадковий 

запис»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.13, 06.35 Kids Time
05.15 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.40 Т/с «Якось в казці»
10.05 Х/ф «Домашній 

арешт»
12.10 М/ф «Заплутана 

історія»
14.10 Х/ф «Білосніжка: 

Помста гномів»
16.10 Х/ф «Красуня і 

чудовисько»
18.20 Х/ф «Великий 

Гетсбі»
21.00 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба»
23.20 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба 2: Я 
тебе хочу»

07.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.15, 09.15, 12.00, 

14.50, 18.35, 19.50, 
20.30, 21.55 Телебіржа. 
Ринок праці

08.20 Детонація
08.45 Мультфільм
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 Бутік TV
12.10 Дитячий Телеклуб
12.30 Життя в цифрі
12.45 Сад. Город. Квітник
13.00 Т/с «На Захід»
14.30 Рандеву

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Смачного
16.30 Хіт-парад
17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Захищеність
20.00 Феєрія мандрів
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Джем
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 По ту сторону 

пригод
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Ніч чорних 

краваток»
02.00 Хіт парад
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Три товариша»

ФУТБОЛ 1

ПН 6 лютого ВТ 7 лютого СР 8 лютого ЧТ 9 лютого ПТ 10 лютого СБ 11 лютого НД 12 лютого
06.00, 08.00, 16.55, 05.35 
Топ-матч 06.10 Ман Сіті - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 
08.10 Малага - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Челсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 12.10 Барселона - 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Лестер - МЮ. Чемпіонат 
Англії 16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 17.05 
Сельта - Реал. Чемпіонат Іспанії 
18.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.50 Ольборг 
- Шахтар. Atlantic Cup 21.40 
LIVE. Гранада - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Халл 
Сіті - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 01.30 Профілактика 
05.00 «LaLiga Files» 2 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Ольборг - 
Шахтар. Atlantic Cup 09.05 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Севілья 
- Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Тоттенгем - 
Мідлсбро. Чемпіонат Англії 
13.55 Гранада - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 17.25, 
19.35, 23.45, 01.40, 03.40 
Топ-матч 17.45 Ман Сіті - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 
19.50 Барселона - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Atlantic Cup 23.50 Лестер 
- МЮ. Чемпіонат Англії 
01.50 Бенфіка - Динамо (К). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.55 
Спортінг - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 08.00, 23.45, 01.40, 
03.40 Топ-матч 06.10 Халл Сіті 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
08.10 Барселона - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Atlantic Cup 12.05 
Ман Сіті - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 13.55 Сельта - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Лестер - МЮ. Чемпіонат Англії 
18.20 Севілья - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 20.10 
Челсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 22.00 «Сіткорізи» 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 23.50 Валенсія - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 01.50 Легія 
- Реал. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Тоттенгем - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 20.35, 01.10, 
03.15, 05.20 Топ-матч 
06.10 Atlantic Cup 08.10 
Лестер - Дербі Каунті. 
Кубок Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Атлетіко - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Челсі 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
13.55 Сосьєдад - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Халл 
Сіті - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 17.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 18.45 Гранада 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 20.40 Ман Сіті - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 22.50 
«Сіткорізи» 23.20 Сельта - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 01.25 
Ман Сіті - Барселона. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.30 Малага 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 03.00, 05.35 
Топ-матч 06.10 Тоттенгем - 
Мідлсбро. Чемпіонат Англії 
08.10 Спортінг - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Халл Сіті - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 12.10 Севілья 
- Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Ман Сіті - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Atlan-
tic Cup 18.20 Лестер - Дербі 
Каунті. Кубок Англії 20.10 
Сельта - Реал. Чемпіонат Іспанії 
22.00, 05.05 Світ Прем’єр-
Ліги 22.50 Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.10 Боруссія (М) - 
Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.15 Барселона - Атлетік

06.00, 08.00, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 
06.10 Севілья - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Ман 
Сіті - Свонсі. Чемпіонат Англії 
10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Еспаньйол 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Atlantic Cup 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Арсенал 
- Халл Сіті. Чемпіонат Англії 
16.50 LIVE. МЮ - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 19.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. 
Атлетік - Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Осасуна - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 23.50 
Бетіс - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 01.50 Боруссія (Д) - 
Спортінг. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Ліверпуль - Тоттенгем

06.00, 08.00, 12.40, 13.25, 
15.30, 16.30, 19.10, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
06.10 Арсенал - Халл Сіті. 
Чемпіонат Англії 08.10 Алавес 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 МЮ 
- Вотфорд. Чемпіонат Англії 
12.55, 16.40 Світ Прем’єр-
Ліги 13.40 Осасуна - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів 17.10 LIVE. 
Леганес - Спортінг. Чемпіонат 
Іспанії 18.00, 20.15 Футбол 
Tables 19.25 LIVE. Лас-Пальмас 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Атлетіко - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Бернлі 
- Челсі. Чемпіонат Англії 01.50 
ПСВ - Баварія. Ліга Чемпіонів

Фільм «Безмежний обрій»

22:20

kinogo-hd.co

Фільм «Великий Гетсбі»

18:20

kinopoisk.ru

кінопремія «ОСКАР-2017»: ОГОЛОШЕНО НОМІНАНТІВ 
Стали відомі номінанти 

89-ї церемонії вручення 
найпрестижнішої 
кінопремії «Оскар». Як 
і очікувалося, лідером 
серед претендентів на 
заповітну статуетку став 
мюзикл Дем’єна Шазелла 
«Ла-Ла Ленд». Стрічка 
заявлена у 14 номінаціях. 
«Ла-Ла Ленд» повторив 
рекорд «Титаніка» та «Усе 
про Єву».

А от за нагороду «Найкраща 
чоловіча роль» змагатимуться Раян 
Гослінг, Кейсі Аффлек, Ендрю Гар-
філд. Здобути перемогу в номінації 
«Найкраща акторка року» спробу-
ють Ізабель Юппер, Наталі Портман, 
Меріл Стріп.

89-та церемонія вручення 
«Оскара» відбудеться 26 лютого в 
Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Її ве-
дучим уперше стане комік Джиммі 
Кіммел.

Найкраща чоловіча роль
• Кейсі Аффлек («Манчестер біля 
моря»)
• Дензел Вашингтон («Огорожі») 
• Раян Гослінг («Ла-Ла Ленд») 
• Ендрю Гарфілд («Мовчання»)
• Вігго Мортенсен («Капітан 
Фантастик»)

Найкраща жіноча роль
• Ізабель Юппер («Вона»)
• Рут Негга («Любити»)
• Наталі Портман («Джеккі») 
• Емма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
• Меріл Стріп («Флоренс Фостер 
Дженкінс»)

Найкращий фільм
• «Ла-Ла Ленд» 
• «Лев» 
• «Місячне світло»
• «Будь-якою ціною»
• «Манчестер біля моря»
• «Огорожі» 
• «З міркувань совісті»
• «Прибуття» 
• «Приховані фігури»

Найкраща чоловіча роль 
другого плану
• Махершала Алі («Місячне сяйво»)
• Джефф Бріджес («Будь-якою 
ціною»)
• Дев Патель («Лев»)
• Майкл Шеннон («Під покровом 
ночі»)

Найкраща жіноча роль другого 
плану
• Віола Девіс («Огорожі»)
• Наомі Харріс («Місячне сяйво»)
• Ніколь Кідман («Лев»)
• Октавіа Спенсер («Приховані 
фігури»)
• Мішель Вільямс («Манчестер біля 
моря») 

Найкраща пісня
• Аudition (The Fools Who Dream) 
(«Ла-Ла Ленд»)
• Can’t Stop the Feeling («Троллі»)
• City of Stars («Ла-Ла Ленд»)
• The Empty Chair («Джим: Історія 
Джеймса Фоулі»)
• How Far I’ll Go («Моана»)

Найкращий дизайн костюмів
• «Союзники»
• «Фантастичні тварини і де вони 
мешкають»
• «Флоренс Фостер Дженкінс»
• «Джекі»
• «Ла-Ла Ленд»

Найкращий грим і зачіски
• «Друге життя Уве»
• «Стартрек: Нескінченність»
• «Загін самогубців»

Найкращий режисер
• Дені Вільньов («Прибуття»)
• Мел Гібсон («З міркувань совісті»)
• Дем’єн Шазелл («Ла-Ла Ленд») 
• Кеннет Лонерган («Манчестер 
біля моря»)
• Баррі Дженкінс («Місячне світло»)

Найкращий анімаційний фільм
• «Звірополіс»
• «Червона черепаха»
• «Життя кабачка»
• «Моана»
• «Кубо. Легенда про самурая»

adelanta.livejournal.com
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в очікуванні змін

  Лілія БОНДАР

 Українська входить до трійки 
найкрасивіших мов світу. На мов-
ному конкурсі в Італії ї ї визна-
ли другою за мелодійністю у сві-
ті (після італійської). На конкурсі, 
який відбувся у Парижі 1934 року, 
українську мову визнано третьою 
найбільш красивою мовою в сві-
ті (після французької та перської) 
за такими критеріями, як фонети-
ка, лексика, фразеологія й будо-
ва речення.

 У 448 році н.е. візантійський іс-
торик Пріск Панікійський, перебу-
ваючи у таборі гунського воло-
даря Аттіли (на території сучасної 
України), записав слова «мед» і 
«страва». 

 Українська абетка є одним з ва-
ріантів кирилиці, вона налічує 33 
літери.

 З ХVІІІ до ХІХ ст. в українській 
мові використовувалося близь-
ко п’ятдесяти різних систем орфо-
графії. За кількістю систем пись-
ма українська мова перевершує 
навіть монгольську, яка зазнала 
дуже багатьох змін у правописі.

 Українська мова дуже багата на 
синоніми. Наприклад, слово «го-
ризонт» має 12 синонімів. Але аб-
солютний рекордсмен – слово 
«бити». Згідно з «Коротким слов-
ником синонімів української мови», 
їх аж 45.

 У 1918-1920 роках українська 
була офіційною мовою Кубанської 
Народної Республіки.

 Найбільш уживаною в україн-
ській абетці є літера п; нею також 
починається найбільша кількість 
слів. Літера ф – найменш ужива-
на. Слова, які починаються нею, 
у більшості випадків прийшли в 
українську мову з інших мов.

 Найдовшим словом  в україн-
ській мові є «дихлордифенілтрих-
лорметилметан» (назва хіміката, 
що використовується для бороть-
би зі шкідниками). Слово містить 
аж тридцять літер!

 Іменник у нашій мові має сім від-
мінків (один із них – кличний). Це 
відрізняє українську від інших 
східнослов’янських мов.

Нещодавно на 
розгляд українського 
парламенту 

було внесено три 
законопроекти про 
державну мову. Усі вони 
стосуються врегулювання 
використання української 
мови державними 
органами та службовцями, 
а також діяльності медіа, 
культури, книговидання 
тощо. Як відомо, в Україні 
й досі діє ухвалений у 
2012 році закон «Про 
засади державної 
мовної політики», більш 
відомий як «мовний закон 
Ківалова-Колісніченка». 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ І ЩО 
ПРОПОНУЮТЬ 

19 січня у Верховній Раді було 
зареєстровано одразу два законо-
проекти про державну мову, а за мі-
сяць до цього, 19 грудня, – ще один, 
який регулює мовне питання. Відтак 
парламентські комітети отримали 
на опрацювання відразу три подіб-
ні законопроекти: «Про державну 
мову» (№5670), «Про мови в Украї-
ні» (№5556), «Про функціонування 
української мови як державної та 
порядок застосування інших мов в 
Україні» (№5659). 

Одним зі співавторів законо-
проекту №5556 стала і депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. 

«Ці законопроекти на часі – це 
очевидно, бо ще й досі ми живемо за 
сумнозвісним законом Колісніченка-
Ківалова, який приніс стільки лиха 
Україні, – каже волинянка Ірина 
Констанкевич. – Водночас велику 
тривогу викликає мовна ситуація у 
державі, стан української мови як 
державної, звуження сфер її побуту-
вання, засилля російського контенту 
на телебаченні, радіо, в музиці, кіно 
тощо. Йдеться навіть не про те, що на 
вулицях Києва, столиці України, у за-
к ладах торгівлі, побуту рідко почуєш 
українську мову. А що найгірше – в 
державних установах превалює ро-
сійська. Не секрет, що чимала час-
тина працівників міністерств, депу-
татів не володіє державною мовою. 
Зараз у публічній площині розгор-
нулася дискусія, який із законопро-
ектів кращий. Думаю, що не варто 
хвалити один і критикувати інші, як 
це уже роблять щосили на радість 
«русскому міру». Тому пропозиції по-

ФЛЕШМОБ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ: 
ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ПРО МОВУ

колесо історії

ІСТОРИЧНІ ПОЖЕЖІ ВОСКРЕСЕНСЬКОГО СОБОРУ
  Роман МОСЮК
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Ковель

Першу писемну згадку 
про собор знаходимо 

у грамоті королеви Бони 
від 17 серпня 1549 року. 
Згідно з цим документом, 
Свято-Воскресенську 
церкву на прохання 
старости Богдана Семашка 
королева передала під 
опіку місцевого священика. 
Через кілька десятиліть 
храм згорів.

1696 року на кошти Ковель-
ського старости Стефана Ліщин-
ського було збудовано малу церкву, 
біля якої стояла висока дзвіниця 
з п’ятьма дзвонами й великим го-
динником. Архіви свідчать, що один 
дзвін – в Свято-Успенському собо-

рі у Володимирі. Проте 14 червня 
1718 року ця будівля храму згоріла 
разом з дзвіницею. 

Тимчасово з села Вілька на міс-
це згорілої церкви було перенесе-
но маленьку каплицю, де протягом 

64 років звершували богослужіння. 
За цей час було зібрано кошти 

на будівництво нового храму, і 

трібно обговорити з громадськістю, 
докладно і виважено аргументувати 
у парламентських комітетах і всім 
авторам дійти згоди – спільного за-
конопроекту про мови в Україні». 

Об’єднує їх спільне завдання, 
йдеться у пояснювальних записках: 
захистити й поширити українську 
мову. Усі вони визначають, що лю-
дина має засвідчити знання держав-
ної мови для набуття громадянства. 
Українська визначається мовою 
функціонування державних струк-

тур, збройних сил, освітніх зак ладів 
будь-якого рівня. У галузях культу-
ри, спорту та медіа також встанов-
люється або стовідсоткове, або ж 
квотне поширення державної мови. 
Вирізняються законопроекти тим, 
хто і яким чином регулюватиме по-
рушення мовного законодавства, а 
також до якої міри українська має 
стати основною мовою.

Законопроекти значно розши-
рюють сферу функціонування укра-
їнської мови, беручи за зразок, оче-

Собор на початку ХХ століттяНаш час

22 червня 1782 року було укладе-
но договір із жителем села Мизово 
майстром Дадинцем, який підря-
дився збудувати нову дерев’яну 
церкву. Ця будівля простояла до 
1842 року, аж поки її розібрали та 
збудували нову – на кам’яній осно-
ві, що простояла недовго, бо у 1848 
році теж згоріла. 

Ініціатором будівництва ново-
го храму був протоієрей Олександр 
Роткевич. 19 червня 1874 року під 
наглядом особливого комітету бу-
дівельники з Росії заклали новий 
храм. 16 жовтня 1877 року було за-
вершено будівництво вже п’ятої со-
борної церкви на честь Воскресіння 
Христового, що збереглася до на-
ших днів. Цей п’ятикупольний собор, 
розрахований на 400 осіб, освятив 
архієпископ Волинський Димитрій.

У 1988 році до святкування 
1000-ліття Хрещення Русі й 110-ї 
річниці відбудови собору його було 
реставровано зовні та всередині. 

сійськомовних через запропоновані 
законопроекти висловив письмен-
ник Юрій Винничук. Він упевнений, 
що «рускоговорящі» навмисне нагні-
тають емоції щодо закону про мови. 

«Хтось каже, що піде вішатись, 
поки за ним не прийшли, хтось меле 
маячню, – пише Винничук. – Хтось 
уже лепече, що новий закон веде до 
розколу країни. Якого розколу? Ру-
сифіковані міста відокремляться від 
українських сіл? Оце роздряпування 
невидимих ран особливо вражає. Бо 
ран ще нема, а вереск, як у великод-
ніх поросят. А ще віщують занепад 
україномовної преси і що глянцеві 
україномовні журнали не виживуть. 
Як же виживають глянці у тих націй, 
які вдесятеро менші за чисельністю 
від українців? Як там з глянцями в 
Данії, Норвегії, Фінляндії, Словач-
чині, Хорватії? А в Прибалтиці? А в 
Ісландії? Там навіть серіали чудово 
виживають рідною мовою. Ісландія 
з населенням 250 тисяч продукує 
фільми і серіали, які й Росія купує 
та дублює. А де ви були всі, такі 
стурбовані, коли ухвалювали закон 
Гадіка-Підрахуя? Хтось із вас десь 
пікнув? Хтось волав, що аборигенів 
затискають? Ні, вам було комфорт-
но. Вам завжди було комфортно. І 
тоді, як українських фільмів не було 
взагалі, і тепер, коли більшість із них 
і далі російською. А коли ми почи-
наємо протестувати проти того, що 
українською мовою відмовляються 
обслуговувати в крамницях чи кафе, 
то нащадки «асвабадітєлєй» радять 
нам тупо не ходити туди, де нас при-
нижують. Бо іншого виходу вони для 
нас не бачать. А це все одно, що за-
гнати нас у наше українське гетто, як 
негрів. Чорні ходять у свої заклади, 
білі – у свої. І всім дуже комфортно. 
Після століть тотальної русифікації 
закон про українську мову мусить 
бути тільки радикальним і не поступ-
ливішим, ніж у Франції чи Польщі, 
хоча вони й близько не пережили 
того, що ми».

Виходить, що всі законопроекти 
зареєстровані не як альтернативні, а 
як незалежні, з окремими назвами, 
хоча й мають на меті одне й те саме: 
формувати державну мовну політи-
ку та захищати права україномовних, 
не порушуючи прав нацменшин. Од-
нак депутати можуть поділитися на 
групи у Верховній Раді, провалити 
голосування, не давши 226 голосів 
жодному законопроекту.

polona.pl
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ikipedia.org

видно, литовську модель. Зокрема, 
закон №5670 передбачає перехід 
усіх друкованих ЗМІ, телебачення та 
інтернет-сайтів на державну мову. 
Якщо ж засновник бажає видавати 
газету чи вести сайт іншою мовою, 
він може це зробити лише в пара-
лельній версії. При цьому обсяг, 
зміст, періодичність версій іншими 
мовами мають відповідати обсягу, 
змісту, періодичності версії держав-
ною мовою, а тираж української мов-
ної версії має становити не менш як 
50% сукупного тиражу всіх мовних 
версій цього друкованого засобу 
масової інформації. 

Це має кардинально змінити ін-
формаційний простір, де нині росій-
ська мова є панівною, й повернути 
українську мову на телебачення, де 
зараз переважають російські сері-
али та адаптовані шоу. Інше поло-
ження законопроекту передбачає 
знання державної мови для усіх без 
винятку держслужбовців. За цим 
законом, для вступу на будь-яку по-
саду в органах державної, комуналь-
ної чи місцевої власності претенден-
ту потрібно скласти іспит на знання 
державної мови та отримати відпо-
відний сертифікат. Це ж стосується 
і перших осіб держави, народних 
депутатів, викладачів та вихователів, 
медичних працівників, усіх коман-
дирів Збройних сил України. Охочих 
отримати українське громадянство 
також зобов’яжуть складати тест на 
знання державної мови. Для контро-
лю за виконанням закону депутати 
пропонують створити нові органи: 
Національну комісію зі стандартів 
державної мови, Центр української 
мови, Термінологічний центр укра-
їнської мови та забезпечити діяль-
ність уповноваженого із захисту 
державної мови, мов національних 
меншин та регіональних мов або 
служби мовних інспекторів.

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ
Однак кожен із законопроектів 

містить низку дискусійних норм, що 
викликали бурхливе обговорення. 
Зокрема, це пропозиція запрова-
дити кримінальну відповідальність 
за неповагу до української мови. 
За таке порушення у законопроекті 
№5670 передбачено штраф до 50 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або арешт на строк до 
шести місяців, або позбавлення волі 
на строк до трьох років. 

Цікаву думку щодо обурення ро-

radiosvoboda.org
Акція проти русифікації в День української 
мови та писемності. Київ, листопад 2016 року

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
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  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Рівненська область

неймовірно ВИЛІКУВАТИ РАК 
ДОПОМАГАЮТЬ ТРАВИ 
ТА ЩИРА МОЛИТВАУ родині Валецьких 

зналися на травах 
аж три покоління 

народних лікарів. 
Наймолодший із династії 
фітотерапевтів, Ігор 
Валецький, працює 
учителем. Перед тим 
лікував травами батько 
Євген Миколайович. А 
першою, хто передав 
знання з фітотерапії, 
була бабуся Ігоря 
Євгеновича – Євдокія.

Саме вона завжди любила бра-
ти із собою маленького Ігоря. Доки 
шукають якусь квітку чи травичку, 
бабуся Євдокія розповідає, для чого 
ця рослина, від яких недуг допома-
гає, а кому й нашкодити може.

Ігорів тато Євген Миколайович 
не з добра мусив узятися за лікуван-
ня травами. Під час Другої світової 
він утратив обидві руки (по лікоть). 
Тож наймолодший із дітей, Ігор, був 
батькові за руки. А коли в лікарні 
Євгена заразили гепатитом, саме 
завдяки травам чоловік позбувся 
смертельної недуги.

– У дієвості ліків, які нам щедро 
дарує матінка-природа, я й сам пе-
реконався ще в дитинстві, – каже 
Ігор Валецький. – Річ у тім, що під-
літком комплексував через свій ма-
ленький зріст. Дізнавшись про це, 
тато дав мені «бджолиного хліба» 
(квітковий пилок, який іще назива-
ється перга) і сказав щодня таку-то 
дозу з’їдати. Яким же було моє щас-
тя, коли через місяць я помірявся 
й побачив: підріс майже на десять 
сантиметрів!!!

Саме в той період, до речі, в 
Ігоря Валецького закарбувалася 
думка про те, яким чудодійним 
продуктом обдаровують нас Божі 
комахи, тобто бджоли. Він збагнув, 
чому так важливо лікарські трави 
не лише підсушувати чи спиртові 
концентрати робити, а передусім на 
меду настоювати. Бо, як казав Євген 
Миколайович, весь секрет у тому, 
що мед – це єдиний продукт, який 
проходить через будь-яку мембра-
ну, потрапляючи в кожну клітину 
організму.

УЗЯТИСЯ ЗА 
ФІТОТЕРАПІЮ 
ПОПРОСИВ 
СМЕРТЕЛЬНО ХВОРИЙ

Багато років поспіль допомага-
ючи батькові лікувати людей тра-
вами, сам Ігор Євгенович не думав 
усерйоз займатися фітотерапією. 
Тому по закінченні школи вступив 
до Луцького педінституту (тепер 
Східноєвропейський національний 
університет ім. Лесі Українки, – ВН), 
де отримав диплом біолога/геогра-
фа, та поїхав працювати вчителем 
до села Підзамче Рівненської об-
ласті, що за 120 км від Луцька.

– Проте смерть тата і прохання 
багатьох його пацієнтів продовжити 
батькову благородну справу змуси-
ли й мене узятися за лікування лю-
дей, – продовжує Ігор Валецький.

Першим, хто одужав завдяки 
наймолодшому з династії травни-
ків, став чоловік зі Львівщини, який 
звернувся з діагнозом рак четвер-
тої стадії. Хвороба пустила мета-
стази, лікарі пророкували пацієнту: 
«Якщо і проживеш, то максимум 
місяць». Відтак хворий ухопився 
за Ігоря Валецького, як за останню 
рятівну соломинку. І – не прогадав! 
Бо коли пройшов весь курс ліку-
вання та прийшов до медиків на 
обстеження, ті повірити не могли: 

Утім, зауважує фітотерапевт, 
успіх лікування залежить не лише 
від підбору трав. Велике значення 
має правильно встановлений діаг-
ноз (бо ж буває, люди здалека теле-
фонують, кажуть про свою недугу, а 
потім з’ясовується – хвороба зовсім 
інша і потребує іншого курсу). А ще 
важливу роль у боротьбі з недугою 
відіграє сам хворий, точніше – його 
самодисципліна.

– Коли я підбираю курс ліку-
вання, тривати він може від кількох 
тижнів до кількох років (це коли 
йдеться про рак). І весь цей період 
людина має точно в той же час при-
ймати ліки і рівно в такій дозі, у якій 
я визначив. Раз пропустив чи після 
полегшення махнув рукою – все, 
ефекту не буде і всі попередні зу-
силля виявляться марними, – попе-
реджає фітотерапевт.

ОБМАН – НА СОВІСТІ 
ШАРЛАТАНІВ

Оскільки лікування травами – 
це для Ігоря Валецького не бізнес, 
а обов’язок перед Господом, який 
наділив таким даром, то дуже часто 
чоловік консультує тяжкохворих те-
лефоном, пересилає трави поштою. 
Коли бачить, що людина справді 
нужденна, – допомагає безплатно.

Та за таку доброту люди не зав-
жди гарно віддячують, зізнається 
Ігор Євгенович:

– Більшість (і на цьому наголо-
шую!) справді щиро дякують, за 
тисячі кілометрів дзвонять, аби ска-
зати: «Спасибі вам за порятунок». 
Однак бувають і шарлатани, які 
зумисно придумують якийсь діаг-
ноз та випитують рецептуру, аби 
потім за великі гроші продавати 
мої знання. Свого часу навіть хотів 
запатентувати свої ліки, та ціна в 
45 тисяч завадила це зробити, – 
каже фітотерапевт. – Тому нічого 
не міг удіяти, коли на початку 90-х 
непорядно вчинили з нами спеці-
алісти однієї з московських клінік: 
запропонували батькові провести 
наукове дослідження, а коли отри-
мали результати, що неабияк вра-
жали, – стали без нашого відома 
реалізовувати ліки, ще й за чималі 
гроші. Ба більше: потім виїхали до 
Ізраїлю та нашу рецептуру почали 
використовувати в одній із фарма-
цевтичних компаній. Одне слово, 
розбагатіли, непорядно вчинивши. 
Але... Бог нам усім суддя.

НАЙКРАЩІ ЛІКИ – 
У НАС ПІД НОГАМИ

Зате сам Ігор Валецький за 
великими статками не женеться. 
Каже, найважливіша йому дяка за 
добро – здоров’я онуків і трьох до-
ньок, наймолодша з яких, як і тато, 
опановує фах біолога в Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка.

– Зараз, коли в людей не ви-
стачає грошей навіть на хліб, а 
хвороб стає все більше, я стараюся 
здешевити собівартість ліків – сам 
заготовляю трави. Деякі у нас, на 
Рівненщині збираю, деякі знаходжу 
поблизу української перлини – озе-
ра Світязь, що на півночі Волинської 
області. Було навіть, їздив студен-
том аж до Архангельської області. 
Але переконався: українська при-
рода нічим не бідніша, – каже фіто-
терапевт.

Тож усім читачам газети Ігор Ва-
лецький рекомендує цінувати ті уні-
кальні ліки, які дарує нам природа, 
але якими часто нехтуємо, заміню-
ючи штучними пігулками. 

– А ще неодмінна умова одужан-
ня – віра: у Бога та у сили власного 
організму! – наголошує лікар. – Бо 
коли людина дає собі внутрішню 
установку «я буду здоровим», якщо 
молиться щиро, тоді організм аку-
мулює такі внутрішні ресурси, про 
які ми навіть не здогадуємося.

повністю здоровий! 
Відтоді й ось уже 16 літ Ігор 

Євгенович рятує хворих не лише 
з України, а й із багатьох країн Єв-
ропи та Америки. Було таке, що 
українка-заробітчанка лікувалася 
в Італії, тамтешні «ескулапи» так 
експериментували, що з діагнозом 
«фіброма шийки матки» відправили 
жінку до України помирати.

– Печінка в пацієнтки так збіль-
шилася, що я, глянувши на її живіт, 
подумав: вагітна. Уже хотів відмо-
вити (бо фактично всі трави про-
ти онкології токсичні й вагітним 
протипоказані). Та Господь розпо-
рядився по-іншому: ми підібрали 
жінці комплекс трав, вона успішно 
пройшла курс лікування, а через 
трохи телефонує зі Сполучених 
Штатів: «Дякую, лікарю! Я так чудо-
во стала почуватися, що тепер ось 
на заробітках в іншому кінці світу».

ДИПЛОМОВАНИЙ БІОЛОГ ДОПОМАГАЄ ОДУЖАТИ НАВІТЬ ТИМ 
ПАЦІЄНТАМ, НА ЯКИХ ОФІЦІЙНА МЕДИЦИНА СТАВИТЬ ХРЕСТ

9 лимонів

10 великих зубців часнику

1 л якісного (!) меду

Лимони почистити від 
шкірки та кісточок, м’якоть і 
часник дрібно порізати, змішати 
з медом, викласти в скляну 
ємність, накривши зверху 
тканиною (не кришкою, аби 
суміш «дихала»). Залишити в 
темному місці за температури 
22-24 градуси на тиждень.

Процідити, залишивши 

чистий концентрат. Приймати 
чотири рази на добу по 1 ч. 
ложці перед їдою (але не 
пізніше, ніж за три години до 
сну, оскільки часник збуджує 
нервову систему).

Курс лікування – п’ять днів. 
Повторний курс – не раніше, 
ніж через рік. Під час очищення 
судин випивати щодня 1,5-2 л 
рідини.

Протипоказання: 
вагітність, захворювання 

кишково-шлункового тракту.

1 ч. ложка меліси

1 ч. ложка м’яти

1 ч. ложка ромашки

Всипати трави у півлітрову 
банку, доверху залити 
окропом, настояти, процідити 
і пити як заспокійливі ліки. 
Якщо підсолодити чай медом, 
можна його використовувати 
як снодійне.

УВАГА! Якщо ви самостійно 
заготовляєте ці рослини, 
пам’ятайте: для лікування 
підходять усі різновиди 
ромашки, крім так званої 
собачої. Відрізнити останню 
легко за висотою стебла 
(сягає воно до півметра) і 
сіруватим забарвленням 
серединки (тобто кошика).

НАСТОЯНКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СУДИН ВІД ХОЛЕСТЕРИНУ

ЧАЙ ПРОТИ 
БЕЗСОННЯ І 
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НАСТОЯНКА ДЛЯ ОЧИ

У ЧОМУ СЕКРЕТ 
РОСЛИННИХ 
ПРЕПАРАТІВ?

Хоча дивовижних результатів 
було у практиці фітотерапевта дуже 
багато, та їм передували багаторіч-
на робота, купа перечитаної літе-
ратури, дослідження щодо впливу 
кожної окремої рослини та їх дії в 
комплексі.

– Ліки проти раку – це суміш 47 
трав. Утім, якщо навіть одна з них не 
підходить пацієнту, провокує алер-
гію, треба видозмінювати рецепту-

ру, – пояснює фітотерапевт.
Щодо секрету природних ліків 

проти онко, то Ігор Євгенович не 
вважає їх чимось незвичайним. На-
справді людський організм сам себе 
позбавляє від злоякісних новоутво-
рень. А рослини просто усувають 
збій імунної системи, допомагають 
нам самоочиститися від «чужорід-
них тіл».

Серед хвороб, які можна виліку-
вати травами, – епілепсія, аденома 
простати, простатит, енурез, мас-
топатія, молочниця, захворювання 
суглобів та кровоносної системи, 
параліч (були у Валецьких хворі, які 
по 20-30 років лежали після інсуль-
ту прикутими до ліжка).

А щодо шкірних захворювань – 
то це взагалі нескладно: вистачить і 
суміші чотирьох трав.

НЕРВОВОЇ НАПРУГИ

ЛІКУВАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ

ЛІКУВАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ

з особистого архіву

poleznenko.ru

perchica.ru

vseostresse.ru

Ігор Валецький рятує хворих не лише з України, 
а й із багатьох країн Європи та Америки
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Життя – це не якесь майно, яке треба від когось захищати. Це великий дар, який потрібно  
розділити з близькими тобі людьми. Вільям Фолкнер
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

  Оксана ГОЛОВІЙ

за покликом серця

мереживо долі

ІЗ СИЦИЛІЇ В УКРАЇНУ ВІДПРАВИЛА 
ПІВТОРИ ТОННИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

Напевно, найбільшою 
силою, яка тримає 

нас на цьому світі, є віра. 
Віра в Бога. Той, хто вірує, 
уміє й каятися, адже 
нема безгрішних людей. 
Тільки-от гріхи наші різні й 
спокутувати їх доводиться 
по-різному.

...П’яна компанія гуляла містеч-
ком, шпурляючи порожні пляшки у 
бродячих котів та собак і горлаючи 
непристойні пісні. Однак це заняття 
дуже скоро їм набридло. Захотіло-
ся якоїсь екзотики. Куди податися, 
довго не думали – якраз проходили 
повз церкву... 

– Ну що, ризикнемо забігти до 
Бозі у гості? – Люська хвацько за-
дерла спідничину й перескочила 
через загорожу. 

Побачивши, що хлопці й подру-
га Віта зам’ялися, почала їх прово-
кувати, мовляв, боягузи нікчемні, ві-
рите у всілякі там надприродні сили. 
Хильнувши з пляшки для сміливос-
ті, Вітка подерлася через огорожу 
першою. За нею – Жорик з Андрієм. 
У Люську наче щось вселилося – бі-
гала церковним подвір’ям, співала 
й вигукувала непристойності. Інші 
ж спочатку не наважувалися й кро-

Старший лейтенант, а 
нині вже капітан 54-ї 
окремої механізованої 

бригади Збройних сил 
України Олексій Гуменюк 
прослужив у зоні АТО 
понад рік. Так склалося, 
що після закінчення 
Дніпропетровського 
університету 
залізничного транспорту 
старовижівчанин 
прийшов працювати 
на Придністровську 
залізницю, тож жив і 
працював у Дніпрі. 

31 липня 2014 року його мобілі-
зували. Відтоді мама Світлана Дави-
дівна втратила спокій. «Де він? Що з 
ним? Чи не поранений?» – прокида-
лася та засинала лише з такими три-
вожними думками. Та й сном було 
важко назвати той стан, коли думка 
думку наздоганяла.

– У той час стрічка новин в інтер-
неті та на телебаченні супроводжу-
вала мене всюди, – згадує Світлана 
Гуменюк. – Коли дивилася сюжети 
з передової, серед військовослуж-
бовців очі все шукали рідне облич-
чя сина. Він телефонував рідко, за-
спокоював, мовляв, усе гаразд, але 
де перебуває, не казав.

Якось Олексій розповів матері, 
що в них були волонтери з Кривого 
Рогу, спілкувалися, привезли торт. 
У маминій пам’яті зринули кадри 
з-під Дебальцевого, які нещодав-
но бачила по телевізору: розбитий 
міст, два треки для бойових машин, 
на перед ньому плані один зі стар-
ших бійців розповідає про візит 
волонтерів і торт, який вони при-
везли. Ще тоді їй здалося, що поза-
ду цього солдата нібито її Олексій. 
Перелопатила весь інтернет і від-
шукала знайомий сюжет, почала 
переглядати – справді на задньому 
плані в кадрі упізнала сина: він сто-
яв з автоматом у руках. Ось він бере 
бінокль, усміхається, ніби теж відчу-
ває, що мама його бачить.

– Так завдяки криворізьким во-
лонтерам я довідалася, де він слу-

Таня Должко, до якої відчула велику 
довіру й симпатію та почала з нею 
листуватися.

– Спочатку відправляла через 
Таню з Італії посилки з куртками, 
одіялами, подушками суто для вій-
ськовослужбовців на передовій, 
потім – ліки, памперси – у госпіталі 
в Запоріжжя, Артемівськ, у Кропив-
ницький – в онкодиспансер, де ліку-
ється дружина нашого бійця, вкрай 
потрібні речі – для переселенців 
зі сходу України тощо, – каже моя 
співрозмовниця. – У затурцівську 
школу-інтернат поїхала постіль. 
Звичайно, перевізники не хочуть 
брати передачі безплатно, за кожне 
місце – десять євро, тож старалася 
так набивати мішки, щоб аж тріщали. 
Деякі речі доводилося прати, прасу-
вати вдома, а це зайві витрати води, 
електроенергії, що в Європі дуже до-
рого, тож, щоб не виникало непоро-
зумінь із роботодавцями, нині стара-
юся вибирати якіснішу гуманітарку. 
Приємно, коли бачиш на фото, яке 
мені висилає Таня на підтвердження 
того, що потрібна річ знайшла ново-
го господаря, скажімо, солдата або 
когось із його родини. Дуже врази-
ла світлина, на якій двоє дітей із Ко-
вельського району, які після загибе-
лі в АТО батька залишилися з мамою. 
Тетяна Должко завжди старається 
поінформувати, куди і яку допомо-
гу відправили волонтери з того, що 
надходить від нас. А коли відчуваєш 
ефективність своїх старань, хочеть-
ся докладати ще більших зусиль до 
справи, за яку взявся і за якою сто-
ять долі конкретних людей.

За порівняно короткий термін 
Світлана Гуменюк відправила з Іта-
лії в Україну більш як півтори тонни 
гуманітарного вантажу. У цій хоро-
шій справі їй допомагають друзі-
італійці, яких знає вже 15 років, а ще 
такі ж заробітчанки, як сама: україн-
ки Тетяна Посполітак, Аня Хандись, 
Надія Азябіна, білоруска Наталя 
Шумська. Але траплялися й такі, що 
казали: «Навіщо тобі волонтерство, 
адже син вже давно повернувся з 
передової?!». Не зрозуміти, мабуть, 
їм, що світ живе добром.

ТАНЦЮВАЛА У ХРАМІ – 
ВІДІБРАЛО НОГИ

ку ступити. Та спиртне поволі брало 
своє, страх минав, натомість прихо-
дила якась дика свавільна енергія. 

Прогулянок церковним по д-
вір’ям виявилося замало, відтак у 
хід пішла відмичка, яку завжди но-
сив при собі Жорик (це й не дивно – 
три строки відмотав за крадіжки). 
П’яниці ввалилися до храму. Люська 
пішла оглядати церкву, шарпаючи 
хоругви й корчачи гримаси святим 
образам. 

– Овва! Я тут ще й не була ніколи! 
Цікаво, а що ж мені за це буде, га? 
Що буде за те, що прийшла сюди, у 
вашу святиню нетвереза і з дружка-
ми? – вона зухвало заглядала в очі 
святим. – Андрюха, врубай музику! 
Танцювати хочу!

– Люсь, може, підемо звідси? 
Щось мені ніяково... – Вітка аж 
зблідла. 

Та подругу зупинити вже було 
годі. Вискочивши на амвон, вона 

Віта померла під час пологів. 
Андрюха потрапив у автомобільну 
катастрофу, а Жорика зарізали десь 
на зоні...

Люська ж жила собі в своє задо-
волення. Якось навіть заміж «схо-
дила». Ростила двох донечок, тобто 
вони самі росли, бо мама за гуль-
ками не мала часу на виховання 
дітей. Про те, що накоїла у церкві, 
й думати забула. І як склалася доля 
тих, хто був тієї ночі з нею, не знала, 
бо виїхала з рідного містечка. А яко-
їсь днини... не змогла встати з ліжка. 
Лікарі розвели руками – параліч, 
мовляв, скажи спасибі, що жива й 
при пам’яті. Мов кадри з кінофіль-
му, майнули у голові фрагменти тієї 
дикої оргії, що влаштувала колись 
із друзями. Згадала й те, як кричала 
кудись у височінь: «Де ж твоя кара, 
Боже?!». От тобі кара: танцювала в 
храмі – й відібрало ноги. «Ліпше б 
я вмерла! Це ж усе життя доведеть-
ся бути прикованою до ліжка...» – 
слізьми вмивалася. 

Так, хвороба й неповносправ-
ність – набагато гірше, ніж смерть. 
Лежати, як поліно, й бачити, що 
заважаєш іншим жити... А ще гір-
ше – знати, що за твої гріхи відпо-
відатимуть діти. Доля обох доньок 
Люсі не склалася. Одну покинув чо-
ловік з трьома дітьми, а друга пові-
ялася десь світами, як та Шевченко-
ва Катерина, за якимось капітаном. 
Кажуть, спилася й пропала...

жить, – провадить Світлана Гуме-
нюк. – Це було ще задовго до подій, 
які розгорнулися у дебальцевсько-
му котлі.

«НОБЕЛІВСЬКА» 
ПРЕМІЯ ДЛЯ МАМИ

– А з чого, власне, почалося 
ваше волонтерство? – запитую в 
Світлани Давидівни.

– Коли син ішов у АТО, ми ку-
пували йому в дорогу окремі речі. 
Олексій зателефонував, подяку-
вав за турботу і сказав, що деякі 
з них зайві. Запитав, що з ними 
робити. «Віддай комусь», – відпо-
віла. «Клас!» – почула в телефоні. 
Ця фраза та інтонація, з якою син її 
вимовив, була для мене найвищою 
нагородою, ніби Нобелівською пре-
мією. Потім Олексієва сестра Алла 
та дружина Аня відсилали йому 
спальник, всередину поклали кіль-
ка шоколадок. «Дівчата, – кажу, – їх 
же там багато, на всіх не вистачить, 
краще б ви звичайних барбарисок 
насипали солдатам».

А коли Олексієві однокласни-
ки у Старій Вижівці довідалися, що 
хлопець у зоні АТО, почали допо-
магати, хто чим може. З музичної 
школи передали йому і побрати-
мам цукерки, Катя Саварин – ящик 
печива, підприємець Владислав 
Зінчук – відро меду, Ірина Грибін-
чик – лісові ягоди до чаю. Сусіди 
Павлови, Антонюки, Шабати несли 
сало, гроші на білизну, шкарпетки 
тощо. Світлана Сливка з Дубечного 
передала нашим солдатам дитячі 
малюнки, що стали для них своє-
рідними оберегами. Кілька разів 
Світлана відправляла посилки в 
Артемівськ, де служив тоді її син. 
А Алла з Анею та її мамою постійно 
готували та відправляли з Дніпра на 
передову домашні страви: і пиріж-
ки, і котлети, і голубці... А ще навіду-
валися в клініку, куди доправляли 
поранених військово службовців, 
розшукуючи бійців зі Старовижів-
ського району.

Півроку чекала Світлана Гу-
менюк на батьківщині, поки син 
прийде у відпустку. А згодом була 

з особистого архіву

втяла такого рок-н-рола, що по-
заздрили б і світові зірки танцю. 
Заправившись черговою дозою 
оковитої, «дослідники» продовжи-
ли обстеження церкви. Люську по-
тягнуло подивитися, що ж там таке 
за Царськими воротами й чому ж 
таки туди не пускають жінок. Уже 
навіть чоловікам здалося, що це 
занадто. 

– Люсь, не йди, гріх же... – Андрій 
несміливо потягнув її за рукав. 

– І це ти мені кажеш про гріх?! Ти, 
грабіжник і розбишака?! Не сміши. 
Більше, ніж ми, нагрішити вже не 
можна. Я ж забрала тебе в дружини! 

Люся почимчикувала у вівтар – 
місце, куди жінці заборонено й но-
гою ступати. Вискочивши на пре-
стол, реготала: 

– Ну де ж, Боже, твоя кара?! Чи 
не бачиш, як я тут грішу?

...Минуло кілька років. У міс-
течку ніхто так і не довідався про 
те, що діялося тієї ночі в храмі. Не 
забули тільки ті, хто був учасником 
оргії. Найбільше переймалася Віт-
ка – вона вдало вийшла заміж, уже 
чекала на дитя й дуже боялася, аби 
нічого не трапилося. 

змушена повернутися в Італію, де 
працює вже багато років.

СВІТ, ЩО ЖИВЕ 
ДОБРОМ

– Це був лютий 2015 року, – роз-
повідає Світлана. – Після служби 
в церкві отець Роман Шимон ого-
лосив, що в одному зі львівських 
жіночих монастирів проживає 28 
дівчаток-підлітків, усі вони сироти, 
вивезені із зони АТО, і потребують 
гуманітарної допомоги, дав нам 
адресу обителі, і ми, вихідці з Украї-
ни, вислали до Львова першу посил-
ку, потім другу... Це були одяг, взут-
тя, постіль. Навіть біжутерія – нехай 
діти порадіють! Назустріч мені пішли 
навіть у харитасі, тобто італійському 

пункті допомоги нужденним, до-
зволили вибрати найкращі речі для 
українських біженців.

– Коли ти, ніби заведений, роз-
почав робити якусь добру справу 
на зразок волонтерства, то важко 
зупинитися. Це я відчула на собі і 
зрозуміла, коли із Сицилії, де нині 
живу і працюю, пішли в Україну двічі 
на місяць посилки за посилками, – 
зізнається Світлана Давидівна.

З часом вона вийшла на волон-
терів із Луцька, об’єднаних однією 
метою, з громадської організації 
«Волинь SOS», що надає адресну 
допомогу українським воякам, 
сім’ям загиблих і поранених, пере-
селенцям. На фото в інтернеті Світ-
лані впала з око тендітна панянка 

колаж
 ВН

Навіть після повернення сина з війни 
Світлана Гуменюк продовжує волонтерити
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Якщо ви починаєте виступ на турнірі, думаючи, що його виграє хтось інший, у вас серйозна проблема. 
Марія Шарапова
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  Вадим ПАНАФІДІН
Фото автора
Луцьк

СПОРТ ВЕЛИКИХ ДОСЯГНЕНЬ –
ДЛЯ СИЛЬНИХ ДУХОМ

краса і силазмагання

сталеві м’язи 

У Луцьку безплатно 
тренують людей з 
вадами здоров’я. 

Сила їхнього духу вражає 
та надихає. А ще, кажуть 
спортсмени, змінює погляд 
на життя.

«Зайшовши в спортзал, усі стають 
рівними, незалежно від соціального 
статусу чи фізичних можливостей. 
Тут ми – одна команда», – розпо-
відає заслужений тренер України з 
пауерліфтингу, старший тренер ме-
режі фітнес-центрів «Інтер Атлети-
ка», тренер-викладач Волинського 
регіонального центру інвалідного 
спорту «Інваспорт» Олег Хом’як.

Серед його підопічних – чоловік, 
що втратив руку, хлопчина із хворо-
бою Дауна, жінка, яка з народжен-
ня без ніг, сліпі та слабозорі. Поряд 
із людьми з фізичними вадами в 
спортзалі тренуються й інші жителі 
Луцька.

Олег Хом’як працює у залі з 
2005-го. Тоді й з’явилися тут перші 
відві дувачі з інвалідністю – батько з 
сином Анатолій та Вадим Гречки, які, 
маючи вади зору, нині є чемпіонами 
світу.

«Відтоді минуло чимало часу, 
сьогодні Анатолій Гречко – двора-
зовий чемпіон світу, призер чем-
піонату Європи, Всесвітніх ігор, 
заслужений майстер спорту, оди-
надцятиразовий чемпіон України, 
рекордсмен України та світу. Йому 
майже 49 років, і він далі тренуєть-
ся», – пишається тренер.

АБИ БУЛО БАЖАННЯ – 
ВСЕ МОЖНА ЗДОЛАТИ

Серед особливих спортсменів – 
волинянка Богдана Караванська без 
обох ніг. Розпочала заняття спортом 
2008-го в Ковелі.

«Пригадую, як мій перший тре-
нер запропонував просто прийти і 
спробувати важку атлетику. Лягла 
на жим лежачи – і мені сподобало-

ся. Уже з травня 2013-го розпочала 
тренуватися в Олега, – каже Богдана 
Караванська. – Головне – вірити у 
свої сили, прагнути кращого та пра-
цювати над собою. Зараз я тренуюся 
тричі на тиждень. Це дуже тішить, бо 
ти відчуваєш, що дещо можеш, і ба-
чиш, як твої результати ростуть. Це 
надихає. Головне – аби було бажан-
ня долати перешкоди. Це важливо, 
бо в нашій країні майже нічого не 
пристосовано для людей із фізич-
ними вадами, навіть бордюри всю-
ди високі. А взимку їздити самому 
нереально. Тому в залі я почуваюся 
щасливою».

ТУТ НЕМАЄ ІНВАЛІДІВ – 
УСІ РІВНІ

Тренер Олег Хом’як каже, що най-
головніше у тренуванні таких спортс-
менів – не вважати їх інвалідами.

«Ми тут усі рівні, як одна коман-
да. Дуже часто жартуємо, й жарти 
бувають «чорними». На зразок: «Бог-
дано, ти знову не перевзулася». Або 
до Олексія кажу, мовляв, щось ти 
розгубився, а він відповідає, що вже 
давно розгубився, коли руку відірва-
ло, – зізнається Олег. – Це дозволяє 
розкомплексуватися, не почуватися 
іншим, а навпаки, таким, як усі. Бу-

бачиш людину, яка не має рук чи ніг, 
вона поряд тренується, намагається 
досягати чогось, починаєш розуміти, 
що якісь життєві дрібниці, клопо-
ти, турботи – усе це неважливо. Тут 
більше починаєш цінувати життя і 
те, що маєш. Наші спортсмени роз-
повідали: коли після травми вони 
ставали інвалідами, були випадки, 
що від них відверталися друзі, а так 
не має бути. Я тривалий час навчався 
та жив за кордоном і бачив, що для 
людей з особливими потребами там 
дуже багато роблять, аби їхнє життя 
було максимально комфортним – 
від доріг і до використання різних 
машин. У нас в державі турбота про 
інвалідів на низькому рівні, тому ми 
намагаємося принаймні у спортзалі 
підтримувати та допомагати таким 
людям, разом тренуватися та радіти 
за успіхи кожного».

БРАТИ ЗА СПОРТ ГРОШІ 
– НЕ ПО-ЛЮДСЬКИ

Заняття у залі абсолютно без-
платні для людей із фізичними ва-
дами. Не важливо, чи людина хоче 
бути професійним спортсменом і 
виступати на змаганнях, чи просто 
вдосконалити себе та подолати свої 
страхи, депресії, комплекси.

«На Волині дуже мало місць, де 
люди з інвалідністю можуть вільно 
тренуватися, тому таку можливість 
надаємо ми, і підтримує нас керів-
ництво мережі фітнес-центрів «Інтер 
Атлетика», – каже Олег Хом’як. – На 
Волині трапився випадок, коли ін-
валід приїхав у спортзал на візку, а 
йому відмовилися надати послуги, 
мовляв, він своїм візком нанесе бру-
ду. Це абсурд!».

Олег Хом’як має свою команду 
Volyn Strength, яка виступає на зма-
ганнях від «Інтер Атлетики». 

«Це гуртує людей, адже, незважа-
ючи на те, чи ти здоровий, чи маєш 
вади, ми всі – команда, – наголошує 
тренер. – Торік виступали на 14 різ-
них всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях. І ми не беремо з інвалідів 
грошей, адже держава не надто дбає 
про них, а брати з них плату – це не 
по-людськи. Ми намагаємося усіляко 
підтримати таких людей, адже, попри 
свої вади, вони неймовірно сильні та 
добрі. І нам треба у них вчитися».

ває, питаю в Олексія, у якого тільки 
ліва рука, чого праву не качає, а він 
віджартовується, мовляв, затерпла. 
Це все нормально сприймається, го-
ловне – не вважати таких спортсме-
нів інвалідами, адже вони сильніші 
за багатьох здорових людей, знають 
ціну життя».

Спорт, певен тренер, є не лише фі-
зичним тренуванням, а й загартуван-
ням сили духу, моральної стійкості.

«Пригадую, як прийшов до нас 
Олексій. Після аварії минуло лише 
кілька місяців. Було помітно, що в 
людини сильна депресія. Одначе він 
подолав свої страхи і зараз є взірцем 
у залі, він – душа компанії», – пиша-
ється вихованцем тренер.

ОСОБЛИВІ 
СПОРТСМЕНИ – 
ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ

До спортсменів із вадами нові 
відвідувачі тренажерного залу став-
ляться з обережністю. А це свідчить 
про те, що суспільство не завжди 
готове сприймати людей дещо від-
мінних.

«Ті, хто приходить до фітнес-
центру вперше, з обережністю див-
ляться на інвалідів. Але минає час, і 
новачки розуміють, що тут приємна 
та дружна атмосфера, й не сором-

ляться говорити про те, що турбує, – 
каже Олег Хом’як. – Усі рівні – голов-
ний принцип, про який потрібно 
завжди пам’ятати, перебуваючи тут. 
Більше того, такі спортсмени нади-
хають тих, хто не має фізичних вад. 
От нещодавно Богдана відтиснулася 
на брусах 51 раз, усі за неї пораділи, 
оскільки не кожен таке повторить, 
а вона без ніг від народження. Тому 
до нас у зал я запрошую усіх охочих, 
адже будь-яка вада чи інвалідність 
не заважають тренуватися, удоско-
налюватися, ставати сильнішими і 
фізично, і психологічно».

ТАКІ ЛЮДИ ЗМІНЮЮТЬ 
СВІТОГЛЯД

Лучанин Андрій Томашевич у 
цьому спортзалі тренується з весни. 
Каже, що це цікавий досвід, коли по-
ряд займаються люди з обмеженими 
фізичними можливостями.

«Тут вони знаходять для себе від-
душину, адже спорт – це хороша мо-
тивація, яка надає сили жити. Ми на-
магаємося їх підтримувати морально, 
а не лише підстрахувати зі штангою. 
Це нормально, адже ми спілкуємося, 
жартуємо. Цей спортзал виховує усіх 
нас, вчить бути добрими, чуйними, 
терпеливими та трохи по-іншому ди-
витися на світ, – каже Андрій. – Коли 

АНАСТАСІЯ КОНОВАЛЬЧУК: 
«СПОРТ РОБИТЬ 
МЕНЕ ЩАСЛИВОЮ»Наполеглива й приваблива, 

старанна й відповідальна – аж 
ніяк не всі компліменти, якими 
можна нагородити лучанку 
Анастасію Коновальчук, яка нині 
закінчує університет. 

Утверджуватися в житті красуня звикла за 
допомогою спортивної майстерності та зав-
дяки неабиякій силі духу, які вже не один рік 
демонструє на світових змаганнях із кікбок-
сингу та французького боксу.

У 2013-му, виступаючи на світовому чем-
піонаті з кікбоксингу в Італії, Настя викона-
ла норматив майстра спорту міжнародного 
класу. Зараз спортсменка займається також 
французьким боксом, що називається сават. 
Останнім часом встигла двічі виступити на 
чемпіонаті світу з цього виду спорту, увійшов-
ши до трійки лідерів змагань.

Бойовими мистецтвами дівчина почала 
цікавитися давно: з 13 років займалася руко-
пашним боєм, а коли вступила до Східноєвро-
пейського національного університету, стала 
опановувати кікбоксинг та практикувати сават.

«Мене нерідко запитують, як вдається за-
лишатися гарною навіть після жорстких спа-
рингів. Усе тому, що, слава Богу, поки не було 
травм на обличчі. Звичайно, синців на тілі не 
бракує, але мої друзі до цього ставляться з 
розумінням. Щоправда батьки переживають, 
особливо мама, бо ж її донечку б’ють», – усмі-
хається Настя.

З огляду на те, що кікбоксингом займаються 
переважно хлопці, на тренуваннях дівчині до-
водиться спарингуватися здебільшого з пред-

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Луцьк

ставниками сильної статі. Та з ними вчитися 
бойової майстерності і витривалості вдається 
краще. На думку спортсменки, після спарингів 
з хлопцями уже нічого не страшно, легко пере-
магати на рингу будь-яку суперницю.

Тримати себе у формі спортсменці вдаєть-
ся завдяки систематичним тренуванням тричі 
на тиждень. А ще вона щодня бігає. У цій спра-
ві в дівчини не буває вихідних, а про шкідливі 
звички взагалі не йдеться.

Олег Хом’як тренує 
сімох спортсменів із 
фізичними вадами

У залі Богдана Караванська почувається щасливою

У відповідь на запитання, чи трап лялося 
застосовувати бойові навики у повсякденно-
му житті, дів чина зізнається, що й таке бувало, 
хоча і нечасто. У конфліктних ситуаціях Настя 
завжди шукає можливість розійтися мирно, 
а застосування сили вважає найгіршим аргу-
ментом у перепалці. Проте усі суперечки, що 
бували в житті спортсменки, закінчувалися 
добре, принаймні для неї.

«Як і будь-яка дівчина, я люблю гарно одя-
гатися, купувати космети ку, хоча й не вважаю 
це найважливі шим у житті. Тому на такі речі 
не витрачаю надто багато грошей. Голов не – 
природна краса, а не те, що ми з собою роби-
мо. Насправді чимало грошей витрачаю на 
спортивні речі, наприк лад, кросівки. Взуття 
часто рветься через великі навантаження, бу-
ває, і щомісяця купую нові. Окрім того, багато 
витрачаю на придбання спортивного одягу, 
кап для зубів та іншої потрібної екіпіровки», – 
ділиться спортсменка.

Спорт давно став стилем життя Насті, про-
те вона не обмежується лише цим. Дівчина 
добре вчиться, досконало знає англійську, 
тому вільно спілкується зі спортсменами з ін-
ших країн, а у вільний час ділиться знаннями 
з іноземної мови з колегами.

«Жодного секрету успіху немає. Потріб-
но постійно тренуватися, робити це завжди, 
хай де ти є. Голов не – бажання. Коли воно є, 
можна досягнути будь-якого результату. Саме 
тому спорт робить мене щасливою і завжди 
впевненою у собі».

Спорт давно став 
стилем життя Насті

з особистого архіву

ЛОВИСЯ, РИБКО, 
ВЕЛИКА Й МАЛЕНЬКА
Шацький район

Традиційні обласні змагання «Кубок 
Світязя – 2017» із зимової риболовлі від-
булися на озері Світязь.

Як пише «Район. Любомль», змагалися 
26 команд, а це 78 учасників з усієї Волині.

Володарем кубка стала команда «Пі-
рат» із села Світязь, чий улов заважив 
2035 грамів. Друге місце посіла команда 
«Делівері» з Ковеля, її учасники виловили 
у Світязі 1625 грамів риби. Третє місце – у 
команди «Академія» з Луцька із 1260 гра-
мами спійманої риби. Найбільшу рибу – 
плотву завважки 160 грамів – упіймав Ві-
талій Савош зі Згоран.

atm
hunt.ru

atm
hunt.ru

Перемогли «Пірати» зі Світязя

Світязька рибка – смакота!
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  Юрій КОНКЕВИЧ

ЛУЦЬКИЙ АРБІТР 
ОТРИМАЛА 
СЕРТИФІКАТ ФІФА

Після навчання на семінарі для арбіт-
рів Екстра-ліги з футзалу арбітр Олена 
Хомич повернулася до Луцька у статусі 
арбітра ФІФА. Відтак Олена тепер може 
обслуговувати міжнародні поєдинки з 
футзалу. 

СПАРИНГИ «ВОЛИНІ» 
У КАМ’ЯНИЦІ

«Волинь» – ФК «Миколаїв» – 2:0 
(Пет ров, Діденко).

«Волинь» – МФК «Земплін Михай-
ловце» (Словаччина) – 4:0 (Діденко – 2, 
Дудік, Могіль).

«Волинь» (юн.) – ФК «Минай» – 3:3 
(Котюн, Могіль, Тракало). 

«Волинь» (юн.) – «Севлюш» – 3:0 
(Міха, Шандрук, Могіль).

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» 
ГАЛЬМУЄ

Після значної паузи в чемпіонаті Су-
перліги «Волиньбаскет» вирушив на два 
виїзні поєдинки й обидва програв: «Чер-
каським мавпам» – 58:79, а «Будівель-
нику» – 48:80. Після 22 матчів «лицарі» 
йдуть десятими в турнірці, випереджаю-
чи «Політехнік» тільки на один заліковий 
бал. Саме з ним «Волиньбаскет» зіграє 
найближчий поєдинок 9 лютого. 

СТЕПАНЮК ГРАТИМЕ 
В ІНДОНЕЗІЇ

Вихованка волин-
ського волейболу Анна 
Степанюк дебютувала 
в індонезійській лізі. 
Відтепер вона висту-
патиме за тутешній 
клуб Jakarta Pertamina 
Energy. Після успішної 
кар’єри в «Континіум-
Університет» Аня по-
грала в бакинському 
«Азерйолі», а потім – у 
турецькому «Самсуні». 

коротко

дочекалисяноги в руки

чемпіон

ЮРІЙ РУСЮК: «ФІНІШ У МАРАФОНІ 
ЧАСТО ПРИРІВНЮЄТЬСЯ ДО ПОДВИГУ»

ВОЛИНСЬКІ ЛИЖНИКИ 
ВИРВАЛИ ПЕРЕМОГУ 
Закарпатська область 

Волинські спортсмени на змаганнях 
із лижного туризму в загальному 
підсумку завоювали перше та друге 
місця. Замкнула трійку лідерів 
команда Закарпатської області. Кубок 
України з лижного туризму відбувся 
26-29 січня в Ужгороді.

Волинь представляли дві збірні коман-
ди: доросла у складі вихованців Центру 
туризму Миколи Гейне, Івана Гаця, Софії 
Варинюк на чолі з інструктором Волин-
ського центру туризму, майстром спорту 
України Олександром Оришком, та юніор-
ська – Деонисій Семенюк, Максим Патута, 
Сергій Слонюк, Анастасія Батко, Катерина 
Каченюк та Дмитро Охоцький.

Першого дня змагань на чотирикіло-
метровій смузі перешкод в особистому 
заліку серед чоловіків переміг Олек-
сандр Оришко, а серед жінок – Софія 
Варинюк, учениця ЗОШ І-ІІ ступенів села 
Промінь Луцького району, яка виконала 
норматив кандидата у майстри спорту 
України.

На дистанції «Лижного маршруту» 
команди долали восьмикілометровий 
шлях пересічною лісовою місцевістю із 
численними етапами. Найкращий час 
показала доросла команда Волині, третє 
місце – у юніорів. На короткій дистанції 
третього дня обидві волинські команди 
стали лідерами.

попутного вітру! 

Волинський обласний ліцей з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою днями отримав 
сучасний спортивний комплекс із 
новим обладнанням та інвентарем. 
Ліцеїсти відтепер тренуватимуться 
у залах для єдиноборств, занять 
хореографією, ігровому залі та 
басейні.

Як розповів начальник ліцею Павло 
Боснюк, будували спорткомплекс ціле 
десятиліття в кілька етапів. Загалом про-
ект разом з інфраструктурою вартував 
29 мільйонів гривень. Залучали для цьо-
го кошти державної освітньої субвенції. 
Виконували будівельні роботи спеціа-
лісти ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

У залі для єдиноборств одночасно 

ЛІЦЕЇСТИ ОТРИМАЛИ 
СУЧАСНИЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Стаєр Юрій Русюк у 2016 
році здобув чимало 
перемог і призових місць на 

марафонських та півмарафонських 
дистанціях. Найвагомішими 
стартами спортсмен вважає 
перемогу на Ковельському 
півмарафоні, який був водночас 
чемпіонатом України, і виступ на 
чемпіонаті Європи. 

– Там було особливо важко бігти. І кон-
куренція в Амстердамі була сильна, і далася 
взнаки втома після насиченого весняного се-
зону, – пригадує Юра. 

Минулий рік Русюк закінчив п’ятим місцем 
на марафоні в Дубліні з персональним рекор-
дом і нормативом для участі в чемпіонаті світу-
2017. 

– Легкою атлетикою почав займатися у 
школі. Перший тренер Леонід Мізернюк пра-
цював зі мною у спортивній ходьбі, – розпо-
відає Юрій «Волинським Новинам». – А після 
першого курсу навчання в СНУ я переключив-
ся на біг. Виступив на чемпіонаті України на 
п’ятикілометрівці, показав непоганий час, тому 
перейшов повністю на довгі дистанції. Перший 
марафон пробіг у Києві, заледве добіг до фіні-
шу. Вже й сідав, і стояв на останніх кілометрах, 
але таки фінішував. 

– Було таке, що не добігав?
– Марафонських дистанцій у кар’єрі маю 

понад десять, і не впорався тільки раз. Два 
роки тому перед стартом у польському Дебно 
перехворів і на фініші сил забракло. 

– Ти живеш у Шкліні. Де тренуєшся вдо-
ма?

– Виручає траса. Але не львівська, а зі 
Шкліня на Торчин. Автівок багато немає, повіт-
ря чисте, місцевість горбиста. Для підготовки 
до марафону то майже ідеальні умови. 

– Як батьки до твого захоплення поста-
вилися?

– Дуже позитивно, і я вдячний їм за це. Бо 
на початках були ситуації, коли мені треба було 
допомогти на збори поїхати.

– Ти часто бігаєш за кордоном на ко-
мерційних стартах. Такі пробіги збирають 
десятки тисяч учасників і є прибутковою 
справою для організаторів. Чому в Україні 
ще немає такої кількості учасників?

– Ми ростемо, щороку кількість учасників 
збільшується. Хоча ніде правди діти – в Європі 

марафону в Ковелі. Це додало впевненості. 
Крім того, трохи змінили систему підготовки 
з тренером Андрієм Булковським. Дуже задо-
волений п’ятим місцем у Дубліні й часом, по-
казаним на цьому марафоні. Це поки що най-
кращий результат у кар’єрі. 

– Скільки триває підготовка до мара-
фонського забігу?

– Класично це триває 3,5 місяця. Якщо на-
весні відбігав і готуєшся на осінній старт, то це 
вже два місяці. У проміжку між цими марафо-
нами я ще бігаю півмарафони чи інші старти, 
аби перевірити готовність, тримати себе в 
тонусі. До марафону треба тримати так зва-
ний «об’єм» – пробігати щотижня не менш як 
150-170 кілометрів. Ну й не забувайте, що від-
повідне харчування мусить бути. З набутим до-
свідом це вже легше робити. 

– До старту можеш передбачити, як тобі 
вдасться пробігти?

– Це можна передбачити ще на тренуван-
нях. Якщо вдається тримати темп, то в марафо-
ні я упевнений. 

– Для багатьох легкоатлетів головний 
старт 2017 року – це чемпіонат світу в Лондо-
ні. На марафоні у Дубліні ти показав час, який 
дозволяє кваліфікуватися в Англію. Цього 
достатньо, чи потрібні ще якісь умови?

– Варто пробігти ще швидше, аніж за 2.16.16 
год. Планую це зробити на двох найближчих 
марафонах, один з яких відбудеться 23 квіт-
ня в Лодзі. Але ще невідомо, хто із провідних 
українських стаєрів включить чемпіонат світу 
в свій сезонний графік. Участь чи не участь у 
ЧС з’ясується в кінці травня. 

– Який найважчий марафон довелося 
бігти?

– Напевне, у польській Познані. Два роки 
тому восени це було. Завершальні три кіломе-
три провів, наче на автопілоті. 

– Про що думаєш, коли біжиш?
– Здавалося б, це довга дистанція, а 42 кіло-

метри пролітають дуже швидко. Якщо готовий 
до старту, то марафон проходить, наче один 
момент. На дистанції може промайнути думка 
про те, коли прийде момент найбільшої втоми, 
коли треба додати. Чесно кажучи, важча під-
готовка до марафону, ніж самі змагання. Якщо 
добре потренувався, то кілометри миготять – 
перший, десятий, тридцятий...

– Чи включив у свій графік на 2017-й 
Луцький півмарафон?

– Обов’язково! Це домашні змагання, тому 
планую бігти в Луцьку.

на півмарафони й марафони збираються на-
товпи спраглих до спорту. Звісно, там блискуча 
організація. Спорт популяризується, постійна 
реклама здорового способу життя. У нас, якщо 
хтось бігає, то можуть і пальцем показати, бу-
цімто несповна розуму. А там людину часто ці-
нять не за тим, скільки в неї у кишені, а чи може 
вона пробігти марафон. Родинами приходять 
уболівати за своїх, адже фініш після 42 кіломет-
рів часто прирівнюється до подвигу. Можемо 
тільки мріяти про таке ставлення до спорту, до 
власного здоров’я. У нас же поки люди дума-
ють, як вижити, а не як вдосконалити власне 
тіло. 

– Щоби взяти участь у марафоні чи пів-
марафоні, ти реєструєшся, сплачуєш вне-
сок...

– Так, але останнім часом мене почали 
запрошувати за кошти організаторів. Якщо 
спортсмен потрапляє в когорту найсильніших, 
він уже слугує рекламою для участі в ньому ти-
сяч бігунів. Тому найсильніших, тих, хто пока-
зує стабільні результати, запрошують за кошти 
організаторів. Що більша кількість зіркових 
учасників, то вищий статус змагань, напри-
клад, марафонам надають «срібний» чи «золо-
тий» рівень. Що вища конкуренція, то більша 
увага та привабливість пробігів. 

– Минулий рік був вдалим для тебе. Які 
причини злету результатів? 

– Розпочав із чемпіонату України з пів-

Юрій Русюк на фініші 
марафону в Майнці

fl a.volyn.ua

Легкоатлетична команда Волинської області 
успішно виступила на Командному чемпіонаті 
України у приміщенні, який 27-28 січня відбувся 
в Запоріжжі. У легкоатлетичному манежі 
«Запоріжсталі» волинські атлети були першими в 
трьох видах програми.

Першого дня змагань просто-таки тріумфували 
наші скороходи. У спортивній ходьбі на 5 000 м увесь 
п’єдестал був волинським. Виграв захід Олексій Каза-
нін. Його результат – 19.54.27. Другим на фініші був Вік-
тор Шумік, третім – Дмитро Собчук. Ще двоє волинян у 
чільній десятці – Ігор Сахарук та Андрій Синдюк. 

У жінок аналогічну дистанцію виграла наша Олена 
Мізернюк (22.48.58). Другою була Марія Філюк, а в юної 
Юлії Котик – восьме місце. 

Зовсім трохи не вистачило Сергію Березюку на 
дистанції 1 500 м, аби сягнути призових місць. Півтори 
секунди наш атлет програв третьому місцю і з резуль-
татом 4.02.53 посів четверте. У цьому ж забігу Микола 
Пацула був восьмим, а Влад Шитлюк – десятим із 16 
бігунів. 

А от другого дня чемпіонату Березюк таки домігся 
свого на 3 000 м. Сергій фінішував другим на відстані 
однієї секунди від першого місця.  

Справжнім бенефісом нашої команди стала чоло-
віча естафета 200+400+600+800 м. Анатолій Синян-
ський, Данило Даниленко, Олексій Мацкевич та Євген 
Гуцол перемогли просто-таки в «одні ворота». 

У підсумку в збірної Волині – 12-те загальноко-
мандне місце з-поміж 26 збірних. 

ВОЛИНЯНИ УСПІШНІ 
НА КОМАНДНОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
  Юрій КОНКЕВИЧ

  Іван САВИЧ
Луцьк

можуть тренуватися до 30 спортсменів, 
для важкоатлетів – шість помостів, а ще 
тут є професійний ринг для боксерів. 
Найбільший за площею – зал для спор-
тивних ігор, у якому є по два футбольні, 
волейбольні та баскетбольні майданчи-
ки, навчально-пожежна вежа та скеле-
дром заввишки 12 метрів. 

Гордість спорткомплексу – плаваль-
ний басейн завдовжки 25 метрів на чоти-
ри доріжки. Його обігрівають за допомо-
гою сучасних теплових насосів.

– Це вперше у нашій області. Ефект 
від цих насосів досить великий і стано-
витиме десятки тисяч гривень економії 
на місяць. Улітку басейн працюватиме 
майже без задіяння котельні, – пояснив 
Павло Боснюк.

Загалом спорткомплекс може одно-
часно вмістити 250 осіб. Нині ж у ліцеї на-
вчається 540 юнаків та дівчат.

Іван Савич

Спорткомплекс може одночасно вмістити 250 осіб

vctse.lutsk.ua
Facebook Анни Степаню

к
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Розмовляють дві подруги:
– Чому деякі жінки не носять дорогих 

перснів, сережок?
– Тому що вийшли заміж із любові.

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

Справжній китаєць у житті має зробити 
три речі: кеди, айфон і телевізор.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Невісточко, ти скотину вже погоду-
вала?

– Ні, мамо, ваш синок ще спить!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вирішила приготувати м’ясо у вині. 
Після другої пляшки взагалі забула, що 
роб лю на кухні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Презерватив – унікальна річ: створе-
ний людьми для людей проти людей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сільська дискотека. Хлопець підходить 
до дівчини:

– Танцюєш?
– Ні!
– Чудово, пішли трактора допоможеш 

попхати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Дівчино! Можна вас на хвилинку?
– Слабак.

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

– Мамо, я йду гуляти!
– З ким ти йдеш? А де ви гулятимете? 

Ти коли повернешся додому? А на чому 
поїдеш?

– Тату, я йду гуляти!
– Добре.

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

Завжди мріяв навчитися красиво го-
ворити, пов’язувати слова в гармонійний 
текст, лаконічно розкривати свої думки, 
але...е... коротше... якось нє.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У під’їзді не було дівчат, тому бабці на 
лавочці називали проституткою двірника.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А ти бігаєш вранці?
– Так... По квартирі, з криками: «Холєра, 

я проспав!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Знаєш, чим жінка відрізняється від 
собаки?

– Чим?
– Собака не гавкає на хазяїна.

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

В автобусі сидить чоловік з чаркою го-
рілки. До нього підходить контролер:

– Пане, за проїзд!
– О, точно, за проїзд!

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

У барі чоловік підійшов до дуже п’яного 
молодика й каже:

– Що ж ви так багато п’єте, адже, за 
статистикою, через пиятику вмирає кожен 
п’ятий киянин!

– Мені пофіг, я зі Львова. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік телефонує тещі:
– Заберіть свою дочку до себе. Ми про-

жили з нею тільки місяць, а я уже не можу!
Теща:
– Вибач, зятю, після 14-ти днів вироб-

ник товар назад не приймає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Сьогодні я убив п’ять мух, –  розпо-
відає Вовочка мамі. –  Двох самців і трьох 
самок...

–  А як же ти визначив їхню стать?
–  Дві сиділи на пивній пляшці, а три на 

дзеркалі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, а як ми з’явилися на світ?
– Нас створив Господь.
– А тато сказав, що ми пішли від мавп.
– Ну, я тобі про своїх родичів розпові-

даю, а тато – про своїх.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Алкоголік Микола довго не міг зрозу-
міти, як коти п’ють молоко, поки не розлив 
на підлогу чекушку.

Жартівливий гороскоп на 2 – 8 лютого

купи-продай

Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр 
11 квітня 1962 р.
Депутат Волиньради
Нині найкращий час для 
початку нових проектів. 
Чудовий період для 
очищення організму та дієти. 

В особистих стосунках можливі зміни. У 
який бік – вирішувати вам. Зорі радять не 
лихословити.

Телець (21.04 – 21.05)
Тетяна Мялковська 
26 квітня 1970 р.
Художниця
У вас відкриється друге 
дихання. Активно 
попрацюйте. У роботі та 
спілкуванні з друзями будьте 

раціональні та стримані. Зірки радять 
виявляти ініціативу, але без тиску на тих, 
хто поряд.

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Ющук 
7 червня 1986 р.
Міський голова Любомля
Спілкуйтеся лише з тими 
людьми, які не викликають 
у вас негативу. Оцініть свої 
ресурси, перш ніж взятися за 

нову роботу. В особистих стосунках важливо 
приділяти більше уваги партнерові.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради
Цього тижня візьміться за 
ті справи, які принесуть 
користь у майбутньому. 
Сприятливий час для 

планування далеких поїздок, організації 
подорожей. Тиждень приготує для вас дуже 
багато завдань. Сконцентруйтеся.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Чорнуха 
25 липня 1978 р.
Гендиректор ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
У діловому житті очікують 
успішні домовленості. 
Уникайте сварок. 

Запасіться терпцем та мудро ставтеся 
до життєвих ситуацій. Перестаньте 
хвилюватися через дрібниці. Зосередьтеся 
на роботі. 

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Не беріться в цей час за 
розв’язання важливих 
питань. Вам пощастить – 
колеги візьмуть на себе 

частину обов’язків. Не забудьте про слова і 
жести подяки. Будьте ввічливим!

Терези (24.09 – 23.10)
Микола Полюляк 
4 жовтня 1990 р.
Баскетболіст
Доведеться понервувати 
через незакінчені справи 
своїх домочадців. Але зорі 
прихильно зустріли звістку 

про ваше повернення в рідний гороскоп. 
Кидайте – влучите!

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш 
27 жовтня 1961 р.
Директор «Волинської 
регіональної  дирекції»  
Нацтелерадіокомпанії 
Рішення можуть бути 
радше спонтанними та 

імпульсивними, ніж запланованими й 
передбачуваними. Намагайтеся не брати 
участі у важливих заходах, щоб своєю 
поспішністю і необачністю не наламати дров.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Тележурналістка
Емоції заважатимуть мислити 
раціонально. Зберігайте 
спокій. Важливо не втрачати 
самоконтролю. Це допоможе 

уникнути конфліктів. Давні образи 
та гнів заважатимуть роботі. Відпустіть 
ситуацію.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Вам треба змінити щось 
у житті. Зробіть ремонт 
регламенту, перестановку 
фракцій. Нині саме той час, 

коли краще повністю зануритися в роботу. 
Не варто залишатися на самоті. Зустрічі з 
друзями підуть на користь.

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Надмірна ініціативність 
може зашкодити стосункам з 
колегами. Не будьте занадто 
самовпевненими. Ухвалюйте 

виважені рішення. Зірки радять узяти тайм-
аут у справах та більше часу присвятити 
собі.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Вимагатимете більшого. 
Зорі натякають на візити 
непроханих Юпітерів та 

Зевсів. Риби плаватимуть в очікуванні змін 
поміж Сциллами та Харибдами.  Резерви 
терпцю знижено. 
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Телефон для оголошень 066-163-03-15

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, 
приміщення міжрайбази в Камені-Каширському. 
Тел. 097-290-74-94. 

 Продам однокімнатну квартиру (40,3 м2) у м. 
Ківерці, вул. Шевченка (індивідуальне опалення). 
Тел. 066-533-34-63. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. Тел.: 066-299-23-28, 
097-116-35-35.            

 Продам приватизовану земельну ділянку 0,18 
га у смт Демидівка Рівненської області (є стара 
хата, сад, криниця, поряд усі комунікації, 7 км від 
бази відпочинку «Хрінники»). Тел.: 095-155-46-
03, 098-653-26-40.

 Продам хату в с. Острожець Рівненської обл. 
(13х7 м, дерев’яна, район лікарні, 15 соток землі, 
газ, вода, 4 кімнати, кухня, льох у хаті), або 
обміняю на квартиру в Луцьку. Тел. 050-750-72-32. 

 Продам  будинок у с. Брище, ковельський 
напрямок (73 кв. м, цегла, євровікна, усі 
вигоди, надвірні споруди, літня кухня, газ, 0,10 
га, залитий фундамент на ще одну кімнату 

і розширення кухні). Тел.: 098-875-29-58, 
063-823-91-22. 

 Продам цегляний будинок у с. Пугачівка 
Рівненської області (28 км від Луцька, є 
всі надвірні споруди, хлів, підвал, газ, 1 га 
приватизованої землі). Ціна за домовленістю. 
Тел. 097-045-42-87. 

 Продамо саджанці великоплідної малини 
та інших плодових. Висилаємо поштою по 
всій Україні. Замовте безплатний каталог за 
тел.: 067-629-94-55, 099-374-58-10. Сайт: 
titovchp.uaprom.net

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідропідсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67, Валерій. 

 Продам землю під забудову. Село Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 20 
соток, 5 хв до міста, неподалік парк Слов’янський. 
Ціна – за домовленістю. Можливий обмін. Тел.: 
096-695-78-85, 095-360-48-20, Вадим.

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, 
жалюзі, рулонні штори, захисні ролети, москітні 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 В ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» Р/Р № 26003060513367

сітки. Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Куплю автомобілі вітчизняного та іноземного 
виробництва (будь-які, не розмитнені). 
Тел.: 066-770-92-43, 050-242-02-44.

 Куплю насіння багаторічних трав, конюшини. 
Тел.: 050-140-55-14, 068-636-40-36. 

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород колишнього Радянського 
Союзу, імперські, а також антикварні предмети. 
Гарантую анонімність та хорошу ціну. Тел.: 063-
034-72-27, 098-308-88-47.

 Куплю намисто (буси), речі старовини, 
годинники, радіодеталі СРСР, плати й іншу 
радянську апаратуру. Тел. 096-364-62-03. 

 Кафе «Манго» (Луцьк) запрошує на роботу 
повара. Тел. 050-610-79-40. 

 Кафе на просп. Соборності (Луцьк) 
запрошує на роботу техпрацівника. Заробітна 
плата за домовленістю, графік роботи 3/3. 
Тел. 095-39-62-633.
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Різноманітність – мати насолоди. Бенджамін Дізраелі
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погляд у минуле

НЕВІДОМА КНИГА НЕВІДОМОЮ МОВОЮ 2 лютого – Овсій, Юхим, Євтихій, 
Інна, Римма

3 лютого – Валер’ян, Максим, 
Євген, Анастасія, Агнія

4 лютого – Тимофій, Петро, 
Гаврило, Юрій, Макар, Антон, 
Георгій, Леонтій

5 лютого – Климент, 
Феоктист, Геннадій

6 лютого – Ксенія, 
Герасим, 
Тимофій, 
Оксана, Лаврентій, 
Римма

7 лютого – 
Григорій, Пилип, 
Олександр, 
Володимир, Мойсей, 
Фелікс, Віталій

8 лютого – Федір, 
Марія, Давид, 
Аркадій, Іван, 
Петро

2 лютого – Овсій, Юхим, Євтихій, 
Інна, Римма

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
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. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 30 400 прим. Замовлення: 23962

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 8 лютого включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
набір дерев’яних вішалок (12 штук).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

мент,
дій

ія,

й, 

сей, 

р,

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Фf6 e4 
2. Т:g7+ Крh8 
3. Ф:h6#

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.

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

12 місяців – 152,08152,08 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

Рукопис Войнича понад 
п’ять століть тому написав 

невідомий автор невідомою 
мовою. За результатами 
радіовуглецевого аналізу 
чотирьох зразків манускрипту, 
в лютому 2011 року група 
вчених університету Аризони 
(США) на чолі з Грегом 
Ходжінсом встановила, 
що рукопис створено 
між 1404 і 1438 роками. 
Оскільки розшифровано 
лише фрагменти тексту, 
найчастіше єдиною зачіпкою 
для визначення віку книги 
та ї ї походження вважають 
ілюстрації. Зокрема, убрання 
жінок та кілька замків на 
діаграмах характерні для 
Європи ХV ст.  

У книзі є тільки одне реаліс-
тичне зображення міста, на якому 
видно замкову стіну з зубцями, 

що схожі на ластівчин хвіст. На по-
чатку XV ст. такі зубці траплялися 
тільки в Північній Італії.

Рукопис Войнича намагалися 

розшифрувати безліч разів, але 
лише у 2014 році з’явилася вер-
сія повної реконструкції всього 
тексту. Таку назву книга отримала 

через американського книготор-
говця польського походження, 
вихідця з території сучасної Лит-
ви Вілфріда Войнича (чоловіка 
письменниці Етель Ліліан Вой-
нич), який придбав її у 1912 році.

Книга протягом XX ст. вважа-
лася «святим Граалем» крипто-
графії. Зараз вона зберігається в 
Бібліотеці рідкісних книг Байнеке 
Єльського університету (США).

У ній близько 240 сторінок тон-
кого пергаменту. На обкладинці 
немає жодних написів або малюн-
ків. Розміри сторінки – 15 на 23 
см, товщина книги – менш як 3 см. 
Пропуски в нумерації сторінок вка-
зують на те, що деякі з них було за-
гублено. Текст написано пташиним 
пером, ним же виконано ілюстра-
ції. Вони грубувато розфарбовані 
кольоровими барвами, можливо, 
вже після написання книги.

carabaas.livejournal.com

Абетка манускрипту не має візуальної схожості 
з жодною відомою системою письма

Об’єднайте у логічні пари предмети з малюнків. 
Розставте відповідні цифри у кружечках.

Допоможіть зайчикові дійти до морквинки.



Я обожнюю прості задоволення. Вони – останній притулок складних натур. Оскар Уайльд
www.volynnews.com
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найкращі серед нас

краса врятує світ

АНДРІЙ КУЗЬМЕНКО: «РОБІТЬ 
ЦЕЙ СВІТ ДОБРІШИМ…»

СТУДЕНТКА-СТОМАТОЛОГ 
СТАЛА МІС ВСЕСВІТ

  Підготувала
    Алла САДЕЦЬКА

Минає два роки, як не 
стало культового 
українського 

музиканта, популярного 
шоумена й телеведучого, 
фронтмена гурту «Скрябін» 
Андрія Кузьменка. 
2 лютого 2015 року 
трагічний випадок забрав 
життя талановитого 
співака. Його позашляховик 
зіштовхнувся з 
молоковозом, коли Кузьма 
повертався з гастролей. 
Улюбленцю публіки було 
всього лиш 46.

НЕ ТАКИЙ, ЯК УСІ
Його пісні любили мільйони, але 

за життя він так і не отримав жод-
ного офіційного звання. Народним 
артистом Кузьма був де-факто. До 
своєї слави він ставився з іронією, 
не втрачаючи здорового глузду, од-
наче й ніколи не давав сумувати.

Україна назавжди запам’ятає 
його музикантом та шоуменом, ха-
ризматичним ведучим та легендою 
року. А от батьки Андрія колись 
дуже хотіли, щоби з нього вийшов 
стоматолог.

– Стоматологічний диплом піс-
ля інституту відразу не дають, тре-
ба ще рік попрацювати. Тому цілий 
рік я мучив людей, – кепкував сам із 
себе Кузьма. – Моїх пацієнтів було 
видно здалеку: їхні роти не закрива-
лися, оскільки пломби, які я ставив, 
були вищими, ніж треба. Українська 
медицина тільки виграла від того, 
що я не став лікарем.

Жартівник, мандрівник, мрійник 
за життя встиг утілити принаймні 
одну з дитячих мрій – познайоми-
тися з кумиром свого життя Барба-
рою Брильською, на честь якої на-
звав доньку.

Кузьма не любив бути, як усі. На-
приклад, терпіти не міг футбол. 

– Цей спорт я ненавиджу з того 
моменту, як мій тато, коли я був ма-
ленький, дивився футбол замість 
того, щоби я дивився мультики, – 
пригадував музикант.

ХОТІВ ДО АМЕРИКИ, 
ВИБРАВ УКРАЇНУ

Він любив увесь світ, але лишався 
українцем. Хоча життя Андрія мог ло 
скластися зовсім інакше. З юних ро-
ків його гнітила радянська дійсність, 
від якої нікуди було дітися. 

– Я біля кордону жив, на моє 
становлення дуже сильно польське 
радіо впливало. І я хотів втікнути, – 

ділився спогадами Андрій. – Був ви-
падок в армії: ми літали у Єреван, 
коли там був землетрус. Наш літак 
стояв поряд з американським, і пі-
лот хотів поміняти мою шинель на 
свою куртку – американську, офі-
гєнну. Я кажу: «Чувак, ти що, нам 
тюрма, гайки зразу!». Три дні стояли 
ті літаки, ми з ним розговорилися. І 
на третій день за годину до того, як 
він мав летіти, американець каже: 
«Чувак, у вас тут реально стан вій-
ни, тобто я зможу під ту ситуацію 
буквально за місяць зробити тобі 
американський паспорт. Сідай в лі-
так і валимо!». Але думка про те, що 
я лишу батьків, що їх почнуть таска-
ти в КГБ, мене стримала. А він був із 
Палм-Біч, потім я дивився, де то на 
карті, і просто ридав удома. Але піз-
ніше, коли вперше попав в Амери-
ку, вже задовго після того випадку, 
я радів, що у своїй країні лишився.

Окрім музики, палкою при-
страстю Кузьми були подорожі. Він 
об’їхав чи не увесь світ. Щойно у 
нього траплялися вільні від концер-
тів і знімань дні, Андрій одразу брав 
квитки й летів світ за очі шукати но-
вих вражень. 

КВАРТИРА НА КОЛЕСАХ
Його життя забрав автомобіль, 

який Кузьма обожнював і навіть 
вважав другою домівкою. Об’їздив 

ним усю Україну та Європу. Андрій 
чи не щодня був за кермом. В ава-
рію потрапив, коли повертався з 
гастролей до Києва і поспішав на 
літак у чергову подорож. 

– Моя «Тойота» – то така кварти-
ра на колесах. На гастролях я в ній 
проводжу найбільше часу, – розпо-
відав кілька років тому. – Бо мої па-
цани зазвичай виїжджають уночі. А 
я такий вже старий хрущ. І мені вночі 
виїздити якось не хочеться. Я собі 
гарно висипаюся, потім сідаю в свою 
квартиру на колесах і доганяю їх.

Кузьма переконував, що їздить 
обережно. Зізнавався, що свідомо 
відмовився від ідеї опанувати мото-
цикл, аби надто не захопитися.

– У мене всі колеги, що мали 
мотоцикли, на них порозбивали-
ся. Слава Богу, не на смерть, а хіба 
поздирали собі епітелій, – говорив 
свого часу. – Чесно кажучи, спеці-
ально не купував собі, бо знав, що 
воно мене затягне. А якщо воно 
мене затягне, то аж до фанатизму, 
а я не хочу поповнити ряди тих, що 
зуби лишають на асфальті.

Мама Андрія Кузьменка вже 
після його смерті повідала, що у 
житті її сина якось трапилася при-
года, коли він ледь не загинув у 
аварії дорогою з Коломиї до Івано-
Франківська, після чого й з’явився 
хіт про маму.

– Він, як завжди, обирав доро-
гу, щоб була якнайкоротша. Поїхав 
десь між лісовози, і там був туман 
страшний. І він бачить, що прямує 
тією самою дорогою, де лісовоз 
їде йому назустріч. Тоді, зізнавався, 
подумав, що маму більше не поба-
чить, – пригадувала Ольга Михай-
лівна. – Тієї миті і з’явилася пісня 
«Мам».

СПІВАТИ, ЩОБ 
ДОПОМАГАТИ

Шлях Андрія трагічно обірвав-
ся після концерту в Кривому Розі 
у рамках всеукраїнського туру. Він 
довго вагався, чи варто їхати в цей 
тур, чи на часі зараз влаштовувати 
концерти. І таки зважився співаючи 
збирати кошти для бійців АТО. 

– Ми думали в той тур не їхати 
взагалі. Він планувався, коли вій-
ною навіть не пахло. Два місяці я 
депресував. Думав, що, напевно, не 
буду нічого робити, не буду їздити 
на концерти, – розповідав лідер 
гурту «Скрябін». – Але потім дійшов 
висновку, що, по-перше, хочеться 
притулитися до когось близького, 
коли зле. І так само, як мені хочеть-
ся притулитися, й тим людям у залі. 
І тому ті концерти такі сімейні. А по-
друге, якщо я перестану заробляти 
гроші, то нічим не зможу допомог-
ти. З мене вояка сякий-такий, з мо-
їми грижами і вирізаними меніска-
ми. Я там побуду півгодини і на тому 
закінчиться моя бравада військова. 
А в тилу я – потужний чувак.

Утім про свою поміч армії Кузь-
ма волів не розголошувати. Неза-
довго до смерті купив позашля-
ховик спеціально для українських 
солдатів.

– Знайте своїх героїв, за нас 
вони віддали молодість, здоров’я 
і життя. За те, щоб ми спокійно хо-
дили, жили, кайфували, вони зараз 
лежать без рук, без ніг, з пробитими 
головами, з потребою операцій за 
100000 євро, які ніхто їм не дає, – 

писав Андрій в інтернеті після від-
відин поранених бійців.

ПОСМЕРТНЕ ВИЗНАННЯ
Дружина Андрія Кузьменка Світ-

лана пригадувала: коли виникали 
проблеми, чоловік завше підбадьо-
рював і казав, що все буде гаразд.

– Бракує нашого спiлкування. 
Протягом дня Андрiй дзвонив по 
десять разiв. Просто так, – поді-
лилася вдова. – Знаєте, ми були 
не лише чоловiк i дружина, а 
передусiм – величезнi друзi. Дуже 
близькi iнтелектуально й духовно. 
Нас пов’язувала якась енергетика, 
не знаю, космiчна – не космiчна, але 
нам було добре разом.

До частих гастролей зіркового чо-
ловіка жінка ставилася з розумінням.

– Я чудово розумiла, що сцена 
i творчiсть для Андрiя – головне. 
Вiн був страшенним трудоголiком. 
Йому все одно було, скiльки спа-
ти – двi години чи одну. Для нього 
не iснувало слова «втома», – згадує 
Світлана. – Мало хто з зiрок може 
сказати, що об’їздив усю Україну, 
побувавши ледь не в кожному селi. 
Причому виступати доводилося i 
безплатно. Грошi для нього не були 
головними й цiкавили найменше. 
Вiн жив сценою.

Та найбільше Світлана засмуче-
на тим, що лише після смерті Кузьми 
на його творчість по-справжньому 
звернули увагу.

– Йому дуже болiло, що 
«Скрябiна» особливо не крутили 
нi радiо, нi телебачення. Але чому 
ранiше не було тих нагород, якi я 
тепер виставляю собi на вiкно i з 
посмiшкою дивлюся на них? – мір-
кує дружина Кузьми. – Невже для 
того, щоб тебе визнали, треба по-
мерти? Невже треба померти, щоби 
твої пiснi стали називати пророчи-
ми? Ще вчора вони були неформа-
том, а тепер – навпаки. Ось у цьому 
вся банальнiсть, точніше, цинiзм на-
шого життя.

ivona.bigm
ir.net

Для шанувальників Кузьми він 
назавше лишиться жити у піснях

Андрій Вікторович Кузьменко народився 17 серпня 
1968 року в місті Самбір Львівської області. Опісля його 
родина переїхала у місто Новояворівськ, де він і почав 
творчий шлях. У 1989 році заснував гурт «Скрябін», 
який видав понад 20 студійних альбомів та низку інших 
музичних проектів. 
За значний особистий внесок у розвиток національної 
культури, збагачення вітчизняного музичного мистецтва, 
багаторічну плідну творчу діяльність нагороджений 
орденом «За заслуги» І ступеня посмертно.

ДОСЬЄ

Філіппіни 

На Філіппінах відбувся 
65-й конкурс краси «Міс 

Всесвіт». Перемогу здобула 
24-річна представниця Франції 
Іріс Міттенар, повідомляє 
Daily Mail. Вона – студентка 
медичного коледжу. 

Це друга перемога Франції на «Міс 
Всесвіт». Перша була ще у 1953 році. 
Тоді конкурс проходив усього другий 
рік поспіль. Під час серії запитань-
відповідей чимало конкурсанток гово-

рили про глобалізацію, світову політику, 
кризу біженців. Цьогорічна переможни-
ця заявила, що її рідна Франція висту-
пає за відкриті кордони. У конкурсному 
профілі дівчини йдеться, що якщо вона 
переможе, її метою буде пропагування 
зубної гігієни. 

Цікаво, що церемонію, як і в мину-
лі роки, вів комік Стів Гарві, який торік 
оскандалився. Під час фінальної час-
тини нагородження у 2016 році він ви-
падково переплутав ім’я переможниці 

й анонсував не ту дівчину. Цього року 
обійшлося без ексцесів, Стів навіть 
жартував щодо минулорічного казусу. 
Додамо, що друге місце посіла міс Гаї-
ті Ракель Пелісьє, третє – міс Колумбія 
Андреа Товар. Загалом цього разу за 
корону змагалися 86 учасниць. Україну 
представляла 19-річна Олена Споди-
нюк. Вона родом із Криму і п’ять років 
професійно займалася гандболом. Нині 
ж дівчина бачить себе в тележурналіс-
тиці. 

dailym
ail.co.uk

Іріс Міттенар отримала корону 
від минулорічної Міс Всесвіт
філіппінки Пії Вурцбах 
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