
«ТУРБОТА» ПО-СТАРОГУТІВСЬКИ: 
У КОРИДОРІ 
РОЗДЯГАЮТЬСЯ, В 
ЇДАЛЬНІ НАВЧАЮТЬСЯ

Беззаперечна істина, що про 
суспільство судять по тому, 

наскільки щедротно воно ставиться 
до дітей, давно стала мантрою для 
багатьох чиновників. Та вона нерідко 
дає збій, коли йдеться про якусь окрему 
юну особистість чи дитячий заклад.
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СЄПАРИ НАД ГНІЗДОМ ЗОЗУЛІ
Двадцятисемирічний 

нападник збірної України 
торік перейшов до «Бетиса» 
з «Дніпра». Однак Рома не 
став там основним гравцем і, 
щоб отримати більше ігрової 
практики, домовився про 
оренду до клубу Сегунди 
(друга за силою ліга Іспанії) 
«Райо Вальєкано».
Усе почалося відтоді, як 
фанати іспанського «Райо 
Вальєкано» звинуватили 
гравця у нацизмі й 
змусили керівництво клубу 
відмовитися від трансферу. 

«СІЛЬСЬКИЙ ДЕПУТАТ – 
НЕ КОРУПЦІОНЕР»

Із 2017 року електронне декларування 
в Україні стало обов’язковим для 

всіх без винятку працівників органів 
місцевого самоврядування та депутатів 
рад різного рівня.  Та часто це стає 
викликом для обранців, адже не у всіх 
селах є інтернет, а відомчий сайт часто 
висне.

зобов’язайлівка

У сільської жінки що не 
день, то все те саме: свині, 
корови, городи, каструлі. 

Життя летить, а озирнись – нема 
чого згадати.

«То хто вам дохтор?» – 
відповідають на таке молодиці 
із села Люб’язь Любешівського 

району. Адже в них, цих молодиць, 
життя вирує. Щодня душа співає, 
ноги в танець просяться, і що не 
слово – жарти й сміхи. А гляньте-
но, які хороші! Ну, справжні тобі 
«звьозди» сцени.

– Так, ми до оплесків привикші. 
І шанувальників багато 

маємо, – відповідають гонорово 
молодиці. Бо вже десять літ 
про них говорять: «На сцену 
запрошується фольклорний 
гурт «Вербиченька»! 
Зустрічайте»!

ДИВАКУВАТІ НАЗВИ 
ВОЛИНСЬКИХ СІЛ

Чи замислювалися 
ви коли-небудь, 
чому місто чи 
село, в якому 
з’явилися на світ, 
має саме таку 
назву?

краєзнавство
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ВОЛИНЬ ВИМАГАЄ 
ЗАХИСТУ 
КОРДОНУ

«СПЕРШУ МИ ПОЛІНОМ 
ВОРОЖИЛИ, А ЗАРАЗ – 
КРАСОЮ ЗАВОРОЖУЄМО»
ТАК КАЖУТЬ ПРО СЕБЕ ТАЛАНОВИТІ МОЛОДИЦІ З СЕЛА ЛЮБ’ЯЗЬ
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США НЕ БУДУТЬ 
СКАСОВУВАТИ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РОСІЇ 
Речник Білого дому Шон Спайсер заявив 
на брифінгу, що нова адміністрація США 
виступає за збереження антиросійських 
санкцій, запроваджених у зв’язку з оку-
пацією українського Криму.

ЧЕХІЯ ЗБІЛЬШИТЬ 
КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ВІЗ 
Уряд Чехії ухвалив рішення вдвічі збіль-
шити кількість українців, які можуть бути 
запрошені на роботу чеськими підприєм-
ствами. Квота зросте з нинішніх 3800 осіб 
на ще приблизно таку саму кількість.

НІМЕЧЧИНА ОБРАЛА 
ПРЕЗИДЕНТА 
Колишнього міністра закордонних справ 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра 
(Соціал-демократична партія) було обра-
но президентом країни. Він за посадою 
представляє країну на міжнародній арені, 
акредитує дипломатичних представників, 
володіє правом помилування ув’язнених. 

ВАРШАВА НАЗВАЛА СКВЕР 
НА ЧЕСТЬ СТУСА
У польській Варшаві невдовзі з’явиться 
сквер імені Василя Стуса. Таке рішення 
ухвалила рада столиці, аби вшанувати 
«речника польсько-українського поєд-
нання». Сквер розташований на пере-
хресті Алеї Незалежності та вулиці Сте-
фана Баторія.

ПІВНІЧНА КОРЕЯ 
ВИПРОБОВУЄ БАЛІСТИЧНІ 
РАКЕТИ 
Північна Корея підтвердила успішний 
запуск нового типу балістичної ракети 
Pukguksong-2, що здатна нести ядерну 
боєголовку. Повідомляється, що США, 
Японія та Південна Корея закликали до 
термінових консультацій на Раді Безпе-
ки ООН щодо запуску ракети.

ЕЙФЕЛЕВУ ВЕЖУ 
ОДЯГНУТЬ У КОВПАК 
З огляду на терористичну загрозу, у 
Франції до осені цього року Ейфелеву 
вежу обнесуть скляною куленепробив-
ною стіною. Вона має стати частиною 
більш широкого плану з модернізації 
вежі й території біля неї, на який перед-
бачено 300 млн євро. 

У ТУРКМЕНІСТАНІ ОБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
Переможцем став Гурбангулі Бердіму-
хамедов (Демократична партія). Явка 
виборців становила 97,27%. 

У ТИСНЯВІ ЗАГИНУЛО 17 
ЛЮДЕЙ
Серед загиблих є й діти, ще 70 людей 
отримали поранення. Інцидент стався в 
Анголі, люди намагалися потрапити на 
футбольний стадіон на матч. 

У США МОЖЕ ПРОРВАТИ 
ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ 
ДАМБ 
Близько 200 тисяч осіб, що майже дорів-
нює населенню Луцька, евакуювали у Ка-
ліфорнії (США) через загрозу руйнування 
греблі на озері Оровілль. Критичний рі-
вень води спровокували потужні зливи. 

У ЛОНДОНІ ВИКРАЛИ 
КНИГИ КОПЕРНИКА, 
ГАЛІЛЕЯ І ДА ВІНЧІ
Антикварні книги на суму більш як два 
мільйони фунтів стерлінгів було вкраде-
но в столиці Великобританії, повідом-
ляє Daily Mail. Зловмисники поцупили 
понад 160 книг, багато із яких датовані 
XV і XVI століттями, зі сховища поблизу 
аеропорту Хітроу. 

ПОНАД 600 КИТІВ 
ВИКИНУЛИСЯ НА БЕРЕГ У 
НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
Попри намагання волонтерів та місцевої 
влади, чимало тварин загинули. Деяких 
довелося приспати, оскільки їх немож-
ливо було врятувати. Інцидент із масо-
вим викидом став однією з найбільших 
природних трагедій в історії країни.

світова хроніка освіта 

ноу-хау ТРОЛЕЙБУСИ ПЕРЕХОДЯТЬ НА 
АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ ОПЛАТИ

ПТУ ГОТУЮТЬ ДО РЕФОРМИ: 
ЗАЛИШАТЬ НЕ ВСІ 

наболіла проблема

ПИТАННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ 
ВИНЕСУТЬ НА РОЗСУД ГРОМАДИ 

Волинь 

У результаті 
реформування 
та оптимізації 

профтехосвіти на Волині 
малокомплектні заклади 
вирішили об’єднати 
у коледжі, йшлося в 
телепередачі «Про 
головне з Володимиром 
Гунчиком» на телеканалі 
«Нова Волинь». 

Начальник управління осві-
ти Волинської ОДА Людмила 
Плахотна зазначила: на Волині 
23 заклади профтехосвіти. Три з 
них – при вишах, ще два – у скла-
ді пенітенціарної служби. Через 
питання власності оптимізація їх 
не торкнеться. А ось решту 18 бу-
дуть реформувати. 

Оптимізацію в області плану-
ють завершити за три роки. 

«Буде створено мережу проф-
техосвітніх закладів трьох рівнів: 
функціонуватимуть три-п’ять 
професійних центрів, професій-
ні коледжі та професійні ліцеї як 
структурні підрозділи центрів», – 
пояснила посадовець.

На 2017 рік заплановано 
об’єднання чотирьох закладів 

у два професійні коледжі: двох 
училищ у Ковелі та двох у Ново-
волинську як малокомплектних. 
Загалом на Волині, каже чинов-
ник, 30% ПТУ – малокомплектні. 
Комплексне реформування хо-
чуть завершити до 2019 року.

Також вирішуватимуть, хто 
буде власником майна – держа-
ва чи обласна рада. З обласного 
бюджету на 2017 рік уже виділе-
но гроші на оформлення право-
встановлювальних документів, 
інакше держава не передасть 
заклади в іншу власність. На це в 

обласному бюджеті запланували 
660 тисяч гривень. Більше додат-
кових витрат поки не передбача-
ють, але якщо говорити про якіс-
ну професійно-технічну освіту, то 
будуть потрібні кошти на модер-
нізацію матеріально-технічної 
бази, яку 20 років не оновлювали. 

У триступеневій мережі 
проф техосвіти вирішальну роль 
нададуть професійним центрам. 
Зі слів Володимира Гунчика, ймо-
вірно, що один такий центр – на 
базі Луцького ВПУ архітектури – 
з’явиться вже цьогоріч. 

До слова, в рамках реформу-
вання профтехосвіти передбача-
ється, що замовляти фахівців ро-
бітничих професій зможе не лише 
держава. Зазначимо, цього року 
на Волині держава замовила лише 
чотири робітничі професії. Голова 
облради Ігор Палиця зазначав, 
що цьогоріч потрібно 183 млн 
грн для фінансування профтех-
училищ області, із держбюджету 
надійшло лише 40 млн грн. Тому 
нині треба буде провести аналіз, 
які професії потрібні та чи можуть 
таке навчання фінансувати при-
ватні замовники, наприклад, бу-
дівельні компанії, які потребують 
кваліфікованих кадрів.

Нагадаємо, внаслідок змін 
у бюджетному процесі фінан-
сування професійно-тех ніч них 
училищ ще у 2016 році переда-
ли на місцеві бюджети. Гостро 
проблема постала у Ковелі, 
Володимирі-Волинському та Но-
воволинську, які не передбачи-
ли в своїх бюджетах на ПТУ ані 
копійки. Зробив це Луцьк, також 
передбачили кошти в обласному 
бюджеті на заклади, віддані під 
опіку облради. Частково учили-
щам міст допомагав обласний 
бюджет. 

hyser.com
.ua

Луцьк

На Луцькому підприємстві 
електротранспорту 
відбувається навчання 
кондукторів, які будуть 
працювати з валідаторами – 
автоматизованими системами 
оплати за проїзд, повідомляє 
прес-служба Луцької міської 
ради.

Директор підприємства Ігор 
Грицюк розповів, що впрова-
дження автоматизованої системи 
обліку пасажирів дасть можли-
вість контролювати фінансові 
надходження від проїзду в тро-
лейбусах, проводити ремонт 
виробничих приміщень, здійс-
нювати оптимізацію структури 
підприємства, відновлювати ру-
хомий склад і контактну мережу 

тощо. Це важливо, адже підприєм-
ство соціально орієнтоване, пере-
возить близько 70% пільговиків.

«За три-чотири місяці увесь ру-
хомий склад планують перевести на 
нову систему обліку. Ще у тролей-
бусах встановлюють сучасну елек-
тронну систему сповіщення про 
зупинки для людей з обмеженими 
можливостями. Тобто для незрячих 
буде голосове сповіщення, для глу-
хих – відеоповідомлення на моніто-
рі», – розповів Грицюк.

Директор ТОВ «Системний 
зв’язок» Віталій Васильків розповів, 
що запровадження автоматизованої 
системи обліку пасажирів уже дає 
позитивні результати в Тернопо-
лі, де надходження від перевезень 

збільшилися на 25%. Планують 
ввести різні квитки й пакети – за-
гальні на різні терміни та піль-
гові студентські, учнівські тощо. 
Реалізовуватимуть їх, як і колись, 
у кіосках. Спочатку пристрої для 
обліку (валідатори) отримають 
кондуктори, вони ж допомага-

тимуть пасажирам ними корис-
туватися, згодом встановлять у 
тролейбусах стаціонарні при-
строї для оплати за проїзд.

Оснащення новим обладнан-
ням обійдеться підприємству в 3 
млн грн. Механізми вироблено у 
Китаї.

 Луцьк 

Онлайн-петиція щодо неправомірності 
встановлення загальнобудинкових 
лічильників газу у Луцьку набрала 
достатню кількість голосів, аби 
зобов’язати втручання Луцької міської 
ради у цей процес. Загалом розв’язати це 
питання орган місцевого самоврядування 
попросили 354 особи.

О
ксана Тарнавська

cn.104.ua

попався

ЗАТРИМАЛИ ЗБОЧЕНЦЯ
Луцьк 

44-річного чоловіка, який 
протягом двох років мав 
стосунки з неповнолітньою 
дівчиною, затримали в Луцьку, 
інформує сайт 0332.ua.

Поліція спільно з громадським 
формуванням  «Варта порядку» під 
керівництвом начальника відділу бо-
ротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми ГУНП у Волинській 
області Віктора Кравчука, отримавши 
відповідну заяву, виїхали на квартиру, 
яку здають подобово у районі вулиці 
Ветеранів.

Там затримали чоловіка, який 
протягом останніх двох років всту-
пав у статеві зносини з особою, що 
не досягла повноліття (15 років).

Як повідомив прес-секретар «Вар-
ти порядку» Олександр Волянюк, 
чоловік виявився екс-міліціoнерoм, 
свoгo часу працював у ДАІ.

Затриманий пояснив, що зби-
рався одружитися з дівчиною, ні-
бито її батьки про це знали. Казав, 
що забрав юнку з вулиці, де вона 
займалася проституцією. Наразі ві-
домо про п’ятьох дітей, з якими екс-
міліціонер мав статевий зв’язок.

не хворійте 

Луцьк 

За станом на 14 
лютого середній рівень 
захворюваності на гострі 
респіраторні вірусні інфекції 
в навчальних закладах 
міста становить 8%.

Заступник луцького місь-
кого голови Андрій Киця за-
значив, що в місті зменшився 
рівень захворюваності. Відтак 
у жодному з навчальних за-

Згідно з положенням про онлайн-петиції, 
якщо остання набрала 300 і більше голосів, її 
має розглянути міська рада у визначені зако-
ном терміни. Онлайн-петицію зареєстрував 
громадський діяч Петро Лавринюк.

Причиною її створення є не до кінця 
правильний підхід до встановлення апара-
тів обліку газу. Лавринюк зазначає: «Напри-
клад, в одно- або двокімнатних квартирах 
зареєстровано та проживає по одній або дві 
людини. У разі встановлення загальнобудин-
кового лічильника вони платитимуть у рази 
більше, ніж мешканці три- або чотирикім-
натної квартири, де може бути зареєстрова-
на та ж одна особа, а проживає по дві, три 

сім’ї, які «накручують» газу в рази більше». 
Тож лучани просять міську раду захисти-

ти інтереси мешканців від неправомірних дій 
газовиків. Як один із варіантів пропонують 
розробку та прийняття програми співфінан-
сування встановлення індивідуальних лічиль-
ників. 

Зокрема, аби знайти розв’язання такого 
надважливого для лучан питання, автор пети-
ції пропонує провести громадські слухання. 
Тож незабаром Луцькрада має винести питан-
ня щодо встановлення лічильників газу на об-
говорення за участі лучан, представників місь-
кої ради та ПАТ «Волиньгаз», повідомляють в 
Асоціації підтримки і розвитку ОСББ та ОСН.

кладів немає потреби вводити 
карантин: нині хворіє близько 
8% учнів, тоді як критичний рі-
вень становить 20%.

Нині єдиною школою міс-
та, що перебуває на карантині, 
є ЗОШ №2.

ДЛЯ МАСОВОГО КАРАНТИНУ 
ПІДСТАВ НЕМАЄ

Зміни хочуть завершити до 2019 року

За три-чотири місяці усіх «рогатих» 
планують перевести на нову систему обліку



Усі технології та досягнення я без вагань віддав би за зустріч із Сократом. Стів Джобс
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ГІВІ ПІДІРВАЛИ 
Командира бойовиків Михайла Толстих 
на прізвисько Гіві убили. Він загинув 
унаслідок вибуху на базі бандформуван-
ня «Сомалі».

ПРИЗНАЧИЛИ НОВОГО 
КЕРІВНИКА НАЦПОЛІЦІЇ 
Сергія Князєва призначили керівни-
ком Нацполіції України, а заступником 
міністра внутрішніх справ – Вадима 
Трояна. У ЗМІ з’явилася інформація про 
те, що у власності Вікторії Князєвої, екс-
дружини Сергія Князєва, – сім квартир 
та елітний автопарк. Бізнесу жінка не 
провадила. 

РАДА ГОТОВА ПІДТРИМАТИ 
ВОЄННИЙ СТАН 
Якщо Президент України та РНБО ініці-
юють запровадження воєнного стану, 
парламент ухвалить відповідне рішен-
ня, висловився голова Верховної Ради 
Андрій Парубій. Водночас він зазначив: 
воєнний стан у разі його запроваджен-
ня має бути оголошений на території 
всієї країни, а не лише на Донбасі.

ДЕПУТАТ-ПОРОШЕНКІВЕЦЬ 
ОСКАНДАЛИВСЯ
Нардеп Олексій Гончаренко (БПП) на 
уламку Берлінського муру біля посоль-
ства Німеччини в Україні написав слово 
«NEIN» («ні»). Цим він висловив протест 
проти слів посла Німеччини в Україні 
Ернста Райхеля про можливість прове-
дення виборів на окупованому Донбасі 
за присутності російських військ. Зго-
дом Райхель пояснив, що говорив про 
створення умов для проведення вибо-
рів на Донбасі. У посольстві ФРН в Укра-
їні витівку нардепа засудили й нагадали 
про порушення Віденської конвенції 
про дипломатичні відносини.

ПРИБУТКИ БАНКІВ 
ПОРОШЕНКА ТА 
ГОНТАРЕВОЇ ЗРОСЛИ 
БІЛЬШ ЯК НА 60%
За даними НБУ, банк «Авангард» (його 
контролює група ICU, співвласницею 
якої до призначення главою Нацбан-
ку була Валерія Гонтарева) у 2016 році 
отримав прибуток 48,56 млн грн, що на 
78% більше, ніж у 2015 році. А Міжнарод-
ний інвестиційний банк (мажоритарний 
акціонер з часткою 60% акцій – Прези-
дент Петро Порошенко) зафіксував у 
2016 році прибуток 42,67 млн грн, що 
на 62,7% більше, ніж у 2015 році (26,23 
млн грн). 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ 
АГЕНТСТВО НАЗВАЛИ 
НЕМІЧНИМ 
Національне агентство з питань запо-
бігання корупції не виявило порушень 
у тому, що нардеп і лідер радикалів 
Олег Ляшко купив квиток до Таїланду за 
108 тисяч гривень і не заповнив спец-
форму, повідомив нардеп Сергій Ле-
щенко й назвав дії агентства немічними. 
Мінімальна сума для декларування ста-
новить 60 тисяч гривень. 

ХЛІБ МОЖЕ СЯГНУТИ ЦІНИ 
В 17 ГРН 
Ціни на хлібобулочні вироби, собівар-
тість яких напряму залежить від долара, 
зростають. Експерти кажуть, що вартість 
хліба буде збільшуватися, аж доки не до-
сягне європейської – це близько 17 грн 
за хлібину, повідомляє «ТСН.ua».

НАЙШВИДШИЙ 
ПІАНІСТ СВІТУ ПЕРЕЇДЕ 
В УКРАЇНУ
Піаніст-віртуоз Любомир Мельник, 
який живе у Швеції, планує переїхати в 
Україну та відкрити тут музичну школу, 
повідомив блогер Богдан Логвиненко. 
Чоловік у свої 68 років творить музику, 
яку, окрім нього, ніхто не може повто-
рити. Його пальці здатні видати 14 нот 
за секунду, причому тільки однією ру-
кою, повідомляє Телеканал новин «24».

українська хронікаотака політика

хуліганська хроніка 

НЕСОЛІДАРНА «СОЛІДАРНІСТЬ» 
ВТРАТИЛА ДЕПУТАТА 

ПІДПАЛИЛИ АВТО ДЕПУТАТА

затягнув КРИГА СКРЕСЛА: МЕР КОВЕЛЯ 
ОПРИЛЮДНИВ ДЕКЛАРАЦІЮ

транспортні пригоди

ІЗ ВЕСНОЮ І 
МАРШРУТКА ПРИЇДЕ

Луцьк 

Депутат міської 
ради Євген 
Ткачук повідомив 

про вихід із партії БПП 
«Солідарність» та фракції 
«Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» у Луцькій 
міській раді. Ситуацію 
в партії він порівняв із 
ситуацією у «Сильній 
Україні» зразка 2010 
року, коли ї ї очолював 
Юрій Довгун, і де теж був 
Ткачук. 

«За місяць до виборів, попра-
цювавши рік у партії, одна люди-
на ухвалила рішення про зняття 
керівника партії у спосіб, який 
дехто, може, бажає використати, 
і було повністю змінено список у 
міську та обласну ради. Думаю, ви 
цей список піднімете, це не таємна 
інформація. Ви будете дуже здиво-
вані. Сьогодні щось схоже, мабуть, 
відбувається», – зазначив Ткачук.

Нагадаємо, у 2010 році вна-

слідок згаданих депутатом змін 
у списках, другим номером став 
Володимир Гунчик, на той час 
директор ДП «Автоскладальний 
завод №1» АТ «Автомобільна 
компанія «Богдан Моторс», а у 
списку в міськраду – його син, 
директор із зовнішньоекономіч-
них зв’язків цього ж підприєм-
ства В’ячеслав Гунчик.

Напередодні партія проводи-
ла так званий «народний прайме-

різ», який визначив рейтинги міс-
цевого активу партії. Прізвища 
Гунчик там не було.

Також Євген Ткачук заявив, 
що він проти, аби містом керу-
вала чинний секретар міськради 
Юлія Вусенко, та «має питання як 
мінімум до одного із заступників 
міського голови». Так, Ткачук роз-
повів, що один із членів виконко-
му зацікавлений у продажу інди-
відуальних теплових пунктів для 

багатоквартирних будинків. Двісті 
таких пунктів планують встанови-
ти у місті, а фірми, пов’язані з чле-
ном виконкому, планують про-
давати ІТП за завищеними удвічі 
цінами.

«Коли був міський голова, він 
контролював цей процес, щоб не 
було таких речей. Я тепер пере-
живаю, щоб за короткий термін ці 
люди не наробили біди для міста 
Луцька й наших лучан», – зазна-
чив депутат.

На запитання про те, чи депу-
тат повідомляв про рішення щодо 
виходу з партії та фракції  голову 
ОДА Володимира Гунчика, який 
представляє «Солідарність» у Во-
линській облраді, та чи вів щодо 
цього перемовини, Євген Ткачук 
відповів, що у нього «немає керів-
ників і не було». Через різну пози-
цію стосовно секретаря міськра-
ди справді виник конфлікт. Утім 
обранець громади наголошує, що 
не тримається за крісло депутата. 
Він наголосив, що губернатор не 
є членом партії та має займатися 
не політикою, а господарською ді-
яльністю в області. 

volyn.tabloyid.com

Ковель

Із тримісячним запізненням подав свою 
електронну декларацію міський голова 
Ковеля Олег Кіндер. На двох із дружиною 
вони володіють кількома земельними 
ділянками, офісним приміщенням та 
зберігають у готівці понад 1,2 млн грн, не 
маючи заощаджень у банках.

Нагадаємо: попри те, що перший етап по-
дання декларацій завершився 31 жовтня 2016-
го, наприкінці року в Національному агентстві 
з питань запобігання корупції повідомляли, що 
станом на 8 грудня декларації Кіндера вони не 
отримували.

І ось 10 лютого 2017 року ковельський 
міський голова все ж оприлюднив свою 
е-декларацію, у якій відзвітувався про те, що 
встиг нажити за 2015 рік.

Отож, у власності Кіндера є чотири земель-

ні ділянки в Ковелі, їх площа – 1000, 1401, 500 
та 1000 м2 відповідно. По 25% частки з дружи-
ною мер Ковеля оформив право власності на 
квартиру в Ковелі (44,2 м2). У власності пані 
Кіндер – також садовий будинок (24 м2) та офіс-
не приміщення (279,4 м2). 

Зауважимо, дружина Олега Кіндера з 2008 
року є підприємцем та займається орендою 
нерухомого майна. За 2015 рік вона отримала 
33,8 тисячі гривень зарплати та 321,1 тисячу 
гривень доходу від надання майна в оренду. 

У декларації мера Ковеля за 2015 рік не вка-
зано право власності чи користування на жо-
ден автомобіль. Але вже улітку 2016-го міський 
голова обзавівся власним транспортом – но-
веньким мікроавтобусом Mercedes Vito 116 CDI 
2016 року випуску. Варто додати, що ціни на такі 

авто коливаються від 38 до 50 тисяч доларів.
До слова, два автомобілі має і син міського 

голови Олег Олегович Кіндер, який не вказа-
ний у декларації мера. Це седан Mercedes-Benz 
E220 2013 року випуску та Citroen Berlingo 
2008 року випуску. Ціни на такі авто в Україні 
становлять близько 25 та 6 тисяч доларів від-
повідно. Він, як і його мати, займається надан-
ням майна в оренду. 

За 2015 рік на посаді міського голови Олег 
Кіндер заробив 117 тисяч гривень. Міський го-
лова Ковеля зберігає 189 тисяч гривень та 10 ти-
сяч доларів готівкою. У гривневому еквіваленті 
це становить близько 465 тисяч. Не довіряє бан-
кам і дружина міського голови – готівкою вона 
зберігає 350 тисяч гривень та 15 тисяч євро, що 
загалом становить понад 780 тисяч гривень.

Луцьк

9 лютого близько 20 години 
на проспекті Волі загорівся 
автомобіль Mercedes-Benz. Пожежу 
локалізували, ніхто з людей не 
постраждав. 

Автомобіль належить 37-річному де-
путату міськради Андрію Козюрі («Бать-
ківщина»). Транспортний засіб стояв на 
узбіччі проспекту. Машину врятували 
перехожі, водій, який проїжджав повз, 
зупинився, дістав вогнегасник та загасив 
полум’я. Пожежу локалізували, потерпі-
лих немає. Вогонь пошкодив лакофар-
бове покриття капота автомобіля. За 

гаманець ТЕПЛІ ОСЕЛІ У СІЧНІ ОБІЙДУТЬСЯ 
МАЙЖЕ В ПІВТОРА РАЗА ДОРОЖЧЕ Луцьк 

Лучани, в помешканнях яких не 
встановлено засоби обліку теплової 
енергії, за опалення за січень заплатять 
в 1,42 раза більше, повідомили у прес-
службі ДКП «Луцьктепло».

Згідно з постановою уряду та національ-
ної комісії, що здійснює регулювання цін, се-
редній тариф на послугу з централізованого 
опалення для абонентів житлових будинків 
без будинкових та квартирних приладів об-
ліку теплової енергії становить 30,07 грн/кв. м 
на місяць упродовж опалювального сезону. 

При цьому розрахований розмір щомі-
сячної плати за 1 кв. м може бути як більшим, 
так і меншим від затвердженого комісією 
тарифу. Це залежить від середньодобової 
температури. Для Луцька в тарифі закладено 

середньодобову розрахункову температуру 
зовнішнього повітря – плюс 1,47° С. Фактична 
ж температура в січні становила мінус 5,45° С 
(це дані Волинського гідрометеоцентру).

Тому в січні до базового тарифу (30,07 грн/

кв. м) донараховано 12,59 грн/кв. м, відповід-
но, вартість становить 42,66 грн/кв. м.

У «Луцьктеплі» переконують, що в листо-
паді та жовтні 2016 року середньодобова тем-
пература повітря була вищою від середнього 
показника. І, відповідно, тариф був меншим.

Згідно із прогнозами гідрометеоцентру, 
лютий буде теплішим, ніж січень. Відтак тариф 
знизиться.

Щодо березня та квітня, то він буде ниж-
чим від базового, бо середньомісячна темпе-
ратура повітря буде вищою від закладеної в 
розрахунках. Тобто усе збалансується.

Загалом, із 789 житлових будинків, які об-
слуговує «Луцьктепло», лише 304 оснащено 
засобами обліку, тобто 38,5%. 

sockraina.com

Луцьк, Ківерцівський район 

На маршруті Луцьк-Кульчин працюватиме інший 
підприємець, повідомили в Жидичинській сільраді. 
Перебої у роботі маршрутного таксі на цьому 
напрямі розпочалися 8 лютого. 

Це пов’язано з одностороннім розірванням дого-
вору перевізником, який обслуговував цей рейс, та не-
порозуміннями з ПП «Варшава», що обслуговує рейси 
Луцьк-Клепачів та Луцьк-Озерце.

Новий перевізник працюватиме на маршруті аж із 
1 березня. Відповідно, тоді ж відновиться сполучення. 

А до Липин з Луцька вже ходить новий маршрут №233. 
Автобус курсує вулицями Бенделіані, Львівська, Глушець, 
Рівненська, Теремнівська із заїздом до районної лікарні.

цим фактом правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження за ст. 15 (за-
мах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 194 
(умисне знищення або пошкодження 
майна) Кримінального кодексу України. 

Свого часу 
Козюрина 
«Тойота» 
згоріла дотла, 
«Мерседесу» 
ж пощастило 
більше

Колишній керівник фракції тепер сам по собі



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 Я не впливаю на те, що буде в майбутньому, бо не маю дару передбачення. 

Але я можу змінити сьогодення. Махатма Ганді
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принципова позиція

   Борис ХВИЦЬ
Луцьк

КРІСЛО ЛІСІВНИКА ЗАХИТАЛОСЯ

Депутати обласної 
ради рекомендують 
керівництву Держ-

лісагентства та Мінагропо-
літики розглянути питан-
ня щодо невідповідності 
обійманій посаді началь-
ника обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства Олександра 
Кватирка.

До посадовця є низка претен-
зій: використання свого становища, 
збільшення кредиторської забор-
гованості, зменшення площ лісових 
посівів. Своє звернення депутати 
адресували до столиці 2 лютого. 
Воно засновувалося на інформації 
пояснювальної записки, висновки з 
якої мають зробити у Києві. За про-
ект рішення проголосували 38 де-
путатів. Не голосували 12 обранців, 
майже всі – з президентської фракції 
«Солідарність».

ОБЛРАДА НАТЯКНУЛА, 
ЛІСОВЕ АГЕНТСТВО 
ЗРОБИТЬ ВИСНОВКИ

Слухаючи звіт Кватирка, депу-
тати мали численні зауваження до 
фігуранта справи: вони вказали, що 
на кожному засіданні піднімають 
питання щодо проблем лісу, одначе 
статистика, подана у звіті, – ідеаль-
на. Так, перший заступник голови 
облради Олександр Пирожик («Сво-
бода») назвав звіт управління брех-
нею в гарній обгортці. Петро Савчук 
(УКРОП) нарікав на те, що чиновник 
ігнорує депутатів і не виявляє бажан-
ня до діалогу. Погодився, що є недо-

тодішнього начальника управлін-
ня лісомисливського господарства 
Богдана Колісника Зіновій. «Після 
того випадку Кватирко О. М. отри-
мав посаду директора Володимир-
Волинського лісомисливського гос-
подарства. Під його керівництвом 
це підприємство було доведене до 
мільйонних боргів, за цими факта-
ми було відкрито кримінальне про-
вадження. Як показала перевірка, 
тоді в бухгалтерських документах 
Володимир-Волинського ЛМГ було 
приховано боргів на суму близько 
трьох мільйонів гривень», – вказа-
но у пояснювальній записці.

Засвітився 2015 року Кватирко 
й у незаконному полюванні на те-
риторії заказника «Зубр», тобто у 
природно-заповідній зоні (Звірів-
ське лісництво в Ківерцівському 
районі). Факт його затримання із 
групою мисливців зі зброєю під-

тверджують представники обл-
управління Держекоінспекції.

У 2016 році прокуратура Во-
линської області відкрила кримі-
нальні провадження, пов’язані з 
розтратою майна й зловживанням 
службовим становищем, йдеться 
у записці. Мова про вивезення за 
кордон цінних порід дерев. А самі 
представники лісових господарств 
звинувачували керівника в неза-
конних звільненнях неугодних. 

ШКІЛЬНИМИ 
АВТОБУСАМИ – 
НА МІТИНГ 

За кілька днів після критики у 
стінах ради близько чотирьох со-
тень лісівників приїхали під стіни 
представницького органу. Організа-
тори акції були обурені зверненням 
щодо можливого звільнення. Утім 
пересічні учасники акції зізнавали-

160 сосен для прикраси ополонки зрізали перед 
приїздом Олександра Кватирка на озеро Світязь 
на Водохреще, повідомляли місцеві. Лісівники 
ж кажуть: дерева не належать до державного 
лісового фонду, а є результатом розчистки 
самосівів. Додають, що доріжка – для усіх селян. 

volynnew
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економічна безпека казна 

  Підготувала Ірина ДУДЕЙКО

ТОРГІВЛЯ З БОЙОВИКАМИ: КОМУ 
ВИГІДНО СПОНСОРУВАТИ ТЕРОРИЗМ 

Купуючи вугілля на окремих 
територіях Донецької та 

Луганської областей (ОТДЛО) за 
формулою «Роттердам+», влада 
коштом простих українців утримує 
бойовиків так званих ЛДНР. 
Окрім того, «зайвими грошима», 
які знімають з населення через 
завищені тарифи, провладні групи 
можуть оплачувати у парламенті 
потрібні голосування й утримувати 
від розпаду коаліцію. Таку думку 
висловив редактор програми «Гроші» 
на телеканалі «1+1» Олександр 
Дубинський у своєму Facebook. 

Як відомо, нещодавно бійці та громад-
ські активісти перекрили рух товарних по-
тягів на луганському напрямку та на межі з 
окупованою Горлівкою. Координатор торго-
вої блокади на Донбасі Анатолій Виногород-
ський в ефірі телеканалу «24» повідомив, що 
активісти збираються перекрити абсолютно 
всі дороги, які ведуть на окуповані терито-
рії і на територію країни-агресора. Головна 
їхня вимога – звільнити українських поло-
нених, припинити торгівлю з бойовиками 
й визнати захоплені райони Донецької та 
Луганської областей окупованими. Також 
учасників блокади обурює, що «Укрзалізни-
ця» продов жує обслуговувати бойовиків за 
податки українців.

Зі слів Олександра Дубинського, для тих, 
хто виступає проти блокади торгівлі з бо-
йовиками ОТДЛО, а саме – уряду, депутатів 
Блоку Петра Порошенка, «Народного фрон-
ту» та радикала Олега Ляшка, чинна схема 
вигідна.

«Закупівля вугілля в ОТДЛО здійснюється 
не за ринковими цінами, а за формулою «Рот-
тердам+», згідно з якою ми платимо за вугілля 
сепаратистам нібито з Роттердамського пор-
ту з перевалкою, фрахтом і залізничною до-

ставкою до місця призначення», – зауважив 
журналіст.

Він додає, що таким чином вартість ву-
гілля сягає понад 700-1000 гривень за тонну. 
І, відповідно, збільшується вартість теплово-
го тарифу – перш за все, від групи компаній 
«ДТЕК» Рината Ахметова, який лояльний до 
уряду, політичних сил БПП, Ляшка та НФ. 

Медійник роз’яснив, що вугілля з ОТДЛО 
можна продавати лише на український ри-
нок. Таким чином, українці виступають «спон-
сорами» бойовиків. Дубинський припускає: 
формула «Роттердам+» потрібна для «напов-
нення фонду підкупу парламенту».

«Цілком імовірно, що, знімаючи зайві гро-
ші з населення через завищені тарифи, якісь 
(дуже зрозумілі) групи у владі оплачують за 
наш рахунок потрібні голосування й утриму-
ють від розпаду коаліцію, щоб не допустити 
дострокових виборів і втрати влади», – під-
сумував він.

«А ви – слухайте далі про холодні батареї 
і таке потрібне Україні вугілля. Не заважайте 

людям красти й керувати країною», – додав 
наостанок Дубинський.

Днями на сайті партії «Українське об’єд-
нання патріотів – УКРОП» опубліковано звер-
нення, в якому анонсують пікет Верховної 
Ради з вимогою вжити заходів для повної еко-
номічної блокади ОТДЛО. Також представники 
партії вимагають покарати всіх причетних до 
корупційних схем чиновників та вивчити роль 
«Укрзалізниці» у забезпеченні товаро обігу між 
Україною та окупованими територіями.

Підтримує позицію повної блокади торгів-
лі з терористами й Волинська обласна рада, 
яка звернулася до парламенту та уряду щодо 
підтримки торговельної блокади з ОТДЛО. 
Звісно, не йдеться про гуманітарні вантажі, 
адже на тих територіях перебувають грома-
дяни України. 

Проект звернення від імені депутатів вніс 
голова облради, член президії політради 
УКРОПу Ігор Палиця. «Підтримуючи торгівлю 
з бойовиками, ми фінансуємо тероризм», – 
наголосив голова обласної ради.

колаж
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До місцевих бюджетів, відповідно до 
постанови уряду, буде скеровано частину 
акцизного податку з вироблено го та 
ввезеного пального. А саме – 13,44%. 

Порядок передбачає зарахування частини 
податку до місцевих бюджетів та щоденний роз-
поділ частини акцизного податку з пального між 
місцевими бюджетами відповідно до часток.

У Мінфіні запевняють, що новий розподіл 
податку буде сприяти детінізації, підвищить 
ефективність сплати акцизного податку та за-
безпечить додаткові надходження в місцеві бю-
джети. Нагадаємо, в 2016 році було скасовано 
податок з роздрібних продажів палива в розмі-
рі 5%, який сплачували в місцеві бюджети. При-
чиною цього стала тінізація роздрібного про-
дажу палива частиною платників цього податку, 
що призвело до недоплати акцизного податку з 
роздрібних продажів у місцеві бюджети.

ПОНАД 13% АКЦИЗУ ПІДЕ 
ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ліки, й голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик. Але пропонував 
інформацію Кватирка взяти до відо-
ма, а потім повторно заслухати го-
ловного лісівника через півроку.

Натомість Володимир Бондар 
(«Солідарність»), який нещодавно 
обійняв посаду заступника голови 
Державного агентства лісових ре-
сурсів, зауважив, що в пояснюваль-
ній записці звинувачення ґрунту-
ються на інформації з неофіційних 
джерел. Голова облради Ігор Пали-
ця відповів на це, що рішення ради – 
рекомендаційні, а вже з’ясувати, чи 
в інформації є достатньо підстав, 
якраз і мають у відомстві, в якому 
працює Бондар. 

ВІД ХУЛІГАНА – 
ДО НАЧАЛЬНИКА

Серед найбільших зауваг до ке-
рівника – погіршення стану лісової 
галузі. Так, фахівці Державної еколо-
гічної інспекції нарахували загальну 
суму шкоди, завданої лісовому гос-
подарству через порушення вимог 
природоохоронного законодавства 
торік, – 14 млн 431 тис. грн. У 2016 
році за вчинення адмінправопору-
шень до відповідальності притяг-
нули 346 посадових осіб проти 135 
у 2015-му. Турбує екологів і те, що 
лише торік на Волині зменшилося 
площ лісів на 2 тис. га.  

Йдеться у пояснювальній за-
писці і про початок кар’єри Ква-
тирка. Зазначається, що в 2006 році 
він узяв на себе вину за спротив 
працівникам міліції під час п’яного 
дебошу в барі «Криничка» у селі 
Оконськ Маневицького району. Тоді 
правоохоронці змушені були засто-
сувати зброю. У компанії був і син 

ся, що їм дали вказівку приїхати. 
Після зустрічі з людьми Олек-

сандр Пирожик зауважив, що нібито 
невдоволених імовірним звільнен-
ням привезли на акцію шкільними 
автобусами, а це напряму є викорис-
танням адмінресурсу. Більше того, 
за певними джерелами, люди мали 
писати заяви на одноденну відпуст-
ку, щоб бути присутніми на заході. 

Пізніше керівник управління 
освіти та науки Волинської ОДА 
Людмила Плахотна пояснила: авто-
буси з двох районів – один зі Старо-
вижівського, два з Ратнівського. Усі 
інші автобуси – не шкільні. Старо-
вижівський довозив дітей на облас-
ний конкурс екскурсоводів. «Попут-
но під’їжджали працівники лісгоспу, 
з якою метою вони їхали до Луцька, 
мені невідомо», – сказала чинов-
ниця. Щодо двох автобусів з Рат-
нівського навчально-виробничого 
комбінату, то директор установи 
самовільно розпорядився освітян-
ським майном не за призначенням. 
«За те, що майно використовували 
не за призначенням, керівника при-
тягнемо до дисциплінарної відпові-
дальності», – запевнила Плахотна. 

***
Негативний фінансово-госпо-

дарський стан у лісовій галузі Во-
лині виник через недостатню фахо-
вість керівників та корупцію, вважає 
радник Міністра аграрної політики 
та продовольства України Анато-
лій Сковера, й додає, що настає час 
реформи. Яким буде продовження 
історії, залежить від порядності та 
об’єктивності столичного керівни-
цтва, яке має перевірити надану в 
пояснювальній записці інформацію 
та дати свою категоричну оцінку.

Депутати Волиньради вимагають 
блокади торгівлі з так званими ЛДНР 
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чия земля?

  Тетяна ГРІШИНА 
     Луцьк

ВОЛИНЬ ВИМАГАЄ ЗАХИСТУ КОРДОНУ
  Вадим ПАНАФІДІН

    Любешівський район

зміни ВИБОРИ МЕРА: ПІДСТАВИ ТА ТЕРМІНИ

Торік жителі села Ветли 
Любешівського району 
дізналися, що частину 

земель сільради білоруська 
сторона вже вважає 
своєю. Відтоді волиняни 
намагаються відстояти 
свою територію, на якій 
господарювали з давніх-
давен. Утім виконавча 
влада області та центральні 
органи влади на закиди 
селян кажуть, що кордон 
поділено відповідно до 
міжнародних договорів.

Натомість депутати обласної 
ради, аби дослідити конфліктну 
ситуацію, сформували спеціальну 
комісію. Її створили одразу після 
зустрічі голови обласної ради Ігоря 
Палиці з громадою села Ветли у лип-
ні 2016 року. У звіті комісії йдеться, 
що, на думку депутатів, національні 
інтереси таки порушено. Тож обл-
рада звернулася до центральних 
органів влади, аби переглянути де-
маркаційний процес, що стосується 
кордону Волині та Білорусі.

Адже перенесення меж призво-
дить до обмеження прямого досту-
пу до Жирівського та безіменного 
каналів, що потрібні для проекту-
вання й проведення меліоратив-
них та водогосподарських робіт на 
прилеглій до кордону українській 
території. 

«ЗДАЧА» ТЕРИТОРІЇ 
ВІДБУЛАСЯ ЩЕ У 90-Х

Тимчасова контрольна комісія 
обласної ради відзначає, що про-
цес розмежування кордону розпо-
чався ще 1990 року з договору між 
тодішніми Українською РСР та Біло-
руською РСР. Сторони погодилися 
вважати тодішній кордон лінією 
розмежування між Україною і Біло-
руссю.

У 1992 році створили спільну 
комісію для проведення делімітації 
і демаркації українсько-білорусь-
кого державного кордону. Згодом, 
1995 року, було укладено договір 
про дружбу, добросусідство і спів-
робітництво між країнами, де вка-
зано, що претензій щодо кордону 
НЕМАЄ І НЕ БУДЕ.

продемонстрували халатність, не 
приділивши відповідну увагу де-
лімітації державного кордону, не 
відстояли інтереси територіальної 
громади Любешівщини. Влада не 
володіла ситуацією. Як доказ, до мо-
менту розгляду питання комісією в 
області були відсутні матеріали делі-
мітації (протокол опису проходжен-
ня лінії державного кордону і аль-
бом карт з нанесеною на них лінією 
державного кордону). Комісія була 
вимушена замовити згадані доку-
менти за кошти обласного бюджету. 
Не володіє ситуацією щодо розта-
шування прикордонних знаків і Го-
ловне управління Держгеокадастру 
області, що є неприпустимим. Керів-
ництво області та громадськість не 
були поінформовані свого часу про 
ухвалене рішення щодо зміни лінії 
кордону», – йдеться у висновку тим-
часової комісії облради.

ВІД КИЄВА ВИМАГАЮТЬ 
ВІДСТОЯТИ 
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

У своєму зверненні депутат-
сь кий корпус констатує повну 
безвідповідальність Міністерства 
за кор  дон них справ у виконанні  
дер жавних функцій. А також пропо-
нує створити Державну комісію для 
перевірки роботи української деле-
гації щодо делімітації державного 
кордону між Україною та Республі-
кою Білорусь, а також експертної 
оцінки документів за результатами 
роботи. До розв’язання питання в 
інтересах України – не затверджу-
вати підсумкові документи та за-
ключний протокол демаркації дер-
жавного кордону.

Звертають увагу обранці й на 
проблему водних ресурсів. Зок-
рема, рекомендують столичним 
чиновникам виділити 20,6 млн грн 
для завершення будівництва нової 
регулювальної споруди на Вижів-
ському водозаборі в селі Почапи 
(4,5 млн грн) та будівництва гідро-
технічної споруди на Оріхівському 
каналі (16,1 млн грн) у Ратнівському 
районі.

А поки що волинянам залиша-
ється чекати, що скажуть в столиці 
у відповідь на важливі та критичні 
зауваження волинських обранців. 
Якщо, звісно, Києву вистачить глуз-
ду дослухатися до позиції громади.  

Трагічна звістка про дочасну 
смерть міського голови 

Миколи Романюка спричинила 
наслідки в управлінні містом. Хто 
нині виконує обов’язки мера та 
яка процедура обрання міського 
голови у зв’язку з достроковим 
припиненням повноважень 
відповідно до законодавства, 
пояснимо далі. 

ХТО ВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ? 

Відповідно до закону України «Про 
місцеве самоврядування», у випадку при-
пинення повноважень міського голови 
обов’язки мера міста переходять до секре-
таря міської ради, якого обирають із числа 
депутатів. Окрім цього, додамо, що при по-
садах залишаються усі заступники, керів-
ники управлінь та департаментів. Підстав 
для їх автоматичного звільнення немає. 

КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ 
ВИБОРИ? 

Відповідно до статті 79 закону «Про 
місцеве самоврядування», позачергові 

місцеві вибори призначаються Верховною 
Радою не пізніше, ніж у 90-денний термін 
із дня дострокового припинення повно-
важень сільського, селищного, міського 
голови. Однак для того, аби парламент 
розглядав питання призначення виборів, 
потрібно, щоб секретар міської ради у 15-
денний термін після отримання документа 
про смерть подав відповідне клопотання 
до Центральної виборчої комісії (секретар 
Луцькради Юлія Вусенко пообіцяла зробити 
це вчасно, – ВН). На виборчу кампанію у разі 
проведення саме позачергових виборів 
законодавець передбачає 60 днів. Тобто, 
якщо керуватися термінами, які зазначені 
у законі, вибори можуть відбутися вже у 
липні-серпні 2017 року. Чи це станеться та 
коли – залежить від рішення відповідних 
органів влади, які наділені такими повно-
важеннями. Є прецеденти, коли виборів 
не призначали, оскільки офіційно особи не 
вважалися померлими. Наприклад, упро-
довж року до ЦВК не надходила довідка 
про смерть нардепа Ігоря Єремеєва. 

У Чернівцях 2011 року було ухвалено 
політичне рішення про дострокове при-
пинення повноважень мера. І впродовж 
трьох років цю посаду обіймав секретар, а 
Верховна Рада не могла (чи не хотіла) ухва-
лити рішення про початок кампанії. 

ЧИ МОЖНА ЗМІНИТИ 
СЕКРЕТАРЯ? 

Відповідно до регламенту роботи місь-
кої ради, така можливість є. Проект рі-
шення про початок зміни секретаря може 
внести будь-хто з депутатського корпусу. У 
статті 16 регламенту роботи Луцької міської 
ради зазначено, що посада секретаря ради 
стає вакантною під час вакантності посади 
міського голови у зв’язку з достроковим 
припиненням його повноважень. Секрета-
ря обирає депутатський корпус із числа де-
путатів. Пропозицію стосовно кандидатури 
може вносити на розгляд ради не менш як 
половина депутатів від загального складу. 
Тобто має бути не менш ніж 21 голос. 

Нині секретарем міської ради є Юлія 
Вусенко. Вона є членом політичної партії 
«Самопоміч», яка має у раді лише 4 з 42 де-
путатів. До слова, перший заступник – Та-
рас Яковлев – теж свого часу представляв 
цю політичну силу. 

Загалом у раді сім фракцій. Сім депута-
тів налічує фракція «Солідарність», «Бать-
ківщина» – чотири, «Свобода» – п’ять, по 
три мають Радикальна партія Олега Ляшка 
та «Народний контроль», а найчисельні-
ша – «Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» – 15 обранців. Один депутат має 
позицію позафракційного. 

Пізніше, у 1997 році, було підпи-
сано договір про державний кор-
дон, який ратифікувала Верхов на 
Рада. Делегації домовилися про ко-
регування лінії держкордону на Вет-
лівській ділянці. Її перенесли углиб 
території України на 30-40 мет рів, 
місцями до 60 метрів, а саме –  на 
південну бровку безіменного кана-
лу, який проходить паралельно Жи-
рівському. Члени тимчасової ко місії 
підрахували, що в результаті цього 
Україна втратила близько 40 га зе-
мель лісового фонду, враховуючи 
п’ятиметрову смугу для облашту-
вання кріплення Державного кор-
дону з білоруського боку.

До коригування кордону в 1997 
році картографічною основою де-
лімітації держкордонів  слугувала 
карта Головного управління гео-
дезії. Її видали 1996 року за станом 
місцевості на 1994 рік із нанесеним 
кордоном між Україною, Білоруссю 
та Польщею за матеріалами демар-
кації 1946-1947 років і матеріала-
ми повірок 1962, 1976-1978 років. 
Лінію держкордону було показано 
в межах Ветлівської сільської ради 
Любешівського району й проходи-
ла вона по осі Жирівського каналу.

Згодом у 2011 та 2014 роках ви-
йшли указ Президента України «Пи-
тання демаркації державного кор-
дону України» та міжурядова угода 
про затвердження положення про 
демаркацію державного кордону 
між Україною та Білоруссю. Фактич-
ні ж роботи із впровадження рішен-

ня 1997 року розпочалися 2015-го, 
коли відбулося засідання робочої 
групи з питань демаркації держав-
ного кордону в селищі Ратне. Тоді 
розглядали питання розміщення 
прикордонних знаків. 

«Після цього засідання прикор-
донні знаки було зміщено на кілька 
метрів у бік території України під час 
проведення  демаркації білорусь-
кою стороною, хоч фахівці з укра-
їнської сторони, які брали участь у 
робочій групі, не погоджували цьо-
го й не підписували жодних доку-
ментів. Потреби у зміні розміщення 
прикордонних знаків у цій частині 
кордону не було», – йдеться у звер-
ненні обласної ради.

Як наслідок, Білорусь активно 
проводить роботи з демаркації 
державного кордону у Волинській 
області, тоді як Державна служба 
України з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру два роки поспіль не 
може забезпечити проведення від-
повідних робіт з української сторо-
ни, наголошують обранці. 

Окрім цього, постає проблема 
збереження та раціонального вико-
ристання водних ресурсів держави. 
Адже в області є 14 споруд, якими 
поверхневі води відводяться на те-
риторію Білорусі. Попри це, з 1991 
року коштів на утримання та рекон-
струкцію гідротехнічних об’єктів на 
Волині через Державне агентство 
водних ресурсів України фактично 
не виділяли, тому є ризики  втрати 
водних ресурсів.

ГРОМАДСЬКІ 
ПРОТЕСТИ НА ВОЛИНІ

Із кабінетів на вулиці конфлікт 
вийшов у 2016 році. Жителі села 
Ветли дізналися, що частина землі 
вже не їхня, коли того ж року іно-
земна техніка заїхали в ліси. Відтоді 
наростало невдоволення місцевих, 
які вважали дії виконавчої влади 
антидержавними. Але столичні чи-
новники стратегію захисту перетво-
рили на стратегію нападу. Тоді реч-
ник Держприкордонслужби Олег 
Слободян на всю країну заявив, що 
волиняни відстоюють не інтереси 
України, а «шкурні» потреби, адже 
воду з каналу можуть брати для 
миття бурштину.

На бік протестувальників стала 
Волинська обласна рада в особі го-
лови Ігоря Палиці, яка зверталася з 
відповідними запитами до право-
охоронних органів. Утім усі відповіді 
зводили до того, що кордон поділи-
ли відповідно до міжнародних угод.

ХАЛАТНІСТЬ ТА 
БАЙДУЖІСТЬ 
ПОРОДИЛИ КОНФЛІКТ 

Допоки іноземні сусіди прово-
дять демаркацію у Волинській об-
ласті, Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та када-
стру два роки поспіль не може за-
безпечити проведення відповідних 
робіт з української сторони, зазна-
чають у зверненні депутати. 

«Попередні скликання виконав-
чої та представницької влад області 
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Вибори міського голови Луцька можуть 
відбутися вже у липні-серпні 2017 року
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує 
професійний юрист із 

практич ним досвідом, адвокат 
Віктор Бондаренко, який бере участь 
у некомерційному проекті «Запитай 
юриста» на сайті Інформаційного 
агентства «Волинські Новини». 
Поставити свої запитання ви 
можете на сайті, або ж надіслати 
на електронну адресу gazeta.
volynnews@gmail.com. 

«Людина була довгий час від-
сутня за станом здоров’я, а 
тим часом один із прописаних 
у її помешканні переоформив 

право власності на квартиру на основі 
документа про визнання особи помер-
лою. Тепер власниця повернулась і ска-
сувала рішення суду про визнання по-
мерлою. Які шанси повернути квартиру 
у власність?» 

Якщо та особа, яка вважалася помер-
лою, раніше була власником квартири й 
наразі з’явилася та скасувала таке рішення 
суду, то в неї є всі шанси повернути квар-
тиру собі.

«Брат дружини взяв кредит у 
банку. Під час оформлення до-
говору він надав її номер теле-
фону. Працівник банку телефо-

нував їй для підтвердження, однак він 
не повідомив, з якою метою дзвонить, 
мотивуючи, що це – банківська таємни-
ця. Я знаю, що брат дружини – неплато-
спроможний. На час оформлення пози-
ки він із сім’єю проживав в одному селі, 
а був прописаний у матері. Після того як 
вони з дружиною витратили усі гроші, 
він подав на розлучення і переселився 
до матері, жінку та сина провідує ночами. 
Кредит і відсотки не збирається віддава-
ти, оскільки ніде не працює. Які можуть 
бути наслідки для матері, яка є власни-
ком будинку, нерухомості (будинок, зем-
ля не приватизовані), та для сестри, яка 
проживає в обласному центрі?» 

В описаній ситуації якихось майнових 
чи юридично несприятливих наслідків для 
матері та сестри особи, яка взяла кредит, 
за умови, що вони юридично не виступали 
ні майновими, ні фінансовими поручите-
лями, немає. А подібні дзвінки працівників 
банку чи колекторів можна просто ігнору-
вати.

«У мого чоловіка зарплатний 
рахунок в одному із державних 
банків. Йому перераховували 
зарплату, надходила SMS, що 

кошти нараховано. Приходили знімати, 
а грошей нема. У банку ж кажуть, що ми 
знімали готівку. Потім у газеті писали, 
що керівниця відділення привласнила 
кошти клієнтів і втекла. З чого краще 
почати, щоб повернути гроші? Для села 
кілька тисяч гривень – це великі гроші, 
як їх повернути?»

Вам слід звернутися до поліції із за-
явою щодо вчинення посадовими особа-
ми банку кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 191 Кримінального 
кодексу України. І вже під час допиту як 
потерпіла сторона детально викласти усі 
обставини заволодіння коштами.

«Я – ФОП, власник 1/2 магазину, 
у мене відділ продуктів. Працюю 
на єдиному податку (2 група) без 
РРО. Моя сестра (ФОП2) – влас-

ниця другого відділу в цьому магазині 
(алкоголь і тютюнові вироби). Вона пра-
цює сама й має одного найманого про-
давця. Я ж торгую одна. Чи можна нам 
укласти цивільний договір, щоб у разі 
моєї відсутності в магазині ФОП2 та її 
найманий працівник на законних під-
ставах могли відпускати товар у моєму 
відділі? Яким договором і як це потім 
відображати у податковій звітності?»

Можна укласти договір комісії. Тільки 
його слід якісно оформити. Це буде дого-
вір із сестрою, а вже її найманий працівник 
обслуговуватиме і ваш відділ. Щодо дета-
лей відображення цих моментів у податко-
вій звітності вам слід поцікавитися в ком-
петентного бухгалтера або компетентного 
податкового інспектора.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста право на освіту

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Старовижівський район 

Беззаперечна істина, 
що про суспільство 
судять по тому, 

наскільки щедротно 
воно ставиться до дітей, 
давно стала мантрою 
для багатьох чиновників. 
Та вона нерідко дає збій, 
коли йдеться про якусь 
окрему юну особистість 
чи дитячий заклад.

Село Стару Гуту, що в Старо-
вижівському районі, попри від-
сутність роботи, покидати в по-
шуках примарного щастя люди не 
поспішають. Тому з давніх-давен 
і донині, щоб бути господарем 
своєї долі й міцно стояти на влас-
ній землі, тут кожна родина ста-
рається збудувати власний дім. А 
якщо з’являються молоді сім’ї, то 
додається в селі й діточок.

– Нині у нас налічується 170 
хлопчиків та дівчаток дошкільно-
го віку, 28 цьогоріч підуть до шко-
ли, – радіє старогутівський сіль-
ський голова Василь Вавринюк. 
– От тільки дитячий дошкільний 
навчальний заклад упродовж 
тривалого часу не може задо-
вольнити прохання всіх охочих 
відвідувати садок.

А все тому, що збудований в 
1971 році у вигляді так званого 
фінського будиночка, він розра-
хований на 13 малюків, хоч ви-
хованцями дошкільного закладу 
нині є 24 маленькі старогутівці, і 
то лише ті, кому незабаром іти до 
школи.

– У 1980 році ми зуміли до-
будувати приміщення садочка, – 
розповідає Василь Степанович. 
– Але це не розв’язало пробле-
ми. Із 2009 року в які тільки двері 
не стукали щодо реконструкції 
чи будівництва дитсадка, та все 
марно. Лише в 2013-му, як здава-
лося, вдалося нарешті зрушити 
камінь з місця. Тоді ж виготовили 
проектно-кошторисну докумен-
тацію. Відповідно до неї, вартість 
робіт становила більш як 10 міль-
йонів гривень. Це при тому, що 
саме будівництво дитсадка об-
ходилося в 4,6 мільйона гривень, 
решта коштів потрібні на спору-
дження очисних споруд, пожеж-
ної водойми, ігрових майданчи-
ків тощо. Але влада категорично 
сказала: ні, дорого. Запропону-

«ТУРБОТА» ПО-СТАРОГУТІВСЬКИ: 
У КОРИДОРІ РОЗДЯГАЮТЬСЯ, 
В ЇДАЛЬНІ НАВЧАЮТЬСЯ

вали інший варіант, запозичений 
у Ківерцівському районі. Згідно 
з ним, вартість робіт становила 
всього 5,5 мільйона гривень. І це 
тодішній владі не сподобалося. 
Розібрали старий клуб, хотіли 
окремі матеріали з нього пусти-
ти на добудову дитсадка – теж не 
отримали схвалення.

Отож, старогутівська малеча 
нині роздягається в коридорчи-
ку при вході у приміщення, де 
холодно, тут же розташовані й 
комірчини, де дітлахи зберігають 
одяг та взуття. А одна з кімнат 
слугує вихованцям дитячого до-
шкільного закладу і їдальнею, і 
навчальним класом. У малесень-
кій ігровій яблуку ніде впасти, 
коли збираються всі 24 дитини.

– Та найгірше, що в добудові 
один «бальок» лопнув, другий – 

на черзі, бо дерево хоч і оброб-
лене, але де тримається, а де й 
ні, – бідкається сільський голова. 
– І з Адміністрації Президента, і 
з Верховної Ради відповідь од-
нозначна: у зв’язку з нестачею 
коштів ні реконструкція, ні будів-
ництво неможливі. А зараз, коли 
в країні війна, то й поготів.

Старогутівські молоді сім’ї, 
які мріють про те, щоб їхні діти 
відвідували садочок, ладні були б 
із цим змиритися, але вони ж ба-
чать, як з кожним роком, незва-
жаючи на АТО та економічні не-
гаразди, зростають витрати і на 
утримання адміністрації нашого 
гаранта, і на зарплату народним 
обранцям, силовикам, суддям, 
чиновникам та не можуть ніяк 
зрозуміти, чому в цьому позитив-
ному для багатьох можновладців 

процесі не знаходиться місця 
майбутньому української нації – 
їхнім дітям.

– Попри виготовлену про-
ектно-кошторисну документа-
цію, у плані інвестиційних про-
грам на 2017 рік капітальний 
ремонт дитячого садка в Старій 
Гуті не передбачено. Щоби вті-
лити такий сміливий проект у 
життя, цьогоріч на сесії районної 
ради забрак ло одного голосу. 
Місцеві владці не планують цих 
робіт і в наступному 2018 році. 
Як прогнозують, надії варто по-
кладати хіба на рік 2020-й. Люди 
в Старій Гуті бояться, що до того 
часу приміщення дошкільного 
закладу прос то розвалиться, – 
долучається до розмови депутат 
Старовижівської районної ради, 
виходець зі Старої Гути Василь 
Романюк, який лобіює це питання 
уже впродовж кількох років.

– Хоч і зважає на проблеми 
сільської малечі місцева сільська 
рада, – каже завідувачка дитсадка 
Анна Бабій, – та тільки капітально 
відремонтувати дитсадок через 
скромний бюджет, звичайно, не 
може. Жаль, що в селі не всі охо-
чі можуть отримувати дошкільну 
освіту.

А все через те, що в дитсад-
ку – як у тій казці про рукавичку: 
дуже тісно, а може стати ще й не-
безпечно. Дивись, розійдеться 
по швах, поки дорослі дяді, що 
декларують турботу про дітей, 
вирішуватимуть, коли вже на-
решті розкошелиться бюджет на 
користь малюків, а не можно-
владців.

Загальний вигляд дитсадка

Cпить малеча у два поверхи

Коридор, де роздягаються діти Крихітна ігрова
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«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.

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Фото автора
Ківерцівський район

«СІЛЬСЬКИЙ ДЕПУТАТ – 
НЕ КОРУПЦІОНЕР»

Після оприлюднення 
електронних 
декларацій 

депутатів Верховної Ради 
та високопосадовців у 
країні стався справжній 
інформаційний бум. 
Близько місяця в засобах 
масової інформації 
цю тему активно 
обговорювали, щодня 
у різних виданнях 
з’являлися повідомлення 
про космічні суми готівки, 
яку чиновники різних 
рангів зберігають «на 
руках». Ця тема навіть 
спричинила дискусію 
серед європейських 
політиків. Але далі 
розмов справа фактично 
не зайшла. Нікого до 
відповідальності за 
незрозуміле походження 
майна притягнуто не було. 

Натомість з 2017 року електро-
нне декларування в Україні стало 
обов’язковим для всіх без винятку 
працівників органів місцевого са-
моврядування та депутатів рад різ-
ного рівня. Мовляв, хочете їздити у 
Європу без віз – декларуйте майно. 

Зауважимо, що заробітну пла-
ту отримують лише депутати Вер-
ховної Ради, обранці у сільських, 
селищних, міських, районних та 
обласних радах працюють на гро-
мадських засадах. 

Процедура заповнення елек-
тронної декларації досить непрос-
та й відбувається у кілька етапів. 
Спочатку декларант має подати 
документи на виготовлення елек-
тронного ключа. Через кілька тиж-
нів – його отримати. Найскладні-
ше – саме заповнення декларації. 
Адже це, по-перше, неможливо 
зробити без підключення до інтер-
нету (а його в багатьох селах немає 
взагалі), а по-друге, сайт, де розмі-
щено форму декларації, постійно 
зависає. Інколи на відкриття сто-
рінки доводиться чекати по чотири 
години... Декларація налічує 16 сто-
рінок, на кожній із яких – з десяток 
пунктів. 

20 з 25 сільрад Ківерцівсько-
го району звернулися до депута-
та Волинської обласної ради від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Олександра Омельчука 
з проханням зробити усе можливе, 
аби декларувати доходи дозволили 
все ж на папері, а не через інтернет. 
Як працюють люди у сільрадах, які в 
них там умови роботи, ми побачили 
на власні очі. 

ОМЕЛЬНЕ: ІНТЕРНЕТ 
Є ЛИШЕ У ДВОХ 
ДЕПУТАТІВ 

У селі Омельне – 715 жителів, у 
сільраді – 12 депутатів. 

Омельненський сільський голо-
ва Василь Зінчук розповідає, що бю-
джет сільради – 530 тисяч гривень 
на рік. Дохід складають податки із 
землі. Найбільші її орендарі – «При-
луцькагро» та СВК «Полісся». Домо-
будівельний комбінат розробляє 
піщаний кар’єр. В Омельному є шко-
ла, дитячий садок та фельдшерсько-
акушерський пункт. Планів багато, а 
от ресурсів для їх реалізації обмаль. 
Причому вважається, що ця сільра-
да, порівняно з іншими, у досить не-
поганому становищі. 

Адмінприміщення – це невелич-
ка дерев’яна хатина. Місця тут об-
маль. Дуже холодно. Сесійної зали 
немає. За неї слугує кабінет голови. 
Тут лише три комп’ютери та дуже 
повільний мобільний інтернет. 

Василь Зінчук розповідає, що 
ставати депутатами у них було зов-
сім небагато охочих. Заледве вда-
лося знайти по одному кандидату 
на округ. Через введення електро-
нного декларування люди взагалі 
відмовлятимуться йти у ради. 

Пан Василь пояснює, що депу-
тати готові описати своє майно та 
доходи у паперовій формі. Внести ж 
дані в електронну декларацію тех-
нічно ні у сільраді, ні в Омельному 
можливості немає. 

«Електронний ключ потрібно 
виготовляти лише в Луцьку, а для 
цього туди доведеться їхати не раз, 
ще й за свої кошти, – каже Василь 
Зінчук. – Сама форма декларації – 
надзвичайно складна. У нас лише 
в двох депутатів удома є інтернет. 
Той, хто вигадав електронне декла-
рування для сільських депутатів, 
очевидно, не знає, хто вони такі. 
Хоче НАЗК (Національне агентство 
з питань запобігання корупції, – ВН) 
перевіряти – нехай приїздять і пе-
ревіряють. Сільський депутат – не 
корупціонер». 

Секретар Омельненської сіль-
ради Оксана Шабала додає, що вдо-
ма у неї комп’ютера немає, тож як 
має заповнити електронну декла-
рацію – не розуміє. 

«Те, що депутати Верховної Ради 
оприлюднили декларації, не дало 
жодного результату в боротьбі з 
корупцією. На що живуть сільські 
люди, а на що живуть вони?» – обу-
рюється Оксана Шабала. 

Депутат Омельненської сільра-
ди Сергій Семенюк підтримує думку 
колеги й каже, що електронне де-
кларування стане для нього приво-
дом більше не балотуватися в раду. 

«Наверху немає порядку, а нам 
треба е-декларації подавати!» – за-
уважує він. 

Ще один сільський обранець 
Олександр Бондаренко розповідає, 
що тримає господарство, аби прого-
дувати сім’ю. «Тепер мені що, треба 
декларувати свою корову?» – ста-
вить поки що риторичне запитання. 

цю декларацію. Але якщо вони десь 
помиляться, то їх неодмінно спи-
тають, чому так. Увага органів кон-
тролю буде прикута саме до них, бо 
легше покарати тих, хто нижче, хто 
не дотичний до великих коштів». 

Депутати Журавичівської сіль-
ради Олена Мосійчук та Лариса 
Гордовська зауважують, що без 
допомоги декларацію точно не 
запов нять, адже з комп’ютером не 
вміють працювати. Окрім того, жін-
ки мають постійні місця роботи, а 
тому навіть фізично немає можли-
вості стільки часу витрачати на цю 
всю тяганину. 

Завідувачці журавичівського 
дитсадка Наталії Сахнюк комп’ютер 
та інтернет украй потрібні для ро-
боти. Однак придбати техніку наразі 
сільрада не може, бо немає грошей. 
Тому для роботи Наталія викорис-
товує комп’ютер сільради. 

Депутат чотирьох скликань Те-
тяна Максимчук звертає увагу на те, 
що серед депутатів – багато людей 
уже старшого віку. Для них робота 
за комп’ютером – це ціла наука, за-
собів для опановування якої в сіль-
ській місцевості фактично немає. 

Депутат Сергій Панасюк теж не 
розуміє доцільності впровадження 
е-декларування, адже це нічого не 
змінює, хіба додає труднощів із за-
повненням декларацій. 

БЕРЕСТЯНЕ: 
ЛЮДИ ЖИВУТЬ 
ІЗ ПРОДАЖУ ЯГІД 
ТА МОЛОКА

Сільрада в Берестяному теж 
радше нагадує хатинку, а не адмін-
будівлю. Споруда давно потребує 
капітального ремонту, але можли-
вості його зробити немає. Бюджет – 
усього 300 тисяч гривень на рік. 

Берестянський сільський голо-
ва Василь Гусак каже, що депутати 
дуже негативно зреагували на но-
вину щодо запровадження елек-
тронного декларування. 

«Наше село не підключене 
до інтернету, не у всіх є навіть 
комп’ютери. Депутати, як і більшість 
людей, живуть із того, що продають 
ягоди та молоко. Ми економимо на 
всьому. У 2016 році навіть брикет на 
опалення не купували для сільради, 
топили дровами. Маємо два ноут-
буки. Інтернет модемний – мій влас-
ний», – розповідає Василь Гусак. 

Депутат Берестянської сільради 
Юлія Слісарчук додає, що вдома ін-
тернет має, але він надто повільний 
і часто працює з перебоями. 

«До голови й депутатів у селі 
люди йдуть з усіма своїми бідами. 
Просять поремонтувати дороги, 
зробити освітлення. Але з нашим 
бюджетом це неможливо зроби-
ти», – каже пані Юлія. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Депутат Волинської обласної 

ради (фракція «УКРОП») Олександр 
Омельчук зазначає, що останній 
тиждень до нього мало не щодня 
надходять звернення та дзвінки з 
сільрад Ківерцівського району із 
проханнями зробити все можливе, 
аби відмінити електронне деклару-
вання. 

Вимоги людей обґрунтовані, 
адже, окрім відсутніх можливостей 
для внесення відомостей, за непра-
вильне заповнення декларації або 
її невчасне подання передбачені 
чималі штрафи – до кількасот тисяч 
гривень. 

Олександр Омельчук каже, що 
вже готує проект звернення від 
обласної ради до урядовців із ви-
могою дозволити сільським депу-
татам подавати відомості про свої 
доходи та статки на паперових но-
сіях. Також це питання у Верховній 
Раді озвучить і народний депутат 
України від УКРОПу Ірина Констан-
кевич. 

ЖУРАВИЧІ: 
ДИТСАДОК 
КОРИСТУЄТЬСЯ 
КОМП’ЮТЕРОМ 
РАДИ 

До складу Журавичівської сіль-
ради входять три села – Миків, 
Домашів та Журавичі. Інтернет є 
лише в останньому, та й то лише в 
небагатьох. Адмінбудівля тут теж 
невеличка, сесійної зали немає. Усі 
сесії відбуваються в кабінеті голо-
ви, а урочисті засідання – у бібліо-
теці. У приміщенні сільради – два 
комп’ютери, один з яких придбали 
для бухгалтера за спонсорські кош-
ти. Голова для роботи використовує 
власний. Інтернет тут є, але часто 
працює з перебоями, особливо 
взимку та у дощову погоду. Про 
роботу ради, як і в інших селах, ін-
формують на звичайних дерев’яних 
дошках для оголошень. 

На балансі ради перебуває по-
жежна частина, а відповідно, і ле-
вову частку коштів виділяють на її 
утримання. Дохід у бюджет – неве-
ликий. 

Голова Журавичівської сільради 
Алла Гонтар торік уже виготовляла 
електронний ключ для декларації. 
Пригадує, що лише цей процес за-
брав чимало часу – аж два місяці, 
а до Луцька довелося їхати чотири 
рази. 

З року в рік склад ради особли-
во не змінюється. Охочих працюва-
ти на громадських засадах більше 
не стає. 

Алла Гонтар слушно зауважує, 
що передусім слід забезпечити 
розвиток села, створити умови для 

його соціально-економічного роз-
витку, а потім уже запроваджувати 
електронні декларації. Сьогодні ж 
українське село опинилося на межі 
занепаду й виживання. Централь-
ній владі немає до нього діла. 

Алла Анатоліївна додає, що і 
працівники апарату ради, і депу-
тати досі заповнювали паперові 
декларації. Не проти робити це й 
надалі. 

«Вчасно, а це до 1 квітня, пода-
ти електронні декларації ми просто 
не зможемо, – каже Алла Гонтар. 
– Кожна сільрада має від 12 до 20 
депутатів, а ще додайте працівників 
апарату. Скільки ж це треба буде 
зробити тих електронних ключів? 
А документи на їх виготовлення по-
дає особисто декларант. Так само 
забрати ключ може лише він». 

До слова, проїзд із Журавичів 
до Луцька й назад коштує 100 гри-
вень. 

І проблема не лише в цьому. 
Алла Гонтар розповідає, що вже 
кілька днів намагається внести дані 
у свою е-декларацію. Та все марно: 
система просто висить, одну сто-
рінку відкриває годинами. Така ж 
ситуація зі зберіганням відомостей. 
Комп’ютер доводиться раз за разом 
перезавантажувати, але фактично 
ситуацію це не змінює. 

«Після першої хвилі е-дек ла-
рування ми очікували на результа-
ти, – пояснює Алла Гонтар. – Але до 
відповідальності нікого не притяг-
нули. А тепер що потрібно? Треба 
«кинути» другу хвилю декларуван-
ня – для людей простих. Ми, зви-
чайно, будемо допомагати і нашим 
працівникам, і депутатам заповнити 

Депутати Журавичівської сільради не розуміють, як 
технічно вони можуть вчасно подати е-декларації

Омельненський сільський 
голова Василь Зінчук

Голова Журавичівської 
сільради Алла Гонтар

Берестянський сільський 
голова Василь Гусак
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квіткова аптечка 

здоров’я

варто знати

ЩИТІВКА НА КІМНАТНИХ ЛИМОНАХ? 
ДОПОМОЖЕ МАСТИЛО  

СОЛОНІ КЕКСИ 
З ШИНКОЮ І СИРОМ
На 12 кексів: 
• 300 г шинки • 3 яйця • 100 мл олії
• 100 г масла • 300 мл молока  
• 300 г борошна • 125 г твердого сиру, 
• 1 ст. ложка порошку до печива, 
• ½ ч. ложки солі 
• ½ ч. ложки сухої гірчиці

Обсмажити шинку до хрумкої скоринки. 
Сир натерти. Збити яйця, змішати їх із мас-
лом та молоком. Борошно просіяти, додати 
порошок до печива, сіль та гірчицю. Усе ле-
генько замісити. Форми натерти маслом та 
посипати борошном. Після цьо-
го наповнити їх тістом, але 
не до самого вершечка. 
Зверху посипати тер-
тим сиром. Запікати в 
духовці 20-30 хвилин. 
Кекси мають підняти-
ся та стати золотисто-
коричневими.  

смакота

ТІРАМІСУ – 
СОЛОДКИЙ СУП 
ГЕРЦОГА  

Це італійський десерт на 
основі сиру маскарпоне, 

бісквітного печива савоярді, 
кави та какао. Тірамісу – 
найбільш популярна солодка 
страва у світі. Є різні адаптації 
ї ї приготування. Іноді какао 
замінюють тертим шоколадом, 
савоярді – бісквітом, а в деяких 
варіаціях десерт навіть може 
нагадувати пудинг або кекс. 

Першу порцію знаменитого десерту 
приготували на півночі Італії в кінці XVII 
століття. Сталося це випадково. Тоскан-
ський герцог Козімо III де Медічі був ві-
домим ласуном.  Якось він вирішив від-
відати Сієну. Місцеві кухарі, бажаючи 
догодити високому гостю, приготували 
на десерт абсолютно нову страву та на-
звали її zuppa del duca (суп герцога). 
Страва так сподобалася вельможі, що 
він з’їв усе до останньої ложки, а рецепт 
повіз до Флоренції, оскільки не уявляв 
життя без ласощів. Завдяки мудрому 
правлінню династії Медічі Флоренція 
у XVII столітті перетворилася на центр 
мистецтва. Сюди з усієї Італії приїздили 
художники, скульптори і поети, які й 
оцінили страву сієнських кондитерів. 
Так із Флоренції «суп герцога» переко-
чував у Тревізо, а звідти – до Венеції. Ве-
неціанські куртизанки вживали десерт 
перед побаченнями. Жриці кохання 
стверджували, що він не тільки підні-
має настрій, але й збуджує. Так страва 
дістала нову назву – тірамісу, що в пе-
рекладі з італійської означає «підніми 
мені настрій».

За однією з версій, справжнє визнан-
ня десерт отримав уже в Венеції, куди 
потрапив завдяки купцям. Однак деякі 
скептики стверджують, що його почали 
готувати нещодавно. У 2006 році газета 
«Балтімор Сан» опублікувала інтерв’ю з 
кондитером Кармінантоніо Іаннаконе, 
який стверджував, що саме він винай-
шов тірамісу і роками готував його в 
пекарнях Тревізо.

страва з історією

ЯК ПОЗБУТИСЯ ЛУПИ

Найпоширеніший 
шкідник 
цитрусових – 

щитівка. Після ураження 
рослини на поверхні листя 
видно коричнево-сірі 
округлі плямки діаметром 
3-5 мм як зверху, так і 
знизу листків, уздовж 
прожилок, а також на 
гілках. На початковій 
стадії вони майже прозорі. 
Та після розмноження 
шкідника на листках 
з’являється липкий слиз, а 
згодом вони вкриваються 
чорним нальотом, що 
погано змивається водою.

Проблемою у боротьбі зі шкід-
никами кімнатних рослин є те, що 
в житловому приміщенні застосо-
вувати отрутохімікати не можна. 
Тому слід удатися до безпечних 

засобів. Зокрема, доступний та 
ефективний – застосування водно-
масляної емульсії. Треба взяти 
одну чайну ложку автомобільно-
го мастила, розмішати у склянці 

теплої води, додати дві столові 
ложки натертого господарського 
мила та столову ложку прального 
порошку. Наносити розчин ватним 
чи марлевим тампоном. Головне – 

якнайретельніше змочити всю по-
верхню листків та гілок лимона. 
Через дві-три години рослину слід 
обмити чистою водою – наче під 
душем. При цьому ґрунт у вазоні 
треба закрити плівкою, захищаю-
чи від потрапляння емульсії. Таку 
обробку проводять тричі з інтер-
валом у шість днів.

Профілактика виникнення щи-
тівки на цитрусових, що ростуть у 
кімнатних умовах, – обробка раз 
на місяць крони мильною піною. 
Через півгодини її треба змити.

Окрім цього, цитрусові бажа-
но з такою ж періодичністю об-
прискувати слабким розчином 
марганцевокислого калію, насто-
єм часнику чи тютюну.

Перед підживленням органіч-
ними добривами їх слід поперед-
ньо заливати окропом, щоб не до-
пустити розмноження шкідника.

Лупа може з’явитися через 
стреси, ослаблений 

імунітет або через зниження 
рівня гемоглобіну. Така 
проблема часто супроводжує 
хвороби травного тракту. 
Її з’ява може свідчити про 
неправильне харчування або 
ж про те, що організму бракує 
селену та цинку. 

Іноді лупа може з’явитися на 
шкірі голови через неправильно 

У лютому саме час висаджувати бульби 
бегоній і глоксиній. Варто лише 

відразу підібрати для цього горщички 
діаметром 9-13 см. Як субстрат краще 
використовувати таку суміш: листяна 
земля, торф і пісок у рівних частинах. 

Висаджені рослини треба поставити в 
теп ле та світле місце і до з’яви паростків по-
мірно поливати. Якщо бульби злегка підсох-
ли, перед садінням варто витримати їх кілька 
днів у піску або тирсі, змоченій водою, а ще 
краще – рожевим розчином марганцівки з 
додаванням невеликої кількості якого-небудь 
фунгіциду. Щоб рослини не страждали від су-
хості повітря, їх треба щодня обприскувати.

КОЛИ ВИСАДЖУВАТИ 
БЕГОНІЇ ТА ГЛОКСИНІЇ
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шкідлива їжа харчуймося правильно

ЯКУ РИБУ НЕ СЛІД ЇСТИ
Учені Гарвардської школи 

охорони здоров’я в Бостоні 
з’ясували, що люди, які часто 
їли білий рис, більш схильні до 
розвитку цукрового діабету 
другого типу. 

Дослідники наголошують, що 
ризик діабету підвищується на 
одинадцять відсотків з кожною 
щоденною порцією білого рису. 
Американці проаналізували чоти-
ри попередні дослідження щодо 
вивчення зв’язку між спожи-
ванням рису і цукровим 
діабетом. Також учені 
намагалися встанови-
ти, чи є зв’язок між 
споживанням 
рису і розвит-
ком діабету в 

жителів Азії (де традиційно його 
їдять багато) і в країнах Заходу 
(де рису їдять менше). У дослі-
дженнях взяли участь близько 
352 тисяч добровольців, жоден із 
яких не мав діабету на початку до-
слідження. За час спостережень у 
13 284 осіб розвинувся цукровий 
діабет. Зв’язок між рисом і ризи-
ком виникнення діабету помітили 
і в азійських, і в західних країнах, 
при цьому в жителів країн Азії він 
був сильнішим. На думку вчених, 

рис має високий глі-
кемічний індекс. Це 

означає, що ор-
ганізм швидко 

перетворює 
вуглеводи на 
глюкозу.

bethint.ucoz.net

Пангасіус – звичайна 
річкова риба, яка на 

вигляд нічим не відрізняється 
від інших видів прісноводних 
риб. У магазинах найчастіше 
можна побачити філе 
пангасіуса. Але останнім 
часом з’явилося багато фактів 
про те, яка шкідлива ця риба. 

Пангасіус до нас імпорту-
ють із В’єтнаму, де його виро-
щують у водах річки Меконг – 
однієї з найбрудніших річок на 
планеті. Її околиці під час війни 
у В’єтнамі були отруєні хіміч-
ними речовинами. Також у цю 
річку зливають неочищені стіч-
ні води і звалюють усілякі від-
ходи. Навіть під час заморожу-
вання риби використовують ту 

підібраний шампунь. Нею також 
можна заразитися. За даними на-
уковців, у лусочках лупи містить-
ся патогенний грибок. Тому не 
варто користуватися чужим гре-
бінцем чи вдягати чиюсь шапку. 

Якщо лупа з’являється регу-
лярно, варто звернутися до дер-
матолога, аби виявити причину. 

Позбутися лупи допомо-
же маска, яку слід робити раз 

на тиждень. Для цього треба 
змішати по одній частині рици-
нової олії, олійного розчину ві-
таміну А, олійного розчину віта-
міну Е, димексиду та дві частини 
реп’яхової олії. Суміш слід вти-
рати у шкіру, масажуючи голову 
пальцями або гребінцем. Тоді 
одягнути шапочку для купання, а 
через дві години помити збитим 
яєчним жовтком. Після миття 

волосся варто пополоскати від-
варом із трав. Чудово підійдуть 
кропива, ромашка, чебрець, ма-
теринка, лаванда.   

осліджен
ку між спожи-
і цукровим 

кож учені 
встанови-

ок міжж 
м 

ит-
у в в    

кеміч
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ганіз
пе

в

ВІД РИСУ – ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ?

саму воду. Було 
встановлено, 
що пангасіус шкідливий для 
здоров’я і провокує у людей 
хвороби внутрішніх органів, 
найчастіше печінки. Тому про-
даж цієї риби заборонили у 
багатьох країнах Європи, Аме-
рики і в Канаді. Навіщо ж її за-
возять в Україну? Відповідь 
дуже проста: це один з найде-
шевших видів риби.

оо 

hakanfoods.com
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ВІВТОРОК 21 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 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/ф «Джиммі Картер» 
10.55 Д/ф «Приватний 
лист світові» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 13.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 
15.45 Спогади 16.15 
Мистецькі історії 16.30, 
03.55 Т/с «Анна Піль» 
17.25 Хто в домі хазяїн? 
17.45 М/с «Попелюшка» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.50, 22.45 З перших 
вуст 19.55 Наші гроші 
20.20, 04.40 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Д/с «Джон 
Фітцжеральд Кеннеді» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.55 Kids Time
06.03 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.53 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Клініка»
09.40 Київ вдень та вночі
12.50 Т/с «Щасливі 

разом»
19.00 Серця трьох
22.00 Т/с «Костянтин»
00.30 Х/ф «Готель для 

собак»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

00.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 
«Чи знаєте ви, що...» 
10.25 «Три сестри» 11.00 
«Файна Юкрайна» 12.25 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 14.20, 18.00 «Орел 
і Решка» 15.20, 20.00 
«Орел і Решка. На краю 
світу» 16.20, 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 19.00 
«Розсміши коміка» 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
22.00 «КВН на БІС» 00.40 
Т/с «Ти - моє життя» 02.10 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
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 «Умови 

контракту 2»
00.20 Т/с «C.S.I.: Маямі»
02.50 Х/ф «Робін Гуд»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Таємниці пірамід 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 Він і 
вона. Бій за життя 10.50, 
18.00 Вуличні мавпи 
11.50 Дика планета 
13.40 Містична Україна 
14.30 Секретні історії 
15.20, 23.40 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 19.00, 
04.40 Бандитська Одеса 
19.50 Дивна справа 
00.30 Ризиковане життя 

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 - 3»
10.50, 12.25 «Міняю 

жінку - 3»
12.20 Налаштування нових 

параметрів супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)

12.55 «Вечірній Київ »
15.05 «Мультибарбара »
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль 2»
22.00 «На ножах»
23.30 Т/с «Теорія брехні - 3»
00.45 Х/ф «Водне життя»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.40, 05.05 
«Подробиці»

00.00, 03.00 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

02.30 Док.проект 
«Подорожі в часі»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Антизомбі
11.05, 17.50 Т/с 

«Котовський»
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 

44»
13.30 Х/ф «Відкрийте, 

поліція-3»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

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

оборона
23.20 Х/ф «Кращий 

стрілець»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку 

дітей

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
07.40 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 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.10 Віталька
16.50, 21.00 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

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 Т/ц «Твій дім»
12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Варто знати»
13.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(М.Левицький)

14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 Т/ц «Герої Небесної 

Сотні» (Іван Тарасюк)
15.10 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
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 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(М.Шостак)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 Т/ф «Євромайдан: 

Якщо не ми, то хто?»
23.10 «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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Джентельмен»
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 

Майовського «Чистії 
світанки»

14.00 Т/с «Таємничий 
острів»

14.30, 03.20 Сад. Город. 
Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Айвенго»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 «Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Програма «Життя 

після смерті». 1 ч.
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт 

«Кубанські козачата»
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Біліє вітрило самотнє»

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.25, 
23.35 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.00 На 
слуху 08.35 Паспортний 
сервіс 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00 Д/ф 
«Альманах. Свобода. 
Гідність. Братерство» 
10.25 Розмова з автором 
фільму «Герої не 
вмирають» Володимиром 
Чистиліним 10.40 Д/ф 
«Герої не вмирають» 
11.35, 12.00 Д/ф «Gen-
eration Maidan» 12.00 
ЗАГАЛЬНО-НАЦІОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
ПАМ’ЯТІ ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ 13.15, 16.40 
Перша студія 13.30 Д/ф 
«Чорний зошит Майдану» 
15.45 Д/ф «Євромайдан 
- Волинська Січ» 16.20 
На пам’ять 17.00 Д/ф 
«Чміль» 17.55 Вікно в 
Америку 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00 
Новини. Культура 19.20 
Док. фільм 19.55 Вересень 
20.20 Про головне 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
22.35 Обличчя війни 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Біатлон

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, 11.00, 12.25, 13.10 
«Міняю жінку - 3»

12.20 Налаштування нових 
параметрів супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)

14.50, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 6»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.30 Х/ф «Я з тобою»
22.20 Д/ф «Переломний 

момент»
00.30 Х/ф «Серце 

пірата»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Своя 
правда»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.50, 05.05 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

00.10, 03.00 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

02.35 Док.проект 
«Подорожі в часі»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф 

«Блакитна безодня»
14.35, 16.20 Х/ф 

«Викрадена-2»
16.45 Х/ф «Повітряний 

маршал»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 21.25 Д/ф «Русский 

мир»
22.15 Свобода слова
00.25 Х/ф «Стукач»
02.20 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.00 Стоп-10
04.50 Провокатор

06.00, 05.25 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
08.50 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі - 
винищувачка вампірів»

13.15 Х/ф «У пошуках 
скарбів тамплієрів 2»

14.50 Т/с «Ніделяндія»
18.10 Х/ф «Едвард Руки-

Ножиці»
20.05 Х/ф «Післязавтра»
22.15 Х/ф «Арктичний 

вибух»
00.00 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
01.45 Теорія зради
02.35 Країна У
04.15 Віталька
05.15 М/ф «Лікар 

Айболіт»

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Герої Небесної 
сотні» (Василь Мойсей)

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультсеріал
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 Час-Тіme
23.15 «Спорт для всіх»

07.15, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.15 «Все буде смачно!»
10.10 Х/ф «Ми дивно 

зустрілися»
11.55 Х/ф «Кохання на 

два полюси»
13.50 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.55, 22.35 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
23.30 «Один за всіх»
00.55 «Давай поговоримо 

про секс 3»
02.50 «Найкраще на ТБ»

06.30 «TOP SHOP»

07.30, 08.35 

«Мультфільми»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

11.30 «Орел і Решка»

21.00 Х/ф «Хатіко: 
Найвірніший друг»

22.45 Х/ф «Остання 
любов на Землі»

00.20 Т/с «Сонна 

Лощина»

02.00 «Вечірній квартал»

03.15 «Нічне життя»

03.00 Зона ночі
04.05, 18.00 Абзац
05.00, 06.13 Kids Time
05.02 М/ф «Геркулес»
06.15 Х/ф «На гребені 

хвилі»
08.50 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
10.50 Х/ф «П’ятий 

вимір»
13.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
15.40 Х/ф «Робокоп»
19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
23.35 Х/ф «Небеса 

реальні»
01.35 Варьяти

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
10.50, 03.50 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Мамина 

любов»
13.45, 15.30 Т/с 

«Пощастить у коханні»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Умови 

контракту 2»
23.30 Х/ф «Робін Гуд»
05.20 Т/с «Адвокат»

06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Академік 
Корольов 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Він і вона. Бій 
за життя 10.50, 18.00 
Вуличні мавпи 11.50 
Дика планета 13.40 
Містична Україна 
14.30, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Повітряні бої 16.10 
Таємниці Стоунхенджа 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 20.50 Таємниця 
Джоконди 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

ПОНЕДІЛОК 20 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 Т/с «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка

АВЕРС 21.00 Благодна купель
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Фільм 

«Воскресіння»
23.50 Настав час
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт 

Майовського «Чистії 
світанки»

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

«Вітер зі Сходу» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

Фільм «Повітряний маршал»

16:45

kino-na-xati.com

Фільм «Готель для собак»

00:30

m
ovies.okko.tv

Фільм «Кращий стрілець»

23:20

kinopoisk.ru

«МИКИТА КОЖУМ’ЯКА» – 
РЕКОРДСМЕН У 
СВІТОВОМУ ПРОКАТІ

Перший український 
повнометражний 3D-мультфільм 

«Микита Кожум’яка» наприкінці січня 
2017 року вийшов у міжнародний 
прокат у Польщі та Туреччині. 

За перший вікенд мультик зібрав 
4 мільйони 350 тисяч гривень у Польщі та 
3 мільйони 71 тисячу гривень у Туреччині. 
Кількість глядачів склала понад 70 тисяч. 

За словами продюсера Дмит-
ра Бєлінського, творці 

мульт фільму дуже хви-
лювалися, як міжна-
родний глядач його 
сприйме, адже для 
України це перший 

такий досвід. Однак 
глядачі оцінили «Микиту 

Кожум’яку» дуже позитив-
но. Мультфільм покажуть ще 

в понад 60 країнах. Най-
ближчим часом – прокат 
у В’єтнамі, країнах Балтії, 
Казахстані й Угорщині.

дивімося українське

Не в моїх 
правилах без 
діла сидіти! 
Піду ляжу.

***
Сьогодні в 

мене музичне 
ставлення до 
життя – все по 

барабану.

***
Коли падала 

зірка, хлопець 
не встиг 

визначитися 
з бажанням 
і наступного 
дня отримав 
швидкісний 
велосипед з 
цицьками.

«НОВИЙ ІНСПЕКТОР 
ФРЕЙМУТ. МІСТА» – 
У КАННАХ

Найбільший міжнародний 
дистриб’ютор Armoza Formats 

заявив, що «Новий інспектор Фреймут. 
Міста» буде представлено на 
міжнародній виставці MIPTV в Каннах. 
Формат проекту поповнив каталог 
компанії Armoza Formats із більш ніж 
90 найуспішніших телепродуктів, які 
транслюються в десятках країн. 

Armoza Formats пред-
ставить формат «Новий ін-
спектор Фреймут. Міста» 
на головному світовому 
майданчику для продажу 
аудіовізуального контенту 
MIPTV, який щорічно зби-
рає найкращих професі-
оналів телеіндустрії. 

До речі, у проек-
ті телеведуча Ольга 
Фреймут працює з 
командою експертів 
і таємних агентів, 
серед яких є і во-
линянин Андрій 
Кравченко.

знай наших!

ivona.bigm
ir.net

ats пред-
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СЕРЕДА 22 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, 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, 
02.10 Д/ф «Джиммі 
Картер» 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів 
України 13.15 Наші 
гроші 14.00 Війна і 
мир 15.20 Світло 16.05 
Путівник прочанина 
16.30, 03.55 Т/с «Анна 
Піль» 17.25 Хочу бути 
17.45 М/с «Попелюшка» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Простір 
толерантності. Візьму твій 
біль собі» 19.50 З перших 
вуст 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 03.30 Уряд на 
зв’язку з громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 08.00 Kids Time
06.10 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.03 Т/с «Клініка»
09.55 Київ вдень та вночі
11.50 Т/с «Останній із 

Магікян»
19.00 Від пацанки до 

панянки
21.40 Х/ф «Джон Вік»
23.40 Т/с «Костянтин»
01.30 Варьяти
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 
«Чи знаєте ви, що...» 
10.25 «Три сестри» 11.00 
«Файна Юкрайна» 12.25 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.20, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
15.20, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 16.20, 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 18.00 
«Орел і Решка» 19.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 00.40 Т/с «Ти 
- моє життя» 02.10 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 07.00, 08.00, 
09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 09.15, 03.40 
Зірковий шлях 11.30, 
04.30 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 «Умови контракту 2» 
00.30 Т/с «C.S.I.: Маямі» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Легендарні 
замки України 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Він і вона. 
Бій за життя 10.50, 18.00 
Вуличні мавпи 11.50 
Дика планета 13.40 
Містична Україна 14.30, 
19.50 Дивна справа 
15.20, 23.40 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 00.30 
Скарб.ua 

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 - 3»
11.00, 12.25 «Міняю 

жінку - 3»
12.20 Налаштування нових 

параметрів супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)

12.50 «Вечірній Київ »
15.05 «Мультибарбара »
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль 2»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.30 Т/с «Теорія брехні - 3»
00.45 Х/ф «Гепард»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.40, 05.00 
«Подробиці»

00.00, 03.00 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

02.30 Док.проект 
«Подорожі в часі»

1+1 ІНТЕР

05.45 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Громадянська 

оборона
11.05, 17.50 Т/с 

«Котовський»
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 

44»
13.30 Х/ф «Кращий 

стрілець»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Операція 

«Арго»
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.00 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.10 Віталька
16.50 ЛавЛавСar
20.00 Казки У Кіно
21.00 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

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 Т/ц «Як це було»
11.00 Новини. Ранок
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
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/ц «Зроблено в 

Європі»
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 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Герої Небесної 

Сотні» (Василь Мойсей)
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

07.40 М/с «Пригоди Робіка»
08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт 

«Кубанські козачата»
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

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

Квітник

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Айвенго»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15 Феєрія мандрів
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Податковий вісник
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Програма «Життя 

після смерті». 1 ч.
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Концерт 

«БУМБОКС». 1 ч.
02.15 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Старий вершник»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

ЧЕТВЕР 23 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 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00 
Україна на смак 09.30 
Д/ф «Клінтон» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15 Слідство. Інфо 14.05 
Д/ф «Раїса Недашківська. 
Те, що не вмирає» 15.20 
Надвечір’я. Долі 16.15 На 
пам’ять 16.30, 03.55 Т/с 
«Анна Піль» 17.30 Школа 
Мері Поппінс 17.45 М/с 
«Попелюшка» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф 
«Гармонія протиріч 
Тетяни Яблонської» 19.50 
З перших вуст 19.55 
«Схеми» 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.35 Обличчя 
війни 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.10 Д/ф 
«Джиммі Картер» 03.30 
Д/ф «Київська старовина. 
Світ мистецтва. О.Екстер» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.55 Kids Time
06.03 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Клініка»
09.45 Київ вдень та вночі
14.20 Т/с «Щасливі 

разом»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Токарев»
22.45 Т/с «Костянтин»
00.35 Х/ф «На гребені 

хвилі»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

09.15 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 01.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

02.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 
«Чи знаєте ви, що...» 
10.25 «Три сестри» 11.00 
«Файна Юкрайна» 12.25 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.20, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
15.20, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 16.20, 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 18.00 
«Орел і Решка» 19.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 00.40 Т/с «Ти 
- моє життя» 02.10 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 07.00, 08.00, 
09.00, 15.00, 19.00, 
00.00, 02.30 Сьогодні 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 09.15, 03.15 
Зірковий шлях 11.30, 
04.30 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» 21.50 Футбол. 
Ліга Європи УЄФА 
«Шахтар» - «Сельта» 00.15 
Т/с «C.S.I.: Маямі» 

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Дракула та інші 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 Він і 
вона. Бій за життя 10.50, 
18.00 Вуличні мавпи 
11.50 Королева Півночі 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Дивна 
справа 15.20, 23.40 
Повітряні бої 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00, 00.30 
Бандитська Одеса 

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 - 3»
10.55, 12.25 «Міняю 

жінку - 3»
12.20 Налаштування нових 

параметрів супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)

12.50 «Вечірній Київ »
15.05 «Мультибарбара »
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль 2»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 Х/ф «За взаємною 

згодою»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 04.45 
«Подробиці»

00.00, 02.45 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

02.20 Док.проект 
«Подорожі в часі»

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 Секретний фронт
11.05, 17.50 Т/с 

«Котовський»
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 

44»
13.30 Х/ф «Скажені 

перегони»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Гра в 

імітацію»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.55 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.10 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

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 «Євровибір»
13.35 Т/ф «Та, що будила 

світ…»
14.05 Т/ф «Сині маки з 

ранкового сну»
14.30 «Музичний 

проспект»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультсеріал
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.05 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 Т/ц «Герої Небесної 

Сотні» (Віктор Хом’як)
18.55 Служба розшуку 

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

(телефон у студії: (0332) 
77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «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, 21.25, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 Податковий вісник
09.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
14.15 Т/с «Таємничий 

острів»
14.45 Твій дім
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Айвенго»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 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 Слідство Інфо
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Програма «Життя 

після смерті». 2 ч.
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «Сурми 

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

«Командир корабля»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

ФІЛЬМ «ВОЛИНЬ» 
НОМІНУВАЛИ НА 
ПОЛЬСЬКИЙ АНАЛОГ 
«ОСКАРА»

Польська воєнна драма отрима-
ла одразу 14 номінацій на премію 

«Орел» – польський аналог «Оскара». 

Стрічка польського режисера Войцеха 
Смажовського «Волинь» торкається важких 
аспектів українсько-польських стосунків. У 
фільмі режисер показує трохи викривлену 
трагедію польського населення Волині. Во-
чевидь це зроблено із різних політичних 
мотивів. В Україні ж прем’єру фільму за-
блокували, аби не провокувати конфлікту. 
Фільм «Волинь» фігурує у всіх головних но-
мінаціях: «Найкращий фільм», «Найкращий 
режисер», «Найкращий сценарій», «Найкра-
ща головна чоловіча/жіноча роль», а також 
на звання «Відкриття року». Церемонія вру-
чення премії відбудеться 20 березня.

кіно

Телесеріал «Віталька»

Фільм «Гра в імітацію»

Фільм «Токарев»

Фільм «Гепард»

15:55

23:25

21:00

00:45

tet.tv
kanobu.ru

kinodir.com
kinopoisk.ru

provse.te.ua
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Iгор ПАЛИЦЯ  

www.tilkyrazom.com.ua tilkyrazom@gmail.com

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

Міцна держава – сильна і здорова націяМіцна держава – сильна і здорова нація

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

У ТУРІЙСЬКУ ОЗДОРОВЛЮЮТЬСЯ 
НА ТРЕНАЖЕРІ БУБНОВСЬКОГО
У територіальному 

центрі соціального 
обслуговування 
Турійського району 
надають соціальні послуги 
одиноким непрацездатним 
громадянам, учасникам 
АТО і членам їхніх сімей, 
інвалідам та іншим соціально 
незахищеним категоріям 
населення, які перебувають 
у складних життєвих 
обставинах. 

– Наш заклад діє майже 
20 років. Загалом у структу-
рі терцентру чотири відділен-
ня: соціальної допомоги вдома, 
соціально-психологічної допомо-
ги, організації надання адресної 
натуральної та грошової допомо-
ги, відділення стаціонарного до-
гляду для постійного проживання 
в селищі Луків. Щоб іти в ногу з 
часом, ми вирішили брати участь 
у проектній діяльності. У 2015 
році завдяки співпраці з обласною 
радою облаштували кімнату гало-
терапії, так звану соляну шахту. 
А 2016-го спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» придбали 
тренажер Бубновського, апарат 
для приготування синглентно-
кисневої пінки та аплікатори Ляп-
ка, – розповів директор установи 
Віктор Мазурак.   

Тепер учасники АТО та не-
повносправні жителі Турійщи-
ни можуть відновити фізичне і 
психічне здоров’я, не виїжджа-
ючи з райцентру. У місцевому 
терцентрі соціальних послуг для 
цього є всі умови та кваліфіко-
вані фахівці. Турійчани, які тут 
оздоровлюються, порівнюють 
терцентр із міні-санаторієм. І не-
даремно.

СОЛЯНА ШАХТА, 
ФІТОЧАЇ ТА СЕАНСИ 
АРОМАТЕРАПІЇ

У соляній шахті ефективно лі-
кують хвороби дихальних шляхів 
та шкірні недуги. У кімнаті пси-
хологічного розвантаження про-
водять сеанси ароматерапії, готу-
ють лікувальні фіточаї. У кімнаті 
інноваційних послуг усіх охочих 
вчать користуватися інтернетом 
за допомогою комп’ютерів або ж 
смартфонів. Цікаво, що завсідни-
ки цих занять – пенсіонери, які 
хочуть спілкуватися з дітьми та 

внуками у соцмережах.
У кімнаті фізичної реабілітації 

є велотренажер, профілактор Єв-
мінова, шведська стінка, масажне 
крісло, гантелі. Однак учасники 
АТО, які підірвали здоров’я під 
час бойових дій, потребували за-
нять на тренажері Бубновського.

– Якщо походити рік у бро-
нежилеті, спина про себе нага-
дає, – каже учасник бойових дій, 
заступник голови ГО «Спілка 
учасників АТО «Булат» Сергій 
Хомич. – Заняття на тренажері 
Бубновського дозволяють зміц-
нити м’язи спини.

Турійчанка Ніна Шевчук має 
проблеми з кульшовим сугло-
бом. Лікарі попередили, що опе-
ративного втручання жінці не 
оминути. Та пані Ніна довідалася, 
що їй може допомогти тренажер 
Бубновського. Жінка була гото-
ва їздити на курс реабілітації до 
Львова чи Києва. А коли тренажер 
з’явився в Турійську, почала регу-
лярно займатися. Разом із лікарем 

розробили комплекс вправ, і те-
пер Ніна Шевчук може ходити ву-
лицею самостійно, не спираючись 
на паличку. 

За словами лікаря терцентру 
Ольги Вдовиченко, заняття на 
тренажері Бубновського дозволя-
ють відновити кістково-м’язову 
систему організму. Працюючи за 
певною методикою, можна ви-
лікувати остеохондроз та грижі 
міжхребцевих дисків. 

– Родзинка тренажера Бубнов-
ського в тому, що всі вправи на 
ньому виконують у горизонталь-
ному положенні. Завдяки анти-
гравітаційній дії суглоби макси-
мально розвантажуються, а м’язи 
максимально напружуються. У 
кожній позиції працюють різні 
групи м’язів, кістки наповнюють-
ся киснем. При недугах хребта 
дуже корисна лікувальна фізкуль-
тура. Правильні навантаження 
допоможуть краще, як дорогі пі-
гулки та уколи, – каже Ольга Вдо-
виченко. 

СПОЧАТКУ ФІЗИЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПОТІМ – 
ПСИХОЛОГІЧНА

Придбання тренажера Буб-
новського ініціювали працівники 
терцентру на чолі з психологом 
Оленою Шадурою. 

– У квітні минулого року в 
нас відкрилося нове відділення – 
соціально-психологічної допомо-
ги для учасників АТО та членів їх-
ніх сімей. Більшість вояків – після 
поранень і контузій. Насамперед 
вони потребують фізичної реабілі-
тації. Багато хлопців приїжджають 
із сіл району, – пояснює психолог. 

– За період воєнних дій на сході 
до війська було мобілізовано при-
близно 600 жителів Турійщини. 
Станом на 1 липня 2016 року де-
мобілізовано 450 осіб, із них 21 – з 
порушеннями опорно-рухового 
апарату внаслідок поранень. Щоб 
уражені м’язи не атрофувалися, їх 
треба розробляти. Лікар пояснила, 
що найкращого результату досяга-
ють після занять на тренажері Буб-

новського, тому люди погодилися 
на співфінансування. У рамках про-
екту також придбали аплікатори 
Ляпка й апарат для приготування 
синглентно-кисневої пін ки, – каже 
керівник турійської філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олена 
Мазурак.

Ольга Вдовиченко наголошує: 
киснева пінка, яку готують на осно-
ві сиропу кореня солодки та відва-
ру трав, чинить загальностимулю-
вальну дію і збагачує кров киснем. 
Аплікатори Ляпка допомагають 
зняти больовий синдром і покра-
щують циркуляцію крові. Після 
кількахвилинного масажу аплі-
катором у вигляді валика заняття 
лікувальною фізкультурою будуть 
набагато результативнішими. 

Відтак за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
небайдужих людей комплексна фі-
зична реабілітація учасників АТО 
та членів їхніх родин у Турійську 
стала ще ефективнішою. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Ольга Вдовиченко розповідає 
про дію аплікатора Ляпка Сеанс оздоровлення у соляній шахті

Ніна Шевчук виконує прописані вправиЗаняття на тренажері Бубновського
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ЕКОНОМИТИ НА ОПАЛЕННІ ДО ТИСЯЧІ 
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ – ЦЕ РЕАЛЬНО!

Андрій Кремський, координатор проекту «Сприяння розвитку 
ОСББ» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»:
– У Луцьку працюють вісім Офісів розвитку кварталу. Це не лише 
центри, в які можуть звертатися ініціативні лучани. Голови ОСББ 
тут обмінюються цінним досвідом, отримують консультації від 
менеджерів. Щодо ОСББ на вулиці Карпенка-Карого, 9, то тут ми бачимо 
цікавий приклад економії – жильці платять за тепло удвічі менше, ніж 
загалом у місті. Це ОСББ довело: ефективно модернізувати систему 
теплопостачання й домогтися п’ятдесятивідсоткової економії 
можна з мінімальними затратами. Детальніше про їхній досвід можна 
дізнатися в Офісах розвитку кварталу.  

Настя, учениця 3-Б класу:
– Нові парти дуже зручні. У них є полички, 
куди можна складати підручники, 
шкільне приладдя. Можна підсовувати 
стільчики. Старі були важкі та незручні, 
з вузькими спинками, до яких не можна 
було притулитися. Тепер вони широкі, 
а ще  дуже добре писати на рівненьких 
партах. 

НОВЕНЬКІ ПАРТИ ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

САМ СОБІ ГОСПОДАР

Через брак державного фінансування 
освітньої галузі турботи про 

матеріальне забезпечення шкіл 
здебільшого лягли на плечі батьків. 
Ремонт та утеплення кабінетів, заміна 
вікон, дверей, освітлення в класах – 
проблеми, які потрібно розв’язувати 
нагально. Однією з найактуальніших 
залишається заміна старих парт, адже 
здоров’я дітей не менш важливе, 
ніж навчання.  Особливо це питання 
хвилює батьків, дітки яких навчаються у 
початкових класах. 

Першокласникам важко тривалий час 
незворушно сидіти на одному місці, при 
цьому ще й зосереджено слухати вчителя. 
Саме тому небайдужі батьки Луцької ЗОШ 
№12 звернулися у фонд розвитку цього на-
вчального закладу з проханням посприяти в 
придбанні нових шкільних парт та стільців 
для учнів початкових класів. Відтак на умо-
вах співфінансування з Фондом Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» було придбано 30 шкіль-
них комплектів – сучасні парти та стільці, 
які можна регулювати під зріст дитини. 

– До нас звернулися батьки першоклас-
ників із проханням допомогти придбати 
парти для маленьких школяриків, адже ста-
рі були ще ровесниками школи, незручни-
ми та габаритними. Тому придбання нових 
було на часі. Ми закупили нові сучасні пар-
ти та стільці у два класи. Також нещодавно 
придбали ноутбук до мультимедійної систе-
ми для ще однієї класної кімнати. Усе це ста-
ло можливим завдяки залученню зовнішніх 
додаткових коштів, зокрема з Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», – розповіла голова 
фонду розвитку ЗОШ №12 Іванна Мазурок.

До речі, цей фонд розвитку почав ро-
боту одним із перших у Луцьку, і в лютому 
цього року вже відзначатиме першу річни-

Мешканці луцької 
дев’ятиповерхівки, що на вулиці 
Карпенка-Карого, 9, уже другу 
зиму суттєво заощаджують на 
оплаті за теплоносії. Це при 
тому, що у квартирах стало 
значно тепліше. Такі зміни 
відбулися після того, як жильці 
створили ОСББ. Із квітня 2015 
року в будинку повністю 
поміняли електропроводку, 
перевірили всі прилади обліку, 
відремонтували ліфтові шахти. 

ЗАПОРУКА ТЕПЛА – 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ

Та найголовнішим досягнен-
ням співвласники багатоквар тир-
ного будинку вважають встанов-
лення індивідуального теплового 
пункту (ІТП). Затрати на його вста-
новлення себе виправдали – нині 
мешканці 144 квартир сплачують 
за теплопостачання 15,39 грн за 
квадратний метр. Відзначимо, 
що в Луцьку ця цифра становить 
34,31 грн. Чи можна в інших бага-
токвартирних будинках домогтися 
такої економії? Головний ініціатор 
модернізації системи теплопоста-
чання, голова ОСББ Валерій Кор-
пач переконує: так. 

– ІТП справді дозволяє нам 
найдешевше в Луцьку оплачувати 
теплопостачання будинку. У по-
мешканні тепер комфортна темпе-
ратура. Адже з 2002 року, відколи 
будинок здано в експлуатацію, у 
квартирах було холодно. Причина 
в тому, що дев’ятиповерхівка розта-
шована найдалі по теплотрасі, – по-
яснює Валерій Корпач, член прав-
ління ГО «Рада голів правлінь 
Об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків  м. Луцька». 

цю. За цей час вдалося зробити багато:  при-
дбати зоровий тренажер, щоб відпочивали 
очі, декорації та костюми для театральних 
постановок, організувати екскурсію шко-
лярів у зоопарк, резиденцію Діда Мороза 
тощо.

– Спочатку батьки обережно стави-
лися до ідеї створення фонду розвитку. Та 
нині усе більше мам і тат долучаються до 
цієї ініціативи й допомагають нам. Ми на-

а батьки спокійні за здоров’я своїх дітей, – 
каже Катерина Приходько. 

Підтримують ініціативу батьків і вчителі. 
Ірина Ковтонюк, класовод 1-А класу, в який 
було придбано ноутбук до мультимедійного 
обладнання, зазначила: 

– Зараз важко уявити уроки без сучасних 
технологій – мультимедійного обладнання, 
ноутбука. Це допомагає і вчителю змістовні-
ше підготуватися до уроків, і учням цікавіше 
сприймати матеріал. Розвиває дітей, дає їм 
більш реалістичне сприйняття природних 
явищ, процесів. Також ми можемо інтегру-
вати уроки, наприклад, читання, музику та 
природознавство, коли діти читають, див-
ляться і слухають тварин, звуки природи. 
Усе це створює сприятливу атмосферу для 
якісного навчального процесу.

Керівник Офісу розвитку кварталу на 
вул. Ковельській Олег Кочкін розповів, що 
неодноразово батьки, які мають дітей шкіль-
ного віку, зверталися до них із проханням 
допомогти покращити умови навчання. У 
рамках реалізації програми «Сучасна осві-
та» було започатковано діяльність фондів 
розвитку навчальних закладів. Зараз уже за-
реєстровано і діє 19 таких фондів розвитку.

– Спочатку ми надавали юридичні кон-
сультації, допомагали з оформленням уста-
новчих документів, написанням статутів. 
Далі почали надавати й фінансову допомогу, 
щоб фонди розвитку шкіл змогли реалізува-
ти свої плани. Зараз школи, де діють фонди, 
можуть похвалитися новенькими партами, 
мультимедійним обладнанням, покращени-
ми умовами навчання. Усе це дозволяє збе-
регти здоров’я наших дітей і забезпечити 
якісний навчальний процес, а іншим закла-
дам продемонструвати ефективність фондів 
розвитку, – резюмував Олег Кочкін. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

лагоджуємо тісний контакт і з педагогічним 
колективом школи, адже тільки спільними 
зусиллями зможемо досягнути кращих ре-
зультатів. Планів на цей рік багато, думаю, 
що нам вдасться залучити додаткові кошти 
на заплановані фондом проекти. 

Мама першокласниці Катерина При-
ходько вважає, що робота фонду є ефек-
тивною і дає реальні результати. Активні 
батьки не залишаються осторонь проблем, 
а намагаються їх розв’язувати швидко і ви-
гідно. Як приклад – придбання ноутбука та 
нових парт. 

– Старі парти калічили спинки наших 
діток. Вони були з’єднані зі стільцями, шко-
лярики мусили сидіти в одному положенні 
тривалий час. Нові парти регулюються під 
зріст та індивідуальні характеристики ди-
тини. Це запобігатиме виникненню сколіо-
зу та формуватиме правильну поставу. Те-
пер їм стало зручно і комфортно навчатися, 

Щоби бачити реальне спожи-
вання тепла, в будинку спочатку  
встановили лічильник. Наступ-
ним кроком було встановлення 
насоса. Однак і це не дало очікува-
ного результату – тепло надходило 
нерівномірно. 

– І лише після того, як постави-
ли насос зворотної подачі тепла та 
мембранну засувку, що дозволяє 
акуратно й точно встановлювати 
об’єм споживання тепла, ситуація 
покращилася, – ділиться досвідом 
голова ОСББ. – Ми знайшли зо-
лоту середину – потрібний рівень 
тепла за мінімальних витрат на 
опалення.

ІТП облаштували у підвалі бу-
динку. Валерій Корпач каже, що 
наразі це спрощений варіант, од-
нак тепловий пункт планують мо-
дернізувати. Точніше – поставити 
триходовий клапан, який дозво-
лить збільшити економію тепло-
витрат ще на 10-15%. 

ІТП ПОТРЕБУЄ СУЧАСНИХ 
КРАНІВ І ЗАСУВОК 

Голова ОСББ зазначає: витрати 
на встановлення ІТП були посту-
пові. Вартість лічильника – при-
близно 64 тис. грн. Насос, залежно 
від марки, може коштувати 7-15 
тис. грн. Мешканці цього будин-
ку придбали насос із німецьким 
двигуном – дорожчий, але надій-
ніший. Загалом обладнання для 
ІТП, враховуючи проектні робо-
ти, коштувало в межах 60-70 тис. 

грн. Однак перед встановленням 
теплового пункту слід осучаснити 
арматуру, крани і засувки. 

– Ці витрати окупилися вже 
за першу зиму. Судіть самі: зараз 
ми економимо на одній квартирі 
в середньому тисячу гривень на 
місяць.  За півроку опалювального 
сезону в 144 квартирах це вихо-
дить в межах 850 тисяч гривень, – 
пояснює Валерій Корпач. – Єдина 
поки що проблема для нас – про-
мивання теплосистеми. Тому че-

рез міську раду хочемо ініціювати 
закупівлю такого обладнання, або 
ж створити комунальне підприєм-
ство, яке надаватиме такі послуги.  

Голова ОСББ не приховує, що 
вивчав різні модифікації ІТП, ці-
кавився досвідом колег-лучан. 
Дізнався, що розрекламовані ба-
лансувальні клапани не дають 
відчутної економії. Особливо у 
старих будинках. А от їхнє вста-
новлення влітає в копієчку. 

– Балансувальні клапани ефек-
тивні в тому випадку, коли не внесе-
но змін у систему теплоспоживан-
ня. Коли їх просто поставити – це 
марно витратити кошти. Ефектив-
ність устаткування буде мізерна, – 
переконаний Валерій Корпач. 

Голова ОСББ також радить не 
брати кредитів, а шукати шляхи 
самофінансування. Наприклад, 
збіль шити плату за утримання 
будинку чи здати в оренду землю 
на прибудинковій території. До 
слова, на подвір’ї – ідеальний по-
рядок. Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» уже підтримував ОСББ. 
Зокрема, допоміг придбати нові 
сміттєві контейнери.  

Ольга Дудар мешкає в цьо-
му будинку 15 років. І лише дві 
останні зими у квартирі стало по-
справжньому тепло. 

– Ми обговорюємо з друзями 
та колегами плату за комунальні 
послуги. Коли я чую, скільки спла-
чують вони, то розумію, як суттє-
во економлю. Температура в квар-
тирі завжди комфортна, у мене 
раніше не було стільки кімнатних 
рослин, – відзначає Ольга.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

За сучасними партами вчитися краще

Валерій Корпач розповідає 
про переваги ІТП

У квартирах багатоповерхівки 
тепер тепло і комфортно
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – 
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 

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»

АНОНССВЯТО

ДЕНЬ, КОЛИ ЗИМУ ПРОВОДЖАЮТЬ – 
ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЮТЬ

Хай як зима вабить до себе численними 
святами, засніженою красою і довгими 
відпочинковими вечорами, усе ж хочеться 
весни. І вона незмінно з’являється, щоб 
потішити нас пробудженням – природи, 
нових думок та ідей. Напередодні  
традиційного свята зустрічі зими з весною 
жителі мікрорайону Вересневе у Луцьку 
влаштували власне. 

Поблизу Будинку культури пахне димом 
і чутно звуки духового оркестру – жителі 
мікрорайону збираються зиму проводжа-
ти та весну зустрічати. Доки на вулиці на-
бирають смаку козацький куліш та юшка, 
усередині – виставка-продаж сувенірів, гон-
чарний майстер-клас, боді-арт. 

Майстриня з Вересневого Раїса Шингур 
уперше демонструє в Будинку культури ви-
шивані картини.  А ляльки-мотанки дитячої 
поетеси Наталії Бугай мають сакральне зна-
чення – вони обереги. Із її слів, не раз можна 
було переконатися в їх дивовижній силі. А 

Стрітення, на думку пані Наталі, – особлива 
пора.

– Це свято нашої творчості, культури, 
пісні. Сьогодні нас запросили сюди, бо то і 
свято наших традицій, – каже Наталія Бу-
гай. – Такі традиції зближують.

Свято у Вересневому – нова традиція, 
яку започаткувала директор Будинку куль-
тури мікрорайону Тетяна Ліпич. 

Концерт потішив весняним настроєм, 
розмаїтим репертуаром артистів. Колекти-
ви з Боратина, Новостава Луцького району, 
дитячий фольклорний гурт «Волиняни», 
вокально-хореографічний ансамбль «Зер-
нятко» під керівництвом народної артистки 
України Алли Опейди, вокаліст Олег Сто-
ляр, гуморист Володимир Ткаченко та інші 
дарували присутнім свою творчість. Дітям-
учасникам дійства підготували подарунки 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», що 
долучився до проведення свята.

– У мікрорайоні Вересневе – дуже щирі 
люди. Вони беруть участь у всіх ініціативах 

Фонду. Я згадую, як ми збирали допомогу 
жителям Авдіївки. Люди згуртувалися. До-
помагали, хто чим міг, – констатує керівник 
Офісу розвитку кварталу мікрорайону Ве-
ресневого Інна Ткачук.

Після страв естетичних – кулінарна по-
жива: козацький куліш. А на завершення 
свята – традиційне спалення дідуха. Але й 
сніп у Вересневому теж незвичайний. Вер-
ховний отаман організації «Велике козацьке 
Коло» Володимир Присяжнюк привіз його 
із Майдану. Три роки дідух чекав свого часу, 
аби з димом пішли усі зимові негаразди. 
Адже весна – то перемога.

– Перемагає весна зиму, добро – зло, 
дружба, згуртованість перемагають різні 
конфлікти, сварки, – каже депутат Луцької 
міської ради Борис Смаль. – Це свято – теж 
перемога над усілякими негараздами. Люди 
отримали радість, позитивні емоції, заря-
дилися на весь рік. І це вже стає традицією 
для всього ра йону. 

Наталка ПЕТРУК

Локачинська центральна районна 
бібліотека – не лише окраса селища, 

а й соціально-культурний центр дозвілля 
для молоді та дорослих. Тут щодня 
відчинені двері для десятків відвідувачів. 
Переступивши поріг книгозбірні, ніби 
потрапляєш в інший світ, де кожен може 
почерпнути нові знання, узяти для себе 
щось світле та мудре. 

У локачинську книгозбірню йдуть не 
лише по книги, а й для того, щоб вилити 
душу. Люди знають: тут їх вислухають та да-
дуть пораду. Директор бібліотеки Людмила 
Мариняк каже: був період, коли люди пере-
йшли на електронні книги, проте багато хто 
згодом повернувся до справжніх, паперових. 
Адже їх зручніше читати, та й інформація з 
паперу краще сприймається. Крім цього, ес-
тетично приємніше тримати в руках книгу, 
ніж дивитися на комп’ютерний файл.

– До нас приходить дуже багато молоді. У 
рамках програми «Бібліоміст» в читальному 
залі підключено безплатний інтернет. Люди 
йдуть, щоб знайти потрібну інформацію, 
поспілкуватися у Skype з рідними, які пра-
цюють за кордоном. Часом старші люди про-
сять, щоб ми в інтернеті пошукали лікуваль-
ні рецепти, то йдемо назустріч, – розповідає 
про будні книгозбірні бібліотекар читацько-
го залу Ганна Марчак. 

За день поріг бібліотеки переступають 10-
15 читачів, інколи кількість відвідувачів сягає 
тридцяти. Хоч Локачі – невеличке селище, та 
щороку бібліотеку відвідують близько двох 
тисяч користувачів. Особливо людно тут, 
коли працівники книгозбірні влаштовують 
виставки, інсталяції та проводять масові за-
ходи, приурочені до важливих дат і подій.

Бібліотеку побудовано 1980 року. Примі-
щення було розраховане на 100 тисяч томів 
книг. Коли його стало важко утримувати, 
частину будівлі віддали в оренду. П’ять років 
тому внаслідок стихійного снігопаду обва-
лився дах приміщення. Доки тривали ремонт-
ні роботи, пішов дощ, через що у читацькій 

залі затекла стеля. Дерев’яні рами на вікнах 
деформувалися, а деякі зовсім погнили. На 
зиму старі вікна доводилося заклеювати, а 
то й забивати плівкою. Працівники пригаду-
ють: узимку було холодно, навіть верхнього 
одягу не скидали, влітку навпаки – гаряче, 
оскільки вікна не відчинялися, приміщення 
не провітрювалося. Бібліотекарі шукали різ-
ні способи, щоб зробити хоча б невеликий 
косметичний ремонт залу. Адже саме тут 
найбільше збираються люди для проведення 
заходів. По допомогу працівники бібліотеки 
звернулися у локачинське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». У ході 
проекту на умовах співфінансування було 
замінено вісім вікон та двері, здійснено мон-
таж натяжної стелі в читальній залі. 

Керівник східної філії Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Сергій Костриченко за-
уважив, що такі проекти гуртують людей та 
роблять їхнє життя кращим.

– Бібліотеки в наш час перебувають у 
важкому стані. Та ваша книгозбірня особли-

ва – жива, – каже Сергій Костриченко. – Ви 
хотіли поміняти лише кілька вікон. Разом 
ми цей проект почали розвивати. До нього 
долучилася місцева влада – районна адміні-
страція, селищна рада, громада. Спільно нам 
вдалося повністю оновити читальну залу.

Своїми силами працівники бібліотеки 
пофарбували стіни та створили затишок у 
просторій залі. Тепер тут стало ще тепліше 
та комфортніше.  

Людмила Мариняк розповідає, що відві-
дувачі бібліотеки найбільше люблять читати 
книги сучасників, особливо волинських пись-
менників. Бібліотекарі часто організовують 
зустрічі з письменниками рідного краю, на 
які збирається дуже багато місцевих жителів.

– Був період, коли ми соромилися за-
прошувати людей в читальну залу. А тепер у 
планах – кликати в гості побільше письмен-
ників, поетів, знаних людей, – ділиться ди-
ректор бібліотеки.

Однією з найповажніших відвідувачок 
локачинської бібліотеки є Ганна Полухіна. 73-

річна жінка ходить у бібліотеку з 10 років. 
– Беру книжки додому, також маю або-

немент у читальний зал. Мені подобається 
читати. Коли була молода, навіть їсти сідала з 
книжкою, – пригадує Ганна Петрівна.

Жінка щотижня, а то й кілька разів на 
тиждень приходить у книгозбірню. Буває 
таке, що здоров’я не дозволяє, тоді просить, 
щоб донька занесла книги. 

Директор районного центру зайнятості 
Олександр Ребрук має почесне звання най-
активнішого читача Локачинської районної 
бібліотеки. 

– Книжка – друг нашої сім’ї. Читати 
почав досить рано. Любов до друковано-
го слова прищепили батьки, – розповідає 
він. – Саме книга допомогла здобути багато 
знань, які потрібні в житті. Я й зараз, хоч 
постійно працюю за комп’ютером, все одно 
читаю книжки. 

Локачинський районний центр зайня-
тості розташований у приміщенні бібліоте-
ки. Олександр Ребрук не з розповідей знає, в 
яких умовах доводилося працювати бібліоте-
карям. Каже: тепер у книгозбірні стало знач-
но комфортніше та затишніше.

– Проект «Бібліотека: комфорт і за-
тишок» – один з найвагоміших і найдорож-
чих, які реалізував Фонд на території району. 
Його загальна вартість – майже 73 тисячі 
гривень, – зазначає керівник представництва 
Фонду в Локачинському районі Оксана 
Дмит рук. – Люди по-своєму підійшли до цієї 
проб леми. Вони навіть зі мною ділилися яко-
юсь позитивною енергією, додавали впев-
неності. Це такі невиправні оптимісти, які 
завжди готові переборювати труднощі, що 
трапляються на їхньому шляху. Адже вони 
знають: якщо самі не почнуть змінювати 
життя на краще, то ніхто цього не зробить.

Ірина ЮЗВА

Проекти Фонду гуртують людей

Концерт потішив весняним настроєм Традиційне спалення дідуха
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ВЕРШИНА ПЕРЕМОГИ

Восьмий рік поспіль на базі 
Штунської загальноосвітьої 

школи відбуваються районні 
змагання з техніки пішохідного 
туризму. Зазвичай участь 
у заході беруть майже всі 
школи Любомльського району. 
Цьогоріч корективи внесла 
зима. Через снігопади, якими 
накрило Волинь напередодні 
змагань, у село Штунь змогли 
дістатися лише 22 команди 
з 18 шкіл Любомльщини. 
Змагання відбулися за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

У невеличкому, проте затиш-
ному спортивному залі – гамірно. 
Практично всі приїжджі школярі 
перед змаганнями роблять спроби 
подолати смугу перешкод. До цього 
через відсутність обладнання тре-
нування з пішохідного туризму в 
них відбувалися лише теоретично. 
Штунська школа – базова у районі з 
цього виду спорту. Вона єдина має 
відповідне спорядження у спортив-
ному залі.

– Дуже приємно бачити зна-
йомі обличчя. Але є тут і ті, хто 
приїхав уперше. Вдалого старту та 
успішного фінішу! Нехай ваші най-
кращі вершини будуть попереду, – 
звернулася до учасників керівник 
любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Лариса Солом’янюк, яка в поперед-
ні роки була організатором цих 
змагань. 

Гарного свята, чесної боротьби 
та перемоги найспритнішим по-
бажали сільські голови Штунської 
сільської ради Олександр Зінчук та 
Вишнівської сільської ради Віктор 
Сущик.

Штунські школярі привітали 
учасників та гостей змагань піснею. 
Потому в залі запанувала атмосфе-
ра спортивного азарту та драйву. 
Вертикальний маятник, навісна 
переправа, паралельні мотузки, 
підйом спортивним способом, тра-
верс, спуск спортивним способом, 
в’язання туристичних вузлів – ко-
жен з учасників демонстрував на-
вички спортивного туризму. За 
тим, щоби все було без порушень, 
стежила справедлива суддівська 
колегія.

Лідерами на всіх етапах стали 
школярі Штунської школи. Воно й 
не дивно. Попри те, що у школі роз-
винені й інші види спорту, туризм 
тут – на чільному місці. 

Головний суддя змагань, учи-
тель фізкультури Юрій Оліщук 
працює у Штунській школі 34 роки. 
Його учні на змаганнях зі спортив-
ного туризму захищають честь ра-
йону та області, виборюють призо-
ві місця. У попередні роки чотири 
вихованці Юрія Оліщука виконали 
нормативи кандидатів у майстри 
спорту. 

– Ці навики вони зможуть ви-
користати в екстрених ситуаціях, у 
поході, в лісі. На заняттях ми опа-
новуємо не лише техніку пішохід-
ного туризму, а й спортивне орієн-
тування. Це все пов’язано, – каже 
вчитель.

Юрій Оліщук додає: для повно-
цінного розвитку туризму серед 
дітей у районі потрібно охопити 
більше шкіл. 

Про те, що межі розвитку пі-
шохідного туризму потрібно роз-
ширити, каже й начальник відділу 
освіти Любомльської РДА Анаста-
сія Савош:

– У Штунській школі небага-
то дітей старшого шкільного віку, 
тому важко створити команди для 
участі в обласних змаганнях. Мож-
ливо, наступного року ми залучимо 
ще кілька шкіл та створимо єдину 
команду. 

Активне життя школи у спор-
тивному напрямку не впливає на 
успішність учнів з інших предметів, 
запевняє директор Штунської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Світлана Булавчук. 
Утім багато дітей, обираючи май-
бутню професію, надають перевагу 
саме фізичному вихованню.

Вісім років тому наказом відділу освіти 
Любомльської РДА на базі Штунської ЗОШ було 
створено базову опорну школу з туристсько-
краєзнавчої роботи. Відтоді на її території 
постійно проводять змагання зі спортивного 
орієнтування, пішохідного туризму та 
велотуризму. Хоча школа невелика (навчається 
майже 90 учнів), та провадить активну 
туристсько-краєзнавчу діяльність. Учні ходять 
у походи, здобувають призові місця на районних 
та обласних змаганнях. На базі Штунської школи 
щорічно відбуваються змагання між учителями.

Також славиться школа краєзнавчим музеєм, 
який входить у трійку зразкових музеїв району. 
На її базі проводять обласні та районні семінари, 
організовують краєзнавчі експедиції. 

– Я все збираю, – каже вчитель історії та 
краєзнавства, керівник Малої академії наук 
«Етнологія» Катерина Оніщук. – От дивіться: 
ніби звичайний камінчик, а насправді це – 
скам’яніле яйце, навіть шкарлупа збереглася. 
Здається, звичайні речі лежать під ногами, а 
з-поміж них трапляються унікальні предмети, 
що мають цінність. 

Серед історичних експонатів – старовинний 
одяг, вишита понад століття тому скатертина. 
У куточку стоїть піч, ніби чекає, що от-от 
у ній розпалять вогонь. На припічку знайшли 
прихисток глиняні горщики. Поряд – ткацький 
верстат, веретена, ціпи, якими півстоліття 
тому молотили колосся. На поличках лежать 
пожовклі газети, датовані 1947 роком, та перші 
заяви на вступ у колгосп. Особливої атмосфери 
музею надає одна з найбільших в Україні колекція 
солом’яних павуків, яку виготовила колишня 
вчителька Любов Оніщук. 

Тетяна Булавчук, яка третій рік за-
ймається туризмом.

Юні туристи Городненської 
школи беруть участь практично у 
всіх змаганнях. Капітан команди 
Ірина Загура каже, що цьогорічні 
змагання не такі важкі, як поперед-
ні. Саме досвід та жага до перемоги 
допомогли дівчатам стати лідерами 
серед команд, що представляли за-
гальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

– Одним із напрямків роботи 
Фонду є підтримка та організація 
спортивних змагань. Адже спорт – 
це здоров’я. Те, що ви тут, свідчить: 
ви пропагуєте спорт, підвищуєте 
свою майстерність, зміцнюєте себе 
фізично та духовно. Нових пере-
мог вам та впевненості у власних 
силах, – звернувся до юних спортс-
менів керівник західної філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ан-
дрій Алексюк. 

Усі переможці та призери зма-
гань отримали подарунки від Фон-
ду. Заохочувальні презенти діста-
лися і командам, що посіли четверті 
місця. Також для якісного прове-
дення навчально-тренувального 
процесу представники Фонду вру-
чили господарям змагань футболь-
ні м’ячі.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
ЗОШ І-ІІ ступенів:

І місце – Городненська ЗОШ;
ІІ місце – Почапівська ЗОШ;
ІІІ місце – Бірківська ЗОШ.

ЗОШ І-ІІІ ступенів:
І місце – Штунська ЗОШ;
ІІ місце – Любомльська ЗОШ 
№3;
ІІІ місце – Зачернецька ЗОШ.

Ірина ЮЗВА

Випускник Штунської ЗОШ 
Олександр Ляшук уже другий рік 
працює вчителем фізкультури у 
Бірківській школі. Він із власного 
досвіду знає, як важко готувати 
учнів до змагань без відповідного 
обладнання. Команду, яка приїхала 
представляти школу на змаганнях 
з пішохідного туризму, Олександр 
Ляшук готував теоретично. 

– Ми тренуємося на аркушах. 
Якщо знаєш, що таке карабін, навіс-
на переправа, то можна розказати, 
намалювати, пояснити... Коли в ді-
тей є бажання, то можна навчитися 
і без обладнання, – переконаний 
учитель.

Як свідчать результати змагань, 
доля істини в цьому є. Вихованці 
Бірківської ЗОШ вибороли третє 
місце. 

Софія Гевель, учениця 10 класу 

Любомльської ЗОШ №3, займаєть-
ся туризмом третій рік. Дівчина 
неодноразово брала участь у тур-
нірах. Восени минулого року здо-
була третє місце на обласних зма-
ганнях з орієнтування «Волинська 
осінь». 

– Ми переважно їздимо селами 
та містечками Волині. Це хобі для 
всебічного розвитку. В цьому виді 
спорту тренуються м’язи та сила, – 
констатує школярка. – Минулого 
літа ми ходили в похід Ковельським 
районом. За три дні здолали 80 кі-
лометрів. Вставали удосвіта. До 11-ї 
години йшли за маршрутом. Спеку 
пересиджували в тіні та далі руха-
лися. 

У тому, що туризм допомагає 
знайти нових друзів та дає знання 
з історії рідного краю, переконана і 
дев’ятикласниця Штунської школи 

В’язання туристичних вузлів
Музичне привітання 
від штунських школярів

Смуга перешкод

Перемогли найспритніші

Катерина Оніщук



Тато з мамою ніколи не бачили мене напідпитку, тобто їм так здається, що не бачили. Серіал «Друзі»
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СУБОТА 25 лютого
06.00 У просторі буття 
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» 
09.55 Хто в домі хазяїн? 
10.15 Хочу бути 11.00 
Фольк-music 12.30 Т/с 
«Аристократи» 16.45 
Д/ф «Переслідуй свою 
мрію» 17.15 Чоловічий 
клуб. Спорт 17.50 
Чоловічий клуб 18.20 
Український корт 19.00 
Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» Фінал 21.20, 
05.35 Новини 21.45 
Мистецький пульс 
Америки 22.20 Мегалот 
22.30 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
Фінал (продовження) 
23.25 Світ on line 
23.40 Життєлюб 01.20 
Музичне турне 02.20 
Д/ф «Клінтон» 04.15 
Д/ф «Гармонія протиріч 
Тетяни Яблонської» 04.40 
Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

05.40 М/с «Хай живе 
король Джуліан»

06.35 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»

07.33 Ревізор Спешл
09.30 Таємний агент
10.45 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.10 Від пацанки до 

панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 Х/ф «Велика гра»
18.30 Х/ф «Need 

for speed. Жага 
швидкості»

21.00 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд»

23.15 Т/с «Костянтин»
01.10 Х/ф «Джон Вік»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 21.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
11.40 Х/ф 

«Домробітниця»
13.20 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Євробачення 

2017»
22.40 «Євробачення 2017. 

Підсумки голосування»
23.40 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

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

додай води»
13.20 М/ф «Плодді 

супергерой»
15.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.30 Т/с «Сонна 

Лощина»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Сьогодні

07.15, 05.00 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/с «Умови 

контракту 2»

17.15, 19.40 Т/с «Це було 

біля моря»

21.30 Х/ф «Страшна 

красуня»

23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «C.S.I.: Маямі»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Прихована 
реальність 08.10, 18.30 
У пошуках істини 09.50 
Повітряні бої 11.30 
Давні мегаспоруди 14.30 
Загадки планети 16.30 
Дика планета 17.30 Дика 
Північна Америка 21.00 
Екстремальний світ 23.50 
Майор «Вихор» 00.40 
Володимир Басов. Бігун 
на довгі дистанції 01.30 
Юрій Нікулін 02.20 Два 
Миронових 03.00 Ролан 
Биков 03.40 Леонід 
Биков. Зустрічна смуга 
04.20 Володимир Івасюк 
05.10 Мерилін Монро 

МЕГА

06.00, 02.10 Х/ф «Погана 
компанія»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 19.30 «ТСН»
11.15, 23.15 «Світське 

життя»
12.15 «Одруження 

наосліп 3»
14.00 «Голос країни 7»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15, 03.55 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
00.15 «Ліга сміху -3 2017»

1+1

05.50 Х/ф «Щит і меч»

12.30, 04.30 Х/ф 

«Невловимі месники»

14.00 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 

своїх»

16.00, 20.30 Т/с «Смерть 

шпигунам»

20.00 «Подробиці»

00.50 Х/ф «Двоє»

02.30 Д/п «Легендарні 

замки України»

03.10 Х/ф «Балаган»

ІНТЕР

08.50 Я зняв! Прем’єра
09.45 Дизель-шоу 
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.00 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.20 Х/ф «Перший 

лицар»
16.00 Х/ф «Чорний 

яструб»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Круті 

чуваки»
22.15 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
01.00 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»
02.20 Т/с «Прокурори»
04.30 Х/ф «Живи і дай 

померти іншим»

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
11.15 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця морської 
безодні»

12.40 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

14.30 Х/ф «Модна 
матуся»

16.40 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

18.25 М/ф «101 
далматинець»

19.50 Казки У Кіно
20.50 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.55 «Актуальний 

репортаж»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Ковель: події, час»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «Натхнення»
12.20 Мультфільм
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00 Т/ф «Зосталася 

тільки надія…»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 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 «Ковель: події, час»
23.15 «Музеї Волині»
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 «Спадщина 

сестер Корваль»
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 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі» 
22.00 Т/с «У меншості»
23.00 Грані музики
23.35 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: 

«Друзі»

П’ЯТНИЦЯ 24 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, 11.30, 17.20, 
22.50, 23.30, 00.15 
Погода 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/с «Легенди тофу» 
09.30 Д/ф «Клінтон» 
11.45 Орегонський 
путівник 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 13.15 
Схеми 14.00 Д/ф «Після 
прем’єри - розстріл» 
15.20 Віра. Надія. Любов 
16.15 На пам’ять 16.30, 
03.10 Т/с «Анна Піль» 
17.25 Хто в домі хазяїн? 
17.45 М/с «Попелюшка» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.15 З перших вуст 
19.25 Війна і мир 20.20, 
04.35 Про головне 
21.50 Д/ф «Іван Франко» 
22.55, 05.50 Вічне 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 02.10 Музичне 
турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.35 Kids Time
05.45 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.40 Т/с «Клініка»
09.20 Київ вдень та вночі
15.05 Серця трьох
19.00 М/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Медальйон»
23.00 Т/с «Костянтин»
00.50 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
02.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
08.35 Х/ф «Кохання під 

наглядом»
10.30 Х/ф «Зрада»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00 Х/ф 
«Домробітниця»

22.35 Х/ф «Неідеальна 
жінка»

02.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 
«Чи знаєте ви, що...» 
10.25 «Три сестри» 
11.00, 16.10 «Файна 
Юкрайна» 12.25, 02.35 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.20, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
15.20, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 18.00 «Орел 
і Решка» 19.00, 01.50 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 «КВН» 
03.20 «Нічне життя» 

К1
06.10 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні 07.15, 
08.15 Ранок з Україною 
09.15, 05.10 Зірковий 
шлях 11.30, 03.40 
Реальна містика 13.30 
Т/с «Черговий лікар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лікар» 16.00 Х/ф «Фото 
на недобру пам’ять» 
18.00 Т/с «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00, 23.30 
Т/с «Сила Віри» 01.20 Т/с 
«C.S.I.: Маямі» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Бізнес 
на залякуванні 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Він і вона. 
Бій за життя 10.50, 
18.00 Вуличні мавпи 
11.50 Дика Північна 
Америка 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Дивна справа 15.20, 
23.40 Повітряні бої 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 00.30 
Прихована реальність 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.05 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля - 3»
10.50, 12.25 «Міняю 

жінку - 3»
12.20 Налаштування нових 

параметрів супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)

12.55 «Вечірній Київ 
2015»

15.05 «Мультибарбара »
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.20 «Ліга сміху -3 2017»
22.25 «Вечірній квартал»
00.20 Х/ф «8 кращих 

побачень»
02.35 Х/ф «Мотель»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.20, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00, 04.40 Х/ф «Добрі 

наміри»
00.40 Х/ф «Балаган»
03.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.35 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.50 Т/с 

«Котовський»
12.00, 13.20 Х/ф «Гра в 

імітацію»
14.45, 16.20 Т/с «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.35 Х/ф «Чорний 

яструб»
02.10 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.35 Стоп-10
04.55 Х/ф «Діаманти 

назавжди»

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 23.10 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
20.00 М/ф «101 

далматинець»
21.25 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У

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 Т/ц «Стоп 

корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
10.30 «Волинська 

веселка»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Чудесний канал»
13.55 Мультсеріал
14.40 «Дитячий світ»
15.00 Д/ф «Слідчий 

історії»
15.30 «Ми - українські»
16.00 Новини. День
17.05 Т/ц «Твій дім»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Народна 

скарбниця»
18.35 Т/ф «Українська 

серенада Шуберту»
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 «Воїни миру» 

(В’ячеслав Іонов)
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 «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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Євромакс
09.30 Смак здоров’я
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 «Сурми Полісся»
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

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

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Т/с «У меншості»
23.15 Грані музики
00.35 Життя в цифрі
00.50 Я тут живу
01.00 Т/с «Ніч чорних 

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

«Котовський»
05.30 Музична скринька
06.00 Мозаїка 

батьківства

Фільм «Джон Вік» Фільм «Круті чуваки»

Фільм «Неідеальна жінка»

Фільм «Шпигун по сусідству»

01:10 20:05

22:35

21:25
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У пошуках ідеального кохання можна провести все життя, так і не знайшовши його... 
Адже саме кохання досить недосконале. Фільм «Бухта Доусона»
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НЕДІЛЯ 26 лютого
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий 

гусак
07.25 Життєлюб
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Національний 

відбір учасника 
від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017». Фінал

12.05 Театральні сезони
12.35 Х/ф «Останній 

танець Кармен»
14.20 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.55 Твій дім-2
16.15 Д/ф «Раїса 

Кириченко. Діагноз - 
народна»

17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/с «Легенди тофу»
21.55 Що там з 

Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Клінтон»
04.10 Д/ф «Гуцулка 

Ксеня»
04.40 Віра. Надія. Любов

06.25 Т/с «Відділ 44»
10.00 Стоп-5
11.00, 13.00 Х/ф 

«Перший лицар»
12.45 Факти
13.50 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
16.35 Х/ф «Круті 

чуваки»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Злочинець»
22.45 Х/ф «Стрілець»
01.05 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»
02.25 Т/с «Прокурори»

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.35 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця морської 
безодні»

11.00 Х/ф «Біла змія»
12.50 Х/ф «Модна 

матуся»
15.00, 04.10 Віталька
16.40 Казки У Кіно
20.50 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

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»
11.55 «Кончерто гроссо 

для рідного краю»
13.00 «Біля Лесиного 

фортепіано»
13.40 Парад хітів «На Всі 

100»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Дитячий світ»
14.45 «Кошик творчих 

ідей»
15.05 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Волинська 

веселка»
17.00 Художній фільм 

на «Новій Волині»: 
«Загублене місто»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для…

батьків»
19.55 Т/ф «Будуть 

приходити люди»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Т/ф «Євромайдан. 

Волинська Січ»
21.40 Концерт духовної 

музики
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 Парад хітів «На Всі 

100»

07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.35 «Євробачення 

2017»
16.00, 23.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.10, 00.20 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

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

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

додай води»
11.20 М/ф «Плодді 

супергерой»
13.15 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 Х/ф «Весільний 

розгром»
21.50 «Вечірній квартал»
23.40 «КВН»
02.30 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Сила Віри»
12.50 Т/с «Це було біля 

моря»
16.40, 20.00 Т/с «Його 

кохання»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.10 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
23.10 Х/ф «Гладіатор»
02.00 89-та церемонія 

нагородження премії 
«Оскар»

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована 

реальність

08.10, 18.30 У пошуках 

істини

09.50 Повітряні бої

11.30 Екстремальний світ

14.30 Загадки планети

16.30 Дика Північна 

Америка

21.00 Давні мегаспоруди

23.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00, 01.45 Х/ф «Під 
сонцем Тоскани»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія»
11.10 «На ножах»
13.00 Т/с «Останній 

москаль 2»
17.30 Х/ф «8 кращих 

побачень»
19.30, 05.15 «ТСН-

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

«Пограбування по-
англійському»

01.00 «Аргумент кiно»

06.00 «Мультфільм»
06.30 «Подробиці»
07.00 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

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

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12.00 «Орел і Решка» 

Краще
12.50, 01.10 Х/ф «Вибір 

моєї матусі»
14.50 Т/с «Птаха у клітці»
18.10 Х/ф «Кохання за 

розкладом»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Все 

повернеться»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.05 Зона ночі
05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 Т/с «Якось в казці»
10.20 Х/ф «Важкі 

підлітки»
12.00 Х/ф «Велика гра»
13.50 Х/ф «Need 

for speed. Жага 
швидкості»

16.35 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд»

18.50 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю»

21.00 Х/ф «Вулкан»
23.00 Т/с «Костянтин»
00.50 Х/ф «П’ятий 

вимір»

07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі» 
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» 
09.20 ЧП+
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 Євромакс
14.30 Рандеву
15.00 Бутік TV
16.00 Огляд світових 

АВЕРС подій
16.30 Хіт-парад
17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Джем
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
21.30 Феєрія мандрів
22.00 Т/с «У меншості»
23.00 Грані музики
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: «У 

самого синього моря»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 20 лютого ВТ 21 лютого СР 22 лютого ЧТ 23 лютого ПТ 24 лютого СБ 25 лютого НД 26 лютого
06.00, 08.00, 05.15 Топ-матч 
06.10 Гаддерсфілд Таун - Ман 
Сіті. Кубок Англії 08.10 Сельта 
- Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Фулгем - Тоттенгем. 
Кубок Англії 13.55 Барселона 
- Леганес. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Блекберн 
- МЮ. Кубок Англії 18.50 Огляд 
5-го раунду. Кубок Англії. 
Прем’єра 19.20, 04.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів 19.50 Рома - 
Реал. 1/8 фіналу (2007/2008). 
Класика Ліги Чемпіонів 21.40 
LIVE. Малага - Лас-Пальмас 
23.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.35 Бернлі - Лінкольн 
Сіті. Кубок Англії 02.25 Огляд 
5-го раунду. Кубок Англії 02.55 
Сосьєдад - Вільярреал

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 
Саттон Юнайтед - Арсенал. 
Кубок Англії 09.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Барселона - 
Леганес. Чемпіонат Іспанії 
12.10 «Великий футбол» 
13.50 Вулвергемптон - 
Челсі. Кубок Англії 19.10 
Реал - Еспаньйол. Чемпіонат 
Іспанії 21.00, 23.40 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 21.30 LIVE. 
Баєр - Атлетіко. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.20 
Фулгем - Тоттенгем. Кубок 
Англії 02.10 Севілья - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 04.00 
Бернлі - Лінкольн Сіті. Кубок 
Англії 

06.00, 08.00, 18.30, 20.55 
Топ-матч 06.10 Сельта - 
Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Блекберн - МЮ. Кубок 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 Ман 
Сіті - Монако. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 Саттон 
Юнайтед - Арсенал. Кубок 
Англії 13.55 Реал - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Баєр - 
Атлетіко. 1/8 фіналу 17.50 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 18.45 LIVE. 
Сент-Етьєнн - МЮ. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 21.00 Огляд 
5-го раунду. Кубок Англії 
21.30 LIVE. Севілья - Лестер. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 23.40 Валенсія - Реал. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
01.30 Шальке - ПАОК. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 03.15 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру

06.00, 08.00, 19.55 Топ-
матч 06.10 Валенсія - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Сент-
Етьєнн - МЮ. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.50 Футбол NEWS. LIVE 
10.20, 02.30 Севілья - Лестер. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Шальке - ПАОК. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.55 
Баєр - Атлетіко. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 
Порту - Ювентус. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.45 LIVE. 
Османлиспор - Олімпіакос. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
20.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 21.00, 00.00 «Шлях 
до Стокгольма» 21.55 LIVE. 
Шахтар - Сельта. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 00.45 «Ліга 
Європи. ONLINE». Прем’єра 
04.15 Фіорентина - Боруссія

06.00, 08.00, 19.35, 03.00, 
05.35 Топ-матч 06.05, 22.50 
«Ліга Європи. ONLINE» 08.10 
Ман Сіті - Монако. 1/8 фіналу 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 Фіорентина 
- Боруссія (М). 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 12.05 
Сент-Етьєнн - МЮ. 1/16 фіналу 
13.45, 14.20, 16.05, 18.50 
«Шлях до Стокгольма» 14.00 
LIVE. Жеребкування 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 14.40 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 14.45 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 17.00 Шахтар - 
Сельта. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 19.45 Шальке - ПАОК. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.35 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.10 
Османлиспор - Олімпіакос

06.00 Порту - Ювентус. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45, 13.25 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Валенсія - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 16.05 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 11.15 
Шахтар - Сельта. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 13.00 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 13.55 LIVE. Алавес - 
Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
15.55, 17.00, 19.10, 21.30, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
17.10 LIVE. Бетіс - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE. 
Вотфорд - Вест Гем 21.40 LIVE. 
Ейбар - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Олімпік - Сталь. 
Чемпіонат України 01.50 
Леганес - Депортіво 03.55 
Олександрія - Волинь

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Алавес - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Вотфорд - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 10.00, 
16.15, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Олександрія - Волинь 12.35, 
00.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 13.30, 15.55, 
16.35, 18.55 Футбол LIVE 13.55 
LIVE. Зірка - Дніпро. Чемпіонат 
України 14.45 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 16.55 LIVE. Шахтар 
- Ворскла. Чемпіонат України 
17.45 Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Атлетік - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Тоттенгем - 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
01.45 Атлетіко - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 03.35 
Журнал Ліги Чемпіонів

Фільм «Стрілець»

22:45

tv.akado.ru

Фільм «Ласкаво просимо до раю»

18:50

them
oviedb.org

пісенний конкурс 

Відбувся другий півфінал 
національного відбору на 

«Євробачення-2017». Як і минулої 
суботи, ведучим був Сергій Притула, 
а глядачі спільно із журі, до складу 
якого увійшли музичний продюсер 
відбору Костянтин Меладзе, артист 
і композитор Андрій Данилко та 
переможниця «Євробачення-2016» 
Джамала, обирали найкращих, 
віддаючи голоси. 

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2017»: ВИЗНАЧИЛИ ЩЕ ДВОХ ФІНАЛІСТІВ
Відтак обрали ще двох фіналістів. Ними 

стали співачка ILLARIA, яка отримала від гля-
дачів 8 балів, а від суддів – 7, та виконавець 
ROZHDEN, який дістав максимум від суддів і 
5 балів від глядачів. Система голосування на 
національному відборі залишилася такою ж, 
як і в минулому році: журі виставили учасни-
кам бали, глядачі голосували шляхом SMS або 
за допомогою мобільного додатка, після чого 
бали від суддів і глядачів підсумували.

ILLARIA і ROZHDEN у другому півфіналі 
виступали разом із такими артистами: LETAY, 
Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH та 
Panivalkova.

Із ким у фіналі нацвідбору змагатимуть-
ся ILLARIA і ROZHDEN, а також TAYANNA і 
«Сальто Назад», які перемогли в першо-
му півфіналі, стане відомо за результата-
ми останнього півфіналу, що відбудеться 
18 лютого. У ньому виступатимуть Singing 
Pants, O.Torvald, Анастасія Прудіус, Віталій 
Козловський, KADNAY, MELOVIN, Green Grey 
та Vivienne Mort. Хто представить Україну на 
«Євробаченні-2017», дізнаємося за резуль-

татами фіналу. Він пройде 25 лютого. 
До речі, частина команди, яка працювала 

над організацією «Євробачення-2017» в Укра-
їні, заявила про припинення роботи над під-
готовкою та проведенням конкурсу. Органі-
затори вважають, що запропонована їм нова 
структура управління конкурсом, відсутність 
прозорості та юридичних зобов’язань, зрив 
термінів проведення тендерів заважають під-
готовці.

Cпівачка ILLARIA

Виконавець ROZHDEN

fakty.ictv.ua

ivona.bigm
ir.net
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колесо історії БЕЗ ТАМПЛІЄРІВ: КОСТЕЛ У ЛУКОВІ
  Юлія БУРДА
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Турійський район

Чи замислювалися ви 
коли-небудь, чому 
місто чи село, в якому 

з’явилися на світ, має саме 
таку назву?

Луцьк, Володимир, Київ – тут 
наче без проблем, усе ясно й зро-
зуміло. Вождь місцевого племені 
називався Лукою. Місто, що його 
він заснував, – Луцьк. Цікава ще 
одна теорія походження луцького 
імені – романтична. Малий хлопчик 
Луцько, подібно до юного Тараса 
Шевченка, випасав кіз-овець із те-
лятками біля Стиру. Побачив у воді 
бочку, відкрив її, а там... привілей 
на заснування правдивого міста! 
Утішене хлоп’ятко взяло і назвало 
град своїм іменем – місто Луцьке. 
Чи от інше: князь Володимир фун-
дував місто, назвавши своїм іменем. 
Кий – вождь полянського племені – 
вчинив приблизно так само: він – 
Кий, а град його – Київ. Подібних ан-
тропонімічних (себто від людського 
імені) назв населених пунктів дово-
лі багато. Мапи рясніють і куди за-
гадковішими.

ХОТЕШІВ
Ця назва поселення в Камінь-

Каширському районі фіксується в 
історичних джерелах уже з середи-
ни ХVI ст. Ідентичний відповідник 
відомий у Чехії – Chotĕšov. Білоруси 
мають село Хотєшино, а на Рівнен-
щині поблизу містечка Рафалівка 
є мікротопонім Хотецька гора. В 
основі назви Хотешів, як виявля-
ється, лежить пестливе чи зменшу-
вальне ім’я Хотеш (співвідносне з 
болгарським Любеш, Братеш, Ми-
леш, польськими Яреш і Любєш).

ОСА
Здавалося б, нічого складного: в 

поселенні літало чимало кусючих ко-
машок – ос, тому й село так назвали. 
А ні! Науковці вказують, що одна із 
фіксацій цього населеного пункту на 
Ковельщині за 1659 рік «A Omelian z 
Ossey...» свідчить про архаїчну діа-
лектичну назву осики – оса. 

У Білашеві Ковельського району 
Осою називається поле, у Рокитнів-
ському районі є урочище Під Оси, 
на Рівненщині місцеві жителі ходять 
по ягоди й гриби до лісу Осигори. 
Назва села Оса стоїть в одному ряді 
із такими «деревними» волинськи-
ми топонімами, як Липа, Береза, 
Осина, Верба.

ПЕЧИХВОСТИ
Назва поселення в Горохівсько-

му районі має співзвучний аналог 
на Львівщині. У писемних джерелах 
те село знане вже з першої полови-
ни ХVI ст. Може бути розшифроване 

як множинна форма від глузливо-
го прізвиська Печихвіст, співзвуч-
не із Печивода (село Печиводи на 
Хмельниччині).

За місцевими переказами, на-
зва села походить від того, що в часі 
протистояння з монголо-татарами 
тутешні жителі придумали метод 
боротьби з ворогами: прив’язували 
бикам до хвостів факели, худоба зо 
страху бігла вперед, розганяючи 
ординців. Услід за биками йшли се-
ляни, завдаючи монголам остаточ-
ної поразки.

Могло бути й так: на терито-
рії поселення переганяли волів, 
підпалюючи їм хвости, аби вони 
швидше рухалися. Тими теренами 
в ХVI-ХVIII ст. худобу провадили 
на центральноєвропейські ринки 
Шльонською дорогою до Силезії.

КУКЛИ
Найраніша відома згадка про 

село на Маневиччині – 1559 рік. У 
той час воно входило до складу ве-
ликої земельної власності знаного 
князівського роду Чорторийських. 
Щодо походження назви, то найві-
рогіднішою видається версія про 
бур’ян кукіль. Припускають, що сто-
сунок сюди може мати литовське 
слово «koklis» («kokliai»), що означає 
кахля (кахлі).

КУКУРІКИ
Це село в Старовижівському ра-

йоні налічує більш як чотири сотні 
літ. Місцеві перекази розповідають, 
що люди, які жили на означеній те-
риторії, були вільними: де хотіли, 
там худобу пасли, рубали ліс, оброб-
ляли поля, будували власні оселі.

Першим на цих теренах існувало 

село Рудня. Його в подарунок отри-
мав якийсь небагатий пан. Він одра-
зу ж зволів підпорядкувати собі во-
лелюбний і працьовитий сільський 
люд. Селяни, ясна річ, тому проти-
вилися. Край села протікала й досі 
протікає річка Вижівка. За нею – бід-
ні піщані ґрунти, ліси й небезпечні 
болота. Відтак гордих та непокірних 
жителів пан виганяв за річку зі сло-
вами: «Покукурікаєш на волі, спро-
буєш вижити! Зрозумієш, що пана 
треба слухати!». Відтоді, подейкують, 
і з’явилося село із цікавою назвою.

НУЙНО
Перша згадка про населений 

пункт Камінь-Каширського райо-
ну датована 1463 роком. Тоді село 
було власністю князів Санґушків й 
іменувалося Нюйном.

«Ну!» і «Но!» як вигуки під час 
перегону волів торговими шляхами 
також могли стати причинком до 
виникнення такої назви населеного 
пункту.

Місцеві жителі також жартома 
примовляють, що здавна в селі не 
мали що робити, було нудно. А вже 
звідси, дещо перемінено, населений 
пункт почали іменувати Нуйном.

ГУМЕНЦІ
Імовірно, топонім пов’язаний 

із грецьким словом «ігумен», що 
означає настоятель чоловічого мо-
настиря. Вірогіднішою вважають 
пов’язаність зі староукраїнським 
словом «гумно» – місце зберігання й 
обмолоту зернових. Скошений хліб 
везли до панського сховку – гумна 
чи, іншими словами, на тік. Звідси, 
очевидно, й назва села в Любомль-
ському районі.

Костел святого 
Станіслава та святої 

Анни було зведено в 
другій половині ХVІ 
століття на кошти 
сандомирського 
каштеляна Станіслава 
Мацєєвського. Під час 
навали шведів костел 
було майже повністю 
зруйновано, після чого 
воєвода волинський 
А. Мьончинський 
побудував новий. 

Костел на малюнку Наполеона 
Орди середини ХІХ століття

Костел святих Анни та Станіслава у наш час

m
nk.pl

Споруда за формою нагадувала 
хрест. У ХVІІІ столітті їй надали баро-
кового вигляду. Стіни мають високі 
вузькі аркові вікна. Фасади добудов 

декоровані невеликими вікнами 
й нішами, форма яких утворена 
комбінацією різних геометричних 
фігур. Під костелом розташована 
крипта.

У 1870 році наказом царської 
влади святиню було конфісковано 
й передано православній церкві. У 
1920 році костел повернули католи-
кам. У післявоєнні роки храм вико-
ристовували як сховище для зерна.

2007 року приміщення костелу 
передали громаді Української пра-
вославної церкви.

На сьогодні храм перебуває в 
дуже пошкодженому стані, у деяких 
місцях відсутній дах. Наразі прово-
дять ремонтні роботи з реставрації, 
перекривають дах, а з підземелля 
вивезено сміття.

w
ikipedia.org

ДИВАКУВАТІ НАЗВИ 
ВОЛИНСЬКИХ СІЛ

  Оксана ШТАНЬКО
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Волинь

чоловіче ім’я Хорохора. Семантика 
цього імені може трактуватися від 
слова «хорохоря» – задерикувата 
людина, хвалько, чи «хорохора» – 
розкудлана курка. Звідси «хорохо-
ритися» – триматися чванливо, за-
даватися, настовбурчуватися (коли 
йдеться про пір’я птахів). Біло-
руське слово «хыряхоня» означало 
людину, яка прихорошується, аби 
звернути на себе увагу. Тому, імо-
вірно, «хорохора» означало «кра-
сивий».

РАЙМІСТО
Легенда пов’язує милозвучність 

назви села в Рожищенському райо-
ні з героїчним учинком. Добрячих 
клопотів місцевому населенню зав-
давали монголо-татари. Якось по-
бачивши, що на горизонті чорніють 
постаті ворогів, один чоловік почав 
збирати людей, аби порятувати їх.

Селянин знав стежину на один 
із острівців, які були розкидані по-
серед болота. За ним потягнулося 
чимало люду. Так і врятувалися. 
Вийшовши зі схованки, бідаки по-
бачили, що їхні оселі повністю спа-
лені. Тому повернулися туди, де 
врятувалися. Там і отаборилися. 
Острівець, що в часі небезпеки став 
для них рятівним прихистком, зго-
дом назвали Райським містом. Від-
так назву дещо скоротили, і вийшло 
Раймісто.

МЕРВА
Досить часто на Горохівщині 

вживають фразу «мерву робити» 
чи «там мерва була». Такими сло-
вами означують якусь глобальну 
негативну подію, природну негоду 
на кшталт затяжного дощу чи руй-
нівного для городніх культур граду. 
Поміж тим, слово «мерва» відоме в 
українських (поліських) говірках у 
значеннях: земля, розм’якшена во-
дою; грузьке болото; калюжа, в якій 
валяються свині. Співзвучне біло-
руське слово означає драглисте бо-
лото, чеське «mrva» – гній. Тож посе-
лення могло отримати таку назву у 
зв’язку з особливостями місцевого 
ландшафту.

ГУПАЛИ
Село на Любомльщині в основі 

своєї назви має прізвище Гупало у 
множинній формі. Воно походить 
від «гупати» – тупати, стукати нога-
ми. Близькими за формою є прізви-
ща Покотило, Пукало, Недбало, Не-
відало та інші.

***
Це лиш частинка цікавих назв 

населених пунктів Волині. Кожне 
місто-село має давню і славну ми-
нувшину, місцеві перекази й наукові 
трактування походження своїх імен. 

В основі сільських назв завше 
відображено те, що мало безпо-
середній стосунок до поселення: 
особливості ландшафту й рослин-
ності, монголо-татарський фактор, 
імена власників чи фундаторів-
засновників тощо.

БОБЛИ
Історичні документи початку ХVI 

ст. фіксують село під назвами Болби 
чи Бовбли. За місцевою оповідкою, 
на тих землях здавна висаджували 
боби, на болоті росла лоза, з якої 
дерли лика й виготовляли взуття – 
постоли. Село на Турійщині спочат-
ку іменували Бобликом, потім його 
стали називати Болбами, а врешті – 
Боблами.

Авторитетний дослідник назв на-
селених пунктів Волині Віктор Шуль-
гач зауважує, що імення села похо-
дить від антропоніма «болоболъ». 
Цим давнім українським словом по-
значали базік, торохтіїв, любителів 
говорити дурниці, теревенити, або 
ж – говорити нерозбірливо.

НАВІЗ
Одне із сіл у Рожищенському ра-

йоні відоме від початків ХVI ст. і має 
вкрай натуралістичну назву. Навіз – 
гній, що його використовують для 
удобрення ґрунту. Природне доб-
риво насипали на віз, запряжений 
кіньми, потім везли на поле. Звідси, 
можливо, і назва.

СУШИБАБА
Неочікувано, правда ж? Назву 

села в Турійському районі тракту-
ють за трагічною легендою. У часи 
монголо-татарської навали одна з 
місцевих жительок сховалася від 
небезпеки в дуплі дерева. Вилізти 
звідти нещасна так і не змогла. Там 
померла, засушившись.

ХОРОХОРИН
Одна з перших згадок про село 

Хорохорин Луцького району зафік-
сована у 1552 році. В основі назви – 

Хата в селі Нуйно

static.panoram
io.com
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  Спілкувалася 
Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцьк

професіонал мереживо долі

Так стверджує... чоловік, 
педіатр-неонатолог 

Андрій Бігун. Нині він працює 
у Луцькій центральній 
районній лікарні. Оглядає 
малечу одразу ж після ї ї 
з’яви на світ, аби нічого не 
пропустити, щоб вона була 
здоровою.

Із молодим спеціалістом вда-
лося поспілкуватися на робочому 
місці, в оновленому пологовому 
відділенні. 

– Чому обрали саме цю ме-
дичну спеціалізацію?

– Так склалося, що я потрапив 
на навчання у Вінницький націо-
нальний медичний університет. 
Не через якісь «блати», ні. Коли за-
кінчив школу, зробив спробу всту-
пити туди, і все вийшло.

Щодо неонатології, то був саме 
такий розподіл, коли я закінчував 
навчання на державній формі. Піс-
ля університету – два роки інтер-
натури. Згодом мене скерували 
працювати у Ковель. Був там рік, а 

ЛЮБОВ ЗІ СМЕРТЮ ОБНЯЛИСЬ…

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Фото автора 
Луцьк

умілі руки ВОВНЯНІ ВИРОБИ ЛУЦЬКИХ 
МАЙСТРИНЬ ЛЮБЛЯТЬ У ЄВРОПІ

Зимової пори в 
гардеробі не завадять 
теплі та комфортні 

речі. Не секрет, що вироби 
із вовни добре зігрівають, 
до того ж, носити їх – 
неабияке задоволення. 

Чудові речі з цього матеріалу ви-
готовляють лучанки – рідні сестри 
Лариса та Анна Понагайби. Вони 
зробили у своїй квартирі майстерню 
з валяння вовни, де створюють теп-
лі, приємні на дотик та гарні на ви-
гляд капці, чобітки, жіночі сумочки й 
навіть м’які іграшки.

Ідея узятися за валяння вовни 
виникла у Лариси. А згодом сестрі 
стала допомагати й Анна. Тепер сі-
мейним дуетом створюють гарні та 
надзвичайно теплі речі. Пані Лари-
са пригадує, що перші капці з ове-
чої вовни виготовила для чоловіка, 
коли жила з ним у Швеції. Вони йому 
дуже сподобалися. Тож жінці захоті-
лося творити далі, відтак справа піш-
ла. Шведи охоче купували вироби 
ручної роботи. А от на батьківщині, 
зізнається Лариса, валяне з овечої 
вовни взуття не надто популярне.

– Вовняні речі не лише добре 
зберігають тепло тіла, не дають 
доступу холоду, а й загалом при-
носять користь організму, – каже 
майстриня. 

а не псувати його, – ділиться Анна.
Якось до сестер звернулися 

власники великого породистого пса, 
якого перед тим обстригли. Шерсть 
принесли майстриням, щоб вони 
зробили з неї якусь річ. Жінки взя-
лися до роботи, все виконали вчас-
но і якісно, проте зареклися більше 
за таке братися. Бо собача шерсть 
після пошиття лежала практично у 
кожній кімнаті. Від неї довгий час не 
могли позбутися, що завдало чима-
ло клопотів і дискомфорту. 

– Тим, хто цікавиться таким ре-
меслом (мокре валяння овечої вов-
ни), варто знати, що у цьому процесі 
використовують мильний розчин, у 
якому замочують шерсть. Далі все 
це труть руками кілька годин, поки 
не утвориться таке собі однорідне 
полотно. Його накладають на спе-
ціальні форми-заготовки, за якими 
відбувається пошиття, – розповідає 
про секрети своєї роботи Лариса. 

Майстрині кажуть, що взуття, яке 
вони виготовляють, довго служить, 
не пропускає вологу, тому є ідеаль-
ним захистом від нинішніх холодів. 
Зізнаюся, і сам взув такі вовняні кап-
ці, аби, так би мовити, протестувати 
їх. То скажу: відразу відчувається різ-
ниця між важким та холодним чере-
виком і легеньким, м’яким та теплим 
взуттям із вовни. Недарма ж наші 
предки полюбляли взуватися саме у 
валяне з овечої вовни взуття.

Для своєї роботи, наголошує 
Анна, сестри завжди використо-
вують тільки стовідсотково якісну 
шерсть. Здебільшого це овеча вов-
на, хоча буває, що до рук потрапляє 
й шерсть інших домашніх тварин. 
Проте найтепліші капці все ж вихо-
дять саме з вовни.

– Загалом, є два способи валяння 
шерсті: сухий та мокрий. Щодо сухо-
го, то його іноді ще називають філь-
цюванням. Термін походить з німець-
кої мови й означає попереднє збиття 
докупи, по суті, ущільнення вовни 
перед валянням. Такий спосіб вико-

ристовують здебільшого у промис-
ловому виробництві. Якщо говорити 
про нас із сестрою, то ми переважно 
займаємося мокрим валянням шер-
сті, – пояснює пані Лариса.

Саме мокре валяння, кажуть 
сестри-майстрині, дозволяє ство-
рити максимально міцне, цупке й 
водостійке взуття. Те, яке роблять 
насухо, тобто за технологією сухого 
валяння вовни (спеціальною голкою 
багаторазово протикають шерсть 
до повного її звалювання – волокна 
розриваються і цупко скріплюються 
між собою, утворюючи міцний су-

Для роботи Лариса й Анна Понагайби 
використовують тільки якісну вовну

Від теплих капців 
ніхто не відмовиться

Сьогодні в сім’ї свято. 
Молодий тато Іван, 

що збожеволів від 
щастя два дні тому, коли 
дружина зателефонувала 
й повідомила: «У тебе 
донька!», тепер стояв з 
букетом квітів під пологовим 
будинком. Це були білі півонії. 

Він дочекатися не міг, коли дру-
жина винесе на руках його малень-
ку копію. Дівчинка й справді була 
схожа на нього, й це невимовно 
тішило татуся. Охрестили маленьку 
Даринкою. Росла вона не днями, а 
годинами. Мала все, що тільки могла 
забажати в свої шість місяців. Над-
то вже міцно батьки любили доню, 
адже мати ще одну дитинку їм не су-
дилося, лікарі заборонили. 

Тішилися Іван з Наталею своєю 
Даринкою. Ось вона бачить перший 
у своєму житті сніг. Біжить і ловить 
сніжинки, а мама насуває шарфи-
ка вище на носа, аби малеча не за-
студилася. Тато ліпить сніговика 
з носиком-морквинкою. Усе було 
вперше для Дарини. Згодом зима пе-
рейшла у весну. Тепер дитятко бігало 
калюжами й разом з татком зривало 
мамі перші весняні котики. А вліт-
ку купалося в озері і їло вишеньки 
просто з дерева. На зміну теп лому 
літечку прийшла волога осінь. Тут 
почалися перші мамині турботи. Не-
жить, кашель, застуда. Та Наталці такі 
турботи тільки в радість... 

Так непомітно спливали роки. 
Даринка пішла в садочок. У неї були 
найкращі ляльки, найкрасивіші су-
кенки. Батьки купували все, що впо-
добає донечка. Але дівчинка росла 
невередливою та слухняною. 

Ось нині мама зав’язує доні гар-
ненькі білі бантики. Даринка йде у 
перший клас. Батьки хвилюються чи 
не більше за саму доньку. 

Навчання дівчинці давалося лег-
ко. Жодна грамота, жодна відзнака 
не залишалися без подарунка для 
неї. Навчальний рік Даринка закін-

цільний матеріал), зазвичай годить-
ся для виготовлення м’яких іграшок. 
До слова, у рукодільниць вже навіть 
назбиралася невеличка колекція фі-
гурок із шерсті: півник, мультгерой 
Масяня, сніговичок та мишка.

– Усі члени моєї родини тепер 
ходять у валяному з шерсті взутті. Річ 
у тім, що воно ідеально прилягає до 
ноги. Ніколи не парить (ні в холод, ні 
в спеку!). Тобто у таких чобітках нічо-
го ніколи не буде пітніти, ніколи вам 
нічого не натре. Важливо знати, що 
до свого валяного взуття ми підошви 
ніколи не приклеюємо – завжди тіль-
ки пришиваємо. Розумієте, будь-який 
клей – це шкідливі токсичні випари і 
під час роботи, і під час носіння. А 
взуття має оберігати наше здоров’я, 

чила, звісно ж, з відзнакою, тому як 
винагороду отримала подорож до 
моря. Іван мав хорошу посаду, добре 
заробляв, тому міг дозволити собі 
відвезти сім’ю на відпочинок... 

Даринка росла, а батьки раділи. 
Вона стала гарною та стрункою юн-
кою. Мала красиву косу до пояса. Та 
ще кращу від зовнішності мала вона 
душу, була зі всіма мила та привітна. 
Кожен парубок у селі хотів потовари-
шувати з Дариною, бодай провести 
до хвіртки, потримати за руку, хоча 
ходила вона тільки в десятий клас. 

Проте в її серці жив сусідський 
хлопець Петрик. Ще минулого літа 
гуляли вони разом поблизу озерця. 
Які ж палкі слова кохання говорив 
він їй, як ніжно обіймав! Дарина по-
чувалася такою щасливою, що землі 
під ногами не чула. На сьомому небі 
від щастя були й батьки. Бо ж фай-
ний хлопець, хоч і трохи старший. Та 
й із сім’ї гарної. Нарадітися не могли 
тато з мамою доньчиному першому 
коханню. 

Та хто ж знав, що те перше ко-
хання стане останнім... Дізналася 
Даринка про зраду коханого Петри-
ка. Довго плакала бідолашна. Мати 
заспокоювала горопашну дитину, 
мовляв, знайде ще собі пару. Дівчи-
на нічого й чути не хотіла... Не розпо-
віла батькам, що носить під серцем 
Петрикове маля. Вірила ж йому – як 
собі!

Наталка не могла дивитися на 
доньчині страждання. У розпачі по-
бігла до Петра та вимагала пояснень. 

А у відповідь почула жорстоке: «А що 
мені в житті дасть ваша Дарина? Не 
потрібна вона мені, я дівчину з міста 
маю, в неї тато – велике цабе, гляди, 
й мене кудись прилаштує. І взагалі я 
одружитися з нею зібрався». Довго 
відходила від цих слів Наталя і ніяк 
не наважувалася розповісти доньці, 
що Петро до неї не повернеться. А та 
чекала... 

...Дарину знайшли повішеною у 
своїй кімнаті. На столі лежала запис-
ка, де було одне-єдине слово: «Про-
стіть». Батько знімав бездиханне тіло 
своєї любої донечки з петлі, а мати 
голосила над нею. На похорон при-
йшли майже всі односельчани, на-
віть Петро. Кожен пом’янув Даринку 
хорошим словом. Туга була у всіх 
в очах. Така марна смерть!  «Любов 
зі смертю обнялись...» – скрушно зі-
тхнула старенька сусідка.

...Минув рік. На могилі Дарини 
лежав букетик білих півоній. Іван 
приносив їх щотижня і згадував, як 
він забирав свою маленьку копію з 
пологового будинку й дарував ті кві-
ти Наталі. Вони з дружиною майже 
весь час проводили біля могилки. От 
і сьогодні... Даринка вже закінчувала 
б школу й була б найкрасивішою у 
випускній сукні – як принцеса. Звіду-
сіль було чути гучну музику та весе-
лий сміх. Випускники гулятимуть до 
рання й підуть, щасливі, зустрічати 
перший у житті дорослий світанок. А 
для Наталі з Іваном рік тому сонечко 
як скотилося за обрій, так більше й 
не сходило...

elitefon.ru

«НЕМАЄ ЦІННІШОЇ 
РОБОТИ, НІЖ БУТИ 
МАМОЮ»

вже півроку я тут – у Луцькій цен-
тральній районній лікарні. 

– Чи вплинула робота на ваш 
світогляд? Можливо, зовсім по-
іншому сприймаєте нині пред-
ставниць чарівної статі?

– До жінок завжди ставився 
доб ре, з позитивом. Щоправда, 
таки більше почав їх цінувати у 
плані материнства. Адже бачу, че-
рез що вони проходять під час по-
логів, як долають ті проблеми, які, 
буває, виникають у їхніх діток після 
народження, як у них із перших се-
кунд прокидається материнський 
інстинкт.

У мене більше поваги з’явилося 
до жінок – немає ціннішої роботи, 
ніж бути мамою.

– А саме материнство, так би 
мовити, «молодшає» чи «стар-
шає»?

– Його середній вік – 20-25 ро-
ків. Хоча наші жінки народжують і 
в 14, і в 42. 

– Чи маєте другу половинку, 
сім’ю?

– Так, я одружений уже п’ять 
років. У мене є син, йому рік і два 
місяці. У цьому плані в мене все 
склалося добре.

Був присутній на пологах у дру-
жини. Іноді робота з домом таки 
поєднуються (усміхається, – ВН).

– Якими рисами характеру 
має бути наділений чоловік ва-
шої спеціальності?

– Перш за все він має бути 
людяним, як і будь-який лікар. 
Здоров’я – це життя. Тому мусить 
чітко розуміти, для чого він тут і 
що має робити.

Також – терпеливим та витрива-
лим. Має любити дітей, бути тактов-
ним у спілкуванні з мамами. У нього 
має бути розвинутою й інтуїція, бо 
дітки одразу самі не скажуть, що їх 
турбує. Треба все помітити вчасно, 
щоб не було загрози для малечі в 
подальшому. Адже перші хвилини 
життя у цьому сенсі є основними.

Світлана Зозуля

Андрій Бігун
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  Ксенія КОСЮК
Любешівський район

  Алла САДЕЦЬКА
    Чернівці, Ківерці

поліські самородки

крик душі

«СПЕРШУ МИ ПОЛІНОМ ВОРОЖИЛИ, 
А ЗАРАЗ – КРАСОЮ ЗАВОРОЖУЄМО»

Дружина загиблого під 
Авдіївкою Героя Маріса 

Камінського Яна невимовно сумує 
за коханим чоловіком. Так сильно, 
що готова цілому світу кричати про 
своє кохання й біль утрати.

Пара познайомилася два роки тому. Коли 
того різдвяного вечора двері посівальникам 
відчинила красуня Яна, хлопець закохався із 
першого погляду, засіявши у двох молодих 
серцях неймовірне почуття.

Маріс родом із Ківерців, Яна – з Чернівців. 
Він служив у 3-й батальйонно-тактичній групі 
80-ї окремої аеромобільної бригади Зброй-
них сил України, захищаючи Батьківщину від 
ворога. 

Дівчина чекала коханого із війни по пів-
року. І цей час пролітав, як мить, бо Яна завше 
знала, що Маріс повернеться й буде поруч. 

У сільської жінки що не 
день, то все те саме: 
свині, корови, городи, 

каструлі. Життя летить, 
а озирнись – нема чого 
згадати.

«То хто вам дохтор?» – відповіда-
ють на таке молодиці із села Люб’язь 
Любешівського району. Адже в них, 
цих молодиць, життя вирує. Щодня 
душа співає, ноги в танець просять-
ся, і що не слово – жарти й сміхи. А 
гляньте-но, які хороші! Ну, справжні 
тобі «звьозди» сцени.

– Так, ми до оплесків привикші. І 
шанувальників багато маємо, – від-
повідають гонорово молодиці. Бо 
вже десять літ про них говорять: «На 
сцену запрошується фольклорний 
гурт «Вербиченька»! Зустрічайте»!

...БО «СКІКО ТОЇ ЖИЗНІ!» 
Як народилося таке співоче диво 

в селі, що жило лише городами й ха-
зяйством? Усе дуже просто: на робо-
ту в тутешній клуб прийшла молода 
й ініціативна Світлана Музика. А з та-
ким прізвищем, самі розумієте, гріх 
було не заспівати і не заграти. 

– Щоб заклопотаних роботою жі-
нок загітувати у фольклорний гурт, 
ходила я від хати до хати, – пригадує 
Світлана Василівна. – Когось швидко 
впрошувала. Когось – із енного разу 
переконувала. Але наша з дитинства 
виплекана любов до пісні таки сфор-
мувала згуртований колектив. І ось 
уже десять літ тижня не минає, щоб 
ми не зустрілися й не поспівали.

Часу, погоджуються сільські ар-
тистки, дуже багато треба: на репе-
тиції, на концерти. Тому виступати 
стараються у релігійні свята, коли 
вдома роботи менше. Репетиції, що 
їх як мінімум дві на тиждень, прово-
дять пізно ввечері, коли вдома все 
попорали. Але часу, кажуть, геть не 
шкода, бо «скіко тої жизні!».

– Що виконуємо? Та пісень – мат-
т-ти єдина! – на три великі зошити 
й два маленькі, – додає художній 
керівник Людмила Дусик. Вона, до 
речі, наймолодша в колективі, бо за 
плечима має всього 30 літ. А от най-
старшій – Катерині Бубало – вже 70 
із потрійним хвостиком. Серед спі-
вочих старійшин – 64-річна Марія 
Круковець і на три роки «меншень-
ка» Ольга Абрамович. У клубі «кому 
за 50» – Ольга Кузьмич, Любов Му-
зика, Зоя Бишевич, ще одна Марія 
Круковець. А молодухи-сороковки – 
вже згадувана Світлана Музика й Ва-
лентина Іванісік.

ТАК КАЖУТЬ ПРО СЕБЕ ТАЛАНОВИТІ МОЛОДИЦІ З СЕЛА ЛЮБ’ЯЗЬ

ПО КРУПИНЦІ 
ВІДНОВЛЮЮТЬ 
АВТЕНТИЧНІ ПІСНІ 
Й ТАНЦІ

Однак різниця у віці геть не за-
важає жіночкам разом співати та 
хвацько витанцьовувати. І не якісь 
там джугі-мугі з дискотеки, а старо-
винні танці – краков’як, падіспан, ко-
робочку та навіть лисого!

Помітивши здивований погляд 
городської журналістки, молодиці тут 
же стають у пари і давай крутитися-
вертітися, ще й закаблуками присту-
кувати. Мовляв: «А віте таке вмієте?».

Утім чотири старовинні танці – 
то ще дрібниці порівняно із сотнями 
давніх піснеспівів.

– Якби не репетиції та не бажан-
ня втерти носа іншим фольклорним 
колективам, то, може, й відійшли б у 
вічність ті мотиви, що їх виконува-
ли наші мами й бабусі, – зізнаються 
вербиченські молодиці. – А так зби-
раємося на репетицію – і вже кожна 
несе якусь текстівку.

Молодші співачки наловчилися 
мобілкою користуватися не тільки 
для дзвінків: тільки-но десь по радіо 
чи телевізору гарну пісню вловлять, 
зразу запис у телефоні вмикають, 
аби потім – на репетиції – дівчатам 
увімкнути й вирішити: варто розучу-
вати чи витирати з мобільної пам’яті.

А хто старший – власну пам’ять 
напружує чи сусідову, аби пригадати 

призабуті сучасниками мотиви «Гор-
пини», «В садочку була», «Ой чиї ж 
то воли по горі ходили» та багатьох 
інших.

У ФАН-КЛУБІ 
ЖІНОЧОК – УВЕСЬ 
РАЙОННИЙ БОМОНД

– Пісень і справді дуже багато. 
Точної кількості ми не рахували. Але 
думаю, до трьох сотень набереть-
ся, – каже керівник фольклорного 
гурту. – Тож залежно від тематики 
майбутнього концерту відповідний 
сценарій пишемо. На свято сільсько-
го господарства про жита, про пше-
ниці співаємо. А як із благодійними 
концертами для воїнів АТО – то біль-
ше про Україну та про неньку, що 
сина чекає. З позаминулого року нас 
запрошують на весілля, хрестини, 
ювілеї. Щоб глядачеві цікавіше було, 
пісенні виступи «розбавляємо» дра-
матичними, додаємо віршів, танців 
та народних жартів.

Аби сценарій був особливим, де-
які ідеї молодиці з інтернету беруть, 
ще частину самі придумують, а решту 
глядачі своїми оплесками підказують.

– О-о-ой, за весь той час, скіль-
ки ми співаємо, «Вербиченька» де 
тілько не їздила і перед ким тіль-
ко не виступала, – по-зірковому 
провадять співрозмовниці. – Села 
Любешівського району майже всі 
об’їздили. Із концертами нас за-
прошували шанувальники Камінь-

Каширського і Ратнівського районів. 
А свої люб’язівські глядачі вже так 
звикли, що жодне свято на селі без 
«Вербиченьки» не обходиться. І як 
виступаємо, то навіть директор шко-
ли з нами співає та сільський голова 
пританцьовує, – хваляться моло-
диці. – Тож після півторагодинного 
концерту зал не втомлюється, а нав-
паки – кличе і кличе на біс.

СЦЕНІЧНІ 
КОСТЮМИ – ЯК ІЗ 
МУЗЕЙНИХ   ЕКСПОЗИЦІЙ

Із роками здобуваючи все більшу 
популярність, молодиці зрозуміли: 
сцена – то їхнє покликання. А раз так – 
то й за сценічний свій образ подбали.

– Попервах, – провадять артист-
ки, – виступали, в чому хто мав. Але 
ж зіркам сцени так не годиться! І да-
вай ми яскраві вишиванки шукати. 
Хтось нові, по-модному вишиті ку-
пував та коралями оздоблював. А от 
наша Світлана Василівна роздобула 
зі скрині сорочку, в якій іще її мама 
заміж виходила.

– І не тільки сорочку, – додає 
Світлана Музика. – Фартушок у мене 
теж старовинний, гладдю оздобле-
ний, ще й – гляньте – двосторонній. 
От як колись мати вишивала!

До яскравих сорочок і пірод-
ників (як тут кажуть на фартушки) 
напросилися не менш колоритні 
сподниці. А останнім акордом сце-
нічного образу стали вишиті хустки.

«ЦЕЙ ЦІЛУНОК НАЗАВЖДИ 
ЗАЛИШИТЬСЯ НА МОЇХ ГУБАХ…»

Розлука навчила цінувати і любити ще дужче. 
Та ворожий «Град» 2 лютого відібрав у Яни 

коханого чоловіка і майбутнього батька.
26-річного Героя поховали у рідних Ківер-

цях. Та для Яни він лишився назавжди живим. 
І свідчення цьому – зворушливі слова, які зго-
рьована дружина написала в інтернеті.

«Дорогі друзі, хочу подякувати щиро вам 
за те, що ви розділили з нами цей біль, втра-
ту прекрасної, світлої, щирої людини. Всі, хто 
був поруч, та ті, які молилися й тужили разом 
з нами. Я дякую вам, друзі. Знаю, як вас було 
багато, коли ми проводжали мого коханого 
чоловіка в останню путь. В очі не могла вам 
дивитись, адже очей від коханого не могла ві-
дірвати. Низький уклін, схиляю голову. Моєму 
серцю немає покою. Нікому у світі не бажаю 
пережити цей біль. Його неможливо виміря-
ти. Хочу вас щиро попросити заради пам’яті 
про мого чоловіка помолитися за його дитя, 
яке під моїм серцем. Малюк тужить за татом 
і хоче жити...

Люди, цінуйте кожну прожиту мить. Біда 
ходить так близько. Нехай вас оберігає Бог. 
Робіть щасливими одне одного, адже ви не 
знаєте, можливо, будь-який вчинок може 
бути крайнім у вашому житті.

Ви знаєте, люди вік живуть і щастя не піз-
нають. З моїм коханим ми знайомі два роки, і 
я сміливо можу сказати, що ми пізнали щастя. 
Нехай моє з чоловіком сімейне життя трива-
ло чотири місяці, нехай воно таке коротке, 
але це найсолодші роки мого життя, проведе-
ні разом з ним. Та найпрекрасніше, що стало-
ся з нами, – це коли ми побралися, поєднали 
наші серця назавжди... Ти ж знаєш, коханий, я 
навіки твоя. Сьогодні ми востаннє цілувалися, 
і це найсолодший поцілунок за все моє жит-
тя. Цей цілунок назавжди залишиться на моїх 
губах. А моє волосся все ще так пахне тобою, 
коханий. Найкращий аромат у світі...

Він не хотів від нас іти, але віддав своє 
життя за нас, щоб нарешті настав мир в нашій 
Україні. Молю Бога, щоб ця війна, яка зруй-

нувала сотні доль, закінчилася. Щоби батьки, 
брати, сестри та діти ніколи не ховали своїх 
хлопців. Усім кричу: я – не вдова! Я – кохана 
дружина героя Камінського Маріса Айдино-
вича!  Герої не вмирають!..» 

Сімейне щастя Яни й Маріса 
тривало чотири місяці

з особистого архіву

– Такі тілько в нас! – щебечуть 
одна поперед одною вербиченські 
молодиці. І, зауважте, жіночки ні 
спонсорів не чекали, ні державних 
грошей. Захотіли бути найгарніши-
ми – і зробили себе такими.

Місцеві педагоги не раз запро-
шували «Вербиченьку» в гості до 
школярів, аби ті переймали їхню лю-
бов до пісні та жагу до життя. Причо-
му не лише з концертом, а із розпо-
відями про давні звичаї.

У РІЗДВЯНИХ ЗВИЧАЯХ 
ЗБЕРЕГЛИ ЯЗИЧНИЦЬКІ 
ВІРУВАННЯ

– У нас таких мніго збереглося, – 
підтверджують оповідачки. – Як-то 
інтересно було на Катерини та на 
Андрія ворожити. Батюшка сварить: 
гріх великий. А ми все одно вибіжи-
мо на вулицю і давай першого стріч-
ного ім’я запитувати, бо таке саме в 
майбутнього чоловіка буде.

– А помнятаєте, як наша Макаро-
ниха поліна до хати носила? (Якщо 
парне число вхопиш – будеш у парі, 
коли ні – ще рік у дівках сидітимеш). 
Узяла вона тоді оберемок дров, най-
менше поліно випало. «Е, ні – возь-
му», – сказала Макарониха, підняла 
і таки справді за малого кавалєра за-
між вийшла, – регочуть жіночки.

– А чобіт скілько ми через хату 
перекидали і дивилися, в який бік 
носком повернеться, звідти судже-
ний прийде! У мене справдилося, і в 
куми меї тоже. А в одної нашої чобіт 
за комин зачепився, то вона до-о-
овго в дівках сиділа, – додає ще одна 
молодиця.

Уже не дотримуються, але ще 
пам’ятають вербиченські артистки 
старовинні обряди на Рідзво та Щед-
руху. І тут же пригадують, як колись 
маленькими разом із батьками в 
січневий мороз виходили у садок, 
в руках тримаючи круглий млинець 
та кільце ковбаски на ньому, ставали 
перед кожним деревцем і кланяли-
ся. «Щоб родило добре», – поясню-
ють тепер, навіть не здогадуючись, 
що млинець той – символ язичниць-
кого бога сонця, що вважався голо-
вним, а ковбаска – символ жертво-
приношення язичницьким богам, 
і відбувалося це дійство у наших 
предків не в люті морози, а навес-
ні – з настанням тодішнього нового 
року, прокиданням природи й вірою 
в те, що деревце почує і роздобріє 
на щедрий урожай. 

Ксенія Косю
к

Жіночки не лише співають, 
а й витанцьовують краков’як, падіспан, 
коробочку та навіть лисого!
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Хороший боєць не той, хто напружений, а той, хто готовий. Він не думає і не мріє, 
він готовий до всього, що може трапитися. Брюс Лі 

№ 6 (54)  16 лютого 2017 року

  Юрій КОНКЕВИЧ

ЛУЧАНКА – 
НАЙВРОДЛИВІША 
ВОЛЕЙБОЛІСТКА
Луцьк

Учасниця луцької команди «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» Тетяна Яцків 
виборола титул «Міс український 
волейбол-2016».

Перший конкурс краси у вітчизня-
ному волейболі завершився 7 лютого, 
повідомляє Valleyball.ua. Найвродливішу 
волейболістку обирали шляхом інтернет-
голосування.

Три красуні – Тетяна Яцків («Волинь», 
Луцьк), Юлія Козачковська («Білозгар», Сє-
вєродонецьк) та Аліна Степанчук («Хімік», 
Южне) – протягом фінального голосуван-
ня по черзі виходили в лідери. Та після 
підрахунку голосів перемога дісталася лі-
деру атак луцького клубу Тетяні Яцків.

ДІВЧАТА З’ЯСОВУВАЛИ, 
ХТО СИЛЬНІШИЙ
Ковель

На початку лютого в ковельській 
дитячо-юнацькій спортшколі 
відбувся чемпіонат України серед 
жінок з боксу. Участь у змаганнях 
взяло 197 спортсменок, які виступали 
в трьох групах: «еліта», «молодь» та 
«юніори».

Волинь представляли боксерки з Ко-
веля, Володимира-Волинського, Горохо-
ва, Любешова.

У підсумку в «еліті» перше місце здо-
була команда зі столиці, друга сходинка – 
за харків’янками, третю посіли черкащан-
ки. Волинянки вибороли п’яте місце. У 
категорії «молодь» призові місця розпо-
ділилися наступним чином: Дніпропет-
ровщина, Чернігівщина, Хмельниччина. 
Волинь знову виявилася п’ятою. У кате-
горії «юніори» перше місце опинилося у 
спортсменок з Волинської області, «сріб-
ло» взяла Чернігівська область, «брон-
зу» – Івано-Франківська.

НА ВЕЛОСИПЕДІ ТА 
З МЕДАЛЯМИ
Львів

На критому велотреку навчально-
спортивної бази літніх видів спорту Мін-
оборони у Львові відбувся зимовий чем-
піонат України з велосипедного спорту 
(трек) із багатоденної гонки та зимовий 
чемпіонат України з велосипедного спорту 
(трек) з олімпійських номерів програми.

Змагання зібрали близько 150 провід-
них велосипедистів національного рівня, 
які представляли команди 10 областей 
України, повідомили в луцькій мерії.

Успішно виступили на цих змаганнях 
спортсмени Луцького велосипедного 
клубу «Темп». У дисципліні трек та багато-
денній гонці (спринт) серед чоловіків лу-
чанин Андрій Сач посів почесне четверте 
місце. У тих же дисциплінах серед жінок 
Олександра Логвинюк стала другою, а 
Юлія Дорошенко виборола третє місце.

А на чемпіонаті з олімпійських видів 
спорту (велотрек) лучани знову були се-
ред кращих, завоювавши чотири медалі 
різного ґатунку. Олександра Логвинюк у 
командному спринті посіла перше місце, 
командна гонка – третє місце, гіт 500 м з 
місця – друге місце. Андрій Сач у команд-
ному спринті завоював третє місце, а в 
спринті – четверте. Юлія Дорошенко та Яна 
Беломоїна в командній гонці були лише 
п’ятими. Іван Коледюк (юнаки) у дисципліні 
кейрін (юнаки) показав четвертий резуль-
тат, а в командному спринті став п’ятим.

красуня-спортсменка

міцний кулак

швидкі колеса

СЄПАРИ НАД ГНІЗДОМ ЗОЗУЛІ
шкандаль

Двадцятисемирічний 
нападник збірної України 
торік перейшов до «Бетиса» 

з «Дніпра». Однак Рома не став 
там основним гравцем і, щоб 
отримати більше ігрової практики, 
домовився про оренду до клубу 
Сегунди (друга за силою ліга 
Іспанії) «Райо Вальєкано».

Усе почалося відтоді, як фанати іспансько-
го «Райо Вальєкано» звинуватили гравця у 
нацизмі й змусили керівництво клубу відмо-
витися від трансферу. 

«Вальєкас – не місце для нацистів» – такий 
банер 1 лютого в однойменному районі Мад-
рида вивісили ліворадикальні фанати «Райо 
Вальєкано». Зозулю записали у прихильники 
нацистської ідеології лише через те, що він 
носить речі з українською символікою (три-
зуб), а також активно підтримує українську 
армію. Роман їхав на перше тренування в но-
вому колективі. 

Проросійські ультрас «Райо» поставили 
ультиматум керівництву свого клубу: або їхня 
підтримка, або новий гравець.

Зозуля вирішив не залишатися у ворожо-
му до себе середовищі й повернувся до Се-
вільї. Тут на його захист стали всі гравці «Бе-
тиса». Згодом підтримку Романові висловили 
представники іспанської футбольної ліги.

Одна з версій причин «зозулягейту» – 
український футболіст виявився заручником 
свідомої провокації, організованої проросій-
ськими фанатами «Райо Вальєкано». Підстава-
ми для цькування Романа стали його волон-
терська діяльність та допомога українській 
армії. В умовах гібридної війни, яку Росія 
розв’язала проти українців на всіх фронтах, 
захист футболіста Зозулі став справою честі 
для України.

«Можна говорити, що 99% підтримують 
Романа і повністю на його боці. У тому числі й 
преса. І, звісно, він дуже вдячний за таку під-
тримку», – зазначив «Волинським Новинам» у 
Facebook агент футболіста Володимир Кузь-
менко. 

Майже відразу після інциденту підтримку 
Зозулі виголосили Федерація футболу Украї-
ни та тренер збірної України Андрій Шевчен-
ко. На бік форварда став міністр закордонних 
справ Павло Клімкін.

«Таких провокацій з боку Росії, а вони бу-
дуть і надалі, ми намагатимемося не допуска-

баскетбол

футбол

№ Клуб І В П О
1 Будівельник 22 20 2 42
2 Хімік 21 19 2 40
3 Дніпро 22 16 6 38
4 БІПА 22 13 9 35
5 Миколаїв 22 9 13 31
6 Запоріжжя 22 9 13 31
7 Черкаські Мавпи 21 10 11 31
8 Кремінь 22 7 15 29
9 Волиньбаскет 22 4 18 26
10 Політехнік 22 2 20 24
11 Кривбас 0 0 0 0

Підопічні Дмитра Чайковського 
після перемоги над харківським 
«Політехніком» і зняття «Кривбаса» 
з чемпіонату мають шанс зіграти у 
плей-оф Суперліги. 

Для цього їм треба дістати «Кремінь», 
очний поєдинок якому «Волиньбаскет» у дра-
матичній боротьбі програв минулої неділі в 
Луцьку. 

Матчі минулого тижня: «Волиньбаскет» – 
«Політехнік» – 88:73, «Волиньбаскет» – «Кре-
мінь» – 72:74.

Наступні матчі: 17 лютого – «Запоріж-
жя» – «Волиньбаскет», 19 лютого – «Дніпро» – 
«Волиньбаскет».

Роман і словом,  і ділом допомагає нашій армії. Скандал 
в Іспанії – ознака того, що позицію нашої держави у 
війні з Росією розуміють аж ніяк не всі європейці.

ЛИСТ ЗОЗУЛІ ДО ФАНАТІВ
«Мій приїзд до Іспанії 

супроводжувало непорозуміння 
з журналістами, які дуже мало 
знають про мою країну та мою 
кар’єру. Я прилетів в аеропорт 
Севільї у футболці з гербом України. 
А журналіст повідомив, що я був 
одягнений у футболку парамілітарної 
групи, чия символіка відрізняється від 
герба моєї країни. Згодом редактори 
газети встановили свою помилку й 
перепросили».

ти. А Роману будемо допомагати», – зазначив 
Клімкін.

Своє звернення до футболіста і волон-
тера записали й наші військовослужбовці. А 
на матч іспанської Ла-Ліги проти Валенсії всі 
гравці «Бетиса» вийшли у футболках з напи-
сом «Ми всі Зозуля».

В українському сегменті Facebook 
розпочалася акція в підтримку Зозулі 
(#ProudOfZozulya), де її учасники вимагають, 
аби в ситуацію втрутилося керівництво Укра-
їни.

Українські фанати провели своє розсліду-
вання і повідомили цікаву деталь. З джерел 
в іспанській поліції харківським уболіваль-
никам вдалося дізнатися, що близько десяти 
представників фанатів «Райо Вальєкано» во-
ювали на боці сепаратистів на Донбасі. І чи 
то через те, що війна не визнана, чи то через 
брак доказів вони відбулися незначним по-
каранням – смішними штрафами та біля двох 

місяців провели в КПЗ, відтак їх відпустили.
Важким є й суто спортивний бік конфлік-

ту, адже гравець національної збірної Зозуля 
залишився без ігрової практики. «Райо Ва-
льєкано» стала третьою командою протягом 
одного сезону, куди він перейшов. Тому, за 
правилами ФІФА, до літа українець не матиме 
права грати за будь-який інший клуб. 

«Ми ведемо перемовини з Федерацією 
футболу Іспанії, а також з міжнародними по-
сольствами. Триває щоденна робота», – за-
певняє президент Федерації футболу України 
Андрій Павленко. 

До речі, один з варіантів української офі-
ційної відповіді – увести Романа Зозулю до 
складу виконкому ФФУ і в такий спосіб під-
тримати футболіста із найбільш патріотичною 
(причому дієвою!) позицією. 

Наразі ж Роман і далі тренується з «Бети-
сом»...

P.S. Іспанська газета AS розповсюдила ін-
формацію про те, що ФІФА ухвалила рішення 
у справі про перехід Романа Зозулі з «Бетіса» 
в «Райо Вальєкано». В організації вирішили не 
дозволяти гравцеві перехід у четверту коман-
ду за сезон, єдиним виходом назвали повер-
нення в «Дніпро».

Такий варіант можливий, однак ігрову 
практику Зозуля все одно не буде отримува-
ти, адже раніше ФІФА заборонила «Дніпру» 
реєструвати нових гравців.

Найімовірніше, Зозуля так і залишиться в 
«Бетісі», з яким тренується, але агент гравця 
не виключає переїзду до Мадрида, якщо уль-
трас «Райо Вальєкано» попросять вибачення 
в українського форварда.

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» ХОЧЕ У ПЛЕЙ-ОФ

М
икола М

артиню
к

«Лицарі» відправили 
харків’ян на дно таблиці 

Чарівна Тетяна Яцків

з особистого архіву

depo.ua

«Волинь» – «Алмалик» 
(Узбекистан) – 1:2.

«Волинь»: Кичак (Неділько, 
46), Романюк (Мелінишин, 55), 
Задерецький (Тракало, 86), Дудік 
(Тетеренко, 72; Дмитренко 81), 
Р. Никитюк (Горопевшек, 46), Ло-
гінов (Шандрук, 70; Марушка, 85), 
Мемешев, Герасимюк (О. Марчук, 
70), Шаповал (Чепелюк, 46), Петров 
(Ляшенко, 46), Діденко (Могіль, 80).

Гол: Горопевшек, 75.

«Волинь» – «Металург» 
(Узбекистан) – 2:1.  

«Волинь»: Кичак (Неділь-
ко, 46), Горопевшек (Маруш-
ка, 46), Р. Никитюк, Романюк 
(Мелінишин, 25; Шандрук, 
70), Задерецький (Тракало, 
46),  Чепелюк (А. Никитюк, 87), 
Шаповал (Бескоровайний, 40), 
Дудік (Ляшенко, 77), Мемешев 

(Могіль, 70), Діденко (О.Марчук, 
46), Петров.

Голи: Дудік, О. Марчук.

«Волинь» – «Десна» – 1:4.
«Волинь»: Неділько, Мелі-

нишин, Марушка, Тракало, Тимо-
шенко, Тетеренко, О. Марчук, 
Ляшенко, Нич, Нікітюк, Могіль.

Заміни: Кичак, Діденко, Пет-
ров, Мемешев, Задерецький.

Гол: Діденко.

«Волинь» – «Динамо» (Гру-
зія) – 0:4. 

«Волинь»: Кичак – Рома-
нюк, Р. Никитюк, Горопевшек, 
Задерецкий – Дудік, Мемешев, 
Чепелюк, Логінов – Діденко, 
Петров.

Наступні контрольні матчі: 
16 лютого – «Вайле» (Данія), 
18 лютого – «Катовіце» (Польща). 
Обидві команди представляють 
перші ліги своїх країн. 

СПАРИНГИ «ВОЛИНІ» НА ЗБОРІ В ТУРЕЧЧИНІ
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

перспективна молодь ПОВЕРНУТИСЯ, 
ЩОБ ПЕРЕМАГАТИ

ПРО МУЖНІСТЬ 
І ФУТБОЛ

  Юрій КОНКЕВИЧ

У 1914-му 
відбулася одна з 
найдраматичніших 
експедицій в 
історії людства. 
Два британські 
судна – Endurance та 
Avrora – вирушили 
в трансантарктичну 
експедицію під 
керівництвом сера 

Ернеста Шеклтона.

Пригод полярників вистачило на 
кілька книг, фільмів тощо, тому корот-
кий переказ їхньої історії буде далеким 
від того градуса драматизму, який су-
проводжував усю експедицію.

Endurance через місяць плавання 
був у буквальному сенсі полонений льо-
дами, які стискалися навколо судна з 
кожним днем усе сильніше. У кінці жовт-
ня 1914-го судно розлетілося на друз-
ки. Керівник експедиції розпорядився 
передусім врятувати фотоматеріали та 
камери. 

Загибель корабля змінила плани 
експедиції. Команда то розпочинала по-
хід у бік континенту, то сиділа в намето-
вому таборі, очікуючи танення льоду. 

До квітня 1916 року екіпаж був у 
жахливому стані, з мінімальною кількіс-
тю припасів і перспектив, а їздових со-
бак довелося застрелити, адже годувати 
їх не було чим. Після того як їхня кри-
жина розкололася, довелося на човнах 
висадитися на острів Елефант. Жити й 
чекати на ньому порятунку означало за-
гинути. Тому Шеклтон вирішив з части-
ною екіпажу повернутися на базу, з якої 
розпочиналася експедиція (1500 км!), і 
прибути на допомогу решті моряків. 

Два тижні вони просувалися шлюп-
кою до мети, потрапили в шторм, виса-
дилися на незнайомий берег, 300 кіло-
метрів пройшли проти вітру гірським 
суходолом – без їжі та спеціального 
спорядження. Але Ернест Шеклтон таки 
пробився на норвезьку китобійну базу й 
передав координати всіх своїх товари-
шів, яких врятували із полону острова 
Елефант.

Сер Ернест Шеклтон пройшов Пер-
шу світову війну, а після її закінчення не 
відмовився від своїх планів підкорити 
Антарктичний материк. Під час третьої 
експедиції 47-річний чоловік помер.  

* * *
До чого тут футбол? Погляньмо на 

фото: що ще могли робити британці під 
час зимівлі у льодах Антарктики в 1915 
році? На задньому плані у футболістів – 
застиглий в льодах корабель Endurance. 
Це одне з численних фото, що їх вряту-
вали за розпорядженням Шеклтона під 
час евакуації з корабля.

думки вголос

– Зимовий сезон у розпалі, 
в перервах між виїздами на 
чемпіонати та збори тренуюся 
вдома, у залі обласної 
спортшколи, – із Еріком Кострицею 
розмовляємо у перерві між 
тренуваннями. Тренер 15-річного 
спринтера Олег Вегнер везе 
підопічного на діагностику – у кінці 
січня в Запоріжжі на юнацькому 
чемпіонаті України в приміщенні 
на останніх метрах забігу на 200 
метрів Костриця раптом упав і 
добряче пошматувався об штучне 
покриття. «Золото» юнацького 
Чемпіонату України цього разу до 
нього не потрапило. 

– Дуже прикро було, я перший біг і неод-
мінно став би чемпіоном, – розповідає Ерік. 
– Якесь секундне затьмарення, і все – я лежу, 
а суперники перетинають фінішну лінію...

Про таких, як він, зазвичай кажуть: наша 
надія, майбутня зірка. Рік тому про Кострицю 

ностальжівітаємо! 

ноги в руки

Це фото зроблено влітку 1995 року після 
фіналу одного з молодіжних турнірів, що 
відбувся в Луцьку. Присіли – Володимир 
Гапон та Олександр Антонюк, стоять – 
ліворуч В’ячеслав Шевчук, а праворуч 
Анатолій Тимощук.

Усі хлопчаки – вихованці луцького футболу, 
корінні лучани, вчилися азів гри мільйонів у 
дитячій школі ФК «Волинь». Першим тренером 
Тимощука, Шевчука, Гапона та Антонюка був 
Володимир Байсарович. Дуже скоро після цьо-
го фото хлопці розлетяться у різні клуби вищої 
та першої ліг дорослого футболу. У 1996 році 
захисник Шевчук стане гравцем «Поділля» з 
Хмельницького, щоб через запорізький «Мета-
лург» 2000-го опинитися в «Шахтарі». Півзахис-
ник Гапон пограє у Луцьку за «Волинь» до 1997 
року й перейде в «Чорноморець». Кар’єра за-
хисника Антонюка після школи «Волині» вклю-
чить аж 11 клубів! А опорник Анатолій Тимощук 
1997-го перейде до «Шахтаря» і стане найтиту-
лованішим українським футболістом. 

ТАЛАНОВИТИЙ КВАРТЕТ

з архіву Володим
ира Гапона

ЧОМУ 15-РІЧНИЙ СПРИНТЕР ЕРІК КОСТРИЦЯ ЗАЛИШИВСЯ В ЛУЦЬКУ?

ніхто не знав, а тренери національної юнаць-
кої збірної, які приїхали до Луцька у вересні 
на Командний чемпіонат України, з подивом 
запитували у місцевих, хто цей хлопчина, 
який виграв стометрівку. За два тижні у Кро-
пивницькому Ерік додав до цього «золота» 
«срібло» на 200-метрівці чемпіонату України 
серед ДЮСШ. 

– Це моя перша зима в Україні. Проходжу 
акліматизацію, трохи прохолодно, але цікаво. 
Ще таких відчуттів не мав, – каже хлопець, ку-
таючись у куртку.

Батьки Еріка виїхали з Луцька до Португа-
лії, коли хлопчикові було три роки. Спочатку 
заробляти гроші подався тато, за кілька років 
до нього приїхала дружина із малим сином. 
Ерік пішов у місцеву школу й почав займатися 
легкою атлетикою. Хороші природні дані да-
лися взнаки, і Костриця виграв чимало титу-
лів зі своїм спортивним клубом з міста Лерія. 

Минулого року помер дідусь Еріка, й сім’я 
приїхала до Луцька залагодити справи. Коли 
ж настав час повертатися до Португалії, хло-
пець захотів лишитися – на батьківщині йому 
сподобалося більше, а умови для тренувань 
були нарівні з португальськими. 

– Ми з батьками прийшли на стадіон 
«Авангард» поцікавитися, чи можна тут за-

йматися легкою атлетикою, чи є тренери. 
Коли побачили арену, доріжки, познайоми-
лися із тренерами, я вирішив залишитися, – 
розповідає Ерік.

Олена та Олег Вегнери відразу помітили 
в хлопця талант і запропонували йому інтен-
сивніші тренування. Власне, вже через кілька 
місяців це дало результат – Костриця завою-
вав свої перші медалі в Україні. 

– Коли я стартував у вересні на Командному 
чемпіонаті в Луцьку, на трибунах була вся ро-
дина – батьки ще затрималися вдома. Прийшли 
бабуся, дядько, тітка, знайомі. Я не міг не вигра-
ти для них хоча б одне «золото». Дуже гордився 
тією перемогою, – каже юний спринтер.

Його кумир – Усейн Болт. І щоб збулася 
дитяча мрія бути подібним до Блискавки, Ерік 
працює й працює на тренуваннях. Подружжя 
Вегнерів упевнене: за належної підготовки 
хлопець здатний на більше. Принаймні вже в 
15 років його результати часто набагато кращі 
за суперників, старших від Еріка на рік-два. 

Поліпшити старт, краще спиратися в ко-
лодки, удосконалити техніку бігу й дослухати-
ся до порад Олени Анатоліївни та Олега Іва-
новича – Ерік на зубок знає свою програму на 
2017 рік і біжить із нею доріжками луцького 
«Авангарда».

Відповідно до рейтингу, оприлюдне-
ного 12 лютого на Раді Федерації легкої 
атлетики України, Федерацію легкої атле-
тики Волинської області визнано найкра-
щою територіальною організацією ФЛАУ.  

Друге місце – в Івано-Франківської 
області, третє – у Дніпропетровської, чет-
верте – в Миколаївської, п’яте – у Кірово-
градської.

Рейтингову оцінку кожної терито-
ріальної федерації щороку розрахову-
ють на основі кількох десятків критеріїв, 
об’єднаних у такі напрямки: «Управління», 
«Взаємодія з ФЛАУ», «Медіаактивність», 
«Ініціативність», «Динаміка членства», 
«Розвиток», «Змагання», «Підвищення ква-
ліфікації». 

Торік у січні ФЛАВО, відповідно до рей-
тингу ФЛАУ, була на третьому-четвертому 
місцях за підсумками роботи у 2015 році. 

Волинські легкоатлети 
успішно виступили на 
Кубку України у приміщенні, 
який 11 лютого відбувся 
у столичному манежі на 
Березняках. В активі наших 
спортсменів – цілий розсип 
медалей різного ґатунку.

Традиційно сильно показали 
себе майстри спортивної ходьби. 

У чоловіків у заході на 5 000 метрів 
перше та друге місця – за Олексієм 
Казаніним та Ігорем Сахаруком. Їхні 
результати – 19.37.68 хв та 20.29.70 
хв відповідно. 

На аналогічній дистанції в жінок 
перемога була за нашою Оленою 
Мізернюк (22.17.93 хв), а третя схо-
динка – в Марії Філюк (22.51.64 хв).

800 метрів у чоловіків виграв 
Сергій Березюк. Час волинянина – 

1.57.01 хв.
Андрій Ніколайчук добіг до 

«бронзи» в забігу на 3 000 метрів із 
результатом 9:01.20. Більш як хви-
лину програв йому четвертий у за-
бігу ще один волянин Володимир 
Хоменко – 9:02.54 хв. 

«Бронза» у забігу на 1 500 метрів 
дісталася Владиславу Шитлюку – 
4.05.6 хв., а Юлія Гаврилюк була тре-
тьою у фіналі на 60 метрів – 7,7 с.

РОЗСИП МЕДАЛЕЙ НА КУБКУ УКРАЇНИ

Призери й переможці Кубка України у спортивній ходьбі Олексій 
Казанін, Олена Мізернюк, Марія Філюк та Ігор Сахарук
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ФЛАВО – НАЙКРАЩА 
В УКРАЇНІ

Кумир Еріка – Усейн Болт

«Золотий» фініш Костриці у Луцьку

Такий він – антарктичний 
футбол початку XX ст.
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Приїхали до бабусі внуки. Один гот, 
другий емо, третій неформал... Бабця по-
думала, що то вертеп...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, ну чому ти думаєш, що якщо я 
була на дні народження, то відразу пила?

– Я мама.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Маааам! Завтра батьківські збори! 
Підеш?

– Ні!
– А чому?
– Знаю я ці батьківські збори! Ми кра-

ще з тобою на ці гроші в Єгипет з’їздимо!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жили собі дід і баба, і була у них 
Курочка-ряба. І знесла вона яєчко, та не 
просте, не золоте, а в цяточку. Дід думав-
думав, баба думала-думала, а півень пі-
шов – і індикові морду набив.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому ви носите обручку не на тому 
пальці?

– Тому що я одружився не з тією жін-
кою.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Більшість дівчат шукають такого хлоп-
ця, який їх смішив би, але в той же час зміг 
би захистити. Іншими словами, їм потрібен 
клоун-ніндзя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учителька біології запитує:
– Коли треба збирати яблука?
Петрик:
– У серпні!
Марійка:
– У вересні!
Вовочка:
– Коли собака прив’язаний!

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

– Куди ти ходиш вечорами?
– На репетиції хору.
– А що ви там робите?
– П’ємо пиво, базікаємо...
– А співаєте коли?
– Коли додому йдемо...

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

– Яке ваше улюблене друковане видан-
ня, Соломоне Абрамовичу?

– Ой, таки гроші!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Поліцейський посеред ночі зупиняє на 
дорозі машину:

– Сер, ви усвідомлюєте, що вашу маши-
ну метляє по всій дорозі?

– Так, офіцере. Вибачте, я випив вісім 
чарок...

– Сер, але це ж не привід пускати дру-
жину за кермо!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Уже з’явилися телефони, вбудовані у 
вухо, телевізори, вбудовані в око. Трива-
ють розробки нових унітазів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Яшо, ми з тобою таки найнещасливі-
ші люди на світі!

– Сарочко, ну чому ти так вважаєш?
– Ми живемо біля моря, нам навіть у 

відпустку поїхати нікуди!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Алло, любий, ти де?
– На роботі.
– Я телефонувала на роботу, тебе там 

немає!
– Значить, я вже пішов.

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

Справжній чоловік має прокидатися з 
думкою: «О, який жах, моїй дружині нічого 
вдягти...».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю! Та ви з глузду з’їхали! Нащо 
ви мені прописали букетик фіалок всере-
дину?!

– Хворий, вам уже байдуже. А в нашого 
патологоанатома Танечки завтра день на-
родження – їй приємно буде.

Жартівливий гороскоп на 16 – 22 лютого

купи-продай

Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Секретар Луцькради
Як можна когось змусити 
зазирнути за ріг, якщо він 
до нього ще не дійшов? 
Зорі радять у новій ситуації 

не бути категоричною. Не відмовляйте 
колегам і підлеглим у допомозі – колись 
вони також подадуть склянку води. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Не бійтеся зростати 
повільно, бійтеся залишатися 
незмінними. Цього тижня зорі 

передбачають вам обережність у фінансових 
питаннях – не крутіть необдуманих тендерів. 
Від гріха подалі підіть на якісь лекції, курси 
чи просто на важливий семінар. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Людмила Кирда 
9 червня 1967 р.
Депутат Волиньради
Поспішатимете повільно, а 
дихатимете нарешті спокійно. 
Сни цього тижня снитимуться 
віщі та попереджатимуть про 

небезпеку зі звичного для вас напрямку. 
Рівень популізму знизиться.  

Рак (22.06 – 23.07)
Петро Савчук 
16 липня 1971 р.
Ректор Луцького національного 
технічного університету 
Тиждень енергетичних 
очищень. Час, доречний 
для навчання. Добре 

засвоюватимуться уроки життя. Сни будуть 
правдиві та відображатимуть проблеми, які 
треба розв’язати. У громадському житті – 
помірна тривожність. 

Лев (24.07 – 23.08)
Редван Мемешев 
15 серпня 1993 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Якщо не забуватимете про 
«виробничу» гімнастику – 
легкі вправи під час робочого 
дня – то протримаєтеся 

в тонусі і з гарним запасом енергії весь 
тиждень. Спостерігайте за обставинами, які 
підкидає життя, не форсуйте події.

Діва (24.08 – 23.09)
Ігор Муковоз 
25 серпня 1971 р. 
Екс-начальник поліції Луцька
Вдалий час для початку 
будь-якої справи. Спокуса 
велика, можливий потяг 
до переслідування осіб 

кримінальної статі, але варто від цього 
утриматися. Сни не нестимуть важливої 
інформації, не надавайте їм великого 
значення.

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига 
30 вересня 1973 р.
Начальник Головного 
управління Нацполіції Волині
Можна розслабитися, випити 
вина, поїсти гострої та 
гарячої їжі. Наші предки цей 

тиждень Місяця вважали найсильнішим для 
магічних обрядів. Отож, уперед – знайдете 
усіх негідників та покидьків. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Костянтин Зінкевич 
8 листопада 1970 р.
Депутат Волиньради
Якщо Скорпіони 
незадоволені тим місцем, 
яке мають поміж інших 
членистоногих, то варто 

змінити його! Не треба вмовляти себе 
звикнути до того, що не влаштовує. 
Пошукаєте правду і справедливість. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Тележурналістка
Якщо щось вимагає вкладень 
душі й тіла – відкладіть це й 
почекайте. Не факт, що ви до 
цього повернетеся, але цього 

тижня нічого починати не варто. Перед 
камерами зорі радять не працювати, а 
потанцювати. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Тиждень треба провести так, 
щоб сусіди потім казали вслід: 
«Це той пришелепкуватий 
веселун». Поспішайте робити 

добро – собі, рідним і тим, хто поряд. 
Навчитеся відокремлювати більш важливе 
від несуттєвого.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради
Візьмете на озброєння слова 
Сенеки: «Ми на багато що не 
наважуємося не тому, що це 
важко; це важко саме тому, 

що ми не наважуємося». «Переможців не 
судять», – скажете собі й сміливо рушите в 
безодню мрій. 

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Авраменко 
17 березня 1977 р.
Директор Школи вищої 
спортивної майстерності
Працюватимете в поті чола. 
У вас же є мрія? Якщо хочете 
мати те, чого ніколи не мали, 

почніть робити те, чого ніколи не робили. 
Якщо вбережетеся від зайвого й непотрібного 
спілкування, секунди летітимуть швидше, а 
кілограми підніматимуться легше. 
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(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 16 – 22 лютого

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 6 (

Телефони для оголошень 0332-78-22-06, 095-383-43-79

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, 
приміщення міжрайбази в Камені-Каширському. 
Тел. 097-290-74-94. 

 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 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. 

 Терміново продам комбайн «Клаас-Консул», 
ширина жатки – 2,7 м, січкарня, кабіна, хороший 
стан. Ціна 220 000 грн. Тел.: 098-806-70-70, 
066-843-32-03.

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у дуже доброму технічному стані та 
нові колеса для міжрядного обробітку ґрунту 
(9,5*42) в Любешівському районі. Доставка 
безплатна. Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33.

 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.

 Продам цегляний будинок площею 8х10 м 
з господарськими спорудами у селі Любче 
Рожищенського  району. Земельна ділянка 0,40 
га, повністю приватизована. Є газ, криниця. Тел. 
063-674-48-22.

 Продамо саджанці великоплідної малини 
й інших плодових. Надсилаємо поштою по всій 
Україні. Замовте безплатний каталог за тел.: 
067-629-94-55, 099-374-58-10. 
Сайт: titovchp.uaprom.net

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, жалюзі, 
рулонні штори, захисні ролети, москітні 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 намисто (буси), речі старовини, 
годинники, радіодеталі СРСР, плати й іншу 
радянську апаратуру. Тел. 096-364-62-03. 

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород колишнього Радянського 
Союзу, імперські, а також антикварні предмети. 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 В ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» Р/Р № 26003060513367 

МФО 303440

Гарантую анонімність та хорошу ціну. Тел.: 063-
034-72-27, 098-308-88-47. 

 Ремонтую холодильники та морозильні камери. 
Письмова гарантія. Тел. 066-126-39-80 (Сергій).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
бронювання готелю та інше). Звертайтеся: 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 
093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 
096-598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Шукаю роботу няні на повний робочий тиждень. 
Маю досвід роботи з дітьми від народження. 
Можу готувати їсти, доглядати за речами дитини. 
Усе погоджую та обговорюю з батьками. Маю 
педагогічні навички. Є позитивні рекомендації. 
Усі подробиці – телефоном. Зарплата за 
домовленістю. Тел. 095-210-90-33 (Оксана).
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погляд у минуле «ТОМ І ДЖЕРІ»
16 лютого – Анна, Роман, 
Андріан, Симон, Семен, 
Микола
17 лютого – Кирило, Георгій, 
Сидор
18 лютого – Феодосій, 
Агафія, Макар
19 лютого – Марія, 
Христина, Максим, 
Іван, Фотій, 
Марфа
20 лютого – 
Парфеній, Лука
21 лютого – 
Сава, Захар, 
Федір
22 лютого – 
Геннадій, 
Панкрат, 
Інокентій

16 лютого – Анна, Роман, 
Андріан Симон Семен

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 30 800 прим. Замовлення: 24029

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 22 лютого включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
сервіз столовий на 6 персон.
«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 __________________________________________

Марія, 
ксим, 

ка

* 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. Ф:f5+ g:f5 
2. Сf7#

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 два ходи.
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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.

Відшукайте вихід з ракети.

Відомий мультфільм про 
взаємини кота й миші 

уперше з’явився на екранах 
20 лютого 1940 року. Створили 
мультик американські аніматори 
Вільям Ганна та Джозеф Барбера. 
Першу серію Puss Gets the Boot 
продюсував Рудольф Айзінг – один 
із керівників анімаційного відділу 
компанії Metro-Goldwyn-Mayer. У цій 
серії кота звали Джаспер, а мишу – 
Джінкс. Мультик виходив з 1940 до 
1960 року. У 1992 році Warner Bros. 
створили «Том і Джері: The Movie».

Зазвичай ні Том, ні Джері не говорять. 
Але є випадки, коли присутній короткий діа-
лог. В інших серіях озвучування персонажів 
зведено до вигуків головних героїв. Більшість 
із них озвучив сам Вільям Ганна. До 1955 року 
всі серії продюсував Фред Квімбі, однак піс-
ля його виходу з мультиплікаційного відділу 
Metro-Goldwyn-Mayer за це взялися Вільям 
Ганна і Джозеф Барбера. За всю історію мультик 
отримав сім премій «Оскар» за кращий повно-
метражний анімаційний фільм. 
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говорять

cartoon.in.ua

Том перемагає Джері лише у восьми серіях зі 114



Старіти нудно, але це єдиний спосіб жити довго. Фаїна Раневська
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краса без меж 

цікавинка

і таке буває

а ви знали?

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

шоу-бізнес

Тільки-но у грудні талановиті 
хлопці з гурту «Антитіла» 
видали свіженький альбом, 

як уже в лютому вирушили у 
всеукраїнський тур знайомити 
своїх шанувальників з новими 
піснями. Із концертами команда 
побуває у майже 40 містах, а 
23 лютого завітає і до Луцька.

П’ятий за ліком студійний альбом «Сонце» 
творився упродовж року й умістив дев’ять 
композицій. Нова творчість гурту, як завше, 
глибока й гармонійна.

– Увесь творчий потенціал, накопичений 
за два роки, просто виплеснувся з нас у студії. 
Ми творили, експериментували. Усе на одно-
му диханні, – ділиться фронтмен Тарас Тополя. 
– Пісні дуже різні, деякі кардинально проти-
лежні за емоційною подачею. «Сонце» – це 
звичні «Антитіла», але в якісно новому саунді.

До платівки потрапила пісня Андрія Кузь-
менка «Люди, як кораблі», уже відомий мелома-
нам трек «Танцюй» та одна з останніх новинок 
«Одинак», яка, до слова, стала саундтреком до 
однойменного серіалу на каналі «2+2». Решту ж 
композицій раніше не оприлюднювали в інтер-
неті, вони звучали хіба на живих концертах.

Напередодні старту всеукраїнського туру 
Тарас Тополя зустрівся із луцькими студента-
ми. Говорили не лише про творчість, а й про 
квоти на українські пісні та мову, національну 
самоідентифікацію і навіть «Євробачення».

– Ми завжди співали українською, хоча 
маємо й кілька російськомовних пісень, – 

ТАРАС ТОПОЛЯ: 
«МУСИМО РОЗВИВАТИ 
ВСЕ УКРАЇНОМОВНЕ»

В українському сегменті 
інтернету набирає 

популярності новий мем, 
героєм якого стало дивне 
створіння. Зауважимо, що 
нарекли його «Ждуном», 
або «Почекуном».

Ідея створення цієї іс-
тоти належить скульптору з 
Нідерландів Маргріт ван Брі-
форт. Вона створила фігуру 
для Лейденського універ-
ситету та присвятила її 
пацієнтам, які занад-
то довго очікують 
на прийом до 
лікаря – такий 
собі компань-
йон у черзі.

За словами 
Маргріт, це ство-

ріння є моторошним і незвичай-
ним поєднанням людини зі слоном 
і комахою без ніг, яка натомість має 
людські руки та безліч складок.

Крім того, незвична істота 
відображає сувору дійсність 

будь-якої події, що відбува-
ється у нашому не зовсім 

райдужному житті.
За короткий проміжок 

часу користувачі інтер-
нету просто закохали-
ся у «Ждуна» та ство-
рюють із ним безліч 
кумедних картинок.

До речі, другу 
скульптуру «Поче-
куна» хочуть встано-
вити у Дніпрі. Це на-

віть підтвердив мер 
міста Борис Філатов.

Вікторія Модеста – знаменита 
британська альтернативна 

модель і співачка. Народилася 
25 лютого 1988 року в Латвії. 
Усе дитинство Вікторія провела 
в лікарнях. У дівчинки була  
вроджена травма ноги. Вона 
перенесла не лише численні 
операції, але й з дитячих літ 
пізнала, яке важке життя 
людини з інвалідністю. 

– У дитинстві дорослі постійно 
говорили, що я недостатньо гарна. Я 
викликала у них жаль, – каже Вікто-
рія Модеста. – Довго не могла зро-
зуміти: чому маю це терпіти, якщо 
народилася з фізичною особливіс-
тю? Я відмовлялася змиритися з тим, 
що мені випало народитися в Латвії, 
у небагатій родині, в суспільстві, де 
не визнавали, що я здатна на щось 
неймовірне. Однак я зрозуміла, що у 
людини завжди є вибір.

Уже в шість років у дівчинки 
з’явився інтерес до музики, вона ста-
ла відвідувати заняття з фортепіано 
та вокалу в місцевій музичній школі. 

Польський благодійний 
фонд Fundacji Kapucyńskiej 

видав унікальну книгу, яку на-
писали безхатченки. Збірка під 
назвою «Невидимі» покликана 
привернути увагу до людей, по-
збавлених даху над головою та 
змушених жити на вулиці.

До видання увійшли прозові 
історії та вірші, а тексти надрукова-
но спеціальною фарбою, що про-
являється лише на холоді. Якщо 
читач розгорне книгу в приміщен-
ні, де температура повітря буде 
вищою за 0°С, то побачить лише 
білі сторінки. На морозі ж на них 

з’являється текст. Ідея авторів про-
екту така: що довше читаєш книгу 
та перебуваєш на холоді, то більше 
відчуваєш на собі життя безхатчен-
ків. 

Також видання має показати, 
що іноді на вулиці змушені боро-
тися за життя справді талановиті 
люди, які з тих чи тих причин зали-
шилися без домівки. 

– Завдяки цій книжці ми може-
мо відчути, який насправді вигляд 
має життя безхатченків, – каже 
співзасновник фонду Радослав 
Пазура. – Також можемо побачити, 
що серед них є талановиті люди з 
прекрасними душами.

Два будинки-ліси з понад 
трьома тисячами різних 

рослин розташуються в місті 
Нанкін на сході Китаю. Вони 
вироблятимуть близько 
60 кілограмів кисню для 
своїх околиць щодня, йдеться 
на Inhabitat. Місцеві жителі 
називають будівлі Вежами 
Нанкін та вважають першими в 
Азії «вертикальними лісами».

Розробляв будинки італійський 
архітектор Стефано Боері. Одна з 

веж – близько 200 метрів заввишки, 
інша – понад 100. На їхній території 
розташуються майже 1000 дерев та 
2500 кущів 23 різних місцевих видів. 
Будівництво має завершитися у 2018 
році. Найвища будівля має офісні 
приміщення, музей, школу зеленої 
архітектури, клуб на даху та готель 
на 247 кімнат.

Китайські вежі – не перші 
будинки-ліси у світі. Схожі будівлі 
італійський архітектор Стефано Бое-
рі уже звів у Лозанні та Мілані.

каже музикант. – Важливо, щоб це квотування 
контролювалося. Хоч мені важко уявити, як у 
Нацраді чиновники можуть контролювати ефі-
ри радіостанцій. Однак, гадаю, поступово усе 
стане на свої місця: радіостанції адаптуються, 
а шум ущухне. Єдине, що я додав би, то це пре-
ференції тим, хто перевиконує квоти. Адже є 
радіостанції, які транслюють дуже багато укра-
їнського контенту.

Співак переконаний, що квотування дасть 
поштовх для просування української музики. 
За його словами, це вже помітно. Адже щоби 
потрапити в ефір, співати українською почали 
навіть ті музиканти, які ніколи нею не співали.

– Квоти потрібні. Тепер з’явиться конку-
ренція. Відбиратимуться крутіші пісні, – міркує 
він. – Одначе квоти – не панацея. Якщо ти пи-
шеш погану музику, яка не може конкурувати, 
то, звісно, вона нікуди не потрапить. На жаль, 
чимало українських виконавців почали маніпу-
лювати квотами, мовляв, написали пісню укра-
їнською, а її все одно не беруть на радіо. Як тут 
пояснити людям, що річ не у мові, а в таланті?

Тарас Тополя зізнався, що його дратують 
люди, які не можуть вивчити української мови. 

– Не розумію, як можна жити в Україні і не 
знати мови? Як можна не хотіти її вивчити? – ди-
вується артист. – Якби я провадив інформацій-
ну політику в країні, то одним із перших кроків 
було би зобов’язання усі новини подавати 
державною мовою. Насправді це питання часу. 

Максимум півроку – і всі забу-
дуть, що були російськомовні 
новини. У стані війни це пер-
ше, що треба було зробити з 
інформаційним простором. 
Адже новини – це сильний 
інструмент пропаганди, 
і в нашій країні вони од-
нозначно мають звучати 
лише українською.

Музикант пригадав 
епопею з переходом на 
український дубляж у кі-
нотеатрах. Спершу було 
багато невдоволених та-
кою новацією. Утім минуло 
трохи часу – й усі звикли до 
українського озвучування.  

– Усім треба зрозуміти, 
що україномовний продукт 
є класним, він комерційно 
успішний. Насправді треба час і зусилля, – пе-
вен артист. – У найближчі роки слід зробити 
на цьому акцент, мусимо розвивати все укра-
їномовне. І якщо з книгами у нас прослідкову-
ється абсолютно позитивна динаміка, то якіс-
ного україномовного продукту в музичному 
середо вищі поки не так багато, як того хотілося 
б. Менше з тим, зараз відкрився вузький кори-
дор, але з досить великими можливостями для 
молодих виконавців. Смаки аудиторії стають 
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вишуканішими, більш наближе-
ними до світових трендів. За-
раз виховується новий слухач, 
вимогливіший, вибагливіший. 
Тому для музикантів це тільки 

добре. Саме час для експери-
ментів та цікавих вигадок. А це і 

є творчість.
Окрім того, лідер «Анти-

тіл» зізнався, що його 
гурт поки не дозрів 
до участі у «Євро-
баченні». 

– Нам це неці-
каво, – заявив Тарас 
Тополя. – Музикан-
ти беруть участь 
у «Євробаченні» 
суто заради пі-
ару. Я розумію, 
що майже вся 

країна буде це ди-
витися і надсилати 

повідом лення. Це 
гарний спосіб про себе 

заявити. Проте я не до-
зрів до меседжу, який 
треба давати людям на 
таких сценах. Так, як 
це вдалося Джамалі. 

Вона має не лише чудовий голос і колосальний 
сценічний досвід. Джамала чітко передала усю 
складність ситуації, яка виникла в нашій країні. 
Вона утерла носа всім скептикам, які казали, 
що на «Євробаченні» такого не зрозуміють. У 
нашого гурту цього поки немає. І я не хочу бра-
ти абищо й висмоктувати з пальця. Написати 
пісеньку для мене не проблема, але чи треба 
участь заради участі? Я не відчуваю такої по-
треби. Творчість має бути щирою.

БРИТАНКА БЕЗ НОГИ 
СТАЛА ВІДОМОЮ 
МОДЕЛЛЮ
У 1999 році її сім’я переїхала до Лон-
дона. А коли Вікторії виповнилося 
19 років, вона вирішила ампутувати 
частину лівої ноги нижче коліна, аби 
поліпшити свою рухливість та запо-
бігти ускладненням. 

Дівчина розпочинала кар’єру 
як модель. А вже потім стала попу-
лярною співачкою. Тепер вона ще й 
власниця клубу.

Вікторія Модеста – учасниця 
міланського тижня моди, обличчя 
Samsung і Vodafone. Жінка брала 
участь у церемонії закриття Пара-
лімпійських ігор в Лондоні. 

Вона ніколи не приховує свій 
протез і переконує скептиків, що ін-
валідність – не вирок. 

– Дивіться, я пишаюся собою та 
подобаюся собі такою, – каже вона. 
– Адже протез із блискучими каме-
нями й прозорим колінним сугло-

бом – це також естетичний виклик. 
Хто сказав, що протез має бути на 
вигляд, як нога? 

БУДИНКИ-ЛІСИ У КИТАЇ 
ВИРОБЛЯТИМУТЬ 60 КГ 
КИСНЮ ЩОДНЯ

У ПОЛЬЩІ ВИДАЛИ КНИГУ, 
ЯКУ НАПИСАЛИ БЕЗХАТЬКИ

«ПОЧЕКУН»: 
ДИВНE СТВОРІННЯ 
ЗАПОЛОНИЛО ІНТЕРНЕТ

На території – 
майже 1000 дерев 
та 2500 кущів 23 видів
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