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ГУЧНІ ЗАЯВИ Й ГУЧНІ 
ПРОТЕСТИ: ЯК ТРАМП 
ВСЕЛЯВСЯ У БІЛИЙ ДІМ

політик-сюрприз

Мешканці однієї з луцьких новобудов 
на Різдвяні свята лишилися без води 
та каналізації – в будинку замерзли 
труби. Численні дзвінки та звернення 
до забудовника не дали жодного 
результату. 

«ВОСКОМ ДОЛЮ 
ПЕРЕДБАЧАЮ, ЦВЯХАМИ 
ХВОРОБУ РОЗПИНАЮ»

Надія Романівна не 
думала й не гадала, що 
на шостому десятку літ 

почне лікувати молитвами. 
Адже працівник торгівлі 

за освітою, вона жила і 
працювала в Луцьку. Проте 
доля розпорядилася так, що 
разом із сім’єю жінка змушена 
була переїхати до села 

НАРОДНА ЦІЛИТЕЛЬКА ЗНАЄ, ЯК ГРОШІ В БІЗНЕС ПРИТЯГНУТИ Й ЧИМ КОХАНОК ВІДІГНАТИ

Мовчанів Локачинського району. А 
через хворобу чоловіка – взятися 
допомагати чужим людям.

ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРУ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ ВОЛИНІ: 
«ПОЧИНАЙТЕ НОВЕ ЖИТТЯ 
НЕ З ПОНЕДІЛКА, А ЗІ СПОРТУ»

Починати нове життя не 
з понеділка, а зі спорту 
закликають волинян 

тренери зі змішаних єдиноборств. 
Особливу увагу приділяють 
дітям, адже спорт допомагає 
у виховному процесі. Тому 
безплатне навчання для дітей-
сиріт та із неблагополучних сімей 
пропонують у Луцьку в центрі 
бойових мистецтв Волинського 
регіонального клубу бойових 
мистецтв Pride.
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НА ВОЛИНІ ЧИНОВНИКИ 
ХОЧУТЬ ЛИШЕ 
ТРИ ГОСПІТАЛЬНІ 
ОКРУГИ, НАРДЕПИ 
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В Україні триває 
медична реформа. 
Головним ї ї пунктом 

є створення госпі-
тальних округів – 
функціональних 
об’єднань закладів, 
що надаватимуть 
вторинну (спеціалі-

зовану) допомогу на 
певній території. 
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ПОЛЬЩА ШУКАЄ 
РОБІТНИКІВ 
У Польщі бракує робочих рук, а тому в краї-
ні вдаватимуться до заходів щодо залучен-
ня робітників зі Східної Європи, зокрема з 
України. Про це заявила міністр сім’ї, праці 
та соціальної політики Польщі Ельжбєта 
Рафальська, повідомляє «Укрінформ». 

З ГАМБІЇ ВТІК СВІЙ 
«ЯНУКОВИЧ» 
Державна скарбниця Гамбії виявилася 
порожньою після того, як попередній 
президент Яйя Джамме залишив країну, 
прихопивши понад 11 мільйонів дола-
рів, повідомляє УНІАН. 

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ОЧОЛИВ 
ПРОУКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИК
Італійський політик, кандидат консер-
вативної Європейської народної партії 
Антоніо Таяні здобув перемогу на вибо-
рах нового глави Європейського парла-
менту. Європейська народна партія, яку 
представляє Таяні, вважається однією з 
найбільш проукраїнських, пише «Євро-
пейська правда». 

РУМУНІЮ ЗАПОЛОНИЛИ 
ПРОТЕСТИ
Десятки тисяч людей вийшли на вулиці 
в столиці Румунії Бухаресті та в інших 
великих містах країни на знак протесту 
проти планів уряду щодо внесення змін 
до законодавства, які, на думку протес-
тантів, дозволять корупціонерам уник-
нути відповідальності.

ЛАВИНА В ІТАЛІЇ НАКРИЛА 
ГОТЕЛЬ, Є ЗАГИБЛІ 
В Італії унаслідок сходу лавини загинуло 
щонайменше 14 осіб. Трагедія сталася 
в ніч на 19 січня у містечку Фаріндола. 
Сніжні вали накрили один із готелів. Бу-
дівля опинилася просто на шляху стихії, 
оскільки її зсунуло на 10 метрів. Станом 
на 24 січня 15 людей вважаються зник-
лими безвісти. Лавину спричинили кіль-
ка землетрусів, які напередодні сталися 
у центрі країни. 

БІЛЬШ ЯК 200 ОСІБ 
ПОТОНУЛО, НАМАГАЮЧИСЬ 
ДІСТАТИСЯ ДО ЄВРОПИ 
Щонайменше 219 осіб загинули, нама-
гаючись дістатися до Європи через Се-
редземне море протягом перших тижнів 
2017 року. Про це з посиланням на дані 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) 
повідомляє Europeonline-magazine.

РОСІЯ «ШИЄ» ЛЮДЯМ 
СПРАВИ, ПІДОЗРЮЮЧИ 
У ЗВ’ЯЗКАХ З «ПРАВИМ 
СЕКТОРОМ»
Слідчий комітет Росії порушив кримі-
нальну справу стосовно п’ятьох грома-
дян РФ за звинуваченням у причетності 
до діяльності забороненої в країні орга-
нізації «Правий сектор». Людям інкримі-
нують «підтримку радикальних поглядів, 
а також ідей фашизму і націоналізму». 
Відзначається, що вони в різний час по-
кинули Росію і попрямували в Україну, 
де вступили до лав «Правого сектору», 
повідомляє Телеканал новин «24».

ФЕРМЕРИ ЗАСИПАЛИ 
ШТАБ-КВАРТИРУ ЄС 
ТОННАМИ МОЛОКА
Молочні фермери з різних країн Євросо-
юзу організували акцію протесту в само-
му центрі Брюсселя, протестуючи проти 
падіння цін на свою продукцію. Десятки 
активістів розпорошили тонни сухого 
молока над штаб-квартирою Євросоюзу, 
де саме відбувалися переговори міністрів 
сільського господарства, інформує ВВС.

У КИТАЇ НАЙДОРОЖЧЕ 
ЖИТЛО
Експерти стверджують, що найвищі ціни 
на житло – у Гонконгу (Китай), Сіднеї (Ав-
стралія) та Ванкувері (Канада), йдеться у 
дослідженні Demographia, яка провела 
моніторинг 92 ринків нерухомості. Най-
доступніше житло, своєю чергою, можна 
знай ти в Расіні, Бей-Сіті, Декейтері, Елмірі та 
Іст-Страудсберзі (всі – США), канадійсько-
му Монктоні та австралійській Карраті.

світова хроніка хто хоче бути копом?

подих історії

справи релігійні 

кадрові ротації 

незвична згуба

НОВІ ЄПАРХІЮ ТА ЄПИСКОПА 
ЗАТВЕРДИВ ЦЕРКОВНИЙ СИНОД 

ЕКС-МЕР ВИМІРЮВАТИМЕ СТАНДАРТИ 

ПІШЛА З ДОМУ... КОСУЛЯ

ПОЛІЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА СЛУЖБУ 

умілець-ілюзіоніст

БУЛЬБОЮ-ГРАНАТОЮ НАРОБИВ ШУХЕРУ

У КНЯЖОМУ МІСТІ 
ВІДНОВЛЯТЬ 
ДАВНЬОРУСЬКЕ 
ГОРОДИЩЕ

 Волинь

Головне управління 
поліції в області 
оголосило прийом 

анкет від кандидатів на 
сім вакансій: три посади 
слідчих та чотири – у 
підрозділах конвойної 
служби.

Заступник начальника ГУ 
Нац поліції у Волинській області, 
полковник Наталія Пасічник по-
відомила, що в січні оголошено 
набір на посади слідчих (двох у 
Локачах та одного в Луцьку) та 
чотирьох конвоїрів ізолятора 
тимчасового тримання у Луцьку, 
Нововолинську та Ковелі.

Зареєструвати анкети можна 
онлайн на сайті поліції (vl.npu.
gov.ua/uk/publish/article/212668), 

або ж допоможуть це зробити 
працівники сектору, який роз-
ташований в Луцьку на вулиці 

Винниченка, 11. Консультації 
за телефонами в Луцьку: (0332) 
74-21-81, 74-21-85. Прийом анкет 

розпочався 23 січня і триватиме 
до 3 лютого.

Після цього буде призначено 
тестування, по тому – медичне 
обстеження, тест на фізичну під-
готовку, психологічну підготов-
ку, співбесіда і спецперевірка. 
Згодом, відповідно до затвер-
дженого графіку, з травня буде 
оголошено наступні конкурси 
на заміщення вакантних посад 
дільничних, поліцейських управ-
ління, працівників груп швидкого 
реагування – всього близько 50 
посад. Про будь-які порушення 
під час набору на вакантні міс-
ця, у тому числі й про вимагання 
неправомірної вигоди, можна 
буде скаржитися на гарячу лінію 
управління.

m
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Володимир-Волинський 

У Володимирі-Волинському 
планують реставрувати унікальні 
пам’ятки – «Земляні вали замку 
ХІІІ-ХVІ століть» та «Городище – 
Вали ІХ-ХІІІ століть».

Зокрема, вже продемонструва-
ли ескізний проект відреставрованої 
в’язниці у Городищі. Тут розташуються 
адміністрація історико-культурного 
заповідника «Стародавній Володи-
мир», музей археології, клуби історич-
ної реконструкції та проект майбутньої 
в’їзної брами Городища. Комплекс ро-
біт із благоустрою, проведення архео-
логічних розкопок та нових наукових 
досліджень дозволить у майбутньому 
відкрити новий історичний комплекс, 
який не має аналогів на Волині. Як 
відомо, у Володимирі-Волинському 
була резиденція князя Василька – бра-
та Данила Галицького.

Луцьк 

Луцькі патрульні затримали чоловіка, 
який перебував у розшуку. Попався в руки 
силовиків через власну витівку. 

На диспетчерську службу надійшло пові-
домлення: «Чоловік погрожує гранатою».  По-
рушника знайшли у підвалі одного з будинків 
на вулиці Рівненській. Він намагався заховатись 
від правоохоронців у смітті та картонних ко-
робках.

З’ясували, що чоловік погрожував власній 

дружині, однак не гранатою, а картоплиною з 
саморобним кільцем. Тож жінка, певне, і сприй-
няла овоч за гранату. 

Перевіривши особу, встановили, що дебо-
шир перебуває в розшуку за статтею «Погроза 
або насильство щодо працівника правоохо-
ронного органу». Адже кілька місяців тому цей 
громадянин наніс тілесні ушкодження патруль-
ному поліцейському.

29-річного чоловіка негайно доправили в 
міськвідділ та передали слідчому.

Волинь

У складі Української православної 
церкви Київського патріархату створять 
Володимир-Волинську єпархію. 
Відповідне рішення ухвалили на 
засіданні Синоду УПЦ КП, яке відбулося 
в Києві 22-23 січня, повідомляє прес-
служба УПЦ КП.

До нової єпархії вирішили включити шість 
районів Волинської області: Володимир-

Волинь 

Колишнього міського голову Луцька 
Богдана Шибу призначили виконувачем 
обов’язків генерального директора ДП 
«Волиньстандарт метрологія».

Луцьк, Луцький район 

У луцькому зоопарку тимчасово 
гостював новий мешканець – 
косуля. З’ява тварини у звіринці була 
незапланованою. 

«Телефонний дзвінок порушив нині 
нашу звичну роботу. Жителі Липин по-
відомили, що поблизу їхнього обійстя 
бродить косуля. Звичайно ж, ми одразу 
виїхали за викликом», – розповідають у 
зоопарку. 

Власники тварини знайшлися на-
ступного ж дня та забрали приблуду. Як 
розповіла директор звіринцю Людмила 

Денисенко, виявилося, що косуля живе 
на подвір’ї одного з будинків у Липинах. 
Бембі, саме так звати молодого самця, 
лише рік, тваринку ще геть маленькою 
надибали у лісі та вигодовували моло-
ком. 

«Ми раді, що тварина не стала чиє-
юсь здобиччю чи кормом», – зазначила 
директорка звіринцю. 

Як косуля вистрибнула через паркан 
заввишки 1,7 м, невідомо. Коли Бембі 
стане дорослішим, найімовірніше, йому 
доведеться змінити місце проживання, 
адже у період статевої зрілості косулі 
стають агресивними. 

Facebook Лю
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Після очної зустрічі сумніви в тому, 
чи дружать ці двоє, відпали

Волинський, Іваничівський, Локачинський, 
Любомльський, Турійський та Шацький.

У зв’язку з утворенням нової єпархії до 
складу Волинської єпархії входитимуть наступ-
ні райони: Горохівський, Камінь-Каширський, 
Ківерцівський, Ковельський, Луцький, Любе-
шівський, Маневицький, Ратнівський, Рожи-
щенський, Старовижівський.

Керівникові Володимир-Волинської єпар-
хії надали титул «Володимир-Волинський і 
Турійський».

Єпископом Володимир-Волинським і Ту-
рійським вирішили призначити преосвящен-
ного Матфея (Шевчука), єпископа Володимир-
Волинського, звільнивши його від обов’язків 
вікарія Волинської єпархії.

Підприємство надає установам, організаці-
ям, підприємствам  і громадянам інформаційно-
консультаційні послуги у сфері стандартизації, 
метрології, оцінки відповідності та захисту прав 
споживачів. 

А багаторічний керівник Волинського об-
ласного центру зайнятості Раїса Кучмук заяви-
ла, що йде з посади за власним бажанням. 

«Держава продовжила мені трудову 
участь до 60 років, а я розраховувала до 55. То 
мені потрібно трохи перепочити чи узятися за 
іншу діяльність», – розповіла Кучмук та зазна-
чила, що йде за власним бажанням. Однак по-
обіцяла, що й далі провадитиме громадську 
діяльність, бо не є тією людиною, яка заляже 
на дно. 

poluostrov-new
s.com

volodym
yrrada.gov.ua

Прийом анкет – до 3 лютого включно

Богдан Шиба



Треба постійно бути напоготові: іноді найвипадковіші події виявляються частинами ребуса, 
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«ЗАКОН САВЧЕНКО» 
МОЖУТЬ СКАСУВАТИ 
Депутат Верховної Ради, радник глави 
МВС Антон Геращенко чекає, що вже 
в лютому 2017 року «закон Савченко» 
(зарахування одного дня попереднього 
ув’язнення як двох днів у термін основ-
ного покарання) буде скасовано.

САДОВОГО ПРОГНАЛИ 
ЗІ СМІТТЄЗВАЛИЩА
Із Грибовицького сміттєзвалища, де у 
травні 2016 року виникла пожежа, про-
гнали мера Львова Андрія Садового, 
який мав дати там брифінг. У місті скла-
лася критична ситуація з вивезенням 
твердих побутових відходів. Влада Льво-
ва планує вивозити непотріб у Польщу. 

ГРИВНІ ПРОГНОЗУЮТЬ 
СТАБІЛЬНІСТЬ
Гривня буде найбільш стабільною валю-
тою 2017 року. Коливання її оцінюють у 
0,6%. Такі дані оприлюднив у рейтингу 
валют Bloomberg. Разом з тим, Україна 
ввійшла до списку найбільш ризико-
ваних країн. Найменш ризикованими 
стали Норвегія, Швеція, Швейцарія, 
Гонконг, Німеччина. Аналітики прогно-
зують, що інфляція в країні наступного 
року сягне 10%. 

У ЛЕЩЕНКА – НЕ 
КВАРТИРА, А БУДИНОК 
Кімната, яку нардеп Сергій Лещенко вніс 
у декларацію як місце проживання, на-
справді виявилася цілим будинком, по-
відомив блогер Андрій Дзиндзя.

САВЧЕНКО ВИКЛЮЧИЛИ 
З КОМІТЕТУ НАЦБЕЗПЕКИ 
Комітет Верховної Ради з питань на-
ціональної безпеки виключив зі свого 
складу нардепа Надію Савченко. Таке 
рішення ухвалили, аби не допустити 
подальшого розголошення інформації, 
що належить до державної таємниці. 
Як відомо, нардеп оприлюднила списки 
полонених і самовільно зустрічається з 
бойовиками. 

ДО ЛЬВОВА ПОВЕРНУТЬСЯ 
ДЕШЕВІ ПЕРЕЛЬОТИ
Із квітня лоукостер Wizz Air літатиме зі 
львівського аеропорту до польського 
Вроцлава. Звідти пасажири зможуть пе-
ресідати на 9 інших напрямків. Вартість 
квитка туди-назад обійдеться в суму від 
1400 гривень. Літатимуть до польського 
міста двічі на тиждень, повідомляє «Еко-
номічна правда». 

КІЛЬКІСТЬ ВІЗ ВІД ПОЛЬЩІ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ
Польща збільшила видачу віз українцям 
за рік на 27%. Найбільше їх видало Ген-
консульство Польщі у Львові – понад 
515 тисяч, або майже 40% з усіх виданих 
віз в Україні. Луцьке – на другому місці: 
понад 288 тисяч віз. 

БІЛЬШ ЯК 95% ДОРІГ 
ТРЕБА РЕМОНТУВАТИ 
В Україні понад 95% доріг загального 
користування потребують проведення 
капітальних і поточних ремонтів. Таку 
інформацію надало Міністерство інфра-
структури України, інформує «Радіо Сво-
бода». За повідомленням «Автоцентру», 
траса Київ-Ковель-Ягодин – одна з най-
ліпших. 

РАДА ВСТАНОВИЛА ДЕНЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЯ 
Передбачається, що День добровольця 
буде відзначатися 14 березня. Тож у на-
вчальних закладів просять запланувати 
тематичні заходи про добровільні фор-
мування. 

В’ЇЗДИ В КИЇВ ЗАГОРОДИЛИ 
АВТОМОБІЛЬНІ ПРОТЕСТИ 
Близько 200 автомобілістів 24 січня 
частково заблокували в’їзди до Києва, 
підпалили на узбіччях шини та розклали 
багаття, вимагаючи розв’язати питання 
розмитнення авто, придбаних за кор-
доном. 

українська хронікаоблава на Водохреща

втрата

непідкупний митник

ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ПОЛІЦІЇ: НАКРИЛИ КАЗИНО

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ 
МЕР КРИВИЦЬКИЙ 

СОБАКА ВИНЮХАВ ПОНАД 
300 НАРКОТИЧНИХ ПІГУЛОК 

проект легка нажива

Луцьк 

Проїзд у луцьких 
маршрутках може 
подорожчати вже з 
20 лютого. Про це 
йдеться в проекті рішення 
виконавчого комітету 
Луцької міської ради.

У разі ухвалення рішен-
ня нова вартість проїзду в 
громадському транспорті 
Луцька становитиме чотири 
гривні. Для дітей шкільного 
віку від 6 до 14 років проїзд 
в автобусах на міських марш-
рутах загального користуван-
ня кош туватиме дві гривні. Як 
відомо, в Луцьку перевізники 
вимагають підвищення вар-
тості квитка у маршрутках 
до п’яти гривень (з трьох). У 
випадку відмови обіцяють зу-
пинити роботу всього тран-
спорту, що може спричинити 
в місті транспортний колапс.

Цікаво, що у Конотопі 
(Сумська область) такий «но-
мер» з погрозами не про-
йшов – унаслідок страйку 
маршрутників замість під-
вищення у місті домоглися 
зниження вартості проїзду в 
маршрутках до 2,5 грн. Так, 
трамваї та автобуси в рай-

центрі працювали у посиле-
ному режимі, і як наслідок, 
частина перевізників пішли 
на мирову – знизили ціну 
з 3 до 2,5 грн. Міська рада 
розірвала договір із тими 
перевіз никами, які не захоті-
ли йти на зниження вартості 
до 2,5 грн. 

Любомльський район, Луцьк

Правоохоронці викрили 
підпільний інтерактивний 
клуб, у якому надавали 
послуги у сфері незаконного 
грального бізнесу, повідомляє 
прес-служба волинської 
поліції.

19 січня працівники Управ-
ління захисту економіки у Во-
линській області спільно зі 
слідчими Ковельського відділу 
поліції провели санкціонований 
обшук у приміщенні розважаль-
ного закладу в селі Старовой-
тове Любомльського району, 
що функціонував під виглядом 

інтерак тивного клубу. У закладі, 
всупереч законам України, нада-
вали послуги у сфері грального 
бізнесу за допомогою інтернет-
доступу до електронних (вірту-
альних) казино. Обов’язковою 
умовою була сплата гравцем го-
тівки безпосередньо адміністра-
тору цього закладу. У результаті 
обшуку працівники поліції вияви-
ли та вилучили оргтехніку, 9 тис. 
345 грн. Усього вилучили майна 
на суму близько 100 тис. грн. 

А 13 січня поліцейські прове-
ли обшук в офісному приміщенні 
на проспекті Соборності в об-
ласному центрі. Тут під виглядом 

букмекерської контори надавали 
послуги у сфері грального бізне-
су шляхом доступу через інтер-
нет до електронних (віртуаль-

них) казино. Аби користуватися 
послугами, азартні клієнти також 
мали заплатити внесок адміні-
стратору.

vl.npu.gov.ua

Любомльський район 

У пункті пропуску «Ягодин» 
прикордонний собака Вегас винюхав 
в авто громадянина Німеччини 
психотропні речовини, повідомили у 
Держприкордонслужбі.

Під час огляду кабіни вантажівки, якою 
керував 56-річний німець, пес, навчений на 
пошук наркотичних засобів, подав сигнал. Під 
час подальшого вже поглибленого огляду се-
ред особистих речей водія охоронці кордону 
виявили 250 таблеток трамадолу та 90 табле-
ток діазепаму психотропної дії, які заборонені 
для переміщення через державний кордон.

Надалі справу розслідуватиме поліція. 

Луцьк 

20 січня після важкої 
хвороби перестало битися 
серце колишнього міського 
голови Луцька Антона 
Кривицького. Він помер на 
72-му році життя. 

Починаючи з 1994 року, 
тричі обирався луцьким місь-
ким головою. Опісля працював 
начальником головного управ-
ління містобудування, архітек-
тури та житлово-комунального 
господарства Волинської обл-
держадміністрації, був рад-
ником міського голови Ми-
коли Романюка. Мав звання 
почесного громадянина Луць-

безжальна статистика

слово – не горобець 

ПОНАД СОТНЯ 
СІЛ – БЕЗ РОБОТИ

КРИМІНАЛ ЗА 
СЕПАРАТИСТСЬКІ 
СТАТУСИ В ІНТЕРНЕТІ 

Нововолинськ 
Нововолинський міський суд 
19 січня 2017 року визнав 33-річного 
волинянина винним у посяганні 
на територіальну цілісність і 
недоторканість України та порушенні 
рівноправності громадян.

Ці злочини житель Нововолинська вчи-
нив, розповсюджуючи у соціальних мере-
жах матеріали із закликами до зміни меж 
території та державного кордону України, 
розпалюванням національної ворожнечі й 
ненависті, приниженням національної чес-
ті та гідності. У судовому засіданні підсуд-
ний свою вину в скоєному визнав повністю 
та щиро розкаявся. Згідно з вироком суду, 
чоловікові призначено покарання у вигля-
ді п’яти років позбавлення волі зі встанов-
ленням трирічного іспитового строку. 

Волинь 

Працівники волинських центрів 
зайнятості здійснили аналіз ринку 
праці в області. Як виявилося, у краї є 
чимало населених пунктів, де людям 
працювати ніде.

Такий аналіз, кажуть спеціалісти, уні-
кальний в Україні. «На диво, побачили, що у 
112 населених пунктах області взагалі немає 
робочих місць, окрім бюджетної сфери», – ін-
формувала заступник директора обласного 
центру зайнятості Світлана Корецька.

Вона зазначила, що у структури на обліку 
є понад чотири тисячі службовців та фахівців з 
вищою освітою, для яких немає навіть 400 ва-
кансій. Такий стан справ пов’язують із рефор-
мами в поліції, прокуратурі та держустановах.

ка, заслуженого економіста 
України, був нагороджений 
медалями «70 років Зброй-
них Сил СРСР», «Ветеран пра-
ці», орденом «Різдво Хрис-
тове», пам’ятною медаллю 
«Папи Римського Іоанна Пав-
ла ІІ», орденом Президента 
Грушевського «За розбудову 
держави». Прощання із Ан-
тоном Кривицьким відбуло-
ся 22 січня у Палаці культу-
ри Луцька. Віддати останню 
шану колишньому міському 
голові прийшли сотні людей, 
серед яких – його колеги, 
знайомі, родичі та друзі. По-

ховали Антона Кривицького 
на міському кладовищі у селі 
Гаразджа. 

«Волинські Новини» ви-
словлюють співчуття рідним 
та близьким померлого.

Антон Кривицький

Вегас добре впорався 
з роботою 

dpsu.gov.ua

volga.lutsk.ua

Луцький район 

60-річну жительку села Гірка 
Полонка звинувачують у 
шахрайстві. За повідомленням 
прес-служби прокуратури, жінка 
з лютого 2009 року проживала на 
Волині й працювала медсестрою 
у Волинській обласній клінічній 
лікарні. 

Проте захотіла мати зиск із наявної 
у неї донецької прописки. Тож у грудні 
2014 року вона подала до Управління 
соціального захисту населення Луцької 
райдержадміністрації документи про 
взяття її на облік як особи, яка перемі-
щується з тимчасово окупованої тери-
торії України, району проведення анти-
терористичної операції. Відтоді тричі (до 
грудня 2015 року) вона подавала заяви 
для призначення їй щомісячної адресної 
допомоги.

На підставі цих документів спритниці 
нарахували та виплатили гроші для по-
криття витрат на проживання, у тому чис-
лі на оплату житлово-комунальних послуг. 
Сума виплат склала майже 14 тис. грн.

ВДАВАЛА 
ПЕРЕСЕЛЕНКУ

ЦІНА КВИТКА В МАРШРУТЦІ 
ЗРОСТЕ ВЖЕ У ЛЮТОМУ

konkurent.in.ua

Гральний бізнес в Україні 
заборонили ще у 2009 році

Востаннє вартість проїзду 
в луцьких маршрутках 
піднімали у 2015 році
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незручна кандидатура

шкідливі солодощі 

ГУЧНІ ЗАЯВИ Й ГУЧНІ ПРОТЕСТИ: 
ЯК ТРАМП ВСЕЛЯВСЯ У БІЛИЙ ДІМ 

КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА 
ROSHEN У РОСІЇ 
ЗАКРИВАЄТЬСЯ  

ПАРЄ ОЧОЛИВ ЛОБІСТ РОСІЇ 

20 січня Дональд 
Трамп склав 
присягу президента 

Сполучених Штатів Америки й 
розпочав чотирирічний термін 
на посаді глави держави. За 
кільканадцять хвилин до нього 
присягу склав віце-президент 
США Майкл Пенс.

ПРО ЩО ГОВОРИВ ТРАМП?
У інавгураційній промові президент 

Трамп був щедрим на критику, звинува-
тивши своїх попередників у доведенні 
країни до зубожіння. 

«Політики процвітали, але робочі міс-
ця зникали, заводи закривалися. Істебліш-
мент захищав себе, а не громадян нашої 
країни. Їхні перемоги не були вашими 
перемогами. Їхні тріумфи не були вашими 
тріумфами. І поки вони святкували у сто-
лиці нашої країни, сім’ям, які перебувають 
у скрутному становищі по всій нашій кра-
їні, святкувати було практично нічого», – 
зазначив Трамп.

Він згадав, що США витрачали значні 
кошти на військовий напрямок, однак 
націлені не всередину країни, а назовні. 
Трамп оголосив, що США змінюють підхід 
до міжнародної співпраці, фінансування 
війська та принципів вільного ринку. «Від 
цього дня нашою землею буде керувати 
одна візія, один принцип: Америка пе-
ред усім», – наголосив президент США. Він 
окремо підкреслив, що й надалі має намір 
виконати свою обіцянку про повернення 
виробничих потужностей на територію 
США. «Ми будемо дотримуватися двох 
простих правил: купувати американське 
й наймати американців», – додав Дональд 
Трамп. Такі гасла, як «Америка передусім», 
багато хто оцінив як оголошення «полі-
тичної війни». Інші ж схвально відгукува-
лися про чітку риторику. Однак зрозуміло 
одне: у США впродовж наступних років 
пріоритетними будуть власні інтереси. У 
якій системі координат вони перетнуть-

Парламентська асамблея Ради Європи 
(ПАРЄ) офіційно обрала Педро 

Аграмунта на посаду свого президента на 
річний термін, повідомляє «Європейська 
правда». 

У 2016 році він уже був президентом 
асамблеї. Попри те, що наприкінці року підні-
мали питання, аби завадити його обранню на 
другий рік через претензії до його діяльності, 
ця ідея не мала достатньої підтримки. Зокрема, 
протягом минулого року він доклав зусиль для 
зняття санкцій з Російської Федерації, але не 
досяг успіху. Також він відомий тим, що пере-
рвав багаторічну традицію спілкування з пре-
сою у Страсбурзі. 

Про те, що продовжить лобіювати питання 
відновлення участі Росії у засіданнях асамблеї, 
Аграмунт уже заявив. 

«Я провів численні консультації з керівни-
ками палат парламенту Росії і з депутатами. Я 
завжди наполягав, що представники всіх країн 
мають брати участь у роботі асамблеї, оскільки 
ми – асамблея 47, а не 46 держав. Відсутність 
Росії в цьому залі не на користь нікому», – ска-
зав він.

Президент ПАРЄ наголосив, що ініціює 
проведення слухань щодо парламентської 
дипломатії, присвячених цьому питанню. І за-
певняє, що Росія готова до діалогу, аби знайти 
вихід із глухого кута. 

Як відомо, візити депутатів Держдуми на 
сесію ПАРЄ у Страсбурзі викреслено з плану 
міжнародної діяльності нижньої палати парла-
менту РФ в 2017 році. У 2014 і 2015 роках ПАРЄ 
позбавила російську делегацію права голосу-
вати на сесії, брати участь у роботі статутних 
органів та моніторингу виборів. У січні 2016 

Корпорація 
Roshen 

ухвалила рішення 
зупинити виробничу діяльність 
Липецької кондитерської фабрики 
в Росії. У прес-службі корпорації 
повідомили, що таке рішення ухвалено 
з економічних і політичних причин. Поза тим, 
критики президента Петра Порошенка, який 
має стосунок до фабрики, зауважують, що 
рішення про закриття запізніле та ухвалене 
лише під тиском громадськості.

Як відомо, Петро Порошенко заявляв, що передав 
свою частку Roshen у незалежний «сліпий» траст під 
управлінням іноземного банку. Однак після оприлюд-
нення бази даних щодо офшорних компаній журна-
лістам стало відомо, що президент говорив неправду, 
стверджуючи про створення «сліпого» трасту. 

У компанії відзначають, що рішення про зупинку 
виробництва у Липецьку пов’язане із тим, що слідчий 
комітет Росії в рамках порушеної кримінальної спра-
ви наклав арешт на майно, що унеможливило продаж 
фабрики. Загалом, починаючи з 2013 року, виробни-
цтво продукції на Липецькій кондитерській фабриці 
скоротилося втричі. У зв’язку із цим на підприємстві 
постійно відбувалися масові скорочення персоналу. 

Політолог Олександр Палій зауважив «Радіо 
Свободі», що таке рішення вибиває козирі у дуже 
багатьох критиків Порошенка. Натомість політолог 
Микола Давидюк в ефірі «Громадського радіо» пові-
домив, що рішення є спробою підняти рейтинг перед 
виборами.

«Я думаю, що це дуже активна підготовка до вибо-
рів – і до парламентських, які можуть відбутися восе-
ни, і до президентських. Президент почав виконувати 
ті обіцянки, які давав. Не маючи можливості забезпе-
чити економічне зростання в країні, він намагається 
закрити свої особисті питання», – вважає експерт. 

Він додає, що Порошенко з фабрикою запізнив-
ся. «Якби він закрив фабрику, коли запит на це був 
гострим, це дало б зовсім інший ефект. Після панам-
ського скандалу вже минула точка неповернення, і 
цей скандал справив великий вплив на рейтинг По-
рошенка», – додав Давидюк.

ся з українським питанням, залежить від 
уміння української дипломатії та лобістів.  

ЧОМУ ПРОТЕСТУВАЛИ 
ЖІНКИ Й НЕ ТІЛЬКИ? 

День інавгурації був характерний і 
демонстрацією протестувальників, які ви-
йшли, щоби показати свій гнів, із гаслом 
«Не мій президент». Вони зіткнулися з 
поліцією, намагалися зірвати церемонію, 
спалили лімузин та побили вітрини «Мак-
дональдса». У результаті кілька сотень 
людей опинилися у відділках поліції, а 
частина офіцерів – у лікарнях. Утім і при-
хильників Трампа у Вашингтоні зібралися 
того дня тисячі. На день пізніше у багатьох 
містах США та світу відбулися так звані «жі-
ночі протести». За підрахунками телека-
налу NBCnews, загалом по країні кількість 
протестувальників склала близько двох 
мільйонів. Організатори стверджують, що 
у всьому світі кількість демонстрантів сяг-
нула трьох мільйонів. Протести не мали 
безпосереднього стосунку до Трампа, а 
лише закликали не порушувати прав жі-
нок. Однак зрозуміло, що дату було обра-
но недарма. Саме Трампу, який дозволяв 
собі сумнівні фрази про жінок, висловили 
чітку позицію: не порушувати права людей 
та уникати будь-якої дискримінації. 

ЩО ЗРОБИВ У ПЕРШІ ДНІ? 
Одним із перших кроків новообраного 

президента США Дональда Трампа стало 
підписання указу, спрямованого на згор-
тання реформи охорони здоров’я його 
попередника, відомої як Obamacare. Він 
також підписав указ, згідно з яким США ви-
ходять із торговельної угоди про Трансоке-
анське партнерство. Вступ та ініціатива та-
кого партнерства належали попереднику 
Трампа Бараку Обамі, який розглядав його 
як можливість протистояння китайській 
економіці. Угода мала на меті створити 
широку зону вільної торгівлі в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. Вона передба-
чає майже повне скасування митних збо-
рів між учасниками, що мало призвести 
до здешевлення продукції. Нині, без США, 
реальність партнерства під загрозою. 
Окрім цього, Трамп заявив, що незабаром 
почне процес переукладання Північно-
американської угоди про вільну торгівлю 
(NAFTA) з Канадою і Мексикою. Щодо кад-
рових питань, то одним із перших рішень 
стала пропозиція для Сенату кандидатури 
генерала Джеймса Меттіса на посаду глави 
Міноборони. Як відомо, Меттіс раніше на-
звав Росію загрозою номер один для США, 
і це для України, мабуть, гарний знак.

socm
edia.enisey.tv
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  Підготувала Алла САДЕЦЬКА

тонкий лід

ПІСЛЯВИБОРЧА ЄВРОПА МОЖЕ БУТИ 
ЛОЯЛЬНОЮ ДО ДВОГОЛОВОГО ОРЛА

Вибори в європейських країнах 
можуть значно змінити позиції Росії, 

а тому й матимуть вплив на українські 
реалії. 

Доки одні говорять про недопущення 
впливу пропаганди Кремля, частина кан-
дидатів на вищі посади європейських країн 
висловлюють толерантне ставлення до по-
літики російського президента Володимира 
Путіна. В умовах кризи всередині Європи й 
невпевненої та обережної зовнішньої по-
літики України це може значно вплинути на 
риторику щодо східного та кримського пи-
тань. 

Так, лідери президентської гонки у Фран-
ції не приховують своїх критичних зауважень 
щодо стосунків України та Росії. Як відомо, 
перший тур виборів відбудеться 23 квітня, 
другий  заплановано на травень. Лідерами 
гонки вважають 62-річного республіканця 
Франсуа Фійона та 48-річну Марін Ле Пен з 
«Національного фронту», які мають проро-
сійські погляди. 

«Росія ставатиме все більш небезпечною 
країною, якщо ми продовжимо ставитися до 
неї так, як ставимося останні п’ять років», – 
цитує EurActiv заяву Фійона під час теледеба-
тів, що відбулися в листопаді 2016 року. Він 
також тоді додав, що реальну небезпеку для 
Європи становить не Росія, а економічна за-
гроза «Азіатського континенту».

А нещодавно він підтвердив свою пози-
цію, зазначивши, що економічні санкції про-
ти Росії не мають сенсу і треба шукати спосо-
би для діалогу. Адже, на його думку, тиск на 
Москву лише посилює її позиції, а також роз-

палює націоналістичні настрої у самій Фран-
ції. Фійон зазначив, що перед скасуванням 
санкцій Росія має вдатися до дій, але, за його 
словами, Україна також не робить того, що 
потрібно для забезпечення миру. 

Щодо Ле Пен, то кандидатка вже кидала 
гучні заяви щодо того, що Крим ніколи не 
був українським, а його анексія Росією не 
була незаконною. 

Ле Пен також висловила переконання, 
що рішення британців залишити Євросоюз 
спровокує ефект доміно у всьому ЄС.  «Ми 
переживаємо повернення національних 
держав», –  цитує француженку ВВС. 

Не дивно, що експерти Європейської 
служби зовнішніх справ побоюються того, що 
Кремль може вплинути на майбутні вибори в 
Європі. Вони також стверджують, що головна 
ціль роспропаганди – канцлер ФРН Ангела 
Меркель, яка має чітку позицію щодо продов-
ження дії антиросійських санкцій. До слова, 
вибори до німецького Бундестагу запланова-
но на вересень 2017 року. 

«Досить імовірно, що Росія спробує 
вплинути на вибори в Європі так само, як 
у США», – сказав офіційний представник 
служби ЄС, посилаючись на висновки East 
StratCom Taskforce, пише Spiegel. За його 
словами, є багато організованих кампаній 
дезінформації, спрямованих проти ЄС, його 
політики та принципів. «Улюбленою ціллю 
є Ангела Меркель. Розпочалися справжні 
«бомбардування» канцлера, наприклад, че-
рез її політику стосовно біженців або за її 
втручання у санкції проти Росії», – заявив він. 
Окрім того, неабияк непокоїть збільшення 
правих популістських сил перед виборами у 
Нідерландах, Франції та Німеччині. 

року Росія вирішила не скеровувати потріб-
ні для підтвердження повноважень делегації 
документи, проте не відмовилася від роботи 
зі Страсбургом загалом. Це дає РФ змогу фор-
мально уникнути продовження санкцій – зок-
рема, за відсутності представників російської 
делегації асамблея не має змоги позбавити їх 
права голосу.

До слова, переобрання Аграмунта про-
вели, уникнувши голосування – за регламен-
том асамблеї, перезатвердження президента 
відбувається автоматично, якщо на виборах 
є лише одна кандидатура. Жоден інший член 
асамблеї не висунув свою кандидатуру.

Поза тим, українського народного депу-
тата Георгія Логвинського ПАРЄ обрала на 
посаду свого віце-президента на річний тер-
мін. До слова, його заступником є нардеп із 
Волині Ігор Гузь. Усього на цей рік визначено 
17 віце-президентів, ще три посади лишилися 
вакантними. Логвинський обійняв цей пост за 
квотою України.

Педро Аграмунт

70-річного Дональда Трампа 
на церемонії супроводжувала 
перша леді – 46-річна колишня 
словенська та американська 
фотомодель Меланія Трамп
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НА ВОЛИНІ ЧИНОВНИКИ ХОЧУТЬ 
ЛИШЕ ТРИ ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ, 
НАРДЕПИ ПРОПОНУЮТЬ П’ЯТЬ 

  Борис ХВИЦЬ
Волинь

В Україні триває медична 
реформа. Головним ї ї 
пунктом є створення 

госпітальних округів – 
функціональних об’єднань 
закладів, що надаватимуть 
вторинну (спеціалізовану) 
допомогу на певній території. 
Такі об’єднання мають мати 
відповідних фахівців і послуги 
(у їх переліку – обстеження, 
діагностика, оперативне 
втручання, реабілітація), 
обслуговувати не менш ніж 120 
тисяч населення. Окрім того, 
треба, щоб до закладу можна було 
дістатися не більш ніж за годину. 

У Волинській облдержадміністрації, яку 
очолює Володимир Гунчик, запропонува-
ли створити усього три госпітальні окру-
ги – Луцький (488 тисяч жителів), Новово-
линський (177 тисяч жителів) та Ковельський 
(376 тисяч жителів). Мовляв, медичні центри 
мають бути належно оснащені. І це було 
голов ним критерієм, яким керувалися під 
час підготовки таких пропозицій. На прак-
тиці ж це означає ніщо інше, як позбавлення 
десятків тисяч волинян права отримати вчас-
ну медичну допомогу та фактично знищення 
маленьких лікарень. 

НАРОДНІ ОБРАНЦІ – ПРОТИ 
З чиновницьким розподілом округів на 

Волині категорично не погоджуються народ-
ні обранці від нашої області – Ірина Констан-
кевич (23-й виборчий округ) та Ігор Гузь (19-й 
виборчий округ). Під час спільного брифінгу 
у Верховній Раді депутати прокоментува-
ли медичну реформу та висловили бачення 
щодо створення ще двох госпітальних окру-
гів із центрами у Камені-Каширському та 
Володимирі-Волинському. 

«В українській національній традиції скла-
лося так, що справжній господар має дба-
ти за свою родину. За її моральне і духовне 
здоров’я, за її майбутнє. Те, що відбувається 
на Волині в контексті медичної реформи, на 
жаль, демонструє зовсім протилежний підхід. 
Я підтримую і позицію Ігоря Гузя, і позицію 
депутатів обласної ради від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП», і позицію го-
лови облради Ігоря Палиці, і позицію депута-
тів районних рад, які вважають, що Волинь не 
можна карати, створюючи в області лише три 
госпітальні округи, – зауважила під час бри-
фінгу Ірина Констанкевич. – Волинь – це та те-
риторія, де живе велика кількість людей, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи. 
Це область, де високий рівень захворюванос-

бережіть себе ГРИП ЛЮТУЄ, ТА ЙДЕ НА СПАД 

ті, зокрема онкологічної. І зараз позбавляти 
людей доступної та якісної медицини злочин-
но. Друга обставина, що змушує висловлюва-
ти свою стурбованість і депутатську занепо-
коєність, – це те, що створенням лише трьох 
госпітальних округів фактично передбачає-
мо: на Волині, відповідно до адміністративно-
територіальної реформи, буде лише три пові-
ти. А це повністю не відповідає історичному й 
територіальному розвитку, який склався у Во-
линській області. Поліські райони мають пов-
ноцінне промислове і сільськогосподарське 
забезпечення, тому я вважаю, що округ №23 
(Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешів-
ський, Маневицький райони, – ВН) заслуговує 
на те, щоб там було створено повноцінний 
госпітальний округ, оскільки для того є всі 
показники. І щодо кількості та приросту насе-
лення, і щодо транспортного забезпечення, 
і щодо інших параметрів. Тому наша позиція 
категорична: ми маємо дбати про людей, про 
їхнє здоров’я і про їхнє майбутнє».

«Переконаний, що на підставі пропозицій, 
які надходять знизу, треба обов’язково пода-
ти пропозицію щодо створення як мінімум 
двох госпітальних округів додатково, – заува-
жив Ігор Гузь. – Місто Володимир-Волинський 
за всіма показниками може претендувати на 
центр ще одного госпітального округу. Хочу 
наголосити: голова облдержадміністрації 

для Чернігівської області подав заявку на сім 
округів. А за кількістю населення вона май-
же така сама, як і Волинська! Тому очевидно, 
що голова Волинської облдержадміністрації 
лише виконує завдання центральних струк-
тур, а не відстоює інтереси області. Одно-
значно підтримую ідею створення ще одно-
го госпітального округу з центром у місті 
Камені-Каширському».

У КАМЕНІ ХОЧУТЬ 
ВЛАСНИЙ ОКРУГ 

Минулих вихідних народний депутат Іри-
на Констанкевич відвідала Камінь-Каширську 
районну лікарню, аби особисто зустрітися з 
медичним персоналом, керівництвом району 
та представниками громади. 

Головний лікар Камінь-Каширської рай-
лікарні Людмила Потягайло вважає, що їхній 
заклад – на рівні, вищому за середній в облас-
ті, якщо брати до уваги кваліфікацію кадрів 
та зручність географічного розташування. 
Серед недоліків – недостатньо забезпечена 
матеріально-технічна база, нестача сучасної 
діагностичної апаратури. Цю проблему буде 
розв’язано, якщо саме тут створять госпіталь-
ний округ, вважає керівник медустанови. 

Голова Камінь-Каширської райдержадмі-
ністрації Валерій Дунайчук зауважив, що і в 
Любешівському, і в Ратнівському районах є 

населені пункти, з яких за годину до Ковеля не 
дістатися. Натомість до Каменя-Каширського, 
навіть враховуючи жахливе дорожнє покрит-
тя, час доїзду становитиме 30-40 хвилин. На-
гадаємо, що, згідно з постановою Кабміну, до-
їзд до центру госпітального округу має бути 
не довшим за годину. 

Заступник головного лікаря з дитинства 
та пологової допомоги Камінь-Каширської 
центральної районної лікарні Іван Долюк 
розповідає, що завдяки апарату для штучної 
вентиляції легень новонароджених відтепер і 
в них рятують немовлят із розладами дихан-
ня. Така апаратура тут з’явилася нещодавно. 
Але цей фактор відіграє чималу роль у збіль-
шенні кількості породілей. 

ПАЦІЄНТИ БУДУТЬ, 
А ОКРУГИ? 

Питання госпітальних округів також роз-
глядали під час засідання комісії обласної 
ради з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства, 
яке відбулося цими днями. Участь у ньому 
взяла й Ірина Констанкевич. 

«Відповідно до реформи, буде три пові-
ти, коли в інших областях – більше. Ми єдині, 
де адміністрація подає таку мінімальну кіль-
кість госпітальних округів. Чернігівська об-
ласть, де така ж кількість населення, пропо-
нує удвічі більше, Львівська передбачає поділ 
на дев’ять госпітальних округів. А в Камінь-
Каширському районі і лікарня потужна, і хо-
роша демографічна ситуація», – відстоювала 
Ірина Констанкевич госпітальний округ у 
Камінь-Каширському районі. 

Народний депутат також зауважила: якщо 
доступності до центру госпітального округу 
немає, він може бути меншим, аніж це вказа-
но у постанові. Власне, зауважує вона, Камінь-
Каширський район з його інфраструктурою 
цілком підходить для того, аби стати центром 
госпітального округу. Крім того, під час роз-
гляду цього питання депутат облради, очіль-
ник Територіального медичного об’єднання 
Любомльського і Шацького районів Володи-
мир Дибель запропонував створити госпі-
тальний округ і в Любомлі. З його слів, цьому 
сприяє і близькість кордону та міжнародних 
пунктів пропуску. Крім того, влітку на місце-
вих базах відпочинку перебуває більш як 200 
тисяч людей, тож влада мусить думати про 
те, як забезпечити якісною медициною цих 
громадян, серед яких можуть бути й іноземці. 
Зрештою, члени комісії вирішили рекоменду-
вати створення в області п’яти госпітальних 
округів: Луцького, Ковельського, Нововолин-
ського, Камінь-Каширського та Любомльсько-
го. Таку пропозицію і подадуть на розгляд Ка-
бінету Міністрів. 

Волинь 

Із 3 жовтня до 15 січня 
на гострі респіраторні 

вірусні інфекції в облас-
ті перехворіло майже 8,6% 
населення. Прогнозований 
епідемічний підйом захво-
рюваності на грип розпо-
чався в грудні, повідомляє 
обласне управління 
Держсанепідемслужби.

Зі слів відомства, станом на 
19 січня інтенсивні показники захво-
рюваності на грип та ГРВІ в області 
перевищували епідемічний поріг на 
31,5%. Вони є найвищими в Україні, 
що пов’язано з більш пізнім почат-
ком епідемічного підйому. Разом з 
тим, ситуація поступово стабілізу-
ється, кажуть фахівці.

slovoidilo.ua

Епідемічні пороги перевищено 
майже у всіх районах області (окрім 
Локачинського, Ківерцівського та 
Любешівського). Найвищі рівні за-
хворюваності зареєстровано у 
Володимир-Волинському, Горохів-
ському районах та в місті Новово-
линську.

У Луцьку епідемічний поріг пе-
ревищено на 11%, захворюваність 
має тенденцію до зниження.

Фахівці національного Центру 
грипу в цьому епідсезоні прогно-
зували циркуляцію вірусів грипу 
А H1N1 California, з яким ми позна-
йомилися 2009 року, і двох нових 
штамів – H3N2 HongKong і Brisbane, 
до яких у наших співгромадян не-
має належного імунітету.

Від початку епідемічного сезону 
досліджено 38 зразків матеріалу від 

пацієнтів із підозрою на грип. Ста-
ном на 19 січня у 20 зразках (100% 
від усіх позитивних знахідок) ви-
явлено вірус грипу типу А Н3N2 

(сезонний), що підтверджує цир-
куляцію цього вірусу на території 
області та відповідає прогнозам 
ВООЗ. Позитивні знахідки вияв-

лено у хворих із Луцька, Луцького 
району (села Забороль, Маяки, Під-
гайці, Веселе, Чаруків, Липини, 
Рованці, Струмівка, смт Торчин), а 
також Горохівського, Володимир-
Волинського, Турійського районів.

Вірус характерний тим, що вра-
жає переважно дітей та осіб поваж-
ного віку, може спровокувати такі 
ускладнення, як первинні пневмо-
нії, а також спричинити загострення 
хронічних хвороб. Щоб не провоку-
вати ускладнення власної хвороби 
та не наражати інших людей на не-
безпеку зараження, у разі виникнен-
ня перших симптомів хвора людина 
обов’язково має залишатися вдома, 
не вдаватися до самолікування, а 
викликати лікаря додому, аби він 
призначив правильне лікування. 
Особливо це стосується дітей, які 
відвідують навчально-виховні за-
клади, кажуть фахівці.

прес-служ
ба УКРО

П
у

Народні обранці Ірина Констанкевич та Ігор Гузь

З початку епідсезону на Волині проти 
грипу вакцинували 1633 особи
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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. 

«У мого цивільного чоловіка 
є неприватизований будинок 
у селі, де він зареєстрований 
разом з батьками. Із докумен-

тів на помешкання є тільки технічний 
паспорт. Виникла потреба зареєструва-
ти мене в цьому помешканні, та у сіль-
ській раді нам відмовили, мотивуючи 
це тим, що будинок неприватизований. 
Підкажіть, будь ласка, як розв’язати це 
питання»

Для цього потрібно або приватизувати 
будинок, а тоді за згодою власників про-
вести реєстрацію вашого місця прожи-
вання в ньому, або встановити, кому такий 
будинок на сьогодні належить на праві 
власності. І вже тоді отримати від такого 
власника згоду на прописку вас у будинку, 
відтак провести процедуру реєстрації ва-
шого місця проживання.

«Чи може чоловік, який служить 
за контрактом, піти у декретну 
відпустку? Якщо так, то які для 
цього потрібні документи?»

Може. Згідно зі статтею 179 КЗпП і 
статтями 18, 20 закону України «Про від-
пустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-
ВР, відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, крім ма-
тері дитини, може бути використана також 
пов ністю або частково батьком дитини, ба-
бою, дідом чи іншими родичами, які фак-
тично доглядають за дитиною. Підставою 
для надання такої відпустки зазначеним 
особам є довідка з місця роботи (служби, 
навчання) матері дитини про те, що вона 
вийшла на роботу до закінчення строку 
відпустки для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку, і виплату 
допомоги із догляду за дитиною їй припи-
нено (із зазначенням дати).

Для оформлення відпустки із догляду 
за дитиною військовослужбовець-батько 
має подати:

• письмову заяву на ім’я роботодавця;
• копію свідоцтва про народження ди-

тини;
• довідку з роботи (служби, навчання) 

матері дитини про те, що вона вийшла на 
роботу до закінчення строку відпустки для 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку;

• довідку органу праці та соціального 
захисту населення за місцем проживання 
матері дитини про те, що їй припинено (із 
зазначенням дати) виплату допомоги із до-
гляду за дитиною або що цю допомогу не 
призначали.

За умови подання цих документів 
військовослужбовець-батько матиме пра-
во на відпустку із догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку.

«Посадовець органу місцевого 
самоврядування, який працю-
вав на виборній посаді, напри-
кінці 2016 року уклав контракт 

до закінчення особливого періоду. Зро-
зуміло, що його не мають права звіль-
нити. Але чи можна брати іншу людину 
на його місце на час його відсутності? 
Проблема в тому, що посада виборна. 
Якщо можна тимчасово замінити цю 
людину, то як – за контрактом чи по-
трібне рішення ради?»

Якщо посада виборна, наприклад, сек-
ретаря місцевої ради, то, звісно, потрібно 
обирати людину, яка обійме її. Просто під-
писати з кимось контракт на виборну по-
саду не можна.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста граніт науки 

що в імені твоїм

  За матеріалами osvita.ua 
та testportal.gov.ua

Близько 3,4 тисячі волинян 
уже зареєструвалися, аби 
пройти пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання. Основні ж 
екзамени у 2017 році розпочнуться 
вже у травні та триватимуть 
до 16 червня. Про особливості 
незалежного оцінювання 
розповідатимемо далі. 

1 У 2017 році зовнішнє незалежне оціню-
вання з української мови та літератури, іс-

панської, німецької, французької, англійської 
мов та математики відбудеться у травні. Най-
перший екзамен з української мови та літера-
тури, відповідно до затвердженого графіка, 
відбудеться вже 23 травня. ЗНО з інших пред-
метів – історії України, російської мови, біоло-
гії, географії, фізики, хімії – відбуватимуться з 
2 до 16 червня.

2 Реєстрація на пробне ЗНО триває до 31 січ-
ня 2017 року. Зареєструватися для участі в 

пробному зовнішньому незалежному оціню-
ванні можна на сайтах регіональних центрів 
оцінювання якості освіти (для Волині – lvtest.
org.ua). Кожен зареєстрований учасник може 
скласти тести: 1 квітня – з української мови і 
літератури, а 8 квітня – із одного з предметів 
(історії України, математики, біології, геогра-
фії, фізики, хімії, англійської, іспанської, ні-
мецької, російської, французької мов). Участь 
у пробному зовнішньому незалежному оці-
нюванні платна (129 гривень за один тест). 
6 лютого – останній день здійснення оплати.

3 Для входу в пункт пробного ЗНО учасник 
має пред’явити такі документи: паспорт 

або свідоцтво про народження (оригінал) та 
запрошення-перепустку. Це запрошення міс-
титиметься на власній інформаційній сторінці 
учасника тестування.

4 У 2017 році як оцінки за державну під-
сумкову атестацію буде зараховано ре-

зультати тестування з трьох предметів зов-
нішнього незалежного оцінювання. Перший 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ 2017 РОКУ

ЯК НАЗВАТИ ДИТИНУ, АБИ НЕ 
МАТИ ПРОБЛЕМ З ЮРИСТАМИ

обов’язковий предмет для всіх учасників – 
українська мова. Другим обов’язковим пред-
метом учасник може обрати або математику, 
або історію України. Третій предмет – із запро-
понованого переліку дисциплін, з яких буде 
відбуватися тестування 2017 року (математи-
ка, історія України, іспанська, французька, ні-
мецька, російська, англійська мови, біологія, 
географія, фізика, хімія). Для зарахування оці-
нок державної підсумкової атестації можна 
обрати й математику, й історію України. Вибір 
предметів залежить від самого учасника та 
його планів щодо подальшого навчання, але 
аж ніяк не від профілю класу чи школи.

5 У тестах ЗНО 2017 року буде дев’ять видів 
завдань як закритої, так і відкритої форм. 

Завдання відкритої форми включатимуть тес-
ти з української мови та літератури, інозем-
них мов, математики, фізики, хімії та географії. 
У мовних тестах це завдання полягає у напи-
санні власного висловлювання. У тесті з мате-
матики передбачається розв’язування задач. 
Під час оцінювання завдань відкритого типу 
враховуються наступні складові: логічність, 

послідовність, структурованість та зв’язність 
викладу, змістове наповнення. Крім того, для 
мовних тестів враховується грамотність, а 
також лексична, граматична та стилістична 
довершеність. У математиці враховується на-
явність кінцевої правильної відповіді. Цікаво, 
що у відкритому завданні з української мови 
роботу, яка не відповідає темі, або ж яка має 
до сотні слів, оцінюють у нуль балів. 

6 Тест з англійської мови у 2017 році скла-
дається із завдань чотирьох форм: на 

встановлення відповідності, з вибором од-
нієї правильної відповіді, на заповнення 
пропусків у тексті і завдання відкритої фор-
ми з розгорнутою відповіддю. На все про 
все – 120 хвилин. В останньому завданні – 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю – 
учаснику пропонують надати власне вислов-
лювання згідно з запропонованою ситуацією. 
Його буде оцінено відповідно до критеріїв 
«змістове наповнення», «використання лек-
сики», «використання граматики». І якщо хоч 
за одним критерієм учасник отримує 0 балів, 
то в такому випадку вся робота оцінюється в 
0 балів.

7 Обробка бланків відповідей та визначен-
ня результатів ЗНО з української мови і 

літератури, іноземних мов і математики здій-
снюватиметься з 24 травня до 12 червня 2017 
року; обробка бланків відповідей з історії 
України, біології, російської мови триватиме 
з 3 до 14 червня 2017 року; обробка бланків 
відповідей з географії, хімії та фізики відбу-
деться з 13 до 20 червня 2017 року.

8 Оголошення результатів з української 
мови та літератури, іноземних мов та ма-

тематики відбудеться не пізніше, ніж 15 черв-
ня 2017 року; з історії України, біології, росій-
ської мови – не пізніше, як 19 червня 2017 
року; з географії, фізики та хімії – не пізніше, 
ніж 23 червня 2017 року.

9 З дня офіційного оголошення результатів 
розпочнеться розгляд апеляційних заяв.

10 Додаткова сесія ЗНО для учасників, які 
не змогли взяти участь у основній се-

сії тестування з поважних причин, пройде у 
період з 3 до 12 липня 2017 року за окремим 
графіком, який має бути затверджений не піз-
ніше, ніж 28 квітня 2017 року. 

Луцьк

Законодавство 
України визначає, 

що ім’я дитині дають 
за бажанням батьків, 
і жодних обмежень у 
цьому немає. Одні батьки 
використовують класичні 
варіанти, інші хочуть 
бути оригінальними, 
дехто прислухається 
до астрологів чи 
нумерологів, хтось 
називає дітей ім’ям, яке 
відповідає дню іменин. 

Давня добра традиція нашо-
го народу – називати першого 
сина іменем діда, другого – іме-
нем батька. Те саме стосується й 
дівчаток: імена бабусь і матерів 
також на устах. Батьки мають 
пам’ятати, що у виборі імені для 
нащадка сімейні амбіції зайві, ін-
формують у Луцькому міському 
відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного тери-
торіального управління юстиції.

Протягом 2016 року в Луць-
ку зареєстрували 3204 ново-
народжених. Частину із них за-
реєстровано у відділі державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну. Частину, а саме 1096 ново-
народжених, – безпосередньо в 
Луцькому пологовому будинку, 
де проходили пологи. Це дуже 
зручно батькам. Така можливість 
є завдяки пілотному проекту Мі-
ністерства юстиції України з ви-

дачі свідоцтв про народження 
дітей безпосередньо у закладі, 
де відбувалися пологи. Одночас-
но з документами для реєстрації 
народження тут можна подати і 
документи для реєстрації місця 
проживання дитини.

Серед найпоширеніших імен, 
якими називали дівчаток 2016 
року, – Софія, Анастасія, Марія, 
Олександра, Анна, Соломія, Кате-
рина, Вікторія; хлопчиків – Мак-
сим, Марк, Іван, Назар, Тимофій, 
Макар, Матвій, Артем, Владислав.

Останнім часом батьки по-
вертаються до імен, якими нази-
вали в кінці ХІХ – на початку ХХ 
століть: Мефодій, Пилип, Юстин, 
Кирило, Федір, Йосип, Маркіян, 
Платон, Тадей, Захар, Васили-
на, Юстина, Апполінарія. Звісно, 

вони ще рідковживані, але з ча-
сом, напевно, стануть найбільш 
поширеними.

Однак є й інші тенденції у на-
шому суспільстві – бажання запи-
сати ім’я дитини з російським зву-
чанням: Данііл, Нікіта, Філіп, Кірілл, 
Крістіна, Альона, Дмітрій... Не ду-
мають тато з мамою про майбутніх 
внуків, адже по батькові утворю-
ється від імені тата. І будуть бігати 
внучата Кірілловічі, Нікітовічі.

Міграція наших громадян за 
межі України, шлюби українок з 
іноземцями принесли ще одну 
тенденцію – давати ім’я дитині, 
яке відповідало б національним 
традиціям батька-іноземця: Лау-
ра, Періс, Версавія, Баркас, Карім, 
Даніяр, Суджай, Рафаель-Шаміль, 
Ніколь, Айлон, Габріель.

Як свідчить практика, батьки, 
які хочуть уберегти дитину від мож-
ливих труднощів, уникають надто 
рідкісних імен, бо вони приверта-
ють зайву увагу. Не хочуть і вельми 
поширених імен, бо вони не дають 
відчути свою оригінальність, а іме-
на, написання яких не передбачено 
українським правописом, можуть 
створити чимало проблем.

Тому до вибору імені батькам 
слід ставитися дуже відповідаль-
но, щоб не довелося їм самим чи 
їхнім дітям у майбутньому пору-
шувати питання про зміну імені в 
юридичному порядку.

Якщо вже так сталося, то вар-
то знати, що заяви батьків про 
виправлення (зміну) прізвища 
або власного імені дитини в акто-
вому записі про її народження у 
зв’язку з тим, що під час держав-
ної реєстрації народження дитині 
надано прізвище або власне ім’я 
без урахування побажань обох 
або одного з батьків, приймають 
не пізніше, як за один рік із дня 
народження, а заяви про виправ-
лення власного імені дитини у 
зв’язку з тим, що вона фактично 
має власне ім’я, відмінне від за-
значеного в актовому записі про 
її народження, – до досягнення 
нею 14-річного віку. В 14-річному 
віці дитина уже сама, щоправ-
да, за погодженням з батьками, 
може змінити собі ім’я.
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ЖАХИ НОВОБУДОВИ: 
ЛЮДИ НА ТИЖДЕНЬ 
ЛИШИЛИСЯ БЕЗ ВОДИ

«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 соціаль-
но-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.

Мешканці однієї із 
луцьких новобудов 
на Різдвяні свята 

лишилися без води та 
каналізації – в будинку 
замерзли труби. Численні 
дзвінки та звернення 
до забудовника не дали 
жодного результату. Люди 
опинилися сам на сам з 
проблемами. 

ІСТОРІЯ
Почалося все з того, що майже 

десять років тому на вулиці Липин-
ського, 9 почали зводити багато-
поверхівку. Щоправда, будівництво 
затягнулося – одинадцятиповерхів-
ку забудовник здав в експлуатацію 
лише два роки тому. За цей час, 
розповідають мешканці, вони вже 
зневірилися, що отримають своє 
житло. 

Лише на початку 2016-го в но-
вобудову почали потроху переїж-
джати люди. Щоправда, з більш як 
130 квартир досі заселені лишень 
близько 30. 

КОМУНАЛЬНІ ЖАХИ
Жителька будинку пані Наталія 

розповідає, що захват від новенько-
го житла минув швидко – на почат-
ку зими в квартирі жінки «потекла» 
стеля.

«Спочатку думали, що то сусіди 
підтопили, а потім виявилося, що це 
вина забудовника, бо коли зводили 
будинок, то панелі поклали в дощ. 
А як почався опалювальний сезон, 
то в моїй квартирі зі стелі «пішла» 
вода. Ремонт у помешканні новень-
кий, але тепер довелося знову його 
робити», – бідкається Наталія.

Попри те, що будинок здано в 
експлуатацію, забудовник не може 
визначитися із балансоутримувачем 
висотки. Досі одинадцятиповерхів-
ку не передано на баланс жодній 
обслуговувальній організації: ні 
житлово-комунальному підприєм-
ству, ні об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку. Аби 
пришвидшити цей процес, у грудні 
2016 року мешканці створили ОСББ 
«Липинського, 9» та звернулися до 
забудовника, щоб оформити акти 
прийому-передачі новобудови. Та 
за словами голови ОСББ Сергія Ма-
ляренка, забудовник на контакт не 
йде і в розв’язанні проблем меш-
канцям аж ніяк не допомагає. 

«У будинок не переїжджають 
люди, тому що не працюють ліфти – 
на них досі немає документів. Особ-
ливо непереливки сім’ям із дітьми – 
як вони візок і дитину по сходах на 
11-й поверх піднімуть? У забудов-
ника пояснюють, що документи на 
ліфти ще не почали робити, бо у ком-
панії період відпусток. Рік люди жи-
вуть, а документи на ліфти ще не по-
чинали робити! На світло документів 
теж немає – ми рік використовуємо 

електрику, проте за неї не можемо 
заплатити, бо немає рахунків. Ми 
як фізичні особи, мешканці багато-
квартирного будинку, не можемо 
одно осібно укладати договори на 
електропостачання з «Волиньобл-
енерго», для цього потрібна екс-
плуатаційна організація, наприклад, 
ОСББ. Проте ми не можемо отримати 
жодну документацію від забудовни-
ка, аби почати діяльність», – розпо-
відає Сергій Маляренко.

Додає: на 11-му поверсі навіть 
немає лічильників на електроенер-
гію. І прогнозує, що коли надійдуть 
платіжки за світло, то там будуть 
космічні суми, які не кожному меш-
канцю по кишені.

«Ми змушені були сюди переїха-
ти та змиритися з такими умовами. 
Адже орендувати квартиру, коли 
є власна, накладно», – розповідає 
мешканець будинку Сергій Проко-
пенко.

Та найнеприємніший сюрприз 
чекав людей на Різдвяні свята. У 
Святвечір 6 січня, близько 16-ї го-
дини, мешканці однієї з квартир 
поскаржилися голові ОСББ, що в їх-

ньому помешканні немає води. Уже 
пізніше виявилося, що в новобудові 
замерзли труби водопостачання та 
каналізації. 

У своїх бідах люди звинувачу-
ють забудовника, називаючи його 
недобросовісним. Адже, як переко-
нують мешканці, фірма, що зводила 
їхній будинок, – «Завод будівельних 
конструкцій» – мала б виконувати 
гарантійні ремонтні роботи про-
тягом того часу, поки не передасть 
будівлю на баланс ОСББ або ЖКП. 
Проте, за словами людей, забудов-
ник відгукнувся на проблему своїх 
клієнтів лише через тиждень. Люди 
впевнені: системи водопостачання 
та каналізування замерзли через 
будівельні порушення, бо ж труби у 
підвалі неутеплені. 

«Щоб були вода і каналізація, 
ми гріли труби монтажними фена-
ми, дуйками. Не вимикали елек-
троприлади три доби. Аж 13 січня, 
після того, як на зв’язок вийшов 
директор ЗБК, приїхали робітники, 
які за чотири години розморозили 
цілий стояк. Ще раз вони приїхали 
16 січня, – розповідає голова ново-

«У новобудові живе мало людей. 
В одній із квартир були відчинені 
вікна, тому в 25-градусний мороз 
труби й позамерзали», – у телефон-
ній розмові пояснює пан Микола. 
Запевняє: каналізація не могла за-
мерзнути, бо, на його думку, там 
завжди циркулює гаряча вода, яку 
зливають люди, тому впевнений, 
що труби забилися.

«Не раз стикалися з тим, що під 
час ремонтних робіт будівельники 
викидають сміття в каналізаційну 
трубу», – переконаний Микола По-
ліщук.

Журналістам обіцяє, що після 
того, як працівники підприємства 
відгуляють зимові канікули, то 
обов’язково візьмуться за виготов-
лення всіх документів для передачі 
будинку на баланс ОСББ. 

«Щоб передати ліфти, потрібна 
організація, яка візьме на себе від-
повідальність. Зараз, коли створе-
но ОСББ, ми викличемо інспектора 
й передамо ліфти. Щодо електро-
енергії та її оплати, то електроенер-
гія наша. А як людям платити – роз-
беремося. Ніхто не буде брати за це 
з мешканців за промисловими та-
рифами. Уся ситуація надумана», – 
каже Микола Поліщук.

БЕЗСИЛЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО

Як відомо, підприємство «Завод 
будівельних конструкцій» – у про-
цесі банкрутства. Саме з фінансови-
ми труднощами компанії пов’язане 
таке довге будівництво висотки. 
Щоб звести будинок, ЗБК взяв «у 
долю» іншу будівельну фірму – ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536», аби 
ті добудували об’єкт. Тож частина 
мешканців укладали договори не 
із замовником будівництва – ТзОВ 
«Завод будівельних конструкцій», а 
із субпідрядником, виконавцем ро-
біт – «Луцьксантехмонтаж №536».

Заступник голови фракції 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» у Луцькій міській раді, 
юрист за фахом Микита Рабан роз-
повідає, що таку висотку на баланс 
приймають у Києві. Але столичні 
чиновники не в праві перевіряти 
будівлю, лише документи і декла-
рацію. Іншими словами, впливу на 
забудовника вони не мають.

«Якщо в декларації зазначено 
неправдиві відомості, то за це від-
повідає забудовник. Ніхто не приїде 
з Києва чи Луцька перевіряти готов-
ність об’єкта. Таке можливо лише у 
випадку, коли є скарга», – пояснює 
Микита Рабан.

Додає: поки будинок не пере-
дано на баланс жодній обслугову-
вальній структурі, всі гарантійні ро-
боти має виконувати забудовник. Та 
в такій ситуації, коли ЗБК не реагує, 
потрібно звертатися в правоохо-
ронні органи. Ті, своєю чергою, мо-
жуть кваліфікувати бездіяльність та 
халатність забудовника як злочин-
ну бездіяльність і порушити кримі-
нальну справу проти керівника «За-
воду будівельних конструкцій». 

Депутат Луцькради від фракції 
«УКРОП» Тетяна Янчук каже, що ра-
зом із мешканцями вони вже підго-
тували звернення до керівництва 
«Луцьксантехмонтаж №536» та «За-
воду будівельних конструкцій», а 
також до міського голови Миколи 
Романюка. 

«Ми плануємо розробити ме-
ханізм взаємодії лучан і органів ви-
конавчої влади, аби в майбутньому 
люди могли вплинути на недобро-
совісних забудовників», – каже Те-
тяна Янчук.

Наразі мешканці висотки влас-
ними силами розморозили водо-
провідні й каналізаційні труби та 
планують до наступних морозів 
самостійно утеплити комунікації, 
щоб у майбутньому уникнути не-
приємних сюрпризів. Кажуть: у цій 
ситуації змушені покладатися лише 
на себе.

створеного ОСББ Сергій Малярен-
ко. – Проте в першому, другому та 
третьому під’їздах досі є проблема 
з каналізацією. Якби ми були повно-
цінним ОСББ, то могли б владнати 
цю ситуацію, а так ми в підвішеному 
стані – забудовник відмовляється 
нам допомагати».

«Нам довелося самостійно зала-
годжувати проблему з трубами. Бо 
ж коли дзвонили до забудовника, 
пана Леонтія Іванішина, то він труб-
ку не брав», – розповідає мешка-
нець будинку Сергій Прокопенко. 

У ЗАБУДОВНИКА 
ВИННІ ЛЮДИ

Начальник відділу експлуатації 
ТзОВ «Завод будівельних конструк-
цій» Микола Поліщук, до якого та-
кож люди зверталися по допомогу, 
впевнений: у тому, що в будинку за-
мерзли труби, винні самі мешканці.

Люди збирали на житло роками, 
а тепер не знають, як далі бути У підвалі стоїть вода

Труби у підвалі неутеплені

Мешканці створили ОСББ, але налагодити 
діалог із забудовником поки складно Утеплювач не на трубах, а під ними – на підлозі
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страва з історією

Суші – традиційна страва 
японської кухні. Її готують на 

основі рису, обробленого рисовим 
оцтом, та з різноманітними 
морепродуктами й овочами. Суші 
в перекладі –  «маринована риба». 
Їх почали готувати у Південній 
Азії. Спершу вони з’явилися не як 
окрема страва, а як спосіб зберегти 
рибу на довший час. Варений рис 
застосовували для ї ї консервування. 
Очищену та розрізану на невеликі 
шматочки рибу посипали сіллю та 
змішували з рисом. Потім на це все 
накладали кам’яний прес, який за 
кілька днів змінювали накривкою. 

Приблизно у VII столітті через Китай та 
Таїланд про суші дізналися і в Японії. Однак 
традиція їх приготування у Китаї зникла. У 
XVII столітті з’явилися рисові суші з море-
продуктами та овочами, а невдовзі почали 
виготовляти і рисовий оцет, який додавали 
до рису. У XIX столітті кухар Йохей Ханай з 
Токіо вирішив повністю відмовитися від ма-
ринованої риби і подавати її сирою. Таким 
чином процес приготування суші скоро-
тився до кількох хвилин. Страва стала дуже 
популярною. Так з’явилося два способи її 
приготування. Перший отримав назву Кан-
сай – за іменем району міста Осака, інший – 
Едо, адже саме так до 1868 року називало-
ся Токіо. Відкривалися ресторани та кафе, 
в яких пропонували суші, а в магазинах по-
чали продавати спеціально приготовлений 
рис, аби робити суші вдома. Відтоді процес 
приготування цієї страви принципово не 
змінювався, лише з’являлися нові рецепти 
та інгредієнти. 

У 1980-х роках з’явилися суші-рóботи, 
які здатні замінити від кількох десятків 
професійних сушистів. Їх вигадав господар 
суші-бару Мінору Ікісіма в 1977 році. Сотні 
власників закладів захотіли купити таку 
машину. Відтак виникло швидке харчуван-
ня з використанням суші. Продукція стала 
дешевшою, та й якість не постраждала. В 
Америці з метою збереження національних 
традицій японські кухарі створили товари-
ство DC Sushi Society й оголосили 1 листо-
пада днем суші. Тепер у кож-
ному ресторані, який 
входить у товари-
ство, цього 
дня пода-
ють суші за 
однаковою 
ціною.

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ 
НАШВИДКУРУЧ 

• 2 яблука • 2 яйця • 100 г цукру 
• 100 г борошна  • 50 г масла 
• цукрова пудра  • дрібка кориці

Яблука почистити, нарізати дольками. 
Яйця збивати з цукром до утворен-

ня густої піни, змішати з борошном, до-
дати корицю. Форму змастити маслом і 
викласти на неї тісто. Зверху покласти 
яблука. Духовку розігріти до 200°С. Ви-
пікати 30 хвилин. Посипати пудрою. 

ЗАПІКАНКА 
З ПЕЧЕРИЦЯМИ 
ТА КАРТОПЛЕЮ

• 350 г печериць  • 350 г картоплі
• 200 мл молока  • 150 мл сметани
• 1 зубець часнику  • 50 г масла 
• дрібка меленого мускатного горіха
• 300 г готового листкового тіста
• борошно  • плавлений сир 
• спеції за смаком 

Гриби почистити, нарізати смужками 
та підсмажити. Картоплю обібрати, 

зварити у підсоленому молоці з час-
ником та спеціями. З вареної картоплі 
зробити пюре зі сметаною, додати мус-
катний горіх, спеції та змішати з печери-
цями. Листкове тісто покласти у форму, 
змащену маслом. На тісто викласти 
начинку, зверху густо посипати тертим 
плавленим сиром. Випiкати за темпера-
тури 200-220°С. Подавати гарячим.

смакота

ЧИ МОЖНА ЗАРЯДЖАТИ 
ГАДЖЕТИ ВСЮ НІЧ
Більшість власників смартфонів 
залишають пристрій на зарядці 
на всю ніч, аби вранці отримати 
повністю заряджену батарею. 

Експерти Insider Pro переконані, що 
нічна зарядка смартфонів не позначаєть-
ся на телефоні так негативно, як заведено 
вважати. А все тому, що сучасні моделі те-
лефонів обладнані спеціальними чипами, 
які захищають акумулятори від надлиш-
кового струму. Таким чином, будь-який 
збиток від нічної зарядки буде досить не-
значним.

Проблема в тому, що сам процес заряд-
ки погано впливає на батарею смартфона. 
Більшість телефонів оснащені технологією 
прискореного набору ємності. Проте при-
скорена зарядка смартфона негативно 
впливає на термін служби батареї.

Тому експерти радять використо-
вувати менш потужні зарядні пристрої. 
Відповідно, повільна зарядка телефона 
продов жить життя акумулятора.

Експерти впевнені, що в сучасних умо-
вах постійного попиту на нові смартфони 
нічна зарядка не має турбувати більшість 
користувачів.

варто знати

Однією з найпоширеніших проблем, 
з якою зіштовхується господар 

при вирощуванні молодняку свиней, 
є зниження апетиту в поросят. Це 
може свідчити про те, що свиня 
заражена гельмінтами (черв’яки, 
які паразитують в організмі тварин). 
Через це поросята не набирають 
потрібної ваги. 

Покращити апетит свиней допоможе 
насіння гарбуза. Перед застосуванням його 
треба очистити від твердої оболонки, а по-
тім потовкти й приготувати відвар. Для цьо-
го знадобиться 300 г насіння та 1 л води. 
Охолодженим відваром треба напувати тва-
рин. На одну свиню – 200 г за годину до їди. 
Раціон у цей час варто зменшити наполови-
ну. Обов’язково слід своєчасно прибирати і 
спалювати послід, аби не заразити здорових 
тварин.

Проти глистів допомагає відвар кві-

ток пижма: 1 ст. 
ложку на 1 скл. 
окропу. Давно 
використову-
ють у народі 
й такий засіб: 
від шлунка птиці відділяють тонку плівку, ви-
сушують її та подрібнюють. Порошок треба 
зберігати у сухому темному місці. За потреби 
розводити у воді й давати поросятам 1-2 скл. 
до їди. Засіб слід давати до повного одужан-
ня тварини. 

Для профілактики глистів і задля апети-
ту поросятам варто давати щодня по зубцю 
часнику, а також настій зі звіробою, поли-
ну, хмелю, кульбаби, ягід ялівцю, горобини, 
кмину та цибулі ріпчастої.

При сильних проносах із виділенням 
крові допоможе відвар із алтеї, бадану, спо-
ришу, оману, кори дуба (молодого), хвоща 
польового та чистотілу.

МАРИНОВАНА 
РИБА

АБИ КРОЛИЦІ НЕ ЇЛИ КРОЛЕНЯТ

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

Кролівників-початківців 
іноді шокує, коли 
кролематки поїдають 

новонароджених. Це 
трапляється через порушення 
мінерально-вітамінного 
харчування. Аби цього не 
допускати, треба забезпечити і 
самку, і приплід усім потрібним. 
Узимку за 2-3 дні до окролу 
бажано перевірити клітку та за 
потреби допомогти молодим 
самкам утеплити кубло, аби 
кроленята не померзли. 
Дорослі кролиці зазвичай 
роблять це самі.

У перші 20 днів життя малята швидко на-
бирають вагу завдяки великій поживній цін-
ності материнського молока. І якщо при на-
родженні вони важать 40-90 г, то вже через 
шість днів їхня вага подвоюється, а до місяч-
ного віку збільшується приблизно в 10 разів. 
Молоко кролиці не можна замінити жодним 
кормом.

На 11-й день після народження у кроле-
нят відкриваються очі, на 20-й вони вихо-
дять із кубла і поїдають корми, які дають до-
рослим кролям. У цей період треба стежити 
за режимом харчування та меню. Узимку 
зазвичай згодовують пророщене зерно по 
10-20 г на кроленя на добу, а також дають 
антибіотики – біоміцин, тераміцин (до 0,5 
мг). Щоб антибіотики не руйнувалися, їх не 

рекомендовано додавати до гарячих кормів 
або силосу.

Відлучають добре розвинених кроленят 
від матусь у віці 30 днів, а слабких – у 40-50. 
Прийомних кроленят треба обтирати пу-
хом, узятим із чужого кубла, а потім класти 
у випорожнення матки-годувальниці (для 
цього її ненадовго забирають із клітки). Різ-
ниця у віці між рідними й підсадженими під 

матку кроленятами не має перевищувати 
3-4 дні.

Відсадженим кроленятам дають висо-
копоживні та легкозасвоювані корми: гарне 
вітамінне сіно бобових і бобово-злакових 
культур, овес, варену картоплю з додаван-
ням пшеничних висівок і кухонної солі, чер-
вону моркву. До окролу й після нього в кліт-
ках у маток постійно має бути чиста вода.

kroliki.pp.ua

new
pix.ru

Підживлювати кімнатні рослини 
можна цукром. Перед 

поливанням слід розсипати 
1 ч. ложку цукру по 
поверхні ґрунту. Або 
ж напоїти рослину 
солодкою водою: 
0,5 ч. ложки цукру 
на 0,5 скл. води. Під 
час зав’язування 
бутонів квіти 
варто підживлювати 
рициновою олією: 1 ч. ложка на 1 л води.

Корисний для рослин деревний попіл 
(і як пожива, і для профілактики захворю-
вань). Для приготування лужного розчину 
1 ст. ложку попелу треба залити 1 л гарячої 
води і настояти протягом тижня, періодично 
помішувати. Поливати таким розчином квіти 
один раз на 10 днів. Імунітет кімнатних рос-
лин добре підвищує обприскування розчи-
ном аспірину: 1 таблетка на 1 л води. Розве-
дений сік алое теж можна використовувати: 
1 ч. ложку алое розвести в 1,5 л води.

Фікуси рекомендовано раз на місяць по-

мнатні рослини 
Перед 
зсипати  

о 

д 

КАКТУС І ФІКУС 
ЛЮБЛЯТЬ ЦУКОР

У ПОРОСЯТ ГЛИСТИ? 
ДОПОМОЖЕ ЧАСНИК

ливати підсолодженою водою: на 1 л води – 
1 ч. ложка цукру. Листя цих рослин слід про-
тирати молоком. Це надасть їм блиску. 

Фіалкам сподобається таке підживлен-
ня: ампулу вітаміну В12 треба розвести в 1 л 
відстояної води. Підживлювати таким віта-
мінним розчином квіти можна два рази на 
місяць.

Бананову шкірку, багату на калій, магній 
і фосфор, можна використовувати при пе-
ресаджуванні рослин. Поверх дренажного 
шару викласти шар дрібно нарізаної або про-
пущеної через м’ясорубку бананової шкірки, 
засипати її ґрунтом і висадити рослину.

: 1 ст. 
1 скл. 

Давно
ову-
оді 
сіб:

??  ?
ИКИК

kasto.com
.ua

tochka.net

МАРИНОВАНА 
РИБА new

pix.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
liveinternet.ru

суші. Тепер у кож-
орані, який 

овари-

ю 

iveinternet.r.ru.ru..ru..r.ru.rrrurrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Я
Н

•
•

СС 
ОРОРР

zooclub.ru

До окролу й після нього в клітках у 
маток постійно має бути чиста вода

колаж
 ВН
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«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» 
ВИСТУПИТЬ У ЛУЦЬКУ 

У травні 2017 року концертами в 
Україні продовжиться великий 

дворічний «Світовий тур» «Океану 
Ельзи». До його другої частини 
увійшли одинадцять міст України. 
Серед них – і Луцьк.

Концерт в обласному центрі Волині 
відбудеться 23 травня на стадіоні «Аван-
гард», ідеться на офіційній сторінці гурту в 
інтернеті. Квитки можна придбати онлайн 
на сайті kasa.in.ua. Ціна – 200 та 350 грн. 

ВІВТОРОК 31 січня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Піше. Між 
небом і землею» 12.00 
Євробачення 2017. 
Церемонія жеребкування 
13.15, 04.10 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.30 
Театральні сезони 
15.55 Спогади 16.25 
Мистецькі історії 16.40 
Т/с «Анна Піль» 17.30 
Хто в домі хазяїн? 17.50 
М/с «Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Утеодин 
з Майклом Щуром 19.55 
Наші гроші 20.20, 04.35 
Про головне 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Епоха честі» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Т/с «Царівна» 03.20 
Віра. Надія. Любов 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі

04.25, 18.00 Абзац

05.19, 07.09 Kids Time

05.20 М/c «Турбо»

07.10 Т/с «Клініка»

09.20 Київ вдень і вночі

11.25 Серця трьох

14.10 Хто зверху

19.00 Зірки під гіпнозом

22.50 Т/с «Гра Престолів»

01.00 Х/ф «Спуск»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15 «Моя правда »
09.10 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

10.55 Х/ф «Лабіринти 
кохання»

12.45 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»
01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

К1
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 2»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Щасливий 

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

злочину»
02.10 Х/ф «Смертельні 

перегони: Інферно»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 12.10 Правила життя
08.10 Правда життя
09.10, 21.40 Диво-

винаходи
10.10, 17.50 

Найнебезпечніші 
тварини

11.10, 18.50 Дика 
Австралія

13.10 Містична Україна
14.10, 19.50 Секретні 

історії
15.10, 20.50 НЛО з 

минулого
16.00, 23.40 

Смертельний двобій
16.50, 22.40 Загадки 

планети
00.30 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

09.30 «Міняю жінку - 2»
11.00, 12.20, 05.10 

«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.55 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Отже, війна»
22.10, 01.00 «Світ 

навиворіт - 8»
23.15 Х/ф «Шерлок - 4»
02.05 Х/ф «Шерлок - 4». 

«мовою оригіналу»

1+1

05.10, 20.00, 01.15 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

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

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

«Стосується кожного»
23.40, 04.00 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.00 Х/ф «Дике 

кохання»

ІНТЕР

05.10, 04.45 Провокатор
05.55 Дивитись усім!
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.00, 13.20 Х/ф «Вид на 
убивство»

15.05, 16.20, 21.25 Т/с 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.25 Х/ф «Змії на борту 

літака»
01.20 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей

ICTV

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 21.00 Одного 

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

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок. 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 «Дитячий світ»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Варто знати»
13.25 Парад хітів «На Всі 

100»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 Благодійний 

концерт «Сердечний 
уклін»

15.10 Т/ф «Моя Леся 
Українка»

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 «Влада громади»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Час країни»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. 

Підсумок 
(сурдопереклад)

22.45 «Музичний 
проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Джентельмен»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 Малюваки
12.30 Життя в цифрі
13.00 Концерт «MORJ». 

1 ч.
13.45 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30, 03.20 Сад. Город. 

Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

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

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Лорна Дун»
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт «MORJ». 

2 ч.
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Музична історія» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

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 
Паспортний сервіс 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00 
Український корт 09.35 
Чоловічий клуб. Спорт 
10.45 Чоловічий клуб 
11.15 Спорт. Тиждень 
11.50 Орегонський 
путівник 12.20 
Суспільний університет 
13.15 Борхес 14.00 Д/ф 
«Українська революція» 
15.30 Фольк-music 16.40 
Т/с «Анна Піль» 17.30 
Твій дім-2 17.50, 04.10 
Вікно в Америку 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 19.55 Вересень 
20.20, 04.35 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 
Т/с «Царівна» 03.20 
Надвечір’я. Долі 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1» 09.30, 
12.25 «Спеціальний 
випуск. Вечірній квартал» 
12.20 Налаштування 
нових параметрів 
супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування 
транспондера 11766 
H на супутнику Astra 
4A (sirius 4) 12.45 Х/ф 
«Чоловіча інтуїція» 14.50 
«Вечірній квартал» 17.15 
Т/с «Кохання проти долі» 
20.15 Х/ф «Коломбіана» 
22.10 «Світ навиворіт - 8» 
23.10, 02.55 Х/ф «Шерлок: 
Його остання клятва» 
01.00 «Світське життя. 
Новорічний карнавал 2017» 

05.05, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Вузький 
міст»

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

«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»
23.40, 03.45 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.10 Х/ф «Міський 

романс»

05.00 Дивитись усім!

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.50 

Факти

09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.15 Х/ф 

«Людина листопаду»

13.35 Х/ф «Згадати все!»

16.05 Х/ф «Годзила»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «На трьох»

22.25 Свобода слова

00.40 Х/ф «Ніндзя: Тінь 

сльози»

02.10 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.35 Стоп-10

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

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і 

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

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00, 02.50 

Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
08.00 «Волинська 

веселка»
08.30 Мультфільм
09.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Такі красиві люди»

10.30 «Колядує 
«Берегиня»

10.45 «Українська пісня»
11.45 «Дитячий світ»
12.00 Концерт 

Волинського народного 
хору «Щедрик-
щедрівочка»

13.40 «Галерея портретів: 
Василь Стефаник»

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.35 Т/ф «Всеволод 
Нестайко. Родом з 
дитинства»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

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

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»

06.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.45 «Моя правда »
09.40 Х/ф «На мосту»
11.40 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 00.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
22.35 «Давай поговоримо 

про секс 3»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 «Три 
сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє 
життя» 12.00, 01.30 «Орел 
і Решка. Шопінг» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Орел і Решка» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 Х/ф «А ось і вона» 
23.50 Т/с «Сонна Лощина» 
03.00 «Нічне життя» 

03.00, 02.20 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.29 Kids Time
05.45 М/c «Турбо»
07.05 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»
07.30 Х/ф «Останній 

кіногерой»
10.10 Х/ф «12 раундів»
12.20 Х/ф «Хітмен»
14.20 Любов на 

виживання
19.00 Ревізор
21.55 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «Недитяче 

кіно»
02.15 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Події

09.15 Зірковий шлях. 
Новий сезон

11.10 Х/ф «Прикмета на 
щастя»

13.10, 15.30 Т/с «За 
законами воєнного часу»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Щасливий 

квиток»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони: Інферно»
03.20 Зірковий шлях

06.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 12.10 
Правила життя 08.10 
Правда життя 09.10, 
21.40 Диво-винаходи 
10.10 Найнебезпечніші 
тварини 11.10 Хижа 
Арктика 13.10 Містична 
Україна 14.10, 19.50 
Секретні історії 15.10, 
20.50 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 16.00, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Мисливець та жертва 
18.50 Дика Австралія 
00.30 Підроблена історія 
05.30 Бандитський Київ 

ПОНЕДІЛОК 30 січняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.20, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

16.10 Ломастер
16.30 Огляд світових 

подій
17.00 Дружболандія
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентельмен»

АВЕРС 20.00 Т/с «Таємничий 
острів»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15 Т/с «Лорна Дун»
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «MORJ». 

1 ч.
01.45 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Сміливі люди» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Людина листопаду»

11:05

in.ck.ua

Фільм «Смертельні перегони: Інферно»

02:10

uaonlinefi lm
s.com

Фільм «Змії на борту літака»

23:25

gigafi lm
.net

ДЖОННІ ДЕПП СТАВ 
ІКОНОЮ КІНО 

Оголошено результати премії 
People’s Choice Awards серед 

акторів та музикантів. Відтак актор 
Джонні Депп став «Іконою кіно», 
«Улюбленими акторами» – Дженніфер 
Лоуренс та Раян Рейнольдс, 
«Улюбленими екшн-акторами» – 
Роберт Дауні-молодший і Марго Роббі. 

«Улюбленими акторами 
у комедії» стали Кевін Харт і 

Мелісса МакКарті. А стату-
етки «Улюблений драма-
тичний актор» забрали 

Том Хенкс і Блейк Лавлі. 
Серед музикантів від-

значився Джастін Тім-
берлейк. Він переміг 
відразу в двох катего-
ріях – «Улюблений ви-
конавець» і «Улюбле-
на пісня». А от Бритні 

Спірс стала «Улюбле-
ною зіркою у соці-
альних мережах». 
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ТІНА КАРОЛЬ – 
НАРОДНА АРТИСТКА 
УКРАЇНИ

Співачці та тренеру проекту «Голос 
країни-7» Тіні Кароль було надано 

звання Народної артистки України. 

Почесну від-
знаку вручив пре-
зи дент України 
Петро Порошен-
ко. Церемонія 
відбулася у музеї 
Шевченка в Києві. 
Артистка розпо-
віла, що присвя-
тила свою наго-
роду батькам. 

«Я дуже зво-
рушена. Для 
мене це велика 
гордість. Берегти 
українські тради-
ції, об’єдну вати та 

надихати країну – це моя місія. Обіцяю це ро-
бити з усією силою, любов’ю і талантом, яким 
мене наділив Бог», – наголосила співачка. 

СЕРЕДА 1 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.20, 
07.15, 08.20, 15.20, 
22.45, 23.30, 00.15 
Погода 06.25, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00 
Україна на смак 09.25 
Д/ф «Жива ватра» 10.25 
Д/ф «Гуцулка Ксеня» 
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.15 
Наші гроші 14.00 Війна і 
мир 15.30 Світло 16.10 
Путівник прочанина 
16.25 На пам’ять 16.40, 
02.10 Т/с «Анна Піль» 
17.30 Хочу бути 17.50 
М/с «Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф 
«Простір толерантності. 
Батьківщина в серці» 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.35 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 03.40 
Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.29, 07.03 Kids Time

05.30 М/c «Турбо»

07.05 Т/с «Клініка»

09.45 Київ вдень і вночі

11.40 Серця трьох

14.05 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху

22.55 Т/с «Гра Престолів»

01.10 Х/ф «Спуск 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.15 «Моя правда »

10.15 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

К1
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30, 04.30 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 2»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Щасливий 

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

злочину»
03.40 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 12.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 21.40 
Диво-винаходи 10.10 
Мисливець та жертва 
11.10, 18.50 Дика 
Австралія 13.10 Містична 
Україна 14.10, 19.50 
Секретні історії 15.10, 
20.50 НЛО з минулого 
(Давні прибульці) 16.00, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 17.50 
Найнебезпечніші 
тварини 00.30 Брама 
часу 

МЕГА

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

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

09.30 «Міняю жінку - 2»
11.00, 12.20, 05.15 

«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.50 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Ва-банк»
22.00, 01.10 «Світ 

навиворіт - 8»
23.15 Х/ф «Шерлок - 4»
02.15 Х/ф «Шерлок - 4». 

«мовою оригіналу»

05.00, 20.00, 01.15 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

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

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

«Стосується кожного»
23.40, 03.40 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.05 Х/ф «Камінна 

душа»

1+1 ІНТЕР

05.30 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
11.40, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

13.05 Х/ф «Змії на борту 
літака»

15.05, 16.20, 21.25 Т/с 
«На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.00 Х/ф «Утікач»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»
02.55 Стоп-10
04.10 Студія Вашингтон
04.35 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі - 
винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-
селянка

13.25, 14.30, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Дитячий світ»
10.20 «Кошик творчих 

ідей»
10.35 «Народна 

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.25 Т/ц «Роки і долі» 

(Г.Харів)
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Мультсеріал 

«Школа нових казок»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Парад хітів «На Всі 

100»
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/ф «На хвилях 

радіо «Луцьк»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

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

острів»
14.30 Настав час
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Бутік TV
16.00 Док. фільм 

«Вільний Китай»

АВЕРС 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 «Джентельмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Податковий вісник
22.15 Т/с «Сімейне 

свято»
23.00 Док. фільм «Наш 

чудовий Всесвіт»
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Різдвяний концерт 

«Кантабіле»
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Два бійці» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

ЧЕТВЕР 2 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.20, 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 
09.25 Х/ф «Нортенгерське 
абатство» 11.05 Д/ф 
«Промені темного 
простору» 11.40 
Орегонський путівник 
12.10 Суспільний 
університет 12.40, 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 13.15 Слідство. 
Інфо 14.00 Д/ф «Василь 
Стус. Феномен суток» 
15.30, 03.40 Надвечір’я. 
Долі 16.25 На пам’ять 
16.40, 02.10 Т/с «Анна 
Піль» 17.30 Школа 
Мері Поппінс 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Борхес 
19.55 «Схеми» 20.20, 
04.35 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
22.35 Обличчя війни 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Служба 
розшуку дітей

03.05 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.23, 07.03 Kids Time
05.25 М/c «Турбо»
07.05 Т/с «Клініка»
09.50 Київ вдень і вночі
11.50 Серця трьох
14.00 Хто зверху
19.00 Зірки під гіпнозом
22.40 Т/с «Гра Престолів»
00.50 Х/ф «Померти 

молодим»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Моя правда »

09.40 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 00.40 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

К1
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30, 04.30 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 2»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Щасливий 

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

злочину»
03.40 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 12.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 21.40 Диво-
винаходи 10.10, 17.50 
Найнебезпечніші тварини 
11.10, 18.50 Дика 
Австралія 13.10 Містична 
Україна 14.10, 19.50 
Секретні історії 15.10 
Долоня: код майбутнього 
16.00, 23.40 Смертельний 
двобій 16.50, 22.40 
Загадки планети 20.50 
Знамення у небі 00.30 
Потойбіччя. Сни 01.30 
Ліліпути 02.10 Органи на 
експорт 03.00 Єврорабині 
03.50 Професія - альфонс

МЕГА

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

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

09.30 «Міняю жінку - 2»
11.00, 12.20, 05.05 

«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.55 «Хочу у ВІА Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 Х/ф «Я, робот»
22.20 Х/ф «Шерлок - 4»
00.15 Х/ф «Шерлок. 

Бридка наречена»
02.00 Х/ф «Шерлок - 4». 

«мовою оригіналу»

05.00, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

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

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

«Стосується кожного»
23.40, 03.40 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
02.05 Х/ф «Захар 

Беркут»

1+1 ІНТЕР

05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Х/ф «Втікач»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с 

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

закону»
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.25 Стоп-10
04.05 Служба розшуку 

дітей
04.10 Студія Вашингтон
04.40 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 18.55 Панянка-

селянка
13.25, 14.30, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
17.50, 23.00 Розсміши 

коміка
20.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 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»
13.30 Т/ц «Роки і долі» 

(хор «Подвиг»)
14.00 Т/ф «Мелодія 

величі»
14.55 Т/ф «За чотири 

секунди до зими»
15.30 Т/ф «Так 

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.10 «Визволення 

Волині 1944-го»
18.35 «Співає Валерій 

Маренич»
18.55 Служба розшуку 

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

Холмського роду»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45 М/с «Ієсодо»
08.35 Податковий вісник
09.00 Т/с «Джентельмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про добро»
13.00 Різдвяний концерт 

«Кантабіле»
14.00 Т/с «Таємничий 

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

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Т/с «Сімейне свято»
23.00 Програма «Життя 

після смерті». 1 ч.
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт BREVIS
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Серця чотирьох» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ВАНЕССА ПАРАДІ – У СТРІЧЦІ 
ПРО ВІЙНУ НА ДОНБАСІ

Французька акторка Ванесса 
Параді зніматиметься у фільмі 

«Іній» литовського режисера 
Шарунаса Бартаса, який розповідає 
про конфлікт на сході України.

За сюжетом, молодому литовському 
хлопцю Рокасу одного дня випадає несподі-
вана можливість побувати в Україні та поба-
чити справжню окупацію і війну. До України 
він прибуває разом із гуманітарним конво-
єм, який прямує з Литви, та знайомиться тут 
із двома військовими журналістами. Ванесса 
Параді грає журналістку, а в ролі Ро-
каса знявся молодий театральний 
актор Мантас Янчаускас. Також у 
фільмі грає поляк Анджей Хира, 
відомий за стрічкою «Катинь» 
Анджея Вайди.

Знімання «Інею» розпочали-
ся у грудні 2016 року. Вони від-
булися на межі з окупованим 
Кримом. Стрічка є спільним 
виробництвом Франції, 
Лит  ви, України та Польщі.

у світі кіно

Фільм «Утікач»

Фільм «Померти молодим»

Фільм «Я, робот»

Фільм «Шерлок - 4»

23:00

00:50

20:15

23:15
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ДОБРО У СЕРЦІ КОЛИ ТИ НЕ САМ НА САМ ЗІ 
СВОЇМ ГОРЕМ, ВОНО ПЕРЕСТАЄ 
БУТИ ВАЖКОЮ НОШЕЮ

Вони часто залишаються 
наодинці зі своїми 

проблемами. У когось немає 
рідних, про когось сім’я 
забула, дехто з них не має не 
лише засобів для існування, 
але й домівки. Важко повірити, 
що у ХХІ столітті є люди, які не 
мають що їсти. Та, на жаль, така 
правда сьогодення. 

Люди непростої долі – так 
можна назвати тих, хто щоден-
но вдається до послуг Луцького 
міського територіального центру 
соціального обслуговування. Це 
люди старшого віку, особи, стар-
ші за 18 років, які мають групу 
інвалідності, переселенці, сім’ї 
учасників бойових дій, безхать-
ки, які мають потребу в тій чи тій 
допомозі. П’ять днів на тиждень 
близько сот ні знедолених людей 
різного віку та статусу отримують 
безплатні обіди у терцентрі, що на 
Данила Галицького, 18 у Луцьку.

– Сьогодні в нас капусняк, ва-
рена вермішель, шніцель, салат з 
буряка та компот, – перераховує 
меню кухар із тридцятилітнім ста-
жем Галина Сидорук. 

Щодня два кухарі територі-
ального центру варять 50-літрову 
каструлю першої страви, 30 літрів 
компоту чи чаю. Для людей, які 
приходять сюди на обід, це не лише 
можливість смачно поїсти, а й по-
спілкуватися з тими, хто має таку 
саму долю. А тим, кому здоров’я не 
дозволяє самостійно прийти, соці-
альні працівники приносять обід 
додому.

ЗА КОШТИ ФОНДУ 
ДОДАТКОВО 
ХАРЧУВАЛИСЯ ПОНАД 
ДВІ ТИСЯЧІ ОСІБ

Хай як прикро це звучить, про-
те з кожним роком кількість під -
   о пічних Луцького територіального 
центру зростає. За 22 роки його ді-
яльності розширився і спектр по-
слуг, якими можуть скористатися 
соціально незахищені верстви на-
селення.

– Людина, яка приходить до 
нас, може не лише пообідати, а й 
скористатися перукарськими по-
слугами, помитися, випрати білиз-
ну, відвідати кімнату дарованих 
речей, позайматися на тренаже-
рах, пройти фізпроцедури. За 2016 
рік ми надали понад 300 тисяч та-
ких послуг, – каже керівник цен-
тру Галина Шатецька. – Близько 
70 осіб харчується за кошти з місь-
кого бюджету. Завдяки програмі 
«З добром у серці» Фонду «Тільки 
разом» ми маємо можливість до-
датково харчувати ще 50 людей. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» співпрацює з Луцьким тери-
торіальним центром з 2013 року. 

За цей час за кошти Фонду додат-
ково харчувалися понад дві тисячі 
осіб. Крім цього, Фонд допомагав 
забезпечувати людей, які опини-
лися в скрутних життєвих обста-
винах, засобами особистої гігієни.

– Разом з тим, завдяки Фон-
ду в установі відремонтовано та 
обладнано кімнату для миття по-
суду. Придбано медичну техніку 
для фізіотерапевтичного кабінету 
та нове обладнання на кухню: по-
бутову газову плиту, електрожа-
ровню, холодильники, посуд. Для 
того щоб комфортніше було на-
шим працівникам, на кухні вста-
новили кондиціонер. У 2016 році 
з допомогою Фонду відремонто-
вано санітарну кімнату, якою мо-
жуть скористатися не лише ті, хто 
займається в тренажерному залі, а 
й наші підопічні, які проживають 
у приватному секторі й не мають 
відповідних вигод, – розповідає 
Галина Шатецька. 

«ТАКОГО СОЛОДКОГО 
ЧАЮ Я ЩЕ НЕ ПИЛА»

– То єдиний заклад, куди нам 
можна звернутися. Самі знаєте, 
яка ситуація зараз в Україні... Тут 
чудовий персонал, завжди смачна 
їжа, – каже сивокоса відвідувачка 
центру Надія Василівна.

Доля ще однієї підопічної тер-
центру Євгенії Порубової склалася 
так, що жінка, втікаючи від війни, 
змушена була шукати притулку за 
тисячі кілометрів від дому. Пані 
Євгенія приїхала до Луцька з Вуг-
легірська, що за вісім кілометрів 
від Дебальцевого Донецької об-
ласті. Її рідне місто обстріляли 
бойовики, будинок, у якому про-
живала нині вимушена переселен-
ка, зруйновано. Жінка з лежачим 
чоловіком приїхала до Луцька. 

Волинь – не чужа для пані Єв-
генії, адже її чоловік родом звідси, 
проте родини тут не залишилося. 

Жінка доглядала за чоловіком у 
Луцькому геріатричному пансіо-
наті. Коли він помер, жила то в 
одних знайомих, то в інших. Зараз 
вимушена переселенка знайшла 
прихисток у церкві «Фіміам», а 
обідає в терцентрі. Каже: все, що 
тут готують, – до смаку. Свого 
часу Євгенія Порубова працювала 
кореспондентом. Писала на віль-
ні теми, здебільшого про людські 
долі. За останні роки їй самій до-
велося пережити стільки, що мож-
на видавати книгу.

– Дуже хочу повернутися 
додому. Набридло бомжувати... 
Там зараз ремонтують наш бу-
динок. Кажуть, що зробили дах, 
фундамент, – ділиться наболі-
лим жінка. 

Зі словами вдячності відгуку-
ється про роботу територіально-
го центру і пенсіонерка, інвалід ІІ 
групи Валентина Омельчук: 

– Яке воно все смачне... А чаю 

такого солодкого я ще не пила. І в 
швейній майстерні була, і ножиці 
тут гострила, і годинника ремон-
тувала. Тут так душевно ставлять-
ся до людей, аж тепліше на серці 
стає. 

Жінка обідає в територіально-
му центрі віднедавна. Проте з ро-
ботою установи знайома – 10 ро-
ків тут пропрацювала соціальним 
працівником.

Узимку на базі територіаль-
ного центру діє пункт обігріву 
(який функціонує за температури 
10 і більше градусів морозу). Тут 
завжди знайдуться гарячий чай 
і шматок хліба для безхатченків, 
яким ніде зігрітися. Працівники 
центру постійно намагаються під-
тримати та допомогти тим, хто 
цього потребує. Адже коли ти не 
сам на сам зі своїм горем, воно пе-
рестає бути важкою ношею.

Ірина ЮЗВА

Щодня кухарі готують обід для близько ста людей
Для відвідувачів це можливість не лише
смачно поїсти, а й поспілкуватися

Обіди у терцентрі смачні та поживні
Керівник Луцького територіального 
центру Галина Шатецька
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ РАЗОМ ЛЕГШЕ ВТІЛЮВАТИ 
ПЛАНИ У ЖИТТЯ За період діяльності любомльського 

представництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» спільно з громадою 
реалізовано 17 проектів на суму 
понад 300 тисяч гривень. З них більш 
як 185 тисяч – кошти Фонду.  Серед 
реалізованих справ – оновлення 
матеріальної бази навчальних 
закладів району, реконструкція 
сільських шкільних убиралень, 
забезпечення обладнанням медичних 
установ та інші проекти, спрямовані 
на покращення життя людей.

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

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

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС
СИЛА ГРОМАДИ

Такі приємні 
зміни бачать у 
своїх під’їздах 
мешканці луцької 
багатоповерхівки, 
що на вулиці 
Ковельській, 9. 
Відколи вони 
створили ОСББ, у 
їхньому помешканні 
відбулося багато 
позитивних змін.

У 2016 році Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» розширив діяльність 

та вийшов на обласний рівень. У 
кожному районному центрі Волині 
та в місті Нововолинську відкрилися 
представництва Фонду. Вони стали 
своєрідними майданчиками для 
предметної розмови щодо проектів та 
ініціатив громади. За період діяльності 
представництв волинянам спільно 
з Фондом вдалося втілити у життя 
кількасот проектів. Результатами успішної 
співпраці може поділитися Любомльська 
загальноосвітня школа №3, яка вже 
реалізувала два проекти, спрямовані на 
покращення навчального процесу. 

Любомльська школа №3 – найбільша 
в районі. Тут навчається понад 500 дітей. 
Наступного року освітній заклад відзна-
чатиме тридцятиліття. Оскільки бюджетне 
фінансування навчальних закладів лишає 
бажати кращого, то й не дивно, що проблем 
у школі багато. Дах потребує ремонту, вікна, 
труби й котел – заміни, більшість меблів 
уже зносилися та не відповідають вимогам. 
Адміністрація навчального закладу й бать-
ки шукають різні способи, щоб покращити 
навчальний процес у школі. 

Восени ініціативна група батьків оди-
надцятикласників спільно з Фондом реалі-
зувала проект із заміни дерев’яних вікон у 
класі, де навчаються діти. Оцінивши перева-
ги такої співпраці, батьки шестикласників і 
собі вирішили звернутися у представництво 
Фонду по допомогу. Основною проблемою 
класу були незручні парти та стільці, що є 
ровесниками школи. 

– Моя парта була велика і незручна, не 
було куди повісити сумку, а ще вона була 
помальована, – пригадує Данило Сацюк, 
який у майбутньому хоче стати депутатом. 

Не відповідали зросту учнів і стільці. 
Діти кажуть, що боялися сидіти на них, 
адже вони могли в будь-який час розвали-
тися. Дехто з батьків приносив стільця з 
дому, аби дитині було зручніше. 

Спільна справа не лише покращила 
навчальний процес шестикласників, а й 
об’єднала батьків. Ні адміністрація школи, 
ні мами з татами не збираються зупиня-
тися на досягнутому. У планах – придбати 
музичну апаратуру та облаштувати у школі 
світлицю.

Керівник любомльського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Лариса Солом’янюк зазначає, що громада у 
районі активна та ініціативна.

– Спільно з жителями району нам уже 
вдалося підтримати 17 проектів, загальна 
вартість яких – понад 300 тис. грн. Усі вони 
різноманітні. Це встановлення дитячих 
майданчиків, оновлення матеріальної бази 
навчальних закладів, співпраця з медич-
ними установами тощо. Увагу в роботі ми 
акцентуємо на співпраці з громадами, що 
знають, яка проблема для них є першочер-
говою. У кожному населеному пункті зна-
йдеться ініціативна людина, яка є рушієм, 
підштовхує громаду йти уперед, – резюмує 
Лариса Солом’янюк. 

На часі в любомльського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
реалізація нових проектів, спрямованих на 
благо району. 

Ірина ЮЗВА

Можливо, коли Данилко втілить у жит-
тя амбіції і стане депутатом, то подбає про 
свою школу, та поки покращувати умови 
навчання своїх дітей взялися батьки. 

– Ми зібрали потрібні документи, на-
писали проект. Хоч і важко було, але  всі 
батьки здали гроші, адже це на благо наших 
дітей, – розповідає одна з учасниць ініці-
ативної групи Галина Дичко. – Велике спа-

сибі Ларисі Солом’янюк, керівнику пред-
ставництва Фонду, яка консультувала нас та 
допомагала реалізовувати проект.

Батьки промоніторили ринок, порівня-
ли ціни та знайшли економний варіант. На 
умовах співфінансування було придбано 12 
комплектів стільців та парт. Нові меблі слу-
житимуть дітям до закінчення школи, оскіль-
ки парти регулюються під зріст дитини.

– ОСББ «Братський міст» активно діє 
з травня минулого року. Разом із правом 
на управління будинком жек передав нам 
чимало задавнених проблем. Зокрема, ді-
рявий дах, старі комунікації та електро-
проводку, – каже голова ОСББ Віталій 
Гуменюк. 

До зими жильці власними зусиллями 
підлатали дах. А тоді вирішили утеплити 
під’їзди, замінивши старі вікна на енер-
гозберігальні. 

– Наш будинок здали в експлуатацію 
на початку 70-х років минулого століття. 
У квартирах люди поступово оновили вік-
на, а в під’їздах гуляв вітер. У сильні мо-
рози стіни вкривалися інеєм, бо дерев’яні 
рами прогнили. Щілини конопатили, за-
клеювали, однак вони все одно пропуска-
ли холод, – розповідає мешканець будин-
ку Валентин Гладишевський. – А тепер у 
наших під’їздах на підвіконнях цвітуть 
вазони.   

За словами Віталія Гуменюка, ідею за-
мінити вікна у місцях загального корис-
тування люди сприйняли спочатку насто-
рожено. Думали, доведеться викроювати 
гроші з сімейних бюджетів. Однак під’їзди 

утеплили на умовах співфінансування 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Частка громади – це кошти, які жильці 
здають ОСББ на утримання будинків. 

– Про переваги ОСББ ми дізналися 
в Офісі розвитку кварталу, що на вулиці 
Кондзелевича. Ходили на зустрічі, контак-
тували з іншими головами ОСББ. Люди 
переконалися, що жеки неефективні. На 
прикладі свого будинку бачимо, що деся-
тиліттями вони нічого не робили. Ство-
ривши ОСББ, ми за неповний рік вико-
нали великий шматок роботи. Усі жильці 
задоволені, – каже Віталій Гуменюк.  

Керівник Офісу розвитку кварталу, що 
на вулиці Кондзелевича, Олена Оліфіро-
вич відзначає: на початку минулого року 
жильцям будинку розповіли про проект 
сприяння розвитку ОСББ. І вже у травні 
вони створили ОСББ «Братський міст». 
Мешканці зрозуміли, що тепер вони само-
стійно управляють спільним майном і роз-
поряджаються своїми коштами. Це дуже 
важливо в умовах сьогодення, коли зрос-
тають ціни на енергоносії. ОСББ дозволяє  
економити й оптимізувати витрати. 

– Моя родина мешкає у цьому будинку 

з 1998 року. Відколи створили ОСББ, бачи-
мо лише позитивні зміни. Самі господарю-
ємо, самі контролюємо кошти. Власними 
зусиллями відремонтували дах, плануємо 
замінити щитову, яка не розрахована на 
таку кількість електроприладів. І що цікаво, 
коли створювали ОСББ, старші люди пере-
конували молодших. Тепер ми зрозуміли, 
що не варто боятися змін, треба рухатися 
вперед, – упевнилася мешканка будинку 
Юлія Петрюк. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

На теплих підвіконнях затишно квітам

Нові меблі служитимуть дітям 
до закінчення школи

Дружні шестикласники

Тепер у під’їздах будинку 
нема протягів
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СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ АМАТОРІВДЛЯ СІЛЬСЬКИХ АМАТОРІВ

Співочі колективи з села 
Луковичі відомі далеко за 
межами Іваничівського 
району. Сільські аматори не 
раз завойовували призові 
місця на змаганнях зі співочої 
майстерності. Зокрема, школярі 
стали переможцями обласного 
конкурсу «Срібні дзвіночки» в 
Ковелі. Чоловічий вокальний 
гурт «Хортиця» постійно 
виступає на районній сцені, бере 
участь у благодійних концертах, 
сільських урочистостях та 
святкуваннях.

Неабияка гордість Луковичів – са-
модіяльний аматорський театр «Бать-
ківська хата», створений при місцевій 
школі. Актори – учні та їхні батьки. У 
творчому доробку теат ру налічуєть-
ся низка повномасштабних вистав та 
змістовних театральних дійств. 

Також у школі діє відеостудія, а юні 
режисери увійшли до десятки найкра-
щих в Україні за підсумками всеукраїн-
ського конкурсу «Різдвяна казка», орга-
нізованого каналом «1+1».

Для подальшого розвитку своїх 
талантів луковичівські аматори потре-
бували нового якісного музичного об-
ладнання. Від імені ініціативної групи 
села до представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» в Іваничівсько-
му районі звернувся депутат район-
ної ради Роман Мельничук  (фракція 
«УКРОП»). Згідно з проектом, для по-
треб місцевого будинку культури на 
умовах співфінансування запланували 
придбати  сучасний підсилювач та во-
кальні мікрофони. 

Завдяки небайдужій громаді та 
підтримці Фонду сільські аматори 
таки отримали сучасну музичну апа-
ратуру. 

Багатим на талановитих людей є 
також село Біличі. При місцевому за-
кладі культури діють дорослий та дитя-
чий фольклорні колективи,  театральні 
гуртки. А до свят у клубі проводять 
тематичні вечори. Дорослий ансамбль 
«Вербиченька» та дитячі «Посмішка» 
й «Калинонька» мають багато україн-
ських пісень у репертуарі. 

– У громади села є величезний по-
тенціал та бажання розвиватися. Але 
нам бракувало якісного музичного об-
ладнання, – каже  завідувачка клубу 
Надія Пашко. – Саме тому громада і 
звернулася по допомогу в Іваничівське 
представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами голови ініціативної гру-
пи Вікторії Сливки, велику підтримку 
їм надали саме у Фонді. Роз’яснили, як 
писати проект, постійно консульту-
вали. 

– Якщо громада має конкретну 
ідею, може сміливо звертатися у пред-
ставництво Фонду. Там завжди підтри-
мають і підкажуть, – запевняє Вікторія 
Сливка.

Тепер у Біличівському клубі вирує 
життя: дітки поспішають на гуртки, до-
рослі – на репетиції, а молодь – на дис-
котеки.   

Оксана ХВЕДЧЕНЯ   

Омріяний подарунок отримав клуб села Біличі

Аматори з села Луковичі

СВІТ СТАЄ ДОБРІШИМ, КОЛИ МАЛЮЮТЬ ДІТИСВІТ СТАЄ ДОБРІШИМ, КОЛИ МАЛЮЮТЬ ДІТИ
ІМПРЕЗА

19 січня в Арт-галереї, 
що на другому поверсі 

центрального універмагу 
Луцька, відбулося відкриття 
виставки дитячих робіт 
мистецької студії «Соняшник». 
Гості дійства, яке влаштували 
у рамках програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», також 
насолодилися виконанням 
колядок, почастувалися кутею 
та медівниками.

Зауважимо, що ця вистав-
ка – особлива. Роботи юних ху-
дожників розташовані поряд із 
олійними полотнами відомої во-
линської мисткині Оксани Ядчук-
Мачинської. 

– Я рада привітати вихованців 
мистецької студії «Соняшник» із 
цією приємною подією. Мені по-
добається наша спільна виставка, 
я насолоджуюся їхніми роботами. 
Бажаю, щоб ви й надалі підтри-
мували в собі цю творчу іскорку. 
Божої милості вам! – побажала 
юним колегам Оксана Ядчук-
Мачинська. 

Ідея організувати спільну ви-
ставку належить керівнику студії 
«Соняшник» та її ідейному на-
тхненнику Ларисі Чубай. 

– Дітям дуже хочеться побачи-
ти свої роботи на стінах галереї, 
поряд із полотнами іменитих ху-
дожників. Ми звернулися з цією 
ідеєю у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і отримали розуміння та 
підтримку, – каже Лариса Чубай. 
– Наші вихованці з трирічного 

віку займаються не лише обра-
зотворчим мистецтвом, а й у літе-
ратурній та художній студіях, на 
стадії становлення – театральна 
студія. Дітки дуже талановиті, про 

це свідчать їхні роботи.  Дуже дя-
кую Фонду, який допоміг мораль-
но, матеріально й інформаційно. 
Без його підтримки ми не змогли 
б цього зробити.  

На виставці юні митці пред-
ставили частину творчого дороб-
ку від Миколая до Водохреща. Ко-
жен художник по-своєму зобразив 
Миколая, учасників Різдвяного 
вертепу, ангеликів, яскравих пів-
нів та зимові пейзажі.    

– Ваші діти талановиті. Їхні 
роботи надзвичайно дивовижні, 
світлі та щирі. Це дуже непросто – 
передати частинку своєї душі на 
аркуші паперу. Бажаємо, щоб юні 
художники розвивали свої та-
ланти і з часом організовували в 
цій Арт-галереї персональні ви-
ставки, – побажав менеджер у со-
ціальній сфері Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько. 

– Щиро дякую талановитим 
дітям за позитивні емоції та твор-
чість, яку вони нам подарували. 
Їхні роботи несуть теплоту й щи-
рість, те, що дорослі з часом втра-

чають. Світ стає добрішим, коли 
малюють діти. Дякую педагогам, 
які мають здібності їх навчити. 
Особлива подяка – батькам, які 
творять майбутнє своїх дітей. 
Вони не будуть байдужими, шу-
катимуть свій шлях у житті і знай-
дуть його, – зазначив менеджер 
Фонду Борис Смаль.

За словами Лариси Чубай, 
мистецька студія «Соняшник» 
уже має позитивний досвід 
співпраці з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». За його підтрим-
ки вихованці студії проводили 
флешмоб «Голуб миру» на Теат-
ральному майдані, брали участь 
у конкурсі «Моя новорічна мрія» 
й отримали солідні творчі призи. 
Учасники студії вдячні за це Фон-
ду і сподіваються на подальшу 
співпрацю. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Колядують юні театрали

Вітальне слово від Оксани Ядчук-Мачинської

Роботи вихованців мистецької студії «Соняшник»
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ЗДОРОВІ ДІТИ – МІЦНА ДЕРЖАВА

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРОМАДІ У 
ПРИВІТНОМУ ВІДНОВИВ РОБОТУ СПОРТЗАЛ

Максимально залучити 
дітей до занять спортом, 

організувати дозвілля 
школярів, розвивати їхні 
фізичні здібності – це 
основні завдання дитячих 
спортивних шкіл. Проте через 
значне недофінансування 
зазвичай у закладах бракує 
найнеобхіднішого обладнання 
та інвентарю. Для покращення 
матеріальної бази у 2016 
році ДЮСШ Волині отримали 
спортивний інвентар 
та обладнання. Проект 
реалізовували в рамках 
програми Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Волинь 
спортивна».

ФУТБОЛЬНА ФОРМА 
ТА М’ЯЧІ ДЛЯ 
ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ ДЮСШ

У Любомльській ДЮСШ функ-
ціонує чотири відділення: легкої 
атлетики, футболу, баскетболу та 
дзюдо. Всього у спортивній школі 
тренується близько 380 дітей. Олег 
Максимович, який 10 років очолює 
районну ДЮСШ, каже: попри те, 
що немає достатніх умов для тре-
нувань (приміщення школи старе, 
будівля має статус пам’ятки архі-
тектури), школа досягла чималих 
успіхів. Найбільш розвинене відді-
лення дзюдо. Загалом із цього виду 
спорту ДЮСШ здобула 21 медаль 
на чемпіонатах України у різних 
вікових групах. Гордість школи та 
приклад для наслідування – дзюдо-
їстка Ганна Кухарук, яка 2016 року 
на чемпіонаті світу у своїй віковій 
категорії посіла третє місце. 

Тренер-викладач Любомльської 
ДЮСШ Іван Гомза навчає футболь-
ної майстерності і дітей, і дорослих. 
Каже: перспектива футболу в райо-
ні є, лише у самому Любомлі 60 ді-
тей займаються цим видом спорту. 

– Для того щоб діти розвива-
лися, потрібне відповідне облад-
нання. Ми звернулися у Фонд, і 
нам пішли назустріч. Тепер маємо 
нову форму та м’ячі. Це – великий 
плюс для розвитку дітей, – зазначає 

Іван Гомза. – Звичайно, всі не ста-
нуть професійними спортсменами. 
Найголовніше, щоб вони були ви-
хованими людьми та знайшли себе 
в житті.

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКІ 
БОКСЕРИ ОТРИМАЛИ 
НОВІ РУКАВИЦІ

Володимир-Волинська районна 
ДЮСШ спеціалізується на таких 
видах спорту, як баскетбол, бокс, 
футбол. Найбільших результатів 
досягають вихованці з боксу. Лише 
торік підготували п’ятьох кандида-
тів у майстри спорту. На останньо-
му чемпіонаті України з боксу, що 
відбувався в Івано-Франківську, 
вихованка Володимир-Волинської 
районної ДЮСШ Марія Любух ста-
ла беззаперечним переможцем у 
ваговій категорії до 60 кг, вигравши 
всі бої технічним нокаутом. 

Директор Володимир-Во линсь-
кої районної ДЮСШ Володимир 
Гнатюк зазначає, що групи завжди 
переповнені. На тренування доїж-
джають діти з сусідніх сіл. 

Володимир Борис, тренер Во-
ло димир-Волинської районної 
ДЮСШ, придивляється до здібних 
учнів на уроках фізкультури, адже 
працює вчителем у школі. Каже: 
діти самі виявляють ініціативу.

– Що більше тренуєшся, то кра-
щий результат. Цю формулу знають 
усі, – запевняє Володимир Борис. 

Наприкінці 2016 року пред-
ставники Фонду презентували для 

Наприкінці минулого року в 
селі Привітне Локачинського 
району після багатолітньої 
перерви відновив роботу 
оновлений шкільний спортзал. 

Тепер у теплому і яскравому 
залі залюбки тренуються не лише 
учні, а й усі шанувальники спорту, 
які живуть у Привітному. А таких в 
селі чимало. Адже з 2005 року юні 
привітненці успішно брали участь 
у всеукраїнських спортивних зма-
ганнях, захищаючи честь області. 
Призери тих років не полишають 
спортивних занять досі. Нині в 
оновленому шкільному спортзалі 
систематично тренуються 63 учні 
районної ДЮСШ. 

– Школа введена в експлуатацію 
в 1967 році. Відтоді у приміщенні не 
робили капітального ремонту, лише 
косметичні. Найбільше потерпав 
спортзал, у якому прогнила підло-
га і протікав дах. А молодь хоче за-
йматися спортом, особливо взимку. 
Наші учні перемагали у районних 
турнірах із футболу та волейболу. 
Тому, коли громада вирішила відре-
монтувати шкільний спортзал, нам 

долучилися і батьки, і підприємці, 
і випускники школи, які не прожи-
вають у Привітному. 

П’ятикласниця Настя Сахарчук 
любить уроки фізкультури. Каже, 
в оновленому спортзалі набагато 
приємніше займатися спортом. Те-
пер частіше можна грати у волей-
бол, проводити веселі старти. Адже 
раніше в холодну пору року на уро-
ках фізкультури школярі або грали 
в шахи, або ходили на теоретичні 
заняття.  

– Люди повірили у власні сили, 
цей проект їх згуртував, переконав, 
що ніхто за нас це не зробить. Усі 
жителі Привітного цінуватимуть 
цей спортзал, бо вклали свої кошти. 
А батькам школярів приємно, що 
діти увечері поспішають на секції, 
а не сидять в інтернеті, – зауважив 
сільський голова Привітного Ігор 
Красовський. 

Залишається лишень побажати 
юним спортсменам веселих стартів 
і переможних фінішів.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Володимир-Волинської ДЮСШ бок-
серські рукавиці, футбольну фор-
му та інвентар для занять з легкої 
атлетики. Вихованці Володимир-
Волинської міської ДЮСШ отрима-
ли нові спортивні костюми.

ВИХОВАНКИ 
ІВАНИЧІВСЬКОЇ ДЮСШ – 
НА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ

У рамках проекту Фонду «Осна-
щення спортивним обладнанням 
та інвентарем» матеріальну базу 
оновила й Іваничівська районна 
ДЮСШ, яка за два роки відзначати-
ме півстолітній ювілей. 

В Іваничівській спортивній 
школі дітей навчають азів вільної 
боротьби, легкої атлетики, футбо-

лу, дзюдо. Загалом тут тренуєть-
ся майже триста дітей. Вихованці 
школи – неодноразові чемпіони 
області. Дві випускниці ДЮСШ – 
Оксана Ващук та Оксана Гергель – 
представляли Україну на Олімпій-
ських іграх. 

– Усі не можуть бути призера-
ми чемпіонатів України, Європи 
чи світу. Ми раді, що діти йдуть у 
спортзал, – каже заслужений тре-
нер України з вільної боротьби 
Іван Палій. – Якщо розвинуті й 
сильні діти, буде міцною держава. 
У нашому районі дуже багато дітей 
займаються вільною боротьбою та 
досягають значних успіхів. 

Директор Іваничівської ДЮСШ 
Володимир Глушнюк розповідає, 

випала нагода реалізувати спіль-
ний проект із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – каже директор 
Привітненської ЗОШ I-III ступенів 
Жанна Купріюк. 

На зборах визначилися із кош-
торисом, однак у процесі ремонт-

них робіт проект дорожчав. Та це 
не зупиняло ініціативних жителів 
села. Вони наполегливо працювали 
й отримали заслужений результат. 
У спортзалі замінили систему опа-
лення, замурували ніші, які сприя-
ли відтоку тепла, замінили підлогу, 

що дітей, які стають призерами 
України, скеровують на навчання у 
Львівське училище фізичної куль-
тури.

НАЛЕЖНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 
ВАЖЛИВА У СПОРТІ

Менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
відмітив, що державне фінансу-
вання сфери фізичної культури та 
спорту дуже мале. За такі кошти 
годі повноцінно розвивати галузь.

– Половина ДЮСШ Волині не 
мають власної спортивної бази. 
Вони орендують приміщення у на-
вчальних закладах. На мою думку, 
цього не має бути, оскільки належ-
на інфраструктура надважлива у 
спорті, – вважає Олексій Сорокун. 
– У 2015-2016 роках Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» високими тем-
пами розвивав цю інфраструктуру. 
Сьогодні 18 загальноосвітніх шкіл 
Луцька мають міні-футбольні поля 
зі штучним покриттям. Сучасні 
стадіони та футбольні поля також 
відкрито у Нововолинську, Любе-
шові, Маневичах, Ківерцях.

Фонд мотивує юних спортсме-
нів до нових перемог та досягнень. 
У 2016 році 74 вихованці ДЮСШ 
отримали стипендії Фонду, а призе-
ри чемпіонатів та кубків України під 
час осінніх канікул мали змогу оздо-
ровитися в дитячо-спортивному 
таборі «Артек-Буковель». 

Ірина ЮЗВА

оновили частину покрівлі. У при-
міщенні встановили два сучасні 
енергоощадні прожектори замість 
12 старих світильників. Одне слово, 
спортзал служитиме ще не одному 
поколінню любителів спорту.  

– Я викладаю фізкультуру в 
Привітному з 1987 року. Бачила і 
період розквіту цієї школи, і важ-
кі часи. Але завжди мріяла про 
сучасний спортзал. Мрія здійсни-
лася завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Нехай їхні ко-
рисні справи множаться, а добро 
повертається сторицею, – каже 
вчителька фізкультури Наталія 
Красовська.  

За словами Оксани Дмитрук, 
керівника представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Ло-
качинському районі, цей проект 
досить показовий. Він найбільший 
у районі за об’ємом і фінансами. 
Жителі Привітного й навколиш-
ніх сіл переконалися: громада – це 
велика сила. До співфінансування 

Юним спортсменам – веселих стартів

Футболісти Любомльської ДЮСШ
Вихованці Іваничівської ДЮСШ – 
неодноразові чемпіони області

Бокс – провідний вид спорту у Володимир-
Волинській районній спортивній школі
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СУБОТА 4 лютого
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

23.20, 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.25 Т/с «Білий танець»
16.05 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
17.00, 02.20 Чоловічий 

клуб. Спорт
18.25, 03.35 Чоловічий 

клуб
19.00, 22.00 

Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» І тур

21.00, 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс 

Америки
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25, 23.50 Золотий 

гусак
01.20 Музичне турне
04.05 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.33, 07.50 Kids Time
05.35 М/c «Турбо»
06.55 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»
07.55 Половинки
09.50 Ревізор
12.45 Страсті за 

ревізором
15.35 Х/ф «Нові пригоди 

Аладдіна»
17.35 М/ф «Аладдін»
19.10 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»
21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Х/ф «Спуск»
00.50 Х/ф «Померти 

молодим»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
11.15 Х/ф «Наречена 

мого друга»
13.20 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Євробачення 

2017»
22.30 «Євробачення 2017. 

Підсумки голосування»
23.20 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
01.45 «Давай поговоримо 

про секс 3»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

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

додай води»
13.25 Х/ф «Принцеса 

спецій»
15.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
16.20 «Орел і Решка»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 

Події

07.10, 05.10 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/с 

«Щасливий квиток»

17.50, 19.40 Т/с «Я ніколи 

не плачу»

22.45 Т/с «Дочки-матері»

03.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10 Містична Україна
08.00, 17.50 У пошуках 

істини
09.40 Смертельний 

двобій
11.20 Британія: ІІ світова
12.50 Втеча з замку Колдіц
13.50 Загадки планети
15.50 Дика Австралія
16.50 Земні катаклізми
20.30, 23.20 Секретні 

історії
21.20 Титанік: 

народження легенди
22.50 Проклін двійників 

Титаніка
00.40 Прихована 

реальність

МЕГА

06.00 Х/ф «Водне життя»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 19.30 «ТСН»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Х/ф «Велика 

різниця»
13.45 «Голос країни 7»
16.00, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10, 05.00 Х/ф 

«Пограбування по-
англійському»

01.50 «Вечірній Київ »

1+1

05.10, 10.00 Док. проект 
«В гості до В’ячеслава 
Тихонова»

06.15 «Мультфільм»
06.55, 20.00, 01.30 

«Подробиці»
07.50 Х/ф «Поживемо-

побачимо»
09.30 «Україна вражає»
11.00, 02.40 Х/ф 

«Вони воювали за 
Батьківщину»

14.00, 20.30 Т/с «Чотири 
пори літа»

21.45 Х/ф «Альпініст»
23.30 Х/ф «Райский 

проект»
02.00 Док.проект «Клара 

Лучко. Три зустрічі»

ІНТЕР

06.40 Дивитись усім!
07.35 Краще не повторюй!
08.35 Я зняв! Прем’єра
10.30 Дизель-шоу. 

Дайджест
11.25 Особливості 

національної роботи
12.20, 13.00 Х/ф «Злива»
12.45, 04.55 Факти
14.25 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів»
16.25 Х/ф «Шакал»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Принц»
21.55 Х/ф «Спасіння»
23.40 Х/ф 

«Законослухняний 
громадянин»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.00 Т/с «Код Костянтина»

ICTV

08.00 МультМікс
09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.45 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до раю»
12.10 Х/ф «Острів 

МакКінсі»
13.55, 04.30 Віталька
15.40 Х/ф «Правдива 

брехня»
18.10 М/ф «Роботи»
19.50 Казки У Кіно
20.50 Одного разу під 

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

капітана Врунгеля»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Мультсеріал 

«Школа монстрів»
14.45 «Колядує 

«Берегиня»
15.00 «Натхнення»
15.30 «Народна 

скарбниця»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Галерея портретів: 

Михайло Старицький»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Королівська 

історія з Колодяжного»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Грані»
23.40 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 «На часі»
08.35, 12.00, 18.35, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.45 М/с «Ієсодо»
09.35 Рандеву
10.00 Бутік TV
12.10 Говоримо польською
12.30 Смак здоров’я
12.45 Чоловічі розваги
13.00 Т/с «Джентльмен»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Хіт парад
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб
18.00 Мозаїка 

батьківства

АВЕРС 18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі» 
18.55, 21.40, 00.10 

Погода
19.00 Концерт «MORJ». 
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі» 
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 По ту сторону пригод
00.00 Новини «На часі» 
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Ніч чорних 

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

«Процес про три 
мільйони» 1

05.30 СмачнОГО!

П’ЯТНИЦЯ 3 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 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 Територія закону 
09.00 Д/ф «Легенди 
тофу» 09.30 Візитівка 
Полтавщини 10.30 Д/ф 
«Життя і смерть у Гуцулії, 
або про трьох братів, 
мандрівних музик і 
вуйка-небіжника» 11.15 
Д/ф «Євробачення» 
11.40 Орегонський 
путівник 12.10 Суспільний 
університет 12.40, 21.30 
Спорт 13.15 «Схеми» 
14.00 Д/ф «Володимир 
Івасюк. Щоб народитися 
знову» 15.30, 03.45 
Віра. Надія. Любов 16.25 
Путівник прочанина 
16.40, 03.00 Т/с «Анна 
Піль» 17.30 Хто в домі 
хазяїн? 17.50 М/с 
«Попелюшка» 18.20, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.25 Війна і мир 20.20, 
04.35 Про головне 21.50 
Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 
Войтили» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.05 Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 07.00 Kids Time

05.45 М/c «Турбо»

07.02 Т/с «Клініка»

09.05 Київ вдень і вночі

11.10 Від пацанки до 

панянки

19.00 Хто зверху

22.45 Т/с «Гра Престолів»

00.55 Х/ф «Люблю твою 

дружину»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Моя правда »
07.40 Х/ф «Моя старша 

сестра»
09.35 Х/ф «Швидка 

допомога»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.50 Х/ф «Дві історії 

про кохання»
22.35 Х/ф «Наречена 

мого друга»
01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.30, 08.35 
«Мультфільми» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 10.20 
«Три сестри» 11.00 Т/с «Ти 
- моє життя» 12.00 «Орел 
і Решка. Шопінг» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Орел і Решка» 
19.00, 01.50 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «КВН» 02.40 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 16.10 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30, 03.40 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 2»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Ляльки»
23.00 Події дня
01.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
05.10 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 12.10 Правила 
життя 08.10 Правда 
життя 09.10, 21.40 
Диво-винаходи 10.10, 
17.50 Найнебезпечніші 
тварини 11.10, 16.50, 
22.40 Загадки планети 
13.10 Містична Україна 
14.10, 19.50 Секретні 
історії 15.10 Знамення 
у небі 16.00, 23.40 
Смертельний двобій 
18.50 Дика Австралія 
20.50 Долоня: код 
майбутнього 00.30 
Скарб.ua 

МЕГА

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

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

09.30 «Міняю жінку - 2»
11.00, 12.20 

«Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»

12.55 «Хочу у ВІА Гру»
14.50, 22.15, 01.50 

«Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Вечірній Київ »
00.10, 03.10 Х/ф 

«Нокаут»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

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

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Альошкіна 

любов»
01.40 Х/ф «Всього один 

поворот»
02.55 Х/ф «Циганка Аза»
04.25 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Х/ф 
«Служителі закону»

15.00, 16.20 Т/с «На 
трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.05 Стоп-10
04.25 Х/ф 

«Восьминіжка»

ICTV

07.35 М/с «Елвін і 
бурундуки»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо на борт»

12.25, 18.55 Панянка-
селянка

13.25, 14.30 Одного разу 
під Полтавою

13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 02.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
20.00 М/ф «Роботи»
21.40 Х/ф «Правдива 

брехня»
00.10 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

репортаж»
08.30 «Народна 

скарбниця»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Концерт «Ватрі» 

Ігоря Білозіра - 30»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Актуально»
13.20 «Волинська 

веселка»
13.55 Мультсеріал 

«Барбі»
14.40 «Дитячий світ»
15.00 «Музеї Волині»
15.30 «Музичний 

проспект»
16.00 Новини. День
17.00 «Народна 

скарбниця»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни» 

(С.Курило-Шванс)
18.25 «Воїни миру» 

(Р.Хамраєв)
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 «Агросвіт»
21.35 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45 М/с «Ієсодо»
08.35 Слідство Інфо
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт BREVIS
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Настав час
14.45 Смак здоров’я
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Т/с «Сімейне свято»
23.00 Програма «Життя 

після смерті». 2 ч.
00.35 Життя в цифрі
00.50 Я тут живу
01.00 Т/с «Ніч чорних 

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

«Тарас Шевченко» 1
05.50 Я тут живу
06.00 Мозаїка 

батьківства

Фільм «Не підганяй кохання» Фільм «Спасіння»

Фільм «Наречена мого друга»

Фільм «Правдива брехня»

23:20 21:55

22:35

21:40

m
egogo.net

fi lm
.ru

kinoprofi .org

friends-torrent.com

НА ДВА ФІЛЬМИ 
ЕЛЬДАРА РЯЗАНОВА – 
ТАБУ 

Серед заборонених до показу стрічок 
опинилися два фільми класика 

радянського та російського кіно 
Ельдара Рязанова: «Привіт, дурники!» 
(1996) та «Тихі вири» (2000).

«Держкіно ска-
сувало державну ре-
єстрацію та визнало 
недійсними прокатні 
посвідчення, видані 
на 18 фільмів та те-
лесеріалів за участю 
російського актора 
Яна Цапника, внесе-
ного Міністерством 
культури України 
до переліку осіб, які 
створюють загрозу національній безпеці 
України», – зазначив голова Держкіно Укра-
їни Пилип Іллєнко.

Перелік артистів-персон нон ґрата в 
Україні постійно поповнюється: нині він 
складає майже 150 прізвищ.

кіно

112.ua
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НЕДІЛЯ 5 лютого
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 

23.15, 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20, 23.30 Золотий 

гусак
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» І тур

11.40 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.50 Мистецькі історії
13.10 Фольк-music
14.35 Х/ф «Ціна 

людини»
16.35 Твій дім-2
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Утеодин з Майклом 

Щуром
22.30 Д/ф «Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.40 Д/ф «Формула 

життя Олександра 
Палладіна»

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 
КАНАЛУ

05.20 Великі авантюристи
06.10 Х/ф «Живі вогні»
08.50 Не дай себе 

обдурити
09.50 Вдвічі дешевше!
10.45 Стоп-5
12.35, 13.00 Х/ф 

«Спасіння»
12.45 Факти
14.25 Х/ф «Шакал»
16.50 Х/ф «Принц»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Три 

дев’ятки»
23.00 Х/ф 

«Законослухняний 
громадянин»

00.55 Х/ф «Тюряга»
02.50 Т/с «Код 

Костянтина»

06.00 Малята-твійнята
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 МультМікс
09.35 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до раю»
11.00 Х/ф «Острів 

МакКінсі»
12.45 Х/ф «Ласкаво 

просимо на борт»
14.35, 04.30 Віталька
16.40, 20.50 Одного разу 

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

капітана Врунгеля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20, 23.40 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
12.00 Т/ф «Він на землі 

людина»
12.50 Т/ф «Сімдесятники»
13.20 Т/ц «Роки і долі»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Сто доріг любові 

Юрія Поліщука»
14.45 «Кошик творчих 

ідей»
15.05 Мультсеріал 

«Барбі»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Дитячий світ»
17.00 Художній фільм на 

«Новій Волині»: «Усім 
привіт!»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.55 Т/ц «Воїни миру» (В. 

Махновець)
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Габріеля 

Запольська. Не бути 
лялькою»

21.30 Т/ф «Мої сини - то 
мої крила!»

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

06.00 «ВусоЛапоХвіст»

07.05 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Караоке на 

Майдані»

12.00 «Євробачення 

2017»

15.35, 22.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

18.00, 00.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

02.00 Профілактика

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.35 

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

додай води»
11.25 Х/ф «Принцеса 

спецій»
13.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.20 «Орел і Решка»
20.00 Х/ф «Я ніколи не 

буду твоєю»
22.00 «Вечірній квартал»
23.45 «КВН»
02.20 «Нічне життя»

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Дочки-матері»

13.10 Т/с «Ляльки»

17.00, 20.00 Т/с 

«Проїзний квиток»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.45 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

01.50 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.10, 00.40 Містична 

Україна
08.00, 17.50 У пошуках 

істини
09.40 Смертельний 

двобій
11.20 Титанік: 

народження легенди
12.50 Проклін двійників 

Титаніка
13.50 Загадки планети
15.50 Дика Австралія
16.50 Земні катаклізми
20.30, 23.20 Секретні 

історії
21.20 Британія: ІІ світова
22.50 Втеча з замку 

Колдіц

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.20 Х/ф «Велика 
різниця»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт»
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30, 05.15 «ТСН-

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

Тоскани»
01.20 «Аргумент кiно»
01.55 Х/ф «Водне життя»

06.00 «Мультфільм»
06.30 «Подробиці»
07.15 Х/ф «Альошкіна 

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

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 Орел і Решка. 
Ювілейний сезон

13.00 Х/ф «Альпініст»
14.50, 01.15 Х/ф «Погана 

сусідка»
16.50 Т/с «Сільський 

романс»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
06.03, 08.23 Kids Time
06.05 М/c «Турбо»
07.05 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»
08.25 Т/с «Однажди в 

казці»
12.10 М/ф «Аладдін»
14.00 М/ф «Аладдін і 

король розбійників»
15.45 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»
17.15 Х/ф «Ерагон»
19.15 Х/ф «Перлини 

дракона: Еволюція»
21.00 Місто
23.40 Х/ф «Спуск 2»
01.35 Х/ф «Люблю твою 

дружину»

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 М/с «Ієсодо»
09.00 Новини «На часі» 
09.30 Вісник обласної 

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

АВЕРС 16.30 Хіт-парад
17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Концерт «MORJ». 
20.00 Феєрія мандрів
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Грані музики
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 По ту сторону пригод
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Ніч чорних 

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

«Сільська вчителька» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 30 січня ВТ 31 січня СР 1 лютого ЧТ 2 лютого ПТ 3 лютого СБ 4 лютого НД 5 лютого
06.00, 08.00, 18.45 Топ-
матч 06.10, 20.40 Шахтар - 
Норрчепінг. Товариський матч 
08.10 Міллволл - Вотфорд. 
Кубок Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Атлетік - Спортінг. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 МЮ - Віган. Кубок 
Англії 13.55 Реал - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Челсі - 
Брентфорд. Кубок Англії 18.50 
Бетіс - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
23.20 Саутгемптон - Арсенал. 
Кубок Англії 01.10 Спортінг 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 03.55 Вільярреал - 
Гранада. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Ліверпуль - 
Вулвергемптон. Кубок Англії 
07.45, 23.45 Кубок Англії. 
Огляд 4-го раунду 08.15 
Леганес - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Челсі - Брентфорд. Кубок Англії 
12.10 Еспаньйол - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 Шахтар 
- Норрчепінг. Товариський 
матч 16.00 Дербі Каунті - 
Лестер. Кубок Англії 17.50, 
19.55 Топ-матч 17.55 LIVE. 
Шахтар - Яблонець. Atlantic 
Cup 20.15 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 21.10 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
21.40 LIVE. Арсенал - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 00.15 Лас-
Пальмас - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 02.05 Реал - Легія

06.00, 08.00, 17.50, 23.45, 
01.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат 
Англії 08.10 Бетіс - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Яблонець. Atlantic 
Cup 12.05 Лас-Пальмас - 
Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
13.50 МЮ - Віган. Кубок 
Англії 16.00 Реал - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 18.00 
Арсенал - Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 19.50 Еспаньйол - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Вест Гем - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 23.50 
Атлетік - Спортінг. Чемпіонат 
Іспанії 01.50 Ліон - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.55 
Міллволл - Вотфорд. Кубок 
Англії 

06.00, 08.00, 20.35, 23.45, 
01.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
Леганес - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Арсенал - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Реал - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Вест Гем - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 13.55 Атлетік 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Вільярреал - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 17.50 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 18.45 Ліверпуль - 
Челсі. Чемпіонат Англії 20.40 
Шахтар - Яблонець. Atlantic 
Cup 22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 23.50 МЮ - Віган. 
Кубок Англії 01.50 Барселона 
- Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Лас-Пальмас - Валенсія

06.00, 08.00, 17.50, 19.55, 
03.00, 05.35 Топ-матч 06.10 
Дербі Каунті - Лестер. Кубок 
Англії 08.10 Вільярреал - 
Гранада. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 11.15 
Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат 
Англії 13.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 13.55 Шахтар - 
Яблонець. Atlantic Cup 16.00 
Бетіс - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 17.55 LIVE. Ольборг - 
Шахтар. Atlantic Cup 20.10 Вест 
Гем - Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
22.00, 05.05 Світ Прем’єр-Ліги 
22.50 Еспаньйол - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.10 Наполі - 
Бешикташ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.15 Челсі - Брентфорд

06.00 Атлетік - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Ліверпуль - 
Челсі. Чемпіонат Англії 10.00, 
16.30, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ольборг - Шахтар. 
Atlantic Cup 12.05 Депортіво - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 13.45 
Чемпіонат Англії. Передмова до 
туру 14.15 LIVE. Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 16.50 LIVE. 
Халл Сіті - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 19.00 Світ Прем’єр-
Ліги 19.25 LIVE. Спортінг 
- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
21.25, 23.40, 03.40 Топ-матч 
21.40 LIVE. Валенсія - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Малага 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
01.50 Динамо (К) - Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.55 
Тоттенгем - Мідлсбро

06.00, 08.00, 19.10, 21.25, 
23.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
Валенсія - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Халл Сіті - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Барселона - 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 12.05 
Челсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 13.55 Ольборг - Шахтар. 
Atlantic Cup 16.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 16.30 «La-
Liga Files» 2 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 17.10 LIVE. Атлетіко 
- Леганес. Чемпіонат Іспанії 
18.00, 20.15 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Сосьєдад - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Сельта - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Ман Сіті - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 01.50 Баварія 
- ПСВ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Севілья - Вільярреал

Фільм «Законослухняний громадянин»

23:00

kinogo-hd.co

Фільм «Ерагон»

17:15

kinopoisk.ru

знай наших!

MONATIK – НАЙКРАСИВІШИЙ В УКРАЇНІ?

Співак з Луцька Дмитро 
Монатик має всі шанси 

стати переможцем 
престижної премії «VIVA! 
Найкрасивіші 2016». IX 
церемонія нагородження 
відбудеться в березні.

Організатори стверджують, що 
2016 рік можна сміливо назвати ро-
ком Монатика в Україні.

«За короткий час мульти-
артист зробив стрибок від 
номінації «Прорив року» 
до «Співака року». І все 
це – завдяки таланту й 
фантастичній праце-
здатності Дмитра. Ме-
гауспішні сингли та 
альбоми, аншлагові 
концерти, хіти, кліпи 
з мільйонними пере-
глядами! А ще гля-
дачі проекту «Голос 

країни. Діти» змогли відкрити для себе 
нові грані артиста, який сидить у тре-
нерському кріслі: виявляється, він 
ніжна й сентиментальна людина. І 
дуже любить дітей», – повідомляють 
організатори. 

Наразі Дмитро має понад чоти-
ри тисячі голосів та перебуває се-

ред лідерів голосування. 
Його випереджають 

лише шоумени 
Сергій Притула та 
Володимир Зе-
ленський.

Серед су-
перників співа-

ка – Свято слав 
В а к а р ч у к , 
Влад Яма, 
Юрій Горбу-
нов, Олек-
сандр Пе-
дан тощо.

Дмитро
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м 
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙКожна людина на землі, хай що вона робить, грає головну роль в історії світу. 

І зазвичай навіть не знає про це. Пауло Коельо

№ 3 (51)  26 січня 2017 року

крізь призму часу

КУПАЛЬНІ 
РОЗВАГИ 
ДОВОЄННОГО 
ЛУЦЬКА

Зенон Леопольд 
Пашковський – уродженець 
Луцька 1934 року з родини 
вчительки і геодезиста. В 
архівах лишилися його цікаві 
спогади про веслярську 
пристань у Луцьку та 
розваги на воді.

***
«Як трохи подорослішав, 

мандрівки з дому стали довши-
ми. Якщо була відповідна погода, 
тобто досить тепло, ціла родина 
йшла на Стир, у район весляр-
ської пристані. Взявши в кошик 
їжу і купальні костюми, вирушали 
ми на берег. У районі замку сходи-
ли з вулиці Огродової, через Ма-
тейки, далі Шкільною виходили на 
вузьку стежку серед луків і боліт. 
Височіли над нами потужні вежі й 
мури замку, які так мені вросли у 
пам’ять, що ніколи не питав у тата, 
що це таке.

Історію Замку Любарта пізнав 
набагато пізніше.

Нашою дорогою можна було 
йти тільки за сухого літа. Через 
деякий час стежка обросла оче-
ретом. Що то за задоволення 
було – наче якась пустеля!

Тато вибирав зручне місце на 
березі, викладав його ламаною 
лепехою, грубою, мов дитяча рука. 
Аромат лепехи пам’ятаю до цього 
часу. Мама в той час розстеляла 
ковдру і відкривала кошик, аби 
родина могла поживитися після 
довгої прогулянки. Після відпо-
чинку рушали ми до води. Спо-
чатку по кісточки, потім до пояса, 
а далі... дітям не можна. Тато брав 
мене на плечі й, міцно тримаючи, 
хлюпав на мене чистою, як сльо-
за, водою, а потім вертав на берег. 
Мама жахливо кричала: «Тусю, 
вертайся, там глибоко!». Тато вер-
тав мене на берег, садив на лама-
ну лепеху – ніби на лавочку, і я, по 
пояс занурений у воду, махав собі 
ногами. Тато з мамою тим часом 
плавали біля берега, щоб нагля-
дати за дитиною. Окрім дикого 
купання, інколи мене забирали 
до новозбудованого дерев’яного 
павільйону.

Пам’ятаю, що за певну пла-
ту тато отримував ключ, з яким 
ми входили до довгого вузького 
коридору. Стіни й підлога були 
викладені сосновими дошками з 
ароматом живцю. Я запитав бать-
ка, куди ми йдемо. Зрештою, ми 
мали купатися. Тато нічого не ска-
зав, тільки ключем відчинив одні 
з пронумерованих дверей, ми 
увійшли всередину, і перед мої-
ми очима з’явилася річка в усій її 
повноті. Кімната була захищена 
з трьох боків, а четвертий – від-
критий, був початком зручних 
дерев’яних сходів у воду. Ми пе-
реодягнулися в купальні костюми 
і... гайда у воду!».

спогади

У ХІХ столітті й до 
Першої світової 
Волинь перебувала 

у складі Російської 
імперії, а це означає, 
що їй були притаманні 
як індивідуальні, так 
і загальноімперські 
тенденції в різних сферах 
життя. Міська мода на 
гуляння в парку, а точніше, 
в саду, до Луцька прийшла 
з російських головних 
міст, де побутувало 
пристрасне захоплення 
усім французьким.

Сад – це не просто територія з 
деревами. Там мали бути деякі неод-
мінні атрибути паркових гулянь. Це 
балагани, буфети, сцени для театру і 
духового оркестру, місце для цирку. 
Час минав, мода ширилася, і зовсім 
скоро народ став вимагати елек-
тричної ілюмінації. А зі з’явою елек-
трики важливою формою міських 
розваг ставали електротеатри.

Десь у нетрях цих культурних 
трансформацій зародилося і луць-
ке кіно.

БЕЗ НАЗВИ
Відомо, коли почали показувати 

кіно в Луцьку: у 1908 році. До нього 
було причетне так зване «Луцьке 

КІНО ПРИЙШЛО В ЛУЦЬК
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

колесо історії
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Кортеліси – велике 
поліське село, яке 

має героїчну й одночасно 
трагічну історію. У роки 
Другої світової війни його 
страшну долю розділили 
білоруська Хатинь, чеське 
Лідіце та французький 
Орадур. Але ніщо не 
забулося. І озивається 
трагедія болем, гнівом і 
священною пам’яттю 2875 
розстріляних, замучених 
кортелісців.

5 травня 1980 року в Кортелісах 
було відкрито величний меморіаль-

ний комплекс. Для участі у мітингу, 
присвяченому відкриттю, прибули 

перший секретар ЦК Компартії УРСР 
Володимир Щербицький, коман-

дир Чернігівсько-Волинського 
партизанського з’єднання, двічі 
Герой Радянського Союзу Олек-
сій Федоров та перші секретарі 
обкомів партії. Скульптура має 
висоту шість метрів, важить 33 
тонни, вилита із чистої бронзи. 
Біля підніжжя пам’ятника вста-
новлено «Вічний вогонь». 

Згідно з постановою Кабіне-
ту Міністрів України та рішенням 
виконкому Волинської обласної 
ради, монумент взято на дер-
жавний облік, він є пам’яткою 
історії національного значення.

Щороку в День Перемоги 
над нацизмом у Другій світо-
вій війні і 23 вересня – у день 
пам’яті жертв трагедії – в Кор-
телісах відбуваються мітинги-
вшанування пам’яті загиблих 
односельчан. 

товариство тверезості». Аби за-
лучати людей до безалкогольних 
акцій, товариство вдавалося до 
демонстрування «живих картин». 
У них була пересувна установ-
ка, яку часто використовували у 
дерев’яному літньому театрі, що 
розташовувався на місці теперіш-
ньої луцької школи №8, що біля 
Старого ринку.

Узимку 1909 року товариство 
вирішило зробити покази стаціо-
нарними. Вони орендували зал на 
першому поверсі житлового при-
міщення на перетині сьогоднішніх 
вулиць Ковельської та Лесі Укра-
їнки. У залі було 80 місць, поло-
вина із яких – сидячі. Цей перший 
стаціонарний кінотеатр Луцька не 
мав назви. Він проіснував усього 
півтора року.

«ЧАРИ»
Камерний кінотеатр «Чари» 

розташовувався на вулиці Генріка 
Сенкевича (тепер Богдана Хмель-
ницького). Це був дорогий кіноте-
атр на кілька десятків місць із ден-
ними та нічними сеансами. Цікаво, 
що за 20 метрів від нього стояв 
Міський кінотеатр (тепер Волин-
ський академічний театр ляльок). 
Можливо, з цієї причини «Чари» 
занепали вже у 1920-х.

Імовірно, кінотеатр потім від-
роджував діяльність, бо про нього 
згадувала луцька довгожителька 
Ірина Левчанівська.

Будівля, де був цей кінотеатр, 
збереглася до нашого часу – це 

будинок неподалік приміщення 
мерії на розі вулиць Богдана 
Хмельницького та Кривий Вал.

«СОНЦЕ»
Культовий кінотеатр Луцька 

тридцятих, де показували всі сві-
тові новинки кіно – діснеївські 
мультики, голлівудські драми й 
детективи. Щоб орієнтуватися у 
світі кіно, достатньо було ходити в 
«Сонце» (польською – Słońce) і чи-
тати кінокритику в луцькій пресі.

У 1930-х роках луцький магі-
страт оголосив конкурс на побудо-
ву найбільшого в місті кіно театру. 
Переміг проект на 525 місць луць-
кого архітектора Францішка Ко-
кеша. Його збудували у 1934 році 
на вулиці Ягеллонській (сьогодні – 
Лесі Українки).

Будівля не збереглася. На міс-
ці, де вона стояла, нині розташова-
ний сквер зі скульптурою жінки – 
на перетині вулиць Лесі Українки 
та Сенаторки Левчанівської.
«ПІОНЕР»

Перехідний кінотеатр, який 
увібрав частину довоєнного і по-
воєнного Луцька. На вулиці, яка 
в ранні радянські часи носила 
ім’я Лесі Українки (тепер Богдана 
Хмельницького), стояла ще дово-
єнна хасидська синагога. На відмі-
ну від більшості луцьких синагог, її 
не знищили під час війни.

Радянська влада вирішила 
пристосувати її під кінотеатр. Мож-
ливо, через те, що це був один із 
перших радянських кінотеатрів 

міста, його назвали «Піонер». Не-
довго він носив так назву. Невдовзі 
його перейменували на «Зміну» й 
суттєво оновили фасад. Про «Змі-
ну» знає не одне покоління лучан.

«ХРОНІКА»
Серед різних радянських кіно-

театрів Луцька «Хроніка» мав особ-
ливе місце. І не тому, що розташо-
вувався на центральному міському 
майдані – площі Леніна з будівлею 
обкому (нині – головний корпус 
Східноєвропейського університе-
ту) – в одному із житлових будинків, 
зведених у рамках будівництва го-
ловного комуністичного майдану.

Кінотеатр відкрили 13 жовтня 
1959 року. «Хроніка» була спеціа-
лізованим закладом. Тут показу-
вали не тільки художні фільми, як 
в інших подібних закладах, а кіно-
журнали, документальні фільми.

Глядачі «бували» на холодній 
Півночі й спекотному Півдні, в дале-
ких джунглях Африки і штормових 
океанах, на широких колгоспних 
ланах і фермах, заводах, фабриках, 
«літали» у космос. Ознайомлюва-
лися з новинками світової і радян-
ської науки й техніки, літератури і 
мистецтва. Не миналося без явно 
пропагандистських фільмів.

«Хроніка» працювала аж до 
кінця СРСР. Будівля збереглася. За-
раз у приміщенні – піцерія.

Забутих кінотеатрів Луцька є 
значно більше. За всю історію в 
місті діяло до трьох десятків влас-
не кінотеатрів та різних кінозалів. 

Кінотеатр «Піонер» переробили 
з довоєнної синагоги

Десь у районі теперішнього 
медколеджу був перший кінотеатр

Ірина Левчанівська
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volyn-m
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Щоранку ми народжуємося знову. І те, що ми зробимо сьогодні, й буде найважливіше. 
Сіддхартха (Будда) Гаутама
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  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Фото автора
Локачинський район

особливий дар «ВОСКОМ ДОЛЮ ПЕРЕДБАЧАЮ, 
ЦВЯХАМИ ХВОРОБУ РОЗПИНАЮ»

Надія Романівна 
не думала й не 
гадала, що на 

шостому десятку літ почне 
лікувати молитвами. 
Адже працівник торгівлі 
за освітою, вона жила 
і працювала в Луцьку. 
Проте доля розпорядилася 
так, що разом із сім’єю 
жінка змушена була 
переїхати до села Мовчанів 
Локачинського району. А 
через хворобу чоловіка – 
взятися допомагати чужим 
людям.

ЧЕРЕЗ ХВОРОБИ 
РІДНИХ ПОЧАЛА 
ЛІКУВАТИ ЧУЖИХ

У Кузьмінчуків цілительство – 
справа родинна. Адже помагали 
людям свекруха нашої оповідачки 
Анастасія Улянівна і свекрушина 
мама Мариня.

З кожним новим поколінням на-
вички вдосконалювалися. Баба Ма-
риня зцілювала тільки молитвами. 
Баба Настя молилася й віск вилива-
ла. А баба Надя (так по-народному 
називають Романівну) до цих умінь 
додає ще й власні методи, які, що-
правда, тримає в секреті.

– Свекруха моя дуже набожна 
жінка була, ходила на прощі в монас-
тирі, навіть до Москви їздила. Тому 
весь вік мріяла побудувати церкву, – 
розповідає Надія Кузьмінчук.

На жаль, тяжка недуга – рак чет-
вертої стадії – завадила старенькій 
утілити мрію в життя. Тому справу 
мами вирішили продовжити син із 
невісткою.

– Перед смертю мати півтора 
року передавала навички цілитель-
ства синові, тобто моєму чоловікові. 
Майже 10 літ він цим займався. Та 
коли чоловіка розбив один інсульт, 
а через три місяці – другий, мусила 
я цю справу переймати. І не знаю 
чому (від великого бажання, а чи від 
великої потреби), та через три міся-
ці я вже могла сама виливати віск і 
розпізнавати символи, – каже Надія 
Романівна.

ЗАРЯДЖЕНА 
20-ГРИВНЕВА 
КУПЮРА ДОПОМАГАЄ 
РОЗБАГАТІТИ

Саме таким чином – завдяки 
воскові та молитві – жінка бачить 
минуле і знає, як запрограмувати 
майбутнє. Щоправда, охопити вда-
ється проміжок лише в два-три мі-
сяці (далі, каже, віск не тягне). Тому 
люди, яким вдавалося допомогти, не 
раз і не два приїздять опісля.

– Десь рік тому навідався до мене 
заступник генерала з Києва і каже, 
що його разом із трьома офіцерами 
хочуть звільнити. «Як, – мовив, – по-
можете?». Я віск вилила, побачила, 
що й до чого. Далі помолилася, по-

ПОКІЙНА БАБУСЯ 
З НЕБЕС НАГАДАЛА 
ПРО ХРАМ

На запитання, чи таких методів 
лікування не засуджують священи-
ки, офіційна медицина, односельці, 
Надія Кузьмінчук відповідає:

– Сусіди ставляться по-різному: 
одні заздрять, інші по допомогу 
приходять. Лікарі самі часто радять 
(особ ливо пацієнтам з епілепсією) 
спочатку до якоїсь баби з’їздити, а 
вже потім уколи приймати. А свяще-
ники ні за ні проти нічого не казали.

Та й як інакше, коли родина Кузь-
мінчуків власним коштом спорудила 
в селі капличку, де місцевий свя-
щеннослужитель відправляє службу 
Божу.

– То був наш обов’язок. Адже 
про це мріяла ще покійна свекруха 
Анастасія Улянівна, дар цілитель-
ства від якої передався нам із чоло-
віком, – пояснює оповідачка. – Тому 
перші чотири роки, відколи стала 
виливати віск, ми збирали гроші на 
богоугодну справу. Було навіть, моє-
му синові Василю цілий місяць сни-
лася церква. Видно, баба Настя нам 
із небес нагадувала про храм...

У 2010 році мрію жінки вдалося 
реалізувати. І нині разом із небайду-
жими вірянами Кузьмінчуки стежать 
за тим, аби в капличці завжди можна 
було помолитися, свічку поставити, 
до ікони з мощами прикластися.

На все це кошти йдуть чималі, 
зізнається жінка. Спорудження, при-
міром, та церковна атрибутика обі-
йшлися у 300 тисяч гривень (і це за 
тодішнього курсу долара). Багато що 
син Василь привіз із Єрусалима. Ікони 
дарують люди. Євангеліє презентува-
ла дочка покійної баби Насті Ірина. 

«ВІД ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ВАМПІРІВ НАВІТЬ 
Я НЕ ЗАХИЩЕНА»

– Чи тяжко вам у 67 на своїх пле-
чах усе тримати? – запитую в Надії 
Романівни.

– Ой, дитино, не питай!.. Якби не 
син Василь, не знаю, що було би. За 
день тільки віск перелити мушу ра-
зів 300-400. Хай яка спека стоїть, я 
весь час біля вогню. А скільки ж газу 
від ранку до вечора вдихнеш, доки 
людей приймеш, – перелічує ціли-
телька мінуси роботи. – Та й особи 
звертаються різні. Якось прийшла 
жінка. Я лишилися з нею наодинці. І 
так вона глянула, що я впала ниць-
ма! До тями привели мене люди, та 
після цього мусила тиждень відле-
жати. І що то воно було – не знаю: 
руки-ноги не боліли, голова світла, 
а сили геть нема. Видно, та незна-
йомка енергетичним вампіром була 
і витягнула мою енергію.

На той час, коли зустріч із Рома-
нівною відбувалася, жінка теж хворі-
ла й уколи приймала. Бо такий уже 
парадокс, що сам собі цілитель по-
могти не може...

шептала. «Іди, – кажу. – Все буде доб-
ре». Так уже рік цей чоловік єдиний 
із чотирьох заступників тримається 
при генералові. А як тільки якась за-
гроза – приїздить по допомогу.

Крім кар’єрного зростання, люди 
хвилюються й за фінанси: в когось 
бізнес не клеїться, а хтось кредитів 
набрав і погасити не може. У таких 
випадках цілителька не тільки в май-
бутнє може заглянути, а й гроші по-
зитивною енергією зарядити.

– Я беру 20-гривневу купюру, 
шепчу над нею і даю чоловікові: «На 
ось – поклади між своїх грошей і по-
стійно носи. Ця двадцятка буде до 
тебе фінанси притягувати. Та, боронь 
Боже, не загуби! Бо тоді й удачу свою 
загубиш», – переповідає Романівна.

– І що, такі методи помагають? – 
не йму віри.

– А ви людей попитайте: в одного 
бізнес налагодився, інший із потріб-
ними партнерами познайомився. 
Аякже! – сміється Надія Кузьмінчук.

ЯК ВИЛІКУВАТИ СІМ’Ю 
ВІД ШЛЮБНОЇ ЗРАДИ

– Недавно, було, приїхав чоловік 
із Луцька (начальник великий, то за 
нього, може, й не пишіть), – міркує 
вголос жінка. – Одне слово, приїхав, 
про роботу запитує. Я віск вилила і 
просто в лоб: «Ти що ж оце – такий-
пересякий – аж трьох коханок собі 
завів?! Та ще й таких хороших!». На-
чальник сидить і головою хитає: от, 
мовляв, Романівна – нічого від неї не 
сховаєш, – сміється цілителька, при-
гадуючи. 

Але далі вже серйозно жінка 
просить усіх, хто цю статтю читає: 

– Дотримуйтеся шлюбних обіця-
нок. Не йдіть у блуд. Бо то великий 
гріх і велика біда!

Аби «тої біди» позбутися, приїз-
дять до Надії Кузьмінчук чи дружи-
на, чи благовірний, або й парами: 
щоби допомогла цілителька спо-
кій у родину повернути. А оскільки 
сім’я – то єдиний організм, потрібно, 
аби «курс лікування» проходило по-
дружжя разом. Якщо когось із них 
нема – мусить бути фото людини 
чи особиста річ. Їх цілителька кла-

де біля хреста, виливає віск, таким 
чином встановлює контакт із відсут-
нім та розповідає, в чому або в кому 
причина родинних негараздів.

ЗЕЛЕНИЙ ЗМІЙ – 
ТО ПРИЧИНА ЧОРНОЇ 
ХВОРОБИ

Не меншим за гроші й розпусту 
злом вважає Надія Кузьмінчук горілку.

– Якось приїхала жінка, вже до-
рослого сина привезла і просить: 
«Рятуйте, бо пропив і бізнес, і маши-
ну з квартирою! Сім’я на волосині 
тримається!». Від тої ж таки горілки 
та ще від стресів, розумової втоми 
нападає на людей епілепсія. Чорна 
хвороба по-народному, – застерігає 
цілителька.

Саме лікування епілепсії, до речі, 
дається Романівні найтяжче.

– Тут уже сама впоратися не 
можу, кличу сина Василя. Бо коли в 
чоловіка напад починається, то пере-
живаєш навіть за те, щоби язика не 
ковтнув і живим лишився. І в таких 
випадках доля секунди може стати 
вирішальною, – зізнається оповідач-
ка. – Та й повністю позбутися чорної 

НАРОДНА ЦІЛИТЕЛЬКА ЗНАЄ, ЯК ГРОШІ В БІЗНЕС ПРИТЯГНУТИ Й ЧИМ КОХАНОК ВІДІГНАТИ

хвороби непросто. Її з людини вига-
няти починаю молитвами. Коли це не 
допомагає, роблю розп’яття: цвяхами 
і молотком розпинаю ту епілепсію.

Проте, якщо недуга багато літ 
мучить, народне цілительство часто 
стає безсилим. 

НАЙЧАСТІШЕ 
«РОБЛЯТЬ НА СМЕРТЬ» 
ЧЕРЕЗ ЗАЗДРОЩІ

Так само не в змозі жінка до-
помогти тоді, коли пороблено на 
смерть.

– Часом прийде людина. Я раз-
другий віск виллю і кажу: тут нічим 
не допоможу. Чорна магія, до речі, 
щороку все більшої сили набирає, – 
попереджає Надія Кузьмінчук. – Бу-
ває, 15-літні дівчатка не бояться за 
неї братися. Чаклують і не відають, 
наскільки це небезпечно.

Щоб позбутися смертоносних 
тенет чорної магії, по допомогу до 
цілительки приїздять звідусіль: із 
Чехії, Польщі, Німеччини, Іспанії, 
Португалії.

Та найбільше, за її словами, чор-
ною магією в Італії захоплюються. 
Причому не італійці – наші, українки. 
Сподобається робоче місце – пороб-
лять людині на хворобу чи смерть, і 
заробітчанка хоч-не-хоч мусить до-
дому повертатися.

– Як же від того захиститися? – 
питаю.

– А ніяк! – ошелешує Романів-
на. – Бо наврочити будь-хто може. 
От візьміть діток: їх до мене з ляка-
ми, вроками, безсонням привозять. 
Як так вийшло? Елементарно: мама 
вивела погуляти, хтось у візочок 
глянув, може, й поганого нічого не 
бажав, а дитя потім цілу ніч плаче, 
вві сні здригається. Одне слово, від 
поганих очей (особливо карих!) не 
сховаєшся. Хіба що вдома будеш си-
діти.

а ви знали? В УКРАЇНІ УПЕРШЕ НАРОДИЛАСЯ 
ДИТИНА ВІД ТРЬОХ БАТЬКІВ
проводили перенесення тільки в не-
запліднених яйцеклітинах).

Він також зазначив, що за допо-
могою цього методу 34-річна жінка, 
яка страждала на непліддя протягом 
15 років, змогла народити дитину. 
Під час процедури було здійснено 
перенесення ядер її та чоловіка в 
донорську яйцеклітину, яка була по-
збавлена ядра.

«У результаті було отримано «ре-
конструйовану» яйцеклітину, що мала 

генетичний набір ядерної ДНК від ма-
тері й батька (приблизно 25 тисяч ге-
нів) і цитоплазматичної ДНК від доно-
ра (37 генів), тобто дитина має трьох 
батьків», – розповів Зукін.

Наявність ДНК від трьох осіб 
було підтверджено під час обсте-
ження дитини протягом вагітності в 
лабораторіях України й Німеччини.

«Народження дитини після цьо-
го методу лікування зареєстровано 
вперше у світі», – підкреслив дирек-

тор клініки. Раніше створення ембрі-
онів з використанням ДНК трьох осіб 
було легалізовано у Великобританії.

При зачатті таким чином дитина 
матиме понад 22 тисячі генів батьків 
і тільки 37 генів донора. Гени донора 
не вплинуть на зовнішність та осо-
бистісні характеристики дитини, але 
допоможуть позбутися серйозних 
захворювань, як, скажімо, сліпота, 
порушення функцій мозку і серцеві 
захворювання.

УНІАН, unian.net

Репродуктологи 
київської клініки 

«Надія» заявили про те, що 
цьогоріч на початку січня в 
Україні народилася перша 
дитина від трьох батьків.

За словами директора клініки Ва-
лерія Зукіна, унікальність цього випад-
ку в тому, що це перша в світі дитина, 
яка народилася після пронуклеарного 
перенесення ядер в уже запліднених 
одноклітинних ембріонах (до цього 

epizod.ua

За день тільки віск перелити цілителька мусить разів 300-400

Родина Кузьмінчуків власним коштом спорудила в селі капличку
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  Оксана ГОЛОВІЙ

 Олена КОЗІК
Камінь-Каширський район

мереживо долі

до джерел

ЯБЛУКА НА СНІГУ

Добрі звичаї рідного 
краю і донині, неначе 

у старій бабусиній скрині, 
зберігає камінь-каширська 
земля. Учасники 
фольклорних колективів 
«Криниця», «Дубровойка», 
«Приданки», дитячого 
ансамблю «Берегиня», 
носії автентичного співу 
Ганна Павляшик, Любов 
Зубач, Світлана Сотнік не 
дають канути в забуття 
перлинам народної 
творчості. А справжнім 
мистецьким діамантом 
поліської землі, зразком 
високої культури та 
справжнього хорового 
професіоналізму вже 
давно є ансамбль народної 
пісні «Родовід», про історію 
та творчу діяльність 
якого, власне, і йтиметься, 
адже колектив цьогоріч 
відзначає 30-літній ювілей. 

СПІВАЮТЬ ЦІЛИМИ 
РОДИНАМИ

Перші репетиції колектив роз-
почав ще у далекому 1986 році, а 
ініціаторами його заснування ста-
ли тодішній керівник району Рос-
тислав Кухтей та керівник галузі 
культури Євгенія Смолярчук. Вони 
й нині вболівають та усіляко сприя-
ють творчому життю «Родоводу».

Першим керівником хорової 
групи, на той час ансамблю пісні й 
танцю, була Тетяна Кереб, пізніше 
естафету перейняла Ольга Мостова, 
а з 1997 року колектив очолює нині 
Заслужений працівник культури 
України Людмила Довгун. Саме за її 

Артем з Іваном виросли 
в одному дворі. У 
них навіть портфель 

з книжками був один на 
двох – тягали його по черзі. 
На канікули, надто зимові, 
хлопці любили їздити до 
Іванового діда в село. 
Ковзани, хокей на ставку, 
і... яблука в саду. Червоні-
червоні. Солодкі-солодкі. 
Дідо вмисне лишав на 
одній яблуні кілька плодів, 
знав, що онук любить 
приморожені.  

Після школи хлопці разом всту-
пили до політехнічного інституту у 
Львові. Жили в одній кімнаті. Єдине, 
чим різнилися Артем та Іван, – то 
це вдачею. На противагу скромно-
му Вані його друг був справжнім 
шибайголовою. До того ж, мав ди-
вовижну здатність подобатися дів-
чатам. 

Веселі студенти-друзяки з не-
змінною гітарою завше були ду-
шею компанії. А коли в два голоси 
затягували «Ябла-а-а-кі на снєгу...», 
дівчачі серця просто розбивалися 
на друзки об обшарпану підлогу 
гуртожитської кухні.

На одній із таких вечірок на 
честь успішного закінчення сесії 
з’явилася ВОНА. Біляве янголя Оля. 
Першокурсниця. Львів’янка. Така 
витончена й тендітна. Дівчина при-
йшла у гості до подруги, а та затягла 
її на гулянку. Артем з Іваном враз 
обірвали акорд і, як ті телепні, ви-
тріщилися на цю неземну красу. На-
томість Оля зашарілася й забилася 
геть у куточок кухні. 

– Я ніколи не забуду, на що ти пі-
шов заради нас, – потискаючи дру-
гові руку, прошепотів Артем.

Цілих півроку летіли білими 
голубами з чужої безглуздої війни 
листи від солдата Івана: «У мене все 
добре. Сумую за всіма... Як Олине 
здоров’я?.. Якщо хлопчик народить-
ся, назвете Івасиком – як мене?..».

А напередодні Нового року Іва-
новим батькам надішла похоронка. 
«Загинув як герой у сутичці з духа-
ми...» – приписав командир. Мама 
злягла з серцевим нападом. Батько 
не міг говорити. Посивів за ніч.

Ховали Івана тяжко. Болісно. 
Сивий батько й досі німував, мама 
голосила до хрипоти. Вагітна Оля, 
яка от-от мала народити, незважа-
ючи на заборони лікарів і благання 
чоловіка, йшла за труною, несучи 
в долонях приморожені яблука із 
саду Іванового діда. Червоні, як 
кров. Поклала їх на свіжий горбик, 
що його вже припорошував сніжок.

– Ось, Іваночку. Такі, як ти лю-
биш...

З кладовища її забрала швидка. 
А до вечора в палаті уже вітали мо-
лоду маму з синочком.

– Івасик наш... – цілуючи сина в 
чоло, не ховав сліз Артем.

Маленький розплющив оченя-
та, і на мить обом батькам здалося, 
що то їхній Іван до них усміхається.

***
Відтоді збігла не одна копа років. 

Артемові скроні вже посріблила си-
вина. Оля з юного янголяти розквіт-
ла у справжню мадонну. Вони й досі 
живуть як одна душа. Люблять одне 
одного, як колись у юності. Тішаться 
успіхами сина Івана (він у них уже лі-
кар!). І щороку 15 лютого, у день виве-
дення радянських військ з Афганіста-
ну, усією сім’єю йдуть на кладовище. 
Несуть Іванові яблука з дідового саду. 
Червоні, як кров. Солодкі, як спокуса.

– Панночко, чи дозволите від-
рекомендувати вам мого друга? Ну 
й самого себе... – намалювався біля 
Олі Артем.

Відтоді вони як два вірні лицарі 
супроводжували свою даму. Чаю-
вали до пізнього вечора з її мамою 
Оленою Степанівною, награвали на 
гітарі ніжні романси. Оля сприйма-
ла хлопців як вірних друзів. А ті – за-
кохалися. Обоє!

...Ці зимові канікули нерозлучна 
трійця відбувала у селі в Іванового 
діда. Грали у сніжки, сиділи біля вог-
нища допізна, їли примерзлі яблука 
з дідового саду. Червоні, як кров. 
Солодкі, як спокуса. І якось зовсім 
непомітно Оля почала усе більше 
часу проводити з Артемом. Одного 
дня, коли його найкращий друг і ко-
хана дівчина, тримаючись за руки, 
поверталися з прогулянки, Іван 
зрозумів, що програв.

...Якогось травневого вечора 
Артем, повернувшись від Олі, за-
став у кімнаті шумну компанію і... 
геть п’яного Івана. На німе запитан-
ня хлопця друг помахав йому перед 
носом якимсь папірцем. 

– Усе. В армію іду. Матимете ба-
жання – пишіть листи дрібним по-
черком, – ледве обертаючи язиком, 
пробелькотав Іван.

– Чи ти здурів, друже?! – палав 
праведним гнівом Артем. – А як же 
навчання? А як же... ми з Олею?

Іван сів на ліжку. Довго дивився 
ген за вікно – на багряний світанок. 
Відтак сумно зітхнув:

– Розумієш, не можу більше на 
ваше щастя дивитися. І втрачати 
вас, найдорожчих для мене людей, 
не хочу.

АНСАМБЛЮ «РОДОВІД» – 30 РОКІВ

керівництва у 1999 році ансамблю 
надали звання Народного. Людми-
ла Василівна переконана, що зараз 
надзвичайно непросто втриматися 
на тому щаблі, якого вдалося досяг-
ти впродовж років роботи на посаді 
художнього керівника та диригента 
ансамблю. Слід врахувати, що ко-
лектив є аматорським, тобто нео-
плачуваним, тож передусім варто 
віддати належне тим ентузіастам, 
які за покликом серця щотижня з 
року в рік відвідують заняття, бе-
руть участь у концертних виступах 
різного масштабу. А це клопітка, ру-
тинна і жертовна праця. Окрім висо-
кого професіоналізму, талановитий 
керівник володіє тим особливим 
даром творчої особистості – горіти 
самій і запалювати інших. 

Ансамль уже давно започат-
кував свої традиції – тут співають 

цілими сім’ями, звідси й назва – 
«Родовід». Ще й донині з великим 
задоволенням співають у колек-
тиві його фундатори: Катерина 
Тимошик, Тетяна Нирко, Катерина 
Федчик. До них – особлива увага 
керівника та повага молодих уже 
професійних співаків, адже ці люди 
володіють тим справжнім вмінням 
співу, що передалося їм від мам та 
бабусь. Є також справжні таланти, 
якими надзвичайно пишаються всі 
камінькаширці. Це – Федір Пащук, 
Валентин Козік, Олена Комар. Тут, 
напевне, слід сказати про магічну 
силу землі поліської, бо вона не 
відпускає своїх талановитих дітей, 
ба навіть інших до себе притягує. 
Одна з таких – заслужений пра-
цівник культури України Тетяна 
Смолярчук. Саме завдяки їй колек-
тив має чудові аранжування аком-

панементу. Дмитро Смолярчук, її 
син, – керівник музичного супро-
воду, бая ніст. 

У РЕПЕРТУАРІ – 
АВТЕНТИКА 

Якщо говорити про репертуар 
«Родоводу», то належне слід відда-
ти тим хоровим творам, які наро-
дилися саме на Камінь-Каширщині. 
То справжнє диво – коли пісня, за-
писана з голосу тієї ж Ганни Пав-
ляшик, завдяки професіоналізму 
Тетяни Смолярчук гармонізується 
і лягає на нотний стан, потрапляє 
до Людмили Довгун і велично зву-
чить у виконанні «Родоводу». Таки-
ми творами колектив надзвичайно 
пишається, а їх у доробку ансамб-
лю вже чимало: «Ой, що то за той 
місячейко», «Весільні приспівки», 
«Ой, дубе ж мій, дубе» в аранжуван-

ні Тетяни Смолярчук. На особливу 
увагу заслуговують пісні в обробці 
Анатолія Пашкевича, записані у на-
шому районі: «Чорним очкам пора 
спати», «Ой, що то за той місячейко» 
та славнозвісна «Ой, як була я да 
й у матінки свеї». Ці пісні записала 
наша шанована землячка, збирачка 
поліського фольклору Олександра 
Кондратович. 

Роки творчої діяльності «Родо-
воду» ознаменувалися безліччю 
творчих поїздок, участю у різнома-
нітних конкурсах, фестивалях, кон-
цертах. А це те, що тримає колектив 
на плаву, дає йому наснагу і стимул 
до творчого пошуку й професійно-
го зростання. Колектив виступав і 
на головній сцені країни – у Палаці 
культури «Україна», і в національній 
радіокомпанії України, і на гости-
нах у сусідів-білорусів, і в гостях у 
Оксани Пекун на зніманнях теле-
передачі «Фолькм’юзік», з концерт-
ними програмами завітали мало не 
в кожен районний центр Волині, а 
про участь в обласних творчих за-
ходах годі говорити – там колектив 
завжди на чільному місці. У мирні 
часи доводилося гастролювати й у 
Криму.

Нині «Родовід», окрім звичного 
творчого життя, влаштовує виїз-
ні концерти в районі, організовує 
благодійні виступи для підтримки 
бійців у зоні АТО, бере участь у мис-
тецькому житті області, працює над 
поповненням репертуару. Особли-
во цікавим доробком останніх ро-
ків стала різдвяна програма, основу 
якої складає традиційне обрядове 
дійство Камінь-Каширщини – во-
діння коня. Тут старовинні різдвяні 
дійства та піснеспіви поліського 
краю філігранно поєднуються з об-
робками українських хорових ко-
лективів. 

– Куди ж тебе?..
– В Афган...
Артем зблід.
– Ти що?! А кудись в інше місце 

не можна?
– Сам туди попросився, – від-

різав Іван. – Ти ж мене знаєш: 
коли щось роблю, то вже по-
справжньому, по максимуму.

– Коли ж їдеш?
– Післязавтра...

По обіді в гуртожиток, немов 
фурія, влетіла Оля. Такою хлопці її 
ще не бачили. З розгону вліпивши 
ляпаса Іванові, дівчина впала на 
ліжко й зайшлася плачем. 

...Біля потяга зібралася юрба. 
Іванкова мама вже й плакати не 
була годна. Тільки тулилася до си-
нового плеча і схлипувала. Батько 
мовчки ковтав сльози. Оля стояла 
бліда й мовчазна.

колаж
 ВН

з архіву колективу

Роки творчої діяльності «Родоводу» ознаменувалися безліччю творчих 
поїздок, участю у різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах
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  Вадим та Анна 
ПАНАФІДІНИ
Луцьк

ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРУ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ ВОЛИНІ: 
«ПОЧИНАЙТЕ НОВЕ ЖИТТЯ 
НЕ З ПОНЕДІЛКА, А ЗІ СПОРТУ»

сильні духом і тілом

Починати нове життя 
не з понеділка, а зі 
спорту закликають 

волинян тренери зі 
змішаних єдиноборств. 
Особливу увагу приділяють 
дітям, адже спорт 
допомагає у виховному 
процесі. Тому безплатне 
навчання для дітей-сиріт 
та із неблагополучних 
сімей пропонують у Луцьку 
в центрі бойових мистецтв 
Волинського регіонального 
клубу бойових мистецтв 
Pride.

«Бойові мистецтва мають сто-
відсоткову життєву необхідність. 
Вони виховують в людині почуття 
гідності, волі, відповідальності та 
вимогливості до себе, піклування 
про свою родину, повагу до інших 
людей. Головним у цьому є вихо-
вання справжнього чоловіка, наді-
леного усіма цими рисами. Таких 
чоловіків сьогодні потребують кож-
на жінка, родина і наша держава. 
Саме тому в центрі мають можли-
вість тренуватися усі без винятку. 
Особливу увагу ми звертаємо на 
дітей. Тому для тих, хто з неблаго-
получних сімей, заняття безплатні, 
а також для дітей-сиріт. Зауважу, що 
учасники АТО також тренуються в 
Pride з метою реабілітації та психо-
емоційного розвантаження», – роз-
повідає голова Волинської обласної 
федерації «Козацький Двобій», пре-
зидент Волинського регіонально-
го Клубу бойових мистецтв Pride 
Олександр Кулаков.

СПОРТИВНЕ 
ВИХОВАННЯ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЗМАЛКУ

Зі слів старшого тренера, на на-
вчання беруть дітей від чотирьох 
років. Олександр Кулаков наголо-
шує, що важливо, аби батьки не 
змушували малюків тренуватися 
«з-під палки», бо так не зможуть 
прищепити любов до здорового 
способу життя.

Аналізуючи розвиток спортс-
мена, каже президент клубу Pride, 
його можна розділити на кілька ета-
пів, залежно від вікової категорії.

«Перший етап – виховання 
учнів до 10 років. У цей період тре-
нування особливе, адже в дитини 
формуються світогляд, характер. 
І спорт цьому допомагає, скеро-
вуючи емоції, енергію дитини у 
правильне русло. По-перше, ви-
хованець спортклубу вчиться по-
зиціонувати себе в колективі та 
взаємодіяти з іншими дітками. Та-
кож спортсмену прищеплюють по-
вагу до тренера та старших за себе, 
батьків. А тренуючись у великому 
колективі, вихованці вчаться бути 
стриманими, терпеливими. Також 
ми розвиваємо у них патріотизм. 
Варто зауважити, що, окрім фізич-
ного розвитку, спортсмен вчиться 
організовувати свій час, бути від-
повідальним. Наприклад, якщо 
вихованець запізнився на трену-
вання хоча б на хвилину, він має 
відповідати за це. Відтак отримує 
покарання у вигляді відтискань», – 
розповідає Кулаков.

Наступний період – вік від 10 
до 16 років. На цьому етапі, каже 
тренер, відбувається усвідомлене 
сприйняття дитиною всіх життєвих і 
суспільних явищ. Також спортсмени 
починають їздити на всеукраїнські 
та міжнародні змагання, набира-
ються досвіду.

«У цей період дитина спілкуєть-
ся з однолітками, тренерами, в неї 

формуються основні життєві пріо-
ритети, принципи та темперамент. 
Також відбувається профорієнтація. 
Якщо взяти вузькопрофільні єдино-
борства – бокс чи карате, то там не-
має такого різноманіття технічних 
дій і функціональної підготовки, як 
у змішаних єдиноборствах, оскіль-
ки тут підготовка відбувається за 
різними напрямками: боротьба, 
ударна та паралельно фізична під-
готовка.

На цьому етапі підліток має 
бути максимально завантажений 
різними навчально-тренувальними 
зборами. Ми часто наголошуємо 
батькам, аби дитина займалася, 
окрім спорту, в творчих гуртках, 
тоді вона розвивається різнобічно і 
в житті обирає правильні пріорите-
ти. Вона починає розуміти, що для 
того, аби чогось досягнути, треба 
постійно важко працювати. Ми всі 

знаємо, що високі досягнення мож-
ливі лише за наполегливої праці, 
й саме цього навчають єдинобор-
ства. Зауважу, що ігрові види спор-
ту не дають такого виховання, бо 
відповідальність розсіюється, адже 
дитина може сховати свої страхи, 
недопідготовку за рахунок коман-
ди. Коли виграє команда – виграє 
кожен її член. У єдиноборствах усе 
залежить тільки від тебе: якщо ти 
чогось не зробиш, то за тебе цього 
ніхто не зробить», – пояснює Олек-
сандр Кулаков.

Подальший етап розвитку 
спортсмена – від 16 років. У цьому 
віці, провадить тренер, бійці вже 
досягають високого рівня підготов-
ки, вихованець може виконати нор-
матив кандидата у майстри спорту.

«У цей період людина ви-
значається, чи буде вона надалі 
пов’язувати своє життя зі спортом, 

Наприклад, коли спортсмен 
виступає на татамі, в нього завжди 
є можливість вийти за межі, тоді 
поєдинок зупиняють, бійці повер-
таються на середину. Так можна 
приховати недосвідченість чи слаб-
кість. А коли спортсмени заходять 
в октагон, їх там зачиняють і вони 
не мають можливості відступити. 
Октагон навчає швидко орієнтува-
тися та ухвалювати рішення, що в 
повсякденному житті стає у приго-
ді. Ти вийшов – мусиш перемогти, 
роби все, що від тебе залежить. Це 
серйозна психологічна підготов-
ка для спортсменів», – розповідає 
Олександр Кулаков.

Тренер додає, що спортсмени 
відходять від радянської практики, 
коли змагання відбувалися в за-
критому режимі, у підвалах, про які 
знала обмежена кількість людей, а 
пересічні лучани навіть не чули про 
таке. Спорт стає доступним та зро-
зумілим.

Уже 18 лютого лучани та гості 
міста зможуть відвідати Міжнарод-
ний турнір з козацького двобою 
Pride-2017, який відбудеться в ТРЦ 
«ПортCity».

ПІДСУМКИ 
2016 РОКУ 

«Pride – це школа, де навча-
ються діти та дорослі, виховують-
ся справж ні чемпіони та патріоти. 
Це місце, де людина виявляє себе, 
мріє, ставить мету та вчиться дола-
ти будь-які перешкоди. Перемоги 
наших вихованців свідчать про те, 
що ми йдемо в правильному на-
прямку», – розповідає тренер.

2016 рік був багатим на спор-
тивні події. Зокрема, у Луцьку впер-
ше відбувся Міжнародний турнір із 
козацького двобою «PRIDE – 2016» 
та Кубок України зі змішаних єдино-
борств.

Бойове хрещення більшість 
бійців пройшли під час Чемпіонату 
області зі змішаних єдиноборств 
ММА. Спортсмени гідно предста-
вили Волинь у Житомирі, здобувши 
більш як 10 нагород. Окрім того, на 
змаганнях із козацького двобою за 
правилами ММА OPEN-AIR воли-
няни вибороли сім перемог. Також 
уперше в спортзалі клубу Pride від-
булися змагання – першість волин-
ської федерації козацького двобою. 
У них взяли участь представники 
різних клубів Луцька та Ковеля. 
Днями Pride здобув 15 призових 
місць на змаганнях у Рівному, по-
сівши третє командне місце. Та най-
більші перемоги – попереду.

адже відкриваються нові перспек-
тиви. Якщо ж ні, то вихованець про-
довжує займатися для підтримання 
фізичної форми та для здоров’я. На 
цьому етапі спортсмен іде у дорос-
ле життя вже організованим, без 
агресії, бо все залишає на тренуван-
нях і не приносить негативні емоції 
з вулиці додому», – ділиться спосте-
реженнями тренер.

Окрім того, додає, важливо, аби 
у дитини не було багато вільного 
часу, щоб спокуси та заборони не 
домінували. Натомість варто пока-
зувати альтернативу згубним звич-
кам, і найкраще це робити через 
спорт.

МIXED MARTIAL ARTS 
НА ВОЛИНІ

Змішані єдиноборства MMA 
(англ. Mixed Martial Arts) динамічно 
розвиваються на Волині. Уже три 
роки в області функціонує Феде-
рація ММА, яка тісно співпрацює з 
Федерацією «Козацький двобій».

«Козацький двобій» включає 
ММА як вид спорту. Ми бачимо, 
що ці єдиноборства видовищні 
й стають дедалі популярнішими, 
збирають чималу аудиторію ша-
нувальників. Зауважу, що вперше 
на Волині відкрили центр бойових 
мистецтв Pride, де є октагон (вось-
микутна клітка, де проводять бої). 
А це нова практика й досвід для 
наших спортсменів. Пригадую, що 
на змаганнях були випадки, коли 
сильні бійці заходили в октагон і 
не могли повністю реалізуватися 
та програвали. Це тому, що у них 
не було досвіду виступів, адже тут є 
своя специфіка.

У єдиноборствах результат залежить від 
персональних умінь та здатності концентруватися

Тренування вчать дисципліни, поваги до старших 
та вибудовування стосунків у колективі

Нині у клубі Pride тренується
понад сотня спортсменів

Олександр Кулаков
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ЗАКИНЬ ШАЙБУ – 
ВРЯТУЙ СОБАЧОК

  Юрій КОНКЕВИЧ

...Прохання до 
гравця улюбленої 
команди 
Національної 
хокейної ліги 
забити шайбу 
й отримати за 
це собаку від 
батьків – звична 
традиція. Діти 

розтягують за воротами плакатики 
з відповідними написами й таким 
чином мотивують своїх улюблених 
хокеїстів. 

От і цього разу юний фанат «Ванку-
вер Кенакс» прийшов на гру з плакатом 
«Бо, тато купить мені таксу, якщо ти за-
кинеш. Я назву її HotDog Horvat». І наче 
на замовлення, форвард команди з Ван-
кувера Бо Хорват закинув одну з шайб. 
Мрія хлопчика здійснилася. Але марке-
тинговим службам клубу здалося, що це 
занадто банально.

Через два дні вони оголосили про 
продаж лімітованої серії футболок 
#hotdogHorvat на наступному домаш-
ньому матчі команди проти Калгарі.

Клуб не планував заробити на цій 
ідеї, але ефект вийшов чудовий. 100% 
отриманих коштів від продажу футбол-
ки «Кенакс» перерахували на рахунок 
благодійної організації British Columbia 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals, яка опікується тваринами та за-
хищає їх у провінції Британська Колум-
бія. А це, до слова, 21 тисяча доларів...

Утім найбільше був радий тато хлоп-
чика Аарон Едлі, який написав у себе в 
Facebook: «Бо Хорват – улюблений гра-
вець мого сина. Після матчу він надіслав 
нам повідомлення в Іnstagram і побажав 
вибрати оптимальну собаку».

Так хокейний клуб ощасливив і своїх 
вболівальників, і бездомних тварин Ван-
кувера. 

БАСКЕТБОЛІСТИ 
ХОЧУТЬ СВОЮ 
АМАТОРСЬКУ ЛІГУ
У Луцьку може постати 
баскетбольна Волинська 
Аматорська Ліга, яка 
проводитиме Відкритий 
чемпіонат Луцька з баскетболу 
серед чоловічих клубних команд.

Оргкомітет планує допускати до 
змагань спортивні клуби, ОСДЮШОР, 
ДЮСШ, навчальні заклади, виробничі 
й сільські колективи, команди районів 
і міст Волинської та інших областей 
України.

Наразі свою участь попередньо 
підтвердили СНУ імені Лесі Українки, 
ЛНТУ, Академія рекреаційних техноло-
гій і права, команда ветеранів Луцька, 
а також команди Ковеля, Володимира-
Волинського та Червонограда. Однак 
заявковий період ще відкритий, тому ко-
жен охочий може долучитися до масш-
табного баскетбольного форуму Волині. 
Контакт для тих, хто хоче заявитися в 
аматорську баскетболу лігу, – 098-571-
99-61.

думки вголос

ідея

баскетбол

нетеплі краї слово – не горобець

волейбол

швидкі ноги

знай наших!

  Львівська область

  Закарпатська область

«Черкаські Мавпи» – «Волиньбаскет», 26 січня. 
«Будівельник» – «Волиньбаскет», 28 січня. 
№ Клуб І В П О
1 Будівельник 21 17 4 38
2 Хімік 19 17 2 36
3 Дніпро 21 15 6 36
4 Кривбас 20 15 5 35
5 БІПА 21 11 10 32
6 Запоріжжя 21 9 12 30
7 Миколаїв 21 8 13 29
8 Черкаські Мавпи 20 9 11 29
9 Кремінь 21 7 14 28
10 Волиньбаскет 20 3 17 23
11 Політехнік 21 2 19 23

8-й тур: 21-22 січня, «Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ» – «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» 
(Тернопіль) – 0:3 (28:30, 18:25, 22:25), 1:3 
(25:20, 17:25, 14:25, 18:25). 
9-й тур: 3-4 лютого, «Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ» – «Педуніверситет-ШВСМ» (Чернігів).
№ Клуб І В П О
1 Хімік 16 16 0 48
2 Галичанка 16 13 3 40
3 Волинь-Унiверситет 16 10 6 28
4 Орбіта 16 7 9 22
5 Білозгар-Медуніверситет 16 7 9 18
6 Педуніверситет-ШВСМ 16 5 11 16
7 Регіна 16 3 13 12
8 Сєверодончанка 16 3 13 8

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ CУПЕРЛІГА, ЖІНКИ 

СКОРОХОДИ ВИРУШИЛИ В ТЕПЛУ АНТАЛІЮ

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП КУБКА 
СВІТУ: БАТЕНКОВА – ТРЕТЯ, 
КОНАШУК – ЧЕТВЕРТА

Facebook «Ванкувер Кенакс»

Все починається з малого...

Геннадій Сартинський, тренер олімпій-
ського чемпіона Олега Верняєва про те, 
що гімнасти в золоті не купаються:

«Якщо людина дивиться наліво і думає 
тільки про те, як заробити, то їй нічого роби-
ти в нашому спорті. Це не той вид, нам ніхто 
тут не роздає золоті злитки. У гімнастиці дуже 
важка праця, жорстка, дуже маленька зарпла-
та. Для того щоб пробитися, треба думати не 
про гроші, а про те, як працювати».

Франческо Баранка, голова комітету 
етики та чесної гри ФФУ про перші кроки 
на посаді: 

«Я хочу запропонувати, аби всі штаби 
збірних України схвалили кодекс етики. Моя 
пропозиція – з цього моменту гравця, визна-

ного винуватим в участі у матчі з фіксованим 
результатом, більше ніколи не допускати до 
будь-яких збірних України. Байдуже, якого 
віку гравець. І ще одна важлива річ – ми пра-
цюємо над можливістю відміни поєдинку, 
якщо в нас будуть сумніви у його чесності».

Мірча Луческу, головний тренер «Зені-
та», екс-наставник «Шахатаря» про те, як 
просяк у Донецьку «руським міром»: 

«Після Донецька мені у Петербурзі не-
важко було адаптуватися. Росія та Україна для 
мене – одна й та ж країна. Їх розділили випад-
ковість, історія. Але для моїх ровесників це ко-
лишній Радянський Союз. Звичаї та життя тут 
одні й ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип 
поведінки – також».

Попри сніг та тріскучі 
морози, січневий стадіон 

«Авангард» не стоїть пусткою. 
Тут щодня тренуються волинські 
легкоатлети, які напередодні 
тренувальних зборів у більш 
теплих краях набувають чи 
закріплюють форму. 

Найбільше з-поміж атлетів, які намотують 
кола на головній спортивній арені області, 
майстрів спортивної ходьби. Частина з них 
цими днями відбула на другий іноземний збір 
цього сезону – в турецьку Анталію. 

«У грудні елітна група скороходів трену-
валася в киргизькій Чолпон-Аті, нині їдемо до 
Туреччини. Це буде завершальний етап під-
готовки до Чемпіонату України, який відбу-
деться у березні в Івано-Франківську», – роз-
повів «Волинським Новинам» тренер Микола 
Калитка. 

Змагання у Франківську важливі, адже 
стануть відбірними на Кубок Європи зі 
спортивної ходьби у чеських Подебрадах 
(21 травня). По тому відбудеться головний 
старт сезону – чемпіонат світу в Лондоні 
(серпень). 

Олімпійський сезон закінчився, почалася 
підготовка до нових Ігор, треба набувати фор-
му – це девіз учасниці вже трьох літніх олім-
піад Надії Боровської. «Наші тренери розчи-
щали доріжку на «Авангарді» від снігу, тому 
тепер час готуватися в теплих краях. У Луцьку 
ми набрали так званий «об’єм», а в Анталії ак-
цент буде на розвитку швидкісних кондицій. 
Будемо розганятися, аби добре виступити на 
чемпіонаті в Івано-Франківську», – коментує 
підготовку Надія.

Іван Банзерук, Валентина Мирончук та 
Надія Боровська тренуватимуться в Туреччи-
ні до кінця лютого. 

Ю
рій Конкевич

Скороходи «розігналися» на 
«Авангарді», аби успішно 
фінішувати в Івано-Франківську

Уперше за останні 10 років «Во-
линь» проводить зимовий навчально-
тренувальний збір у Закарпатті. Йдеться 
про оздоровчий комплекс «Камелот», що 
в селі Кам’яниця (10 км від Ужгорода). Під 
наглядом веж середньовічного Невицько-
го замку, який нависає над футбольними 
полями комплексу, «хрестоносці» бігають 
кроси і грають контрольні матчі. 

Збір триватиме до початку лютого, 
і «Волинь» запланувала принаймні три 
контрольні поєдинки – з першоліговим 
ФК «Миколаїв» (25 січня), словацьким пер-
шоліговим «Земплін Міхаловце» (28 січня) 
та аматорським ФК «Львів» (31 січня). 

З-поміж кадрових втрат, то наразі 
розірвав стосунки з командою захисник 
Артем Шабанов, який близький до угоди 
з кам’янською «Сталлю». 

ЩО ОБГОВОРЮВАЛИ У СПОРТІ 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

В Україні уперше відбувся 
етап Кубка світу з лижних 
гонок та біатлону серед 

спортсменів з інвалідністю. Його 
прийняв Західний реабілітаційно-
спортивний центр. 

На трасі серед смерекових лісів змагали-
ся найкращі паралімпійці світу. Приємно, що 
до загального успіху української збірної до-
лучилися й дві волинські спортсменки – ко-
вельчанка Юлія Батенкова та лучанка Богдана 
Конашук. Для Богдани цей старт, до слова, був 
дебютним у спортивній кар’єрі. А от Юля при-
святила змагання на Львівщині доньці Златі, 
яку народила два роки тому. 

«Я задоволена і приємно здивована тим, 
що Україна так добре підготувалася до Кубка 
світу. Часто навіть за кордоном таких хоро-
ших умов для змагань не буває», – розповіла 
Батенкова «Волинським Новинам».

Українці дуже добре виступили на вітчиз-
няному етапі Кубка світу. Майже у всіх дисцип-
лінах лижних гонок та біатлону на п’єдесталі 
було кілька наших паралімпійців. У жіночій бі-
атлонній гонці в категорії стоячи, наприклад, 

З ХОЛОДНОГО 
ЛУЦЬКА – У ЗАСНІЖЕНЕ 
ЗАКАРПАТТЯ

ВК fc volyn ultras

Закарпаття цієї зими не вельми тепле, 
тому замість розминки волинянам 
доводилося прибирати сніг із поля

усі три медалі залишилися в Україні. Юлія Ба-
тенкова тут була третьою. Інша волинянка – 
19-річна Богдана Конашук – четвертою, і це 
неабиякий успіх для дебютантки.

Батенкова відмітила, що траса на Львівщи-
ні не була простою, до того ж, далася взнаки 
втома від попередніх етапів Кубка світу. Нара-
зі Юлія на другому місці у загальному заліку 

Кубка світу в лижних гонках та на третьому – в 
біатлоні. 

Наші спортсменки готуватимуться до чем-
піонату світу з лижних перегонів та біатлону, 
який пройде в Німеччині (місто Фінстерау, 
10-19 лютого). Після цього в березні на них 
чекають два важкі азійські етапи Кубка світу – 
в Кореї та Японії. 

«Інваспорт»

Богдана Конашук на трасі

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ
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Хлопець з дівчиною гуляють у парку. 
Ні морозива, ні води, ні квітів ніде не про-
дають. Висить оголошення: «Не смітити, не 
плювати! Штраф – 40 гривень». Хлопець 
дівчині:

– Плюй, я пригощаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Насварив своїх тарганів, розсадив у 
голові по поличках, заборонив мінятися 
місцями. Притихли, не турбують, пошепки 
обговорюють, який я поганий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хай що кажіть, але якщо людина галь-
мо, то жоден «Снікерс» уже тут не допо-
може...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На іспиті студент бере один білет – не 
знає. Бере інший – теж. Третій – та сама 
біда. Так четвертий, п’ятий... Професор 
бере його заліковку, ставить трійку.

Інші студенти обурюються:
– За що?
– Як за що? – відповідає викладач. – Як-

що щось шукає, значить, щось знає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Бути обманутим не страшно, страш-
но втратити довіру до людини.

– Так, Петровичу, сказали ж, зарплата 
завтра!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Білий ведмідь заходить у бар і каже до 
бармена:

– Налий мені віскі і... кока-колу.
– А чому така пауза? – питає бармен.
– І це все, що тебе дивує? – з образою 

каже ведмідь.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На паркані читаю: «Обережно, у дворі 
злий папуга». Розумію, що це якась дурня. 
Заходжу. Останнє, що я чув перед втратою 
свідомості, це голос папуги: «Рекс, фас!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А мій друг учора за п’ять хвилин сер-
вер зламав.

– Він що, хакер?!
– Він придурок!

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

Один хлопчик не вмів вимовляти сло-
во «шість». Прийшов якось у магазин і 
каже продавцеві:

– Дайте мені сім пачок масла, одну не 
треба.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Будеш мандаринку?
– Ні.
– А якщо почищу?
– Так.

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

Із зоопарку втік слон. Дзвінок у полі-
цію:

– У мене на городі велика миша рве 
хвостом капусту.

– І що вона з нею робить далі?
– Ви не повірите...

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

Він – той, хто бачив тебе ненафарбо-
ваною... Той, хто бачив тебе розпатланою... 
Бачив тебе злою, доброю, одягненою і го-
лою!.. Коли ти дивилася телевізор... Спала... 
Їла... Сиділа в туалеті... Він – твій кіт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дитячий літній табір. Вечірній відбій. 
Діти з телефонами. Хтось слухає музику, 
хтось шле есемески. Вожатий:

– Усі здали мені телефони!
Уранці чутно крик вожатого:
–Га-а-ади-и-и!..
Виявляється, кожна дитина перед тим, 

як здати мобільний, навела на ньому бу-
дильник – на 1:00, 1:15, 1:30... і так до само-
го ранку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Найкращий спосіб підняти людину о 
6:00 – це кава в ліжко. Вилив – і біжи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хай скільки в дитини іграшок, все одно 
найулюбленішими будуть пульт, телефон, 
проводи й каструлі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ну-ну, не плач, заспокойся... Як це ніх-
то тебе не любить? А комарі кого першим 
кусають?

Жартівливий гороскоп на 26 січня – 1 лютого

купи-продай

Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Яцюк  
12 квітня 1961 р.
Тележурналіст
Сенсації самі проситимуться 
у ваші дбайливі руки. Ви 
їх піймаєте, погладите і 
випустите в люди. Будьте 

уважні зі святами, аби не передати куті 
меду. Загалом погідні дні на горизонті. 
Бережіть помічників.

Телець (21.04 – 21.05)
Артем Кичак  
16 травня 1989 р.
Воротар ФК «Волинь» 
Не забудьте покласти в сумку 
клей. Зорі жартують, що 
ним інколи варто мастити 
рукавиці. Тельців не можна 

ставити у спарингах проти Раків – так усе 
заплутано в їхніх стосунках. Замислитеся 
про реінкарнацію.

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р. 
Депутат Луцькради
Змусите опонентів збурити 
громадську думку щодо 
ефективності та ощадності 
вашої контори. Зорі 

нарікають на велику кількість пробоїн 
у репутації. Утім ваша молода команда 
усьому дасть раду.

Рак (22.06 – 23.07)
Юрій Волинець  
13 липня 1960 р.
Начальник управління з питань 
фізкультури та спорту м. Луцька 
Старт ви проспали, а до 
фінішу – ох як далеко. 
Спробуєте абстрагуватися від 

роздмуханої уяви керівництва про плани на 
найближчі дні. Заспокоїтеся і решту колег 
втихомирите – не треба братися за гирю, 
коли гантелі непідйомні.

Лев (24.07 – 23.08)
Анна Данильчук  
13 серпня 1984 р.
Проректор Східноєвропейського 
національного університету
Ви знову замислитеся 
над проблемами романо-
германської нордичності 

вашого керівництва. Навколо вже й хата 
палає, а босам хоч би що – проблеми 
плебеїв патриціїв не хвилюють. Зорі 
обіцяють тиждень вагань та сумнівів.

Діва (24.08 – 23.09)
Юлія Батенкова-Бауман  
20 вересня 1983 р.
Біатлоністка
Швидко їхати чи 
влучно стріляти? 
Питання гамлетівські 
так хвилюватимуть, що 

привезуть вас до медалей та кубків. Не 
судіть суворо суперників, вони й так 
причвалають тільки на роздачу підошов від 
короваю.

Терези (24.09 – 23.10)
Анна Довгополюк  
11 жовтня 1985 р.
Волейболістка
Розпочинається новий 
виток у житті. Вас 
супроводжуватиме удача. 
Подбайте про коханих. 

Робіть подарунки, приділіть їм більше 
уваги. Стосунки в колективі можуть бути 
неприязними. Уникайте конфліктів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Романчук  
14 листопада 1991 р.
Футболіст
Будьте раціональні. 
Імпульсивні вчинки не підуть 
на користь. З’являться нові 
можливості. Знайомства з 

цікавими людьми надихнуть вас. Отримаєте 
новий досвід. Час порозумітися з тим, із ким 
це не вдавалося.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Микола Карлін 
23 листопада 1955 р.
Економіст
Усе буде прозоро. Не 
ускладнюйте собі життя. 
Матимете багато приводів для 
паніки, але все залагодиться. 

Градус напруги зростатиме, тому розв’яжіть 
найважливішу проблему. Тиждень 
доленосних рішень.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
В. о. гендиректора ДП 
«Волиньстандартметрологія»
Стресовий період неодмінно 
скінчиться. Не розповідайте 
нікому про свої заповітні мрії. 
Так вони швидше здійсняться. 

Зірки радять економити кошти. Відкладіть 
покупки на інший день.

Водолій (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк 
31 січня 1964 р.
Заступник голови Волиньради
Ще менше ініціативи. 
Зірки радять зупинитися й 
накопичувати сили. 
Час подумати про себе та 

почати провадити здоровий спосіб життя. 
Тиждень принесе спокій. Будьте уважні до 
тих, хто поряд.

Риби (20.02 – 20.03)
Віталій Шафар
27 лютого 1982 р.
Легкоатлет-стаєр
Довіртеся інтуїції. 
Ви зможете ухвалити 
правильні рішення. Життя 
дає можливість позбутися 

комплексів, підняти самооцінку. Не час 
для ілюзій. Бажання мають збігатися з 
можливостями.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Телефон для оголошень 066-163-03-15

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, 
приміщення міжрайбази в Камені-Каширському. 
Тел. 097-290-74-94. 

 Продам однокімнатну квартиру (40,3 м2.) 
у м. Ківерці, вул. Шевченка (індивідуальне 
опалення). Тел. 066-533-34-63. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. Тел.: 066-299-23-
28, 097-116-35-35.            

 Продам приватизовану земельну ділянку 
0,18 га у смт Демидівка Рівненської області (є 
стара хата, сад, криниця, поряд усі комунікації, 
7 км від бази відпочинку «Хрінники»). 
Тел.: 095-155-46-03, 098-653-26-40.

 Продам хату в с. Острожець (13х7 м, 
дерев’яна, район лікарні, 15 соток землі, газ, 
вода, 4 кімнати, кухня, льох у хаті), або обміняю 
на квартиру в Луцьку. Тел. 050-750-72-32. 

 Продам  будинок у с. Брище, ковельський 
напрямок (73 кв. м, цегла, євровікна, усі 
вигоди, надвірні споруди, літня кухня, газ, 0,10 

га, залитий фундамент на ще одну кімнату 
і розширення кухні). Тел.: 098-875-29-58, 
063-823-91-22. 

 Продам цегляний будинок у с. Пугачівка 
Рівненської області (28 км від Луцька, є 
всі надвірні споруди, хлів, підвал, газ, 1 га 
приватизованої землі). Ціна за домовленістю. 
Тел. 097-045-42-87. 

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідропідсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67, Валерій. 

 Продам землю під забудову. Село Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк 
Слов’янський. Ціна – за домовленістю. 
Можливий обмін. Тел.: 096-695-78-85, 
095-360-48-20, Вадим.

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, 
жалюзі, рулонні штори, захисні ролети, москітні 
сітки. Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367

 Куплю автомобілі вітчизняного та іноземного 
виробництва (будь-які, не розмитнені). 
Тел.: 066-770-92-43, 050-242-02-44.

 Куплю палас. Розмір 2х3 м2. 
Тел.: 095-877-70-16.

 Куплю насіння багаторічних трав, конюшини. 
Тел.: 050-140-55-14, 068-636-40-36. 

 Куплю намисто (буси), речі старовини, 
годинники, радіодеталі СРСР, плати й іншу 
радянську апаратуру. Тел. 096-364-62-03. 

 Кафе «Манго» (Луцьк) запрошує на роботу 
повара. Тел. 050-610-79-40. 

 Кафе на просп. Соборності (Луцьк) 
запрошує на роботу техпрацівника. Заробітна 
плата за домовленістю, графік роботи 3/3. 
Тел. 095-39-62-633.
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погляд у минуле «КОКА-КОЛА» – ВИНАХІД ПРОТИ 
ІМПОТЕНЦІЇ, ЩО ПІДКОРИВ СВІТ 26 січня – Опанас, Єлизар, Ісай, 

Максим, Петро, Яків
27 січня – Андрій, Давид, Ілля, 
Йосип, Макар, Ніна, Сергій, 
Степан, Адам, Веніамін
28 січня – Гаврило, Олена, Іван, 
Павло, Прохор

29 січня – Максим, 
Петро, Макар

30 січня – 
Антон, 
Антоніна, 
Георгій, Іван, 
Феодосій

31 січня – 
Дмитро, Кирило, 
Ксенія, Максим, 
Феодосія

1 лютого – 
Федір, Макар, 
Антон, Кирило

26 січня – Опанас, Єлизар, Ісай, 
Максим Петро Яків

іменинники тижня
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  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 1 лютого включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
термос Tatonka.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
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* 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. g6+ Крh8 
2. Тg6 f:g5 
3. h:g5# 

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.

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

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
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Напій було запатентовано 
31 січня 1893 року. Автор 

винаходу – фармацевт Джон 
Стіт Пембертон, колишній 
офіцер американської Армії 
конфедерації. Назву для 
нового напою придумав 
бухгалтер Пембертона Френк 
Робінсон, який написав 
слова Coca-Cola фігурними 
буквами, які й до цього дня є 
логотипом напою. 

«Кока-Колу» було запатен-
товано як лікарський засіб про-
ти всіх нервових розладів, його 
почали продавати в автоматі у 
найбільшій міській аптеці Дже-
коба в Атланті.

Пембертон стверджував, 
що «Кока-Кола» зцілює від ім-
потенції, що її можуть вживати 
ті, хто пристрастився до мор-
фію. Спочатку «Кола» містила 
справжній кокаїн, який тоді не 
був заборонений і не вважався 

шкідливим для здоров’я. У 1888 
році Пембертон продав права на 
випуск напою. А в 1892 році но-
вий власник, бізнесмен Аса Ґріґґс 
Кендлер перейменував компанію 
на The Coca-Cola Company, яка ви-
робляє напої й донині.

У 1903 році в газеті New York 
Tribune з’явилася розгромна стат-
тя, в якій стверджувалося, що 
саме «Кока-Кола» винна в тому, 
що чорношкірі з міських нетрів, 
які обпилися нею, почали напада-
ти на білих людей. Після цього в 

напій стали додавати не свіже лис-
тя коки, а витиснуте, з якого було 
видалено весь кокаїн.

Вважається, що на початку 
30-х років минулого століття пі-
арники напою переодягли Свято-
го Ніколаса із зеленого вбрання 
в червоно-біле, зробивши таким 
чином його різдвяним символом 
«Кока-Коли». Насправді ж компа-
нія Санта-Клауса не купила, його 
було винайдено. Раніше духом 
Різдва в американців був ельф у 
зеленому каптані та червоних пан-
чохах. А кругленького сивочолого 
привітного дідуся в червоному 
камзолі в 1931 році намалював 
на прохання компанії «Кока-Кола» 
американський художник Хеддон 
Сандблом. Ця модель виявилася 
найдешевшою, до того ж рента-
бельною рекламою для компанії.

У 1902 році «Кока-Кола» стала 
найвідомішим напоєм у США

new
s-cloud.net



СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ

Квіти цибулинні (висадка)  – 20-24, 30 6-9, 22-24, 
26-27 18-20, 23-24 20-22 14-16, 19-21 13, 14, 18-20 12-15, 19-21 15-19 12-14, 17-20

Квіти з насіння (посів)  – 11-14, 26, 27 12-15, 22-26 9-11,15-17 6-10,12-15 4-7, 13-16 7-13, 21-25 2-7 – –

Оранка, розпушування, 
культивація, підгортання  – 28, 29 8-12,16-18, 

27-31
2, 3,18-27, 

29, 30
1, 2, 17-24, 

27-29
1, 2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 13-25

Внесення
мінеральних добрив  – 18-20, 28-30 7-10, 14, 15, 

28, 29

1, 2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29
7-9

1-3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

1-3,10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30

6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 3-8, 24-26

Внесення
органічних добрив  – 13,14, 20-24 3-6, 18-20, 

27-29

1, 2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29

2, 20-22, 24-27, 
29-31

1-3, 10-12,
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 

21-23, 25-28
13-15, 18-20, 

22-24

Обрізка гілок, пагонів 
дерев і кущів  – 1, 2, 25-28 3-5, 22-25 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24

Обприскування рослин, 
знищення шкідників  – 20-22, 24-26 3-5, 22-25, 

30, 31
2, 18-22, 24-27, 

29, 30
1, 2, 22-24, 

27-29
3-5, 7-12, 

24-29 20-23, 25-28 17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-29 13-18, 22-26

Щеплення рослин  – 20-22, 30, 31 7-1,15-17, 
22-26

5-7, 10-12, 
18-20 – 16-18 2, 3, 9-11, 

13, 14 – – –

Інтенсивний полив 
рослин – дерев, кущів  – 25-28

4-6, 9-11,
17-19, 24-27, 

31

5-7, 10-12,
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 5-17, 
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

16-20, 23-25, 
28-30

1-3, 10-12,
19- 22, 24-26 1, 6-10, 28-29 13-16, 25-28

Висадка нових 
дерев і кущів

2-4, 16-18, 
26-28

2-5, 13-15, 
22-26, 30, 31 2, 5-7, 18-20 2-4, 7-9, 15-17 – – – – 13-18, 20-28

Посадка, пересадка, 
пікірування 9-12, 14-16 6, 7, 11, 12, 

19-21, 27, 28
5-7, 10-12, 16, 

17, 22-24

Крім молоди-
ка і повного 

місяця
3-5, 10-12, 30 18-20, 24, 25, 

28-30 10-12, 24-26
1-4, 6-8, 15-18, 

20-23, 26, 
28-30

Крім молоди-
ка і повного 

місяця

Прополювання, 
проріджування сходів – 20-23, 30, 31 2, 3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31
1, 2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 –

Закладка компосту – 1-4, 12-15, 
22-26 2, 3, 20-27 1, 2, 17-24, 

27-29
1, 2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26

Заготівля насіння 3-11, 30-31 2-4, 12-14, 
22-24

2-5, 8-11, 
22-26 10-12, 16, 17 7-9, 15, 16 3-5, 10-14 16-23 3-5, 7-10, 

12-14, 30, 31
4-6, 8-10, 

11-15, 18-20 15-18, 20-26

Баклажани, кабачки – – – 9, 16, 24-27 2, 7, 12, 17, 18, 
23, 30

3, 4, 15, 16, 
20-22 – – – –

Соняшник, капуста 
(в т.ч. цвітна), спаржа – 11-14, 24-27 12-14, 18, 19, 

22-26, 30 2, 3, 7, 12, 9-11 – – – – –

Петрушка на корінь, 
картопля – 24-26 8-11, 18-21, 

28, 29
2, 3, 7-12, 19, 

22 9-11, 22 – – – – –

Салат, шпинат, мангольд, 
петрушка, перець 
солодкий

– 14, 16, 22-24 2-4, 12-14, 18, 
19, 22-28

7-12, 22, 23, 
29, 30 9, 11, 22, 28, 29 5, 10, 11 – – – –

Буряк, редис, редька, 
горох, квасоля, боби – – 12-14, 22-26 З, 7-9, 11, 12, 

29 9, 11 – – – – –

Селера, бруква, ріпа, 
кукурудза – – 2-4, 15, 20-23, 

28, 29
2, 3, 7-12, 

29, 30
4, 9, 11, 13, 22, 

28, 29 – – – – –

Томати, огірки, кавун, 
диня, морква, пастернак – 12-14, 24, 

26-28
2-4, 12-15, 

21-25
8, 12, 13, 22, 

26-28
9, 15, 19, 

24, 25 2, 7, 11, 16 – – – –

Кріп, фенхель, кінза, 
кмин, гірчиця – 24-26, 30, 31 4-6, 11-13, 

21-23, 27-29
2, 3, 7-12, 22, 

29, 30 5, 11, 13 5, 6, 11-14 – – – –

Хрін, цибуля на ріпку – 20-26, 30 1-3, 9-11,
18-21, 27-29 2, 3, 7-12, 22 4, 9-11, 13 – – – – –

Зелена цибуля, петрушка, 
кріп, салат

2-4, 12-14, 
23-26

2-4, 12-14, 
21-26, 30, 31

18, 20, 23, 
26-28

4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 
27-30 – – – –

Сприятливі
дні

Види робіт
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