
ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«МЕНІ НЕЗРОЗУМІЛА 
ІДЕЯ СИЛОМІЦЬ 
ЗАКРИВАТИ ШКОЛИ»

Закривати малокомплектні школи 
можна лише тоді, коли буде 

забезпечено належну соціальну 
інфраструктуру та облаштовано опорні 
навчальні заклади середньої освіти. 
Таку думку під час прямого ефіру на 
каналі «Нова Волинь» висловив голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця.
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ВИГРАЙВИГРАЙ

ЗА ЩО МОЖУТЬ ЗАБРАТИ 
СУБСИДІЮ: НОВИЙ ЗАКОН І 
ПЕРЕРАХУНОК «ЗНИЖКИ»

ПОЧАТОК 
ЦИВІЛІЗОВАНОМУ 
КОРИСТУВАННЮ 
НАДР ПОКЛАДЕНО 

ДЕПУТАТИ ВИМАГАЮТЬ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
БЛОКАДИ З 
ТЕРОРИСТАМИ

право на освіту
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МОЛОДІ, «ЗЕЛЕНІ» 
Й ДУЖЕ ПЕРСПЕКТИВНІ

Коваленко і Борячук у 
«Шахтарі», Циганков і 

Бесєдін в «Динамо», Яремчук 
в «Олександрії», Лунін і 
Вакулко в «Дніпрі», Коркішко 
і Хобленко у «Чорноморці», 
Кузик і Мисик у «Сталі», Дудік 
з Романюком у «Волині». Це 
дуже короткий перелік нових 
імен, які мусили запам’ятати 
вболівальники у 2016 
році. Сама доля підказує 
українським грандам: робіть 
ставку на молодь, вона
у вас є!

ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ 
ВІДСТОЮВАТИМУТЬ 
ДО ОСТАННЬОГО

Створення лише трьох госпітальних 
округів на території області 

порушує головний принцип медичної 
реформи – доступність до надання 
якісної інтенсивної медичної допомоги.

медична реформа

«АЖ У 60 МИ ВПЕРШЕ 
ПІЗНАЛИ КОХАННЯ!»

Коли вони 
познайомилися, Галина 
15 літ як була вдовою, а 

Юрій – два роки як покинутим 
і зрадженим чоловіком. 

Спершу були спільне хобі, 
цікаве спілкування й 
товариська підтримка. Та 
за п’ять місяців симпатія 
переросла в таке шаленство 

почуттів, що пара й досі не 
збагне: «Невже це сталося з 
нами?»...

ГУБЕРНАТОР, МЕР, 
ЛУЧАНИН

НА 59-МУ РОЦІ 
ЖИТТЯ ЗУПИНИЛОСЯ 
СЕРЦЕ ГОЛОВИ 
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ МИКОЛИ 
РОМАНЮКА

вічна пам’ять
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ГРУЗІЯ ОТРИМАЛА БЕЗВІЗ 
Європарламент 2 лютого проголосував 
за надання Грузії безвізового режиму 
при відвідуванні її громадянами країн 
Шенгенської зони. Українське питання 
вчергове переносять, тепер – на весну. 

ПОЛЬЩА ХОЧЕ ПОДАТИ В 
СУД НА РОСІЮ
Керівництво Польщі планує притягти 
Росію до відповідальності у Міжнарод-
ному кримінальному суді в Гаазі за від-
мову повертати у Варшаву уламки лі-
така, на якому під Смоленськом у 2010 
році розбилася польська делегація, по-
відомив 1 лютого керівник Міністерства 
закордонних справ Польщі Вітольд Ва-
щиковський, інформує «Радіо Польща».

ЛУКАШЕНКО 
ПОКРИТИКУВАВ РОСІЮ 
Президент Білорусі Олександр Лука-
шенко у своєму нещодавньому виступі 
розкритикував Російську Федерацію. 
За його словами, керівник Федеральної 
служби безпеки Росії своїм підписом 
фактично перекреслив міждержавні 
угоди між Білоруссю та РФ у питанні роз-
межування. Про це він заявив під час 
прес-конференції у п’ятницю, 3 лютого, 
в Мінську, інформує replyua.net. Голов-
ним поштовхом стало те, що Росія без 
відома Білорусі створила прикордонну 
зону.

У СИРІЇ СТРАТИЛИ БЛИЗЬКО 
13 ТИСЯЧ В’ЯЗНІВ
Близько 13 тисяч осіб було страчено 
протягом п’яти років у сирійській уря-
довій в’язниці Сайдная поблизу Дамас-
ка. Про це у своєму звіті повідомила 
міжнародна правозахисна організація 
Amnesty International, повідомляє AFP.

РУМУНІЮ ЗАПОЛОНИЛИ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ 
ПРОТЕСТИ 
У багатьох містах Румунії відбулися 
масштабні антиурядові акції протесту, 
попри те, що уряд погодився відкликати 
скандальну постанову про амністію для 
корупціонерів. Це найбільші масові ак-
ції протесту в країні з 1989 року. Демон-
странти вимагали не лише скасування 
скандального документа, але й відстав-
ки уряду.

КАНДИДАТ НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ НЕ 
ВИКЛЮЧАЄ ВИХОДУ З ЄС 
Лідер ультраправих Франції Марін Ле 
Пен декларує у передвиборчій програ-
мі вихід із зони євро і запровадження 
більш високих податків для іноземних 
робітників, а також проведення рефе-
рендуму щодо виходу Франції з ЄС, по-
відомляє «Радіо Свобода». 

СВІТОВИЙ РЕКОРД 
З АВІАПЕРЕЛЬОТУ – 
16 ГОДИН У НЕБІ
Літак авіакомпанії Qatar Airways здійснив 
найтриваліший пасажирський переліт в 
історії, вилетівши зі столиці Катару Дохи 
до Нової Зеландії. Рейс тривав більш 
ніж 16 годин, повідомляє The Guardian. 
Наступного року компанія планує себе 
перевершити, полетівши з Сінгапура до 
Нью-Йорка без зупинок.

АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ЖУРНАЛІСТ ПОТРОЛИВ 
КРЕМЛЬ 
Ведучий телеканалу Fox News Білл 
О’Райлі, який назвав президента Росії 
Володимира Путіна вбивцею, на про-
позицію Кремля перепросити зазначив, 
що працює над цим, але на це потрібен 
деякий час. «Зможете перевірити році 
так у 2023-му», – покепкував О’Райлі.

В АВСТРАЛІЇ ПОБИЛИ 
КОКАЇНОВИЙ РЕКОРД 
Влада Австралії затримала яхту, на борту 
якої було 1,4 тонни кокаїну, повідомляє 
Сhannel NewsAsia. За даними правоохо-
ронців, загальна вартість вилученого 
кокаїну становить майже $240 млн.

світова хроніка довгобуд

відпочинок зі шлейфом 

труднощі сполучення

СХОДИЛА У ВІДПУСТКУ – 
ЗАРОБИЛА КРИМІНАЛ

НІЧНИЙ ПОЇЗД Є, А ДІСТАТИСЯ – НІЧИМ 

ВОЛИНСЬКИХ МАЛЮКІВ ДОГЛЯДАТИМУТЬ 
У «КОСМІЧНІЙ» ЛІКАРНІ

Луцьк 

Уже до 1 вересня 
2017 року 
забудовник, ПАТ 

«Луцьксантехмонтаж 
№536», обіцяє 
завершити будівництво 
перинатального 
центру в Луцьку. 
Медична установа 
буде найсучаснішою в 
Україні, з відповідним 
обладнанням та 
умовами, повідомив 
голова Волинської 
обласної ради Ігор 
Палиця у прямому 
ефірі телеканалу «Нова 
Волинь».

Для того аби добудувати 
центр, потрібно 84 мільйони гри-

вень. 10 мільйонів на перший 
квартал уже заклали в облас-
ному бюджеті, ще 40 мільйонів 
забудовник отримає з бюджету 

розвитку. Ці кошти планують 
спрямувати вже під час наступ-
ної сесії. Близько 60 мільйонів 
гривень витратять на сучасне 

обладнання. У центрі передба-
чено близько ста окремих палат 
із санвузлами та душовими кабі-
нами.

«Це буде космічний перина-
тальний центр, яких ще немає в 
Україні. 1 вересня ми з вами бу-
демо перерізувати стрічку», – за-
певнив Ігор Палиця. Як відомо, 
перинатальний центр – довго-
буд, зведення якого розпочало-
ся у 2001 році. Роботи відновили 
у 2012 році, а згодом знову тим-
часово зупинили. У грудні 2015 
року тендер на будівництво ви-
грало ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536». 

У перинатальному центрі на-
даватимуть потрібний супровід 
вагітним жінкам, породіллям та 
їхнім новонародженим діткам, у 
тому числі тим, хто має проблеми 
зі здоров’ям. 

volynnew
s.com

Нововолинськ, Володимир-Волинський

Жителі Нововолинська просять 
відкрити автобусний маршрут 
сполученням Нововолинськ – 
Володимир-Волинський (залізничний 
вокзал), аби мати змогу доїхати на 
потяг Львів-Київ, який відправляється 
о 00:46 з Володимира-Волинського. 
Прохання озвучила у запиті депутат 
Ірина Вахович (УКРОП). 

Крім того, є питання, як доїхати пасажи-
рам потяга №141 «Київ – Львів», який прибу-
ває о 01:23 у Володимир-Волинський.

Оскільки автобусний маршрут «Новово-
линськ – Володимир-Волинський» належить 
до приміських маршрутів, то організація та-
ких перевезень – у компетенції обласної дер-
жавної адміністрації.

За інформацією виконавчого комітету 
Нововолинської міської ради, ще 24 травня 

минулого року оголошено конкурс на марш-
рут №72 «Володимир-Волинський – Новово-
линськ» та №258 «Володимир-Волинський – 
Коритниця» (через Устилуг), розкладом руху 
яких передбачено заїзд та відправлення із 
залізничного вокзалу міста Володимира-
Волинського в нічну пору доби. Однак пере-
везення так і не здійснюються.

Тож нововолинці просять залагодити зга-
дане питання. Депутати запит підтримали.

Луцьк 

Луцький відділок поліції розпочав 
кримінальне провадження щодо 
розслідування дій начальника 
департаменту муніципальної поліції 
міської ради Юлії Сиротинської у рамках 
ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу 
України (привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем). 
Перевірка здійснюватиметься за 
зверненням депутата Луцької міської 
ради Павла Данильчука, повідомляє 
«Народний контроль».

Нагадаємо, директор департаменту муні-
ципальної поліції Луцької міської ради Юлія 

Сиротинська під час додаткової оплачуваної 
навчальної відпустки перебувала за кордо-
ном в особистих цілях.

Згідно з дописами у соціальній мережі 
Facebook, підкріпленими фотографіями та 
відмітками на інтернет-карті, Сиротинська 
перетнула українсько-польський кордон, 
подорожуючи до Кракова, Праги та Берлі-
на. Утім, відповідно до довідки Львівського 
регіонального інституту, де вона навчалася, 
Сиротинська у цей час складала заліково-
екзаменаційну сесію.

Тому народноконтролівець Павло Да-
нильчук просить перевірити цю інформацію 
та провести розслідування на предмет вчи-
нення корупційних діянь чиновницею. Юлія Сиротинська

konkurent.in.ua

транспорт

МАРШРУТНА РЕФОРМАЦІЯ 
реалії 

ПОНАД 11 ТИСЯЧ 
СІМЕЙ – У ВЕЛИКІЙ 
СКРУТІ 

Волинь 

Близько 11 тисяч 
волинських родин 
перебувають у 
вкрай скрутному 
матеріальному становищі 
та потребують постійної 
фінансової допомоги. 
Окрім того, підтримки 
потребують і 77 тисяч 
сімей, які вважаються 
малозабезпеченими, 
повідомила директор 
департаменту 
соціального захисту 
населення Волинської 
облдержадміністрації 
Оксана Гобод.

«В області є 11326 сімей, 
які не в змозі самостійно по-
долати проблеми та потре-
бують постійної підтримки. 
Торік їм надавали соціальну 

допомогу, й кризову ситуа-
цію подолали в 324 сім’ях, а 
у 400 родинах вдалося міні-
мізувати проблеми. Також на 
Волині державну підтримку 
отримують понад 77,3 тися-
чі родин, які виховують ді-
тей», – інформувала Гобод. 
Торік із державного бюджету 
для виплати допомоги сім’ям 
з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та 
щомісячної грошової допо-
моги особам, які проживають 
разом з інвалідами І чи II груп 
внаслідок психічного розла-
ду, в область надійшло 1,885 
мільярда гривень. Щодо ді-
яльності будинків-інтернатів, 
то торік ліжко-місця були за-
повнені майже на 90%.

Луцьк, Луцький район 

Договори з перевізниками, 
які обслуговують маршрути 
№30 та №32, розривають.

Начальник управління тран-
спорту та зв’язку Анатолій Ми-
ронюк повідомив, що маршрут 
№30 скасовують. Цей напрям 
покриватимуть автобуси, які їз-
дять за маршрутом №251 (Забо-
роль – центр міста – Підгайці) – 9 
одиниць. Крім того, перевізник 
на маршруті №32 (ДПЗ – Липини) 

відмовився обслуговувати цей 
напрям через нерентабельність. 
За маршрутом №32 запропоно-
вано організувати перевезення 
пасажирів ПрАТ «Луцьке АТП 
10701» як перевізнику, що опи-
нився на другому місці. Якщо пе-
ревізник відмовиться працювати 
за цим маршрутом, його замінять 
продов женням інших маршрутів. 
Крім того, в перспективі плану-
ють продовжити маршрут №18 
(Центральний ринок – Маяк) до 
села Підгайці вулицею Об’їзною.

О
ксана Тарнавська

Стрічку планують перерізати вже 1 вересня

Імовірно, до села Підгайці курсуватиме 
ще одна міська маршрутка



Є люди, які не вірять навіть прогнозам державного метеорологічного інституту, 
якщо не прочитають їх у своїй газеті. Карел Чапек www.volynnews.com
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США ПООБІЦЯЛИ 
УКРАЇНІ ПІДТРИМКУ 
У ВІДНОВЛЕННІ МИРУ 
Президент США Дональд Трамп у теле-
фонній розмові запевнив Президента 
України Петра Порошенка, що Амери-
ка «працюватиме з Україною, Росією, а 
також всіма іншими залученими сторо-
нами, щоб допомогти їм відновити мир 
уздовж кордону».

АВДІЇВКА НАРЕШТІ 
ЗІ СВІТЛОМ
У донбаській Авдіївці почали працювати 
школи й дитячі садки. У всіх будинках 
є вода та електрика. Протягом тижня у 
боях, що точилися поблизу міста, заги-
нуло 13 українських солдатів, інформує 
«ТСН.ua». 

ОНИЩЕНКО ГОТОВИЙ ІТИ 
ЗА ҐРАТИ З ПОРОШЕНКОМ 
Народний депутат-утікач Олександр 
Онищенко заявив, що опублікує комп-
ромат на Президента України Петра По-
рошенка в «потрібний момент». Нардеп 
чекає, коли президент заперечить свою 
причетність до корупції, пише «Апо-
строф». «Я вже робив щиросердне зізна-
ння, що ми з Порошенком займалися 
корупцією, я готовий сісти разом з ним 
до в’язниці», – додав він.

ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ 
ЗАВОД ПІДЕ З МОЛОТКА 
Фонд державного майна України планує 
повторно виставити на продаж 99,56% 
акцій «Одеського припортового заводу». 
Крім того, Фонд держмайна хоче прода-
ти 78,29% акцій «Турбоатому» в листопа-
ді. «Центренерго» планують продати у 
жовтні, пише «Економічна правда».

ЗАКАРПАТТЯ СТРАЖДАЄ 
ВІД ЛЬОДОХОДІВ 
На Закарпатті різке потепління та інтен-
сивні дощі спровокували танення льо-
ду на річках, відтак почалися потужні 
льодоходи, або, як їх називають місцеві, 
«турлаш».

ЗВЕЛИЧЕННЯ БАНДЕРИ 
МОЖЕ ЗАВАДИТИ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Голова керівної партії Польщі «Право і 
Справедливість» Ярослав Качинський 
вважає, що звеличення імені Степана 
Бандери в Україні може завадити євро-
інтеграційним прагненням нашої дер-
жави, повідомляє «Острів» із посилан-
ням на «Радіо Польща».

В АВАКОВА 
ПЕРЕПЛАЧУЮТЬ ЗА 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ АВТО
Міністерство внутрішніх справ, закупо-
вуючи автомобілі для поліції Mitsubishi 
Outlander PHEV, навіть після знижки 
переплачуватиме дилерам 7,5 тис. дола-
рів за кожен автомобіль, пише видання 
«Публичные люди». 

РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ 
ОБСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЛІТАК
Військова прокуратура зареєструва-
ла провадження через обстріл Росі-
єю українського літака Ан-26 у районі 
Одеського газового родовища. Літак був 
у виключній (морській) економічній зоні 
України. Екіпаж не постраждав. 

ЗАЛІЗНИЧНІ 
КВИТКИ – ЧЕРЕЗ 
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
«Укрзалізниця» впровадила мобільний 
додаток для придбання квитків онлайн 
під операційну систему Android. Сервіс 
дозволяє купувати квитки й повертати 
їх до відправлення поїзда. 

РАДА ПРОВАЛИЛА ЗАКОН 
ПРО БУРШТИН 
Верховна Рада відхилила проект закону 
про видобуток та реалізацію бурштину, 
який мали ухвалити в другому читанні. 
Депутати з групи «Воля народу» Степан 
Івахів і Сергій Мартиняк не брали участі в 
голосуванні. Волинські обранці Ірина Кон-
станкевич (УКРОП), Ігор Гузь та Ігор Лапін 
(«Народний фронт») голосували «за». 

українська хронікачи виправить горбатого могила 

герої не вмирають плюшкіни з примусу

не розгубилися 

«ШАЙБІ» ДАЮТЬ ДРУГЕ ЖИТТЯ 

ПІД ЗАЛПАМИ АВДІЇВКИ 
ЗАГИНУВ ВОЛИНСЬКИЙ СОЛДАТ

ЗАТРИМАЛИ НА ГАРЯЧОМУ КРАДІЯ

гідний приклад 

НЕБАЙДУЖИЙ ЛОВЕЦЬ ЗЛОДІЯ ДІСТАВ ВИЗНАННЯ 

завбачливе рішення

ВОЛИНЯНИ ДАЛИ 
ВІДКОША МЕРУ 
ЛЬВОВА 

ВИКОРИСТАЛИ 
ТРОЛЕЙБУСИ – КУПИМО! 

Луцьк 

Диско-бару 
«Колізей» 
виконком 

Луцькради погодив 
роботу до четвертої 
години ранку. Близько 
місяця тому цей бар, 
який у народі називають 
«Шайбою» та який 
«славився» бійками,  
придбав підприємець з 
Маневичів Олександр 
Борисюк.

Він пообіцяв, що заклад «буде 
виправляти свою репутацію». 
Зокрема, там пропонують впро-
вадити дрес-код, не впускати 
нетверезих відвідувачів та чоло-
віків у спортивному одязі. Також 
у закладі вже замінили камери ві-
деонагляду та охорону, планують 
змінити стиль, графік роботи, на-
лагодити стосунки з мешканцями 
прилеглого будинку. Тож підпри-
ємець попросив дати закладу 
шанс спробувати попрацювати.

Зауважимо, в самому диско-
барі діяльність провадитиме ін-
ший підприємець – Максим Ско-
роход.

Перший заступник міського 
голови Тарас Яковлев зазначив: 
зміна підходу до роботи закладу 
може змінити ситуацію.

«Якщо не пускати в кросівках, 
то не важливо, який буде режим 

роботи. А якщо закрити заклад, 
то в дворах не стане менше тих, 
хто розпиватиме спиртні напої. 
Так хоч вони в одному місці бу-
дуть», – вважає посадовець.

А ось на думку керівника 
волинської поліції Петра Шпиги, 
яку він висловив під час засідан-
ня депутатської комісії в облраді, 
власники розважальних закладів 

Луцька, які працюють у пізні годи-
ни, не надто переймаються безпе-
кою власних відвідувачів та осіб, 
які проходять поблизу. 

Полісмен зазначив, що в су-
сідніх містах такі заклади, а над-
то – нічні, по периметру «всіяні» 
якісними камерами відеоспос-
тереження. Та попри звернення 
силовиків до органів влади та ад-
міністрації, вийти на конструктив-
ний діалог не вдалося. 

«Це потрібно для безпеки гро-
мадян, але минуло більш ніж пів-
року, а результату немає. Отака 
безвідповідальність керівників 
закладів призводить до різних не-
безпечних ситуацій. Я в «ПортCity» 
й «Там Тамі» не можу постійно 
тримати наряд. Але ми бачимо, 
що там велика кількість неповно-
літніх, які вживають пиво», – за-
значив Петро Шпига.

До слова, нині в Луцьку є лише 
10 камер, записи з яких доступні 
для перегляду поліції. Для по-
рівняння, в Чернівцях їх близько 
140.

v.lutsk.ua

Ковель 

Ковельські поліцейські вручили 
подяку 31-річному жителю 
Турійського району Романові 
Шисталюку, який затримав 
грабіжника, повідомили у прес-
службі поліції. 

28 грудня о десятій ранку біля 
хлібного кіоску на вулиці Теа-
тральній у Ковелі 60-річна місце-
ва жителька залишила на вулиці 
велосипед. Жінка пішла на закупи 
до торгового закладу. Тим часом 
18-річний зловмисник пограбував 
її, забравши велосипед, та почав 

на ньому втікати. Завдяки небай-
дужості 31-річного жителя Турій-
ського району Романа Шисталюка, 
грабіжника вдалося затримати не-
подалік від місця скоєння злочину 
та повернути викрадений велоси-
пед законній власниці. 

Відомості слідчі внесли до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ч. 1 ст.186 (грабіж) 
Кримінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк до чотирьох років. Три-
ває слідство.

vl.npu.gov.ua

Ківерці 

Серце молодого 
волинянина, сміливого 
солдата, люблячого 
сина та чоловіка Маріса 
Камінського перестало 
битися під неспокійним 
небом Авдіївки 
3 лютого. Він загинув 
у результаті обстрілу з 
«Града».

Маріс Камінський на-
родився 9 квітня 1990 року. 
Здобув вищу освіту у Львів-
ській національній академії 
сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного.

Проходив військову 
службу в 3-й батальйонно-
тактичній групі 80-ї окре-
мої аеромобільної брига-
ди Збройних сил України. 
Одружений. Разом з дружи-
ною проживав у Чернівцях.

«Втрата молодого вій-
ськовослужбовця боляче 
вразила жителів не тільки 
Ківерцівщини, а й Буко-
вини. Йому було лише 26 
років, однак його коротке 
життя є прикладом для на-
слідування», – зазначають у 
Ківерцівській райдержад-
міністрації. 

«Волинські Новини» ви-
словлюють щирі співчуття 
родині загиблого.

Луцьк 

Середній вік тролейбусів, які працюють на 
Луцькому підприємстві електротранспорту, – 
22 роки за норми 10. Натомість підприємство 
планує придбати ще 10 польських 
тролейбусів, яким уже 15-17 років.

Директор Луцького підприємства електро-
транспорту Ігор Грицюк повідомив, що з 65 їхніх 
тролейбусів 50 пропрацювали більш як 10 років.

Купувати уживані транспортні засоби плану-
ють у Любліна та Гдині. Зокрема, там парк тролей-
бусів оновлюватиметься за кошти Євробанку. На-
томість старі машини поляки продають Луцьку за 
балансовою вартістю. 

Луцьк 

Справжній блокбастер розгорнувся 
на вулиці Сухомлинського в Луцьку 
вранці 6 лютого: мешканці будинку 
самотужки затримали злодія, який 
намагався вчинити крадіжку в 
коморі. 

Один із мешканців будинку Олек-
сандр розповів, що о 9:30 його дружині 
зателефонував сусід і запитав, чи в Олек-
сандра вихідний, бо чути, що той щось у 
коморі робить. Жінка здивувалася, бо ж 
знала, що чоловік на роботі. Вирішивши 
з’ясувати, що й до чого, у підсобному 

приміщенні жінка помітила невідомого 
чоловіка, який намагався вчинити кра-
діжку. Лучанка не розгубилася: закрила 
двері на засув та вибігла з криками про 
допомогу.

Злодій, зі слів очевидців, розбив скло 
й почав тікати. Та втік недалеко – його 
зловили та скрутили мешканці будинку, 
які викликали поліцію. Затриманий 30-
річний чоловік був раніше судимий. У 
підсобному приміщенні інспектори ви-
явили дві сумки з речами, які, ймовірно, 
хотів винести порушник. А під час огля-
ду під’їзду між дверима однієї з квартир 
знай шли викрутку.

Камінь-Каширський 

Виконавчий комітет Камінь-Каширської 
міської ради відмовив меру Львова Андрію 
Садовому, йдеться на сайті мерії. Той 
просив підтримати львів’ян та тимчасово 
допомогти у захороненні частини твердих 
побутових відходів. 

Однак камінь-каширці зазначили, що місце-
вий полігон для сміття є невеликим за об’ємом 
і наполовину заповненим. Тож, якби прохання 
задовольнили, то незабаром довелося би вже 
волинському місту шукати місце для зберіган-
ня нечистот. Як відомо, у Львові після пожежі на 
Грибовицькому сміттєзвалищі виникла проблема 
з вивезенням сміття. Тож його розвозять всією 
Україною, однак чимало міст відмовляються при-
ймати відходи. 

Гулятимуть гості закладу до четвертої ранку

Сміливий ковельчанин 
врятував транспорт бабусі

Маріс Камінський
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принципова позиція

гроші допрацювалася

призначення 

   Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

ДЕПУТАТИ ВИМАГАЮТЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
БЛОКАДИ З ТЕРОРИСТАМИ

  Підготувала 
Ірина ДУДЕЙКО
Луцьк

  Борис ХВИЦЬ
Волинь

ЦІНА ГРИВНІ ДО ДОЛАРА ЗРОСЛА НА 300%, 
ГОНТАРЕВІЙ ВКАЗУЮТЬ НА ДВЕРІ 

БЕЗРОБІТНИХ ВЛАШТОВУВАТИМЕ 
ЛЮДИНА З КРИЛА ПРЕЗИДЕНТА 

Депутати Волинської 
обласної ради під 
час сесії 2 лютого 

звернулися до Верховної 
Ради, Президента України 
і Кабміну з вимогою 
цілковитої торговельної 
блокади з тимчасово 
окупованими територіями 
Донецької та Луганської 
областей.

Як пояснив голова Волиньради 
Ігор Палиця, йдеться не про гума-
нітарні вантажі, адже на цих тери-
торіях перебувають громадяни 
України.

«Ми розуміємо, що по той бік, на 
тимчасово окупованих територіях, 
перебувають наші громадяни Укра-
їни. Тому гуманітарні вантажі під 
контролем ОБСЄ мають туди надхо-
дити, аби люди не вмирали з голоду, 
холоду, мали ліки. Але ми мусимо 
припинити купувати в них вугілля, 
електроенергію і все, що продаєть-
ся там. Тому що так ми фінансуємо 
тероризм. Ми спокійно можемо 
купувати південноафриканське ву-
гілля. Хай воно трішки дорожче, але 
є принципові речі, які не можна по-
рушувати», – наголосив він.

У зверненні волинські депутати 
висловлюють підтримку ініціативам 

ветеранів-учасників бойових дій в 
АТО, які розпочали блокаду торгівлі 
з терористами.

«Усвідомлюємо всю глибину 
гуманітарної катастрофи, яку пере-
живає мирне населення на сході 
України від початку окупації час-
тини нашої території Російською 
Федерацією. Вважаємо, що всі гума-
нітарні вантажі мають надходити до 
наших людей на Донбасі. Україна як 
держава має подбати про те, щоб у 
мирного населення було найнеоб-
хідніше: продукти харчування, ме-
дикаменти, енергопостачання. Але 

сьогодні очевидним є те, що через 
корупційні схеми фейкові «респуб-
ліки», контрольовані Кремлем, 
наповнюють свої бюджети, з яких 
фінансується діяльність терорис-
тів, зокрема й боєприпаси, якими 
вони ведуть вогонь по наших вій-
ськах. На територію України з не-
підконтрольних областей через 
канали контрабанди потрапляє 
зброя, наркотики, контрафактна та 
фальсифікована продукція (алко-
голь, тютюнові вироби, ліки тощо). 
Крім того, через лінію розмежуван-
ня в Україну постачають нафтопро-

за винятком гуманітарних вантажів 
(товарів), які ввозяться на тимчасо-
во окуповану територію України під 
контролем спеціально делегованих 
представників Організації з безпе-
ки та співробітництва в Європі або 
за участю Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста і Червоного Пів-
місяця; припинити переслідування 
ветеранів добровольчих батальйо-
нів, які розпочали блокаду торгівлі 
з терористами в Луганській і Доне-
цькій областях», – наголошують во-
линські депутати.

«Ми, депутати Волинської об-
ласної ради, представляємо інтере-
си громади області, з якої було 
мобілізовано тисячі людей на бо-
ротьбу з агресором. Нав’язаний 
Росією збройний конфлікт на сході 
України забрав до двох сотень жит-
тів наших земляків. Ми не можемо 
стояти осторонь ситуації, коли для 
одних війна – це боротьба за свою 
державу, а для інших – цинічний 
бізнес. Нинішня ситуація вимагає 
негайного втручання та рішучих, 
ефективних дій влади. Наполя-
гаємо: органи державної влади 
зобов’язані докласти усіх зусиль, 
аби якомога швидше припинити 
торговельно-економічні відносини 
з ворогом. Українці – сильний на-
род і заслуговують на сильну владу, 
яка спроможна їх захистити», – ска-
зано у зверненні.

Депутати Волинської 
обласної ради затвердили 

бюджет області на 2017 рік. 
Через збільшення фінансового 
навантаження на обласну казну 
та зменшення державного 
фінансування бюджетний рік 
буде непростим, підкреслив 
голова облради Ігор Палиця. 

«Якщо в 2016 році у сім’ї були 
гроші на те, щоб поїсти, поїхати раз 
на рік у відпустку і купити раз на рік 
дітям і собі одяг, то у 2017 році вам 
довелося б відмовитися від відпуст-
ки, від чогось, що ви любили їсти, 
забути про те, щоб купити новий 
одяг – тому, що грошей не виста-
чає», – порівняв Ігор Палиця.

Наприклад, торік на плечі облас-
ного бюджету поклали фінансуван-
ня професійно-технічних училищ. 

«Децентралізація здійснюєть-
ся, держава справді нам віддає 
об’єкти. Цього року на баланс об-
ласної ради віддали 18 ПТУ. Їх утри-
мання – 183 мільйони гривень на 
рік. Прекрасно. Але держава забула 
дати нам гроші на утримання закла-
дів. Дали всього близько 40 мільйо-
нів. Інші 140 мільйонів нам тепер 
треба шукати в бюджеті, закривати 
програми», – прокоментував голо-
ва облради. 

Тож видатки на оплату послуг 
із підготовки кваліфікованих робіт-
ників на умовах регіонального за-
мовлення у професійно-технічних 
та інших навчальних закладах у 
2017 році будуть здійснюватися 
з обласних бюджетів та бюджетів 
міст – обласних центрів. Для об-
ласного бюджету обсяг такої освіт-
ньої субвенції складе 46,2 млн грн, 
бюджету міста Луцька – 16 млн грн, 
йдеться у пояснювальній записці до 
проекту бюджету.

В області сподіваються, що пе-
рекрити таку дірку вдасться за ра-
хунок надходжень від діяльності, 
зокрема, комунального підприєм-
ства «Волиньприродресурс», яке 
опікуватиметься надрами.

Депутати Волинської 
обласної ради 

ухвалили звернення 
до Президента, Голови 
Верховної Ради щодо 
звільнення голови 
Національного банку 
України Валерії 
Гонтаревої.

В обґрунтуванні до проек-
ту рішення йдеться, що у сфері 
курсоутворення, починаючи 
з 2014 року, відбуваються сис-
темні провали в економіці, 
розкручування девальваційно-
інфляційних механізмів, унаслі-
док чого вартість національної 
валюти рухнула від 7,99 грн (сі-
чень 2014 року) майже до 29 грн 
(січень 2017 року) за 1 долар 
США, тобто за три роки – понад 
300%.

На момент призначення 

на посаду голови НБУ Гонтаревої 
у 2014 році курс американського 
долара до української гривні стано-
вив 11,85.

При цьому валютні резерви На-
ціонального банку України зменши-
лися з лютого 2014 року до лютого 
2015 року з 15 млрд 345 млн дола-
рів США до 7 млрд доларів США в 
еквіваленті.

У 2014-2016 роках темпи де-
вальвації гривні виявилися вдві-
чі вищими за інфляцію. Однією з 
причин такої ситуації стало інтен-
сивне рефінансування банків НБУ, 
сума якого за 2014 рік сягнула 
222 млрд грн. До того ж, НБУ ви-
купив ще державних облігацій на 
суму 180 млрд грн, тому обсяги емі-
сії у 2014 році, порівняно з 2013-м, 
зросли у 3,5 раза. 

Різке падіння гривні призвело 
до низки негативних наслідків для 
економіки України та масового 
зубожіння населення. Значною мі-
рою загальмувався імпорт продук-
ції з країн ЄС, закупівля якої здійс-

нюється за іноземну валюту. 
Попри заяви голови НБУ, що 

Нацбанк не відповідає за валютний 
курс, чинне законодавство Укра-
їни чітко вказує: основна функція 
НБУ – забезпечення стабільності на-
ціональної грошової одиниці Украї-
ни, а пріоритетна мета – підтримка 

цінової стабільності, банківської 
системи, сталих темпів економіч-
ного зростання.

На Давоському економічному 
форумі, що відбувся в січні 2016 
року, українську банківську систе-
му було визнано однією з найгір-
ших у світі (140 місце з 144 країн), а 
підтримка населенням голови НБУ 
коливалася на межі статистичної 
похибки (2,8%).

Депутати обласної ради вважа-
ють, що подальша непрофесійна та 
безконтрольна діяльність Валерії 
Гонтаревої на посаді голови НБУ 
несе загрозу українській економіці, 
її дії (бездіяльність) призводять до 
руйнації фінансово-банківського 
сектору економіки України.

З огляду на це, депутати об-
ласної ради звернулися до перших 
осіб держави з пропозицією звіль-
нити Валерію Гонтареву.

Крім того, вони рекомендували 
скерувати текст цього звернення 
обласним радам України з пропо-
зицією щодо його підтримки.

дукти, вугілля, які реалізовуються, 
в результаті чого терористи та їхні 
симпатики-олігархи наповнюють 
свої кишені. В умовах, коли війна, 
розв’язана Росією проти України, 
триває, торговельно-економічні 
відносини, внаслідок яких бойови-
ки відправляють на підконтрольні 
Україні території свої товари, мають 
бути перекриті. Тому вважаємо тор-
говельну блокаду ефективним спо-
собом впливу на бойовиків і їхніх 
російських кураторів», – йдеться у 
зверненні.

Також депутати висловили 
стурбованість щодо переслідувань 
з боку української влади ветеранів-
учасників бойових дій в АТО, які 
розпочали свої акції, спрямовані на 
боротьбу з контрабандою.

«Волинська обласна рада вима-
гає: на законодавчому рівні вжити 
заходів щодо посилення контролю 
за переміщенням осіб через тимча-
сово окуповану територію України; 
провести масштабне розслідування 
щодо надання дозволів на оптове 
постачання продукції з окуповано-
го Донбасу на територію України; 
встановити мораторій на ввезення 
вантажів (товарів) на тимчасово 
окуповану територію України та 
вивезення вантажів (товарів) з неї, 

БЮДЖЕТ-2017: 
ЛЕГКО НЕ БУДЕ

зміна кадрів 

У «ЛІСОВОЇ ПІСНІ» БУДЕ 
НОВИЙ КЕРІВНИК 

Шацький район 

У волинського санаторію 
«Лісова пісня» невдовзі 
зміниться керівник. Про це у 
прямому ефірі каналу «Нова 
Волинь» розповів голова 
Волинської обласної ради Ігор 
Палиця. 

«Мені не подобається, як працює 
теперішній керівник «Лісової пісні» 
(Віктор Карпук, – ВН). Він не показав 
своєї роботи, з чим теж погодився і 
написав заяву на звільнення. Ново-
го керівника буде призначено через 
конкурс, тож хто ним буде – ще не 
знаю», – сказав Ігор Палиця.

«Наше завдання – розвиватися, 
а не казати, що не вкрали – і слава 

Богу. Санаторій у дуже хорошому 
місці, там треба добудовувати ба-
сейн, зводити корпус, де буде біль-
ше спа-процедур. Треба працюва-
ти, аби приваблювати туди клієнтів, 
щоб вони платили гроші й прожи-
вали там увесь рік», – пояснив по-
зицію голова облради.

Нагадаємо, що санаторій «Лі-
сова пісня» розміщений на березі 
озера Пісочне у Шацькому націо-
нальному природному парку, роз-
рахований на 400 місць. На його 
базі працює три реабілітаційні від-
ділення, де проводять лікування 
хворих, які страждають на серцево-
судинні захворювання, мають проб-
леми з опорно-руховим апаратом 
та суглобами.

Луцьк 

Новим керівником обласного 
центру зайнятості став екс-
депутат Луцької міської 
ради 31-річний Роман 
Романюк. Раніше посаду 
обіймала Раїса Кучмук, яка 
звільнилася за власним 
бажанням. 

Новопризначений викону -
вач обов’язків директора пообі-
цяв, що продовжить реформу 
служби та працюватиме над 
збільшенням пропозицій вакант-
них місць для працевлаштування.

До слова, Роман Романюк – 
політик із команди Петра Поро-
шенка. У 2015 році він очолив 
обласний осередок партії БПП 
«Солідарність», і на місцевих 

виборах того ж року балоту-
вався за списками партії до 
Луцької міської ради. Однак не 
набрав достатньої кількості го-
лосів.  

Валерія Гонтарева

Роман Романюк

volynnew
s.com

zn.ua
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Вимоги депутатів підтримала 
низка громадських організацій
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довгождане рішення 

Площа 
перспективних у 
плані видобутку 
бурштину 
територій складає 
близько 380 тис. 
га. За даними 
експертів, через 
нелегальний 
видобуток 
бурштину Україна 
недоотримує 
мільярди – від 
1,5 до 3 млрд 
гривень.

ПОЧАТОК ЦИВІЛІЗОВАНОМУ 
ВИКОРИСТАННЮ НАДР ПОКЛАДЕНО

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА 
Волинь

  Борис ХВИЦЬ
Волинь

На Волині створено 
прецедент, який 
дає підстави 

говорити про фактичне 
розв’зання проблеми 
нелегального видобутку 
корисних копалин, 
зокрема й бурштину. Адже 
комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс», 
яке створила Волинська 
обласна рада, отримало 
ліцензії на розробку 
родовищ бурштину, 
торфу та міді. Голова 
обласної ради Ігор 
Палиця переконаний: це 
дозволить до кінця року 
залучити на підприємство, 
яке належить громаді, 
прибуток у розмірі від 
500 мільйонів до мільярда 
гривень. А отже, громада 
матиме нові робочі місця 
та кошти для покращення 
інфраструктури. 

«Конституція гласить: усі над-
ра землі належать народу. Сьогод-
ні мені надіслали з Держгеонадр 
спецдозволи на видобуток буршти-
ну і торфу на 20 років: на 51 тисячі 
гектарів земель покладів буршти-
ну, 9 тисячах гектарів торфу і на 3,1 
тисячі гектарів родовищ міді. Ми 
отримали ресурс, і якщо не чини-
тимуть перешкод, на рахунку об-
ласного бюджету буде не менш як 
500 мільйонів, які підуть на потреби 
громади. А я сподіваюся, що Волинь 
отримає до мільярда гривень», – 
повідомив голова облради.

«Уже все зроблено, все оплаче-
но, всі законні норми витримано. 
Тому я вас вітаю, що з цього дня 

захиталося крісло дочекалися

ЧОМУ ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНИТИ 
ГОЛОВНОГО ЗЕМЕЛЬНИКА 

ВОЛИНЬРАДА УХВАЛИЛА 
РІШЕННЯ ВИЗНАТИ 
ДОБРОВОЛЬЦІВ 
УЧАСНИКАМИ АТО

надра Волинської області належать 
волинській громаді, яка обрала нас, 
а ми створили це підприємство», – 
додав Ігор Палиця.

Разом з тим, голова облради 
звернувся до представників право-
охоронних органів та органів місце-
вого самоврядування з проханням 
приділити увагу питанню забезпе-
чення роботи підприємства. Адже 
цілком імовірно, що розпочнеться 
боротьба за паї, за клаптики землі 
та лісу, на території яких працю-

ватиме підприємство. Зазначимо: 
прибуток згаданого підприємства 
має розподілятися між бюджетами 
за формулою: 25% йтиме до казни 
місцевої громади, 25% – до район-
ного бюджету та 50% – до бюджету 
області.

Зі слів Ігоря Палиці, робота 
КП «Волиньприродресурс» дасть 
змогу забезпечити райони, села, 
селища реальними коштами. У пла-
нах – за три-чотири місяці отримати 
ліцензії на видобуток нафти й газу, а 

Очільнику обласного 
управління  Держгео-

кадастру Василю 
Василенку закидають 
дерибан земельних 
ділянок (у тому числі – з 
покладами бурштину), 
лобіювання інтересів 
сторонніх фірм та 
непрозорі кадрові 
призначення. 

Доповідні сільських голів щодо 
цих фактів разом з проханням впли-
нути на ситуацію надіслали Прези-
денту Петру Порошенку, Прем’єр-
міністру Володимиру Гройсману та 
Генпрокурору Юрію Луценку. Від-
так депутати Волинської облради 
підтримали звернення до міністра 
агрополітики Тараса Кутового із 
пропозицією звільнити Василя Ва-
силенка. 

Голова облради Ігор Пали-
ця за уважив, що землі, які в особі 
Василен ка «роздає» Держгеока-
дастр, належать до територій, на 
яких, відповідно до наявних дозво-
лів, здійснюватиме розробку родо-
вищ бурштину КП «Волиньприрод-
ресурс». 

«Учора мені троє людей подзво-
нили з Києва і попросили вас не за-
слуховувати (звернувся Ігор Палиця 
до Василя Василенка під час сесійно-
го засідання, – ВН). Вони сказали: «Я 

вас дуже прошу, ми приїдемо – до-
мовимось». Хто ці люди?! Це фірми, 
які хочуть видобувати бурштин. 
Чому вони мені дзвонять і просять 
вас не чіпати та кажуть, що це їхня 
компанія?!» – запитав Ігор Палиця. 
Утім відповіді від Василенка при-
сутні не почули. 

Водночас на підтримку Васи-
ленка виступили очільник обласно-
го Центру підтримки учасників АТО 
Юрій Дмитрук та член організації Ві-
талій Пясецький. Вони заявили, що 
звинувачення – безпідставні. Мов-
ляв, якщо й відомо про якісь зло-
вживання, то це мають з’ясовувати 
правоохоронці. Вони додали, що 
Василенко співпрацює з бійцями та 
сприяє у виділенні землі учасникам 
АТО. Наостанок закликали не сіяти 
розбрат серед бійців, «не залякува-
ти й не підкупляти їх». 

На це Ігор Палиця зауважив, що 
вчинок Василенка – непорядний, 

адже посадовець використав бійців 
АТО, захищаючи власні зловживан-
ня: «Вони не знають, чим Василенко 
займається. Допомагаючи однією 
рукою, другою ще більше хапає. З 
великою шаною до того, що вони 
(кіборги, – ВН) зробили, в мене пи-
тання до їхніх командирів. Чому їх 
використали, як м’ясо?! Їм дають 
якийсь шматок землі, на якому ті не 
мають за що побудувати будинок, і 
вони задоволені цим».

Згодом Спілка воїнів АТО Волині, 
Спілка ветеранів-добровольців та 
Волинська обласна організація Укра-
їнської Спілки ветеранів Афганістану 
опублікували спільну заяву, в якій 
закликали армійців та громадськість 
не забувати, що основ на місія вій-
ськових – захищати Батьківщину, а 
не бути політичними маріонетками. 

«Прикриваючись атовцями та 
добрими справами на їхнє благо, 
політики втягують наших героїв у 
кулуарні схеми та політичні роз-
бірки. Спекулюючи та ховаючись 
за чесним іменем бійців, окремі чи-
новники продовжують відстоювати 
свої шкурні інтереси. Створюються 
«кишенькові» спілки, ініціюються 
формальні зустрічі, які жодним чи-
ном не розв’язують реальних проб-
лем воїнів. Ми, ветерани-афганці, 
воїни антитерористичної операції, 
закликаємо бойових побратимів 
не вестися на провокації окремих 
політиканів та не ставати об’єктом 
закулісних політичних розбірок», – 
йдеться у заяві. 

Волинь 

Депутати Волинської 
обласної ради підтримали 
рішення Луцької міської 
ради, що передбачає 
визнання бійців-
добровольців учасниками 
антитерористичної операції. 
А також звернулася до рад 
міст обласного значення 
та районів із пропозицією 
підтримати таку позицію. 

Відповідно до чинного зако-
нодавства, учасниками бойових 
дій визнаються особи, які у скла-
ді добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізу-
валися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, брали безпо-
середню участь в антитерорис-
тичній операції. Тобто забезпечу-

вали її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах анти-
терористичної операції, за умови, 
що в подальшому такі доброволь-
чі формування були включені до 
складу Збройних сил України, Мі-
ністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Національної гвардії України 
та інших, утворених відповідно 
до законів України військових 
формувань і правоохоронних ор-
ганів.

Проте, пояснює автор про-
екту рішення Вячеслав Рубльов 
(УКРОП), через низку різних об-
ставин (стан здоров’я тощо) не 
всі добровольці мали змогу бути 
зарахованими до складу зазна-
чених вище структур. Крім того, 
дехто із них не зміг надати відпо-
відні документи, які, згідно з пе-
реліком, потрібні для отримання 
статусу учасника бойових дій. Це, 
своєю чергою, позбавило їх со-
ціального захисту та підтримки з 
боку держави.

Беручи до уваги ситуацію, що 
склалася, та керуючись принци-
пами соціальної справедливості, 
депутати запропонували підтри-
мати ініціативу обранців луцької 
громади, що визначає осіб, які 
брали безпосередню участь в ан-
титерористичній операції, пере-
бували безпосередньо в районах 
бойових дій у період її проведен-
ня, бійцями-добровольцями. 

КП «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» ОТРИМАЛО ПЕРШІ ЛІЦЕНЗІЇ 
НА РОЗРОБКУ РОДОВИЩ БУРШТИНУ, ТОРФУ ТА МІДІ

з часом отримати ліцензії на видо-
буток піску та щебеню, і можна буде 
відремонтувати дороги, які ведуть 
до кар’єрів. 

Нині завершуються технічні 
процедури, потрібно укласти уго-
ди з власниками землі або паїв для 
того, щоб розпочати повноцінну 
роботу.

Слід зазначити, що «Волинь-
природресурс» безпосередньо не 
займатиметься видобутком корис-
них копалин, адже це може спрово-
кувати зловживання й безпідставні 
звинувачення. Комунальному під-
приємству будуть належати ліцензії 
та земля, відведена для розробки. 
Натомість інвестори, які захочуть 
видобувати копалини, мають стати 
переможцями інвестиційного кон-
курсу, запропонувавши найкращі 
умови з розподілу прибутку (а це – 
мінімум 50%). 

«Не буде артілей, копання ло-
патами чи вимивання помпами. 
Це будуть промислові розробки 
з обов’язковою рекультивацією 
земель», – зазначив Ігор Палиця 
та додав, що в разі невиконання 
будь-якого із зобов’язань договір з 
інвестором розриватимуть в одно-
сторонньому порядку.

На думку голови облради, біль-
шу частину прибутку, який зали-
шить собі громада, слід спрямову-
вати на створення нових робочих 
місць. А решту – на розбудову доріг, 
шкіл, садочків тощо.

Важливим є й аспект забезпе-
чення порядку та охорони видо-
бутку. Зі слів Ігоря Палиці, місцеві 
жителі будуть зацікавлені в охороні 
території від нелегального видо-
бутку. Адже працюватимуть на них, 
безперечно, самі, маючи можли-
вість без ризиків заробляти гроші 
легально та в нормальних умовах.

До слова, депутати погодили 
кандидатуру свого колеги Васи-
ля Столяра на посаду директора 
КП «Волиньприродресурс».

Загалом сьогодні в Україні є 
дев’ять підприємств, які в законний 
спосіб отримали спеціальні дозво-
ли на користування надрами бурш-
тину. Таким чином Держгеонадра 
виводить бурштинову галузь у за-
конне поле.

Як неодноразово наголошу-
вали експерти, легалізація ринку 
бурштину забезпечить робочими 
місцями населення, збільшить над-
ходження до бюджетів, розвине 
місцеву інфраструктуру, сприятиме 
налагодженню ювелірної промис-
ловості. Окрім того, розв’язання 
цього питання позитивно вплине 
на інвестиційний клімат країни.
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Василь Василенко

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця
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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. 

«Чи може продавець працюва-
ти у підприємця за цивільно-
правовим договором?»

Може, якщо на це погоджу-
ється. Однак це питання слід якісно 
юридично оформити, проінструктувати 
підприємця і людину, яка на нього пра-
цюватиме, щодо надання правильних по-
яснень у разі можливої перевірки.

«Якщо чоловік відкрив магазин, 
то дружина має право продава-
ти товар, якщо вона не зареє-
стрована як ФОП? І чи є певні 

статті законодавства, де вказано, що 
всім набутим у шлюбі майном і чоло-
вік, і дружина мають право однаково 
користуватися? Чи підходить це прави-
ло для продажу товарів у магазині?»

Не підходить. Майно, яке використо-
вується у підприємницькій діяльності, не 
належить до категорії спільного майна 
подружжя. У цьому випадку відносини 
чоловіка-підприємця та дружини, яка, по 
суті, виконує функцію продавця, слід від-
повідним чином урегулювати: або трудо-
вим договором, або цивільно-правовим.

«Я хочу відкрити магазин ди-
тячого одягу в селі. Примі-
щення орендую в будинку, де 
розташована сільська рада. 

Підкажіть, будь ласка, які докумен-
ти потрібно оформити, які дозволи 
потрібно мати, щоб провадити таку 
діяльність? Які документи мені має 
надати сільська рада?» 

Це залежить від того, які вимоги ви-
сунуто відповідною місцевою радою до 
дозвільних документів на початок торгів-
лі. Наприклад, раніше в місті Луцьку ви-
магали дозвіл на торгівлю, в подальшому 
міська рада такі вимоги відмінила. А так 
потрібно бути зареєстрованим як під-
приємець і торгувати. Наразі обов’язково 
мати РРО, тобто касовий апарат.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Як відомо, з середини минулого року, якщо працездатний член сім’ї 
офіційно не працює, при розрахунку субсидії, як заявив заступник 
Міністра соціальної політики Віталій Мущинін, будуть враховувати 
його дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів (наразі – 3200 
гривень). Раніше для непрацюючого члена сім’ї розраховували дохід 
у розмірі одного прожиткового мінімуму. Так, якщо сім’я з чотирьох 
працездатних осіб має сукупний дохід 10 тисяч гривень, але при 
цьому один з членів сім’ї офіційно не працює, при нарахуванні 
субсидії буде вважатися, що сім’я заробляє 13,2 тисячі гривень. 
Тобто, фактично, субсидію безробітному призначено на тому ж рівні, 
що й для українця з мінімальною зарплатою.

Залишити без субсидії 
можуть із двох причин: 
субсидіант приховує 
частину доходу; 
субсидіант зробив 
покупку на суму від 50 
тисяч гривень протягом 
12 місяців з моменту 
отримання «знижки». Без 
допомоги також можуть 
залишитися ті українці, 
чий дохід за минулий рік 
суттєво збільшився.

гаманець

медична реформа

  «Сегодня.ua»
ukr.segodnya.ua

Більшість українських сімей 
вже оформили субсидії 
на комунальні послуги. 

Цьогоріч держава витратить на 
компенсацію «знижки» близько 
51 мільярда гривень. Приблизно 
п’ять мільярдів заощадять 
завдяки підвищенню мінімалки, 
ще частину суми вдасться 
зберегти завдяки верифікації.

ПОРУШУЮТЬ ЧАСТО-ГУСТО
На початку минулого року Міністерство 

фінансів запустило масштабну верифікацію. 
Під перевірку потрапили 25 мільйонів україн-
ців: усі, хто отримує гроші від держави, в тому 
числі пенсіонери та субсидіанти. У 2017-му 
верифікація має вийти на новий рівень – Мін-
фін розробляє спеціальний законопроект.

Найбільше порушників виявили серед 
одержувачів субсидій. Згідно з постановою 
Кабміну, субсидію не можуть отримувати 
українці, які протягом року зробили покуп-
ку як мінімум на 50 тисяч гривень. З реєстрів 
Мінфін отримує інформацію про покупців 
землі й нерухомості, а опісля зіставляє її зі 
списком субсидіантів. Таким чином виявили 
понад 100 тисяч «порушників».

Розмір субсидії в першу чергу залежить 
від сукупного доходу сім’ї. При цьому, за різ-
ними оцінками, до 40% українців отримують 
частину зарплати «в конверті». Мінфін усе ще 
розробляє механізм, який дозволить визна-
чити реальний дохід субсидіантів.

Завдяки збільшенню мінімальної зарпла-
ти з 1600 до 3200 гривень з 1 січня, на субсидії, 
підрахували чиновники, вдасться заощади-
ти близько п’яти мільярдів гривень. Правда, 
перерахують «знижки» тільки в кінці опалю-
вального сезону, після квітня 2017 року.

Ще одне поширене порушення – здаван-
ня в оренду квартир із субсидіями. Дохід від 
здавання житла в оренду має враховуватися 

ЗА ЩО МОЖУТЬ ЗАБРАТИ СУБСИДІЮ: 
НОВИЙ ЗАКОН І ПЕРЕРАХУНОК «ЗНИЖКИ»

при розрахунку субсидій. Крім того, отримати 
«комунальну» знижку можна тільки за місцем 
фактичного проживання. Тобто в орендова-
ній квартирі оформити субсидію можуть тіль-
ки квартиранти, надавши договір оренди в 
органи соціального захисту.

Незважаючи на це, в інтернеті можна 
знай ти сотні оголошень «Здам квартиру з суб-
сидією». Деякі з них – аж ніяк не з сегмента 
«дешевого житла».

ЩО ТРАПИТЬСЯ З 
СУБСИДІЯМИ В 2017-МУ

Цього року Кабінет Міністрів має розро-
бити концепцію монетизації субсидій. Прос-
тіше кажучи, «знижку» виплачуватимуть гро-
шима. Тільки за 2017-й на субсидії планують 

За підрахунками Мінсоцполітики, 
цього року субсидії отримають 
9 з 15 мільйонів українських 
сімей. Уже зараз за підсумками 
верифікації сім тисяч сімей 
залишилися без субсидій (держава 
заощадила майже 15 мільйонів 
гривень). Усього в «чорний список» 
Мінфіну потрапили 185 тисяч 
одержувачів субсидій, зараз 
інформацію про них перевіряють 
органи соцзахисту.

витратити 51 мільярд гривень.
«Монетизацію субсидій обговорюють у 

Кабінеті Міністрів. Прем’єр-міністр, Світовий 
банк і робоча група Кабміну. Уряд про це ду-
має. Нарешті усвідомлення того, що монети-
зація потрібна, з’явилося», – розповідає пред-
ставник Мінфіну, керівник Офісу реформ Яна 
Бугримова.

Після цього, припускають чиновники, з’я-
виться стимул для економії – що менше витрати-
ли на комуналку, то більше грошей зали шилося. 
Якщо зараз «зекономлені» кошти переходять на 
наступний місяць, то після монетизації «решту» 
можна буде отримати «на руки».

Є кілька можливих схем монетизації. Пер-
ша – платити гроші теплокомуненерго (ТКЕ), 
які будуть компенсовувати субсидії, друга – 
перераховувати гроші, виділені на субсидії, 
безпосередньо споживачам. При цьому друга 
модель також має кілька варіантів. На картки 
можуть перераховувати всі гроші, і українці 
матимуть змогу витрачати їх на свій розсуд, 
або ж на картки будуть перераховувати тіль-
ки зекономлені кошти, якщо субсидіант вико-
ристовував ресурсів менше, ніж передбачено 
соціальною нормою.

«Моя особиста думка: я йшла б поетапно, 
тому що ця зміна несе ризики. Ми не знаємо, 
як поведеться людина, якщо ми на картку 
віддамо всі гроші й не буде обмежень із ви-
користання. Не впевнена, що в цьому випад-
ку не впаде платіжна дисципліна. Кінцева 
мета – дати гроші людям. Має бути підготов-
лено технічне рішення: які картки і на якій 
базі. Можливо, потрібно починати з монети-
зації залишків, тоді ми уникаємо ризику не-
сплати. Потім потрібно переходити на повну 
монетизацію», – розповідає Яна Бугримова.

Заступник глави департаменту НАК «Наф-
тогаз України» Олексій Хабатюк упевнений, 
що введенню монетизації субсидій має пере-
дувати побудова системи верифікації одержу-
вачів субсидій, а також зниження нормативів, 
на які призначається «знижка».

ukr.segodnya.ua

Волинь 

Створення лише трьох 
госпітальних округів на 

території області порушує 
головний принцип медичної 
реформи – доступність до 
надання якісної інтенсивної 
медичної допомоги. 

Враховуючи показник густоти 
населення та динаміку, віддален-
ня населених пунктів від центрів, 
зону радіоактивного забруднення, 
депутати Волинської облради про-
понували утворити на Волині шість 
округів. А саме – Любомльський, 
Володимир-Волинський, Камінь-
Каширський, Нововолинський, Ко-
вельський та Луцький. У процесі об-
говорення пропозицію розширили 
ще на два округи, додавши Ратнів-
ський та Маневицький. 

Звернення до урядовців щодо 
округів розглядали 2 лютого. «Ви 
стали в цій ситуації на ганебну по-
зицію, ви виконуєте роль служаки 
Петра Порошенка, але це не завод. 
Треба відстояти шість округів, а ви 
гальмуєте», – звернувся нардеп Ігор 

Гузь («Народний фронт») до очіль-
ника Волинської облдержадміні-
страції Володимира Гунчика. 

До обговорення долучила-
ся і нардеп Ірина Констанкевич 
(УКРОП), яка клопочеться про 
створення госпітального округу в 
Камені-Каширському. 

«80% людей з північного Полісся 
не отримують доступної медичної 
допомоги. У Камінь-Каширському 
районі 43 населені пункти поза 
доступністю 60 км, у Любешівсько-
му районі – 47, у Ратнівському – те 
саме. І що робити тим, хто живе за 
дві години доїзду до лікарні другого 
рівня? Помирати в дорозі?» – заяви-
ла з трибуни нардеп.

Представниця громади 
Володи мира-Волинського Кате-
рина Чубок нагадала, що щодня у 
місті лікують військовослужбов-

ців. Крім того, воно розташоване 
на перетині трьох трас державно-
го значення.

«Знаєте, що буде завтра? Зав тра 
інші районні лікарні ляжуть на бю-
джет обласної ради, адже з держ-
бюджету припинять надавати ме-
дичну субвенцію, як це було з ПТУ, 
з оплатою праці технічним праців-
никам шкіл і медзакладів поч нуться 
проблеми. І ви будете скорочувати 
працівників і ліжка, якщо не відсто-
їмо всього. Ми не мусимо просити, 
є 100 тисяч населення, є 60 км, є лі-
карня другого рівня – і на це потріб-
ні гроші з державної казни. Потім 
нам доведеться дивитися в очі лю-
дям. Ми маємо максимально взяти 
все з постанови Кабміну», – наголо-
сив керівник облради Ігор Палиця.

Натомість Володимир Гунчик 
переконував: лікарні, які не стануть 

ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ 
ВІДСТОЮВАТИМУТЬ 
ДО ОСТАННЬОГО

центрами округів, не втратять свій 
статус, можливо, йтиметься про їх 
реформування. А ще запитав, чому 
ніхто донедавна не піднімав пи-
тання створення округів. Хоча, як 
зазначали представники лікарень, 
що прийшли до залу, їх ніхто й не 
запитував. 

Урешті депутати проголосува-
ли за створення восьми округів. 
Щоправда, це рішення рекоменда-
ційне, а облдержадміністрація має 
оперувати реальними фактами й 
показниками.

Як згодом пояснила Ірина Кон-
станкевич, пропозицію про ще два 
округи – Ратнівський та Маневиць-
кий – зробили свідомо депутати від 
БПП, щоб Кабмін відхилив пропо-
зиції Волині й область залишилася 
з трьома округами. Відтак і вона, 
й Ігор Гузь запевнили, що продов-
жать домагатися створення шести 
госпітальних округів. А Ігор Палиця 
згодом зазначив: якщо в уряді не 
враховуватимуть позицію громади, 
для відстоювання прав доведеться 
звертатися до суду. 

Волиняни хочуть більше госпітальних округів

volynnew
s.com
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право на освіту

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Луцьк

ОСББ: ЯК ВИЖИТИ 
ОБ’ЄДНАННЮ, КОЛИ 
ВСІ ПРОТИ

«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.

У Луцьку активно про-
пагують об’єднання 
жителів обласно-

го центру, які мешкають у 
багатоповерхівках міста, 
в ОСББ – об’єднання спів-
власників багатоквартир-
них будинків. Така форма 
управління має суто плю-
си для жильців, адже вони 
можуть контролювати ви-
користання коштів та само-
стійно вирішувати, що важ-
ливіше для них – ремонт 
під’їзду чи капітальна замі-
на труб енергопостачання. 
Утім чи все так добре?

ПЕРСПЕКТИВИ
Для тих лучан, які вирішили 

об’єднатися в ОСББ та взяти управ-
ління будинком у свої руки, влада 
обіцяє перспективи та підтримку. 
Так, у Луцьку діє «Програма спри-
яння діяльності об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків на 
території міста Луцька на 2015-2019 
роки», яка дозволяє ОСББ частково 
отримати кошти з міського бюдже-
ту на проведення ремонтних робіт. 
Крім того, схожі програми діють 
на загальнодержавному рівні, для 
об’єднань співвласників створено 
спеціальні кредитні лінії.

Узаконивши ОСББ, люди отри-
мують структуру, яка опікується 
утриманням будинку та прибудин-
кової території; можуть самостійно 
встановити розмір внесків на утри-
мання будинку. Члени об’єднання 
самі визначають та контролюють 
виконавців житлово-комунальних 
послуг і якість виконаних робіт у 
будинку, черговість проведення по-
точного чи капітального ремонту та 
використання коштів за послуги з 
утримання будинку і прибудинкової 
території.

У Луцьку нині функціонує близь-
ко 350 об’єднань. Різниця між будин-
ком, який досі обслуговує житлово-
комунальне підприємство, і ОСББ 
колосальна. Наприклад, гуртожиток, 
що на вулиці Рівненській, 125, до 
створення ОСББ був у жахливому 
стані. Керівник тутешнього ОСББ 

Людмила Давидова розповідає: в 
багатоповерхівці був затоплений 
підвал, водопровідні труби – у не-
придатному стані. Аби виправити 
цю ситуацію, ОСББ через відповідні 
програми вдалося залучити  кошти 
з міського бюджету на капітальний 
ремонт покрівлі та електрооблад-
нання. Нині в будинку також замі-
нено всі вікна, проведено ремонти 
мереж, облаштовано прибудинкову 
територію. 

РЕАЛІЇ
Щоправда, у цій діжці меду є лож-

ка дьогтю. Перше, з чим стикаються 
голови майбутніх ОСББ, – це відсут-
ність у попереднього балансоутри-
мувача – житлово-комунального 
підприємства – технічної документа-
ції на будинок: технічного паспорта, 
проектно-кошторисної документації 
зі схемами влаштування внутріш-
ньобудинкових мереж, паспортів на 
котельні й ліфти. Попри те, що в за-
коні про ОСББ чітко прописано, що 
у випадку відсутності документів їх 
має виробити попередній балансо-
утримувач, цього ніхто не дотриму-
ється. 

«Якщо немає частини документів 
на певні мережі, а вони мали б бути 
у ЖКП, то останні їх нам так і не на-
дають. Я ще не чув про жоден випа-
док, коли ЖКП поновило б утрачену 
документацію. Це все за кошти лю-
дей», – розповідає голова правління 

ОСББ на вулиці Карпенка-Карого Ва-
лерій Корпач.

Сам процес передачі будинку з 
балансу ЖКП на баланс ОСББ може 
тривати кілька місяців. Під час такої 
тяганини з документами, якщо у спо-
руді трапиться прорив труб, полаго-
дити мережі неможливо, адже ново-
створене ОСББ ще не має ні коштів, 
ні відповідних технічних документів. 

«А ще у відповідь на запитання 
щодо інтернет-мереж у будинку або 
акта виконаних робіт від ЖКП ми 
чуємо, що це конфіденційна інфор-
мація. У домі стелі продірявлені ка-
белями інтернет-провайдерів, сотні 
тисяч на утримання будинку кудись 
витрачено, а нам відповідають, що 
це конфіденційна інформація. І якщо 
питання щодо інтернет-мереж мож-
на розв’язати, бо провайдери заці-
кавлені у цьому, то акта виконаних 
робіт від ЖКП чекати годі», – розпо-
відає Валерій Корпач.

Як зауважує депутат Луцької місь-
кої ради від фракції «УКРОП», голова 
правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Вікторія-
Луцьк-1» Петро Бойко, перед ново-
створеними ОСББ ЖКП і комунальні 
підприємства міста ставлять завдан-
ня, які самі ніколи не виконували.

«Наприклад, перед опалюваль-
ним сезоном від нас вимагають 
здійснити промивання системи 
теплопостачання. А чим? Раніше 
спеціальна установка була в ДКП 

Закривати 
малокомплектні школи 

можна лише тоді, коли 
буде забезпечено належну 
соціальну інфраструктуру 
та облаштовано опорні 
навчальні заклади 
середньої освіти. Таку 
думку під час прямого 
ефіру на каналі «Нова 
Волинь» висловив голова 
Волинської обласної ради 
Ігор Палиця.

«Я категоричний противник за-
криття малокомплектних шкіл, – ска-
зав Ігор Палиця. – Перш за все, по-
трібно дати якісну послугу в опорній 
школі, побудувати до неї дороги, аби 
батьки не переживали, що автобус 
десь застрягне або в ямі проб’є коле-
со. І лише потім ухвалювати рішення 
щодо закриття шкіл. Сьогодні фінан-
сування – не на школу, а на одного 
учня.  Ми без проблем можемо вести 
цю практику й надалі, добудовуючи 
опорні школи, розвиваючи інфра-
структуру. А потім уже спокійно, із 
погодженням з батьками, передава-
ти можливість навчання їхніх дітей в 
інші школи. А ми силоміць закриває-
мо школи. Діти трясуться дорогою, а 

ІГОР ПАЛИЦЯ: «МЕНІ НЕЗРОЗУМІЛА 
ІДЕЯ СИЛОМІЦЬ ЗАКРИВАТИ ШКОЛИ»   Ольга МАКСИМ’ЯК 

Луцьк

інколи й не доїжджають, бо ламаєть-
ся автобус. Тому мені незрозуміла 
ідея силоміць закривати школи». 

Нагадаємо, торік держава взя-
лася реформувати освіту, а разом з 
тим і оптимізувати малокомплектні 
школи. На практиці ж це означає 
їх закриття. Чиновники кажуть, що 
роблять усе лише для користі дітей. 
Мовляв, у школах І-ІІІ ступенів вони 
матимуть можливість здобути якіс-
ніші знання. Та чомусь, узявшись за 
скорочення шкіл, урядовці зовсім 

забули про найголовніших учасни-
ків цього процесу – дітей. До слова, 
завдяки укропівцям рад усіх рівнів 
на Волині вдалося уберегти від за-
криття 12 малокомплектних шкіл. 

Під час ефіру Ігор Палиця також 
зауважив, що серед новозакупле-
них шкільних автобусів «Богдан» 
10% – браковані. «Якщо їх уже до-
велося ремонтувати, то що з ними 
буде через два-три роки?» – міркує 
Ігор Петрович. Додамо, що на Волині 
шкільні автобуси було закуплено за 
найвищою ціною в Україні. 

Також голова Волинської облра-
ди наголосив, що вартість будівни-
цтва нових шкіл, згідно із наявними 
проектно-кошторисними докумен-
тами, значно завищена.

Так, школа в Осівцях Камінь-
Каширського району, згідно із про-
ектом 15-річної давнини, коштує 
56 мільйонів, а його розробка обі-
йшлася у ще 800 тисяч гривень.

Про те, в яких умовах навчають-
ся діти в Осівцях, ми розповідали у 
соціально-інформаційному проекті 
«Волинських Новин» та волинсько-
го УКРОПу «На межі» ще навесні 
минулого року. Тутешня школа – 
це кілька корпусів, розміщених на 

знач ній відстані один від одного. 
Ще з дев’яностих років осівчанам 
обіцяють нову будівлю. Тричі навіть 
виготовляли проектно-кошторисну 
документацію за бюджетні гроші. А 
у 1994 році вже й залили фундамент 
під нову споруду, який згодом розі-
брали. 

У школі навчаються майже 200 
дітей. Цей освітній заклад уже давно 
не відповідає стандартам. Щодня, 
приходячи по знання, учні ризику-
ють здоров’ям. У тісних маленьких 
класах відчутна сирість. На стелях – 
сліди від дощу. Батьки учнів розпо-
відають, що вже двічі замикала елек-
тропроводка і спалахувала пожежа. 
Опалення – пічне. Матеріальна база 
давно потребує оновлення. Тут уза-
галі немає спортзалу, приміщення під 
бібліотеку, їдальні, комп’ютерного 
класу. Навчальні корпуси нагадують 
звичайні старезні сільські хати. 

Навесні з ініціативи фракції 
«УКРОП» в облраді на цю школу ви-
ділили перший мільйон з обласного 
бюджету. Уже восени за сприяння на-
родного депутата України, представ-
ниці УКРОПу Ірини Констанкевич на 
зведення нового закладу з держбю-
джету передбачили ще 2,5 млн грн. 

Ігор Палиця доручив нещодавно 
створеному комунальному підпри-
ємству обласної ради «Волиньпро-
ект» розробити оптимальний про-
ект школи з розрахунку на 220 дітей, 
включаючи актовий зал, бібліотеку, 
спортзал, універсальні лабораторні 
кабінети, з дотриманням усіх сані-
тарних норм. Згідно з новим проек-
том, площу навчального закладу за-
пропоновано не 5,5 тис., а 1,8 тис. м2. 
Вартість будівництва за таких умов 
скорочується майже утричі й стано-
вить 19 мільйонів гривень.

«Я вже чотири місяці не можу 
змусити управління капітального бу-
дівництва облдержадміністрації змі-
нити підходи, припинити освоювати 
мільйон згідно зі старим проектом, 
який ми дали на Осівці. Запитую: що 
ви робите? Ми ж домовились. Ось 
проект на 19 мільйонів, і ми можемо 
за два роки збудувати цю школу, на-
віть за кошти обласного бюджету. Ні-
хто сьогодні не дасть із держбюджету 
56 мільйонів на будівництво школи в 
Осівцях, коли таких проблемних шкіл 
десятки. Достукатися ми не можемо, 
бо УКБ (управління капітального бу-
дівництва ОДА, – ВН) залежить від 
голови облдержадміністрації». 

«Луцьктепло», проте зараз її немає – 
чи застаріла, чи списали. У «Луцьк-
теплі» кажуть, що вона їм не потріб-
на, проте цю вимогу ставлять перед 
ОСББ», – обурюється депутат. 

Аби розв’язати це питання, го-
ловам ОСББ пропонують звертати-
ся по такі послуги у Львів, Київ або 
Харків, мовляв, там такі установки є. 
Щоправда, їхнє довезення та послу-
ги недешеві. 

«А щодо самих систем тепло-, 
водопостачання, то тут теж пробле-
мам нема кінця-краю. Ми знаємо, що 
«Луцьктепло» і «Луцькводоканал» 
несуть відповідальність до першої 
засувки на трубі. Але коли зверта-
єшся до них, то чуєш у відповідь, що 
їхня відповідальність закінчується 
на фундаменті будинку. А як ми ма-
ємо міняти труби, які є у фундамен-
ті?» – додає голова правління ОСББ 
«Господар 4» Оксана Конащук. 

ПОВНОВАЖЕННЯ І Є, 
І НЕМАЄ 

Крім проблем із комунальни-
ками, керівник об’єднання спів-
власників отримує ще й проблеми 
з мешканцями будинку, розв’язати 
які не може через відсутність пов-
новажень. Як розповідає Оксана 
Конащук, у будинку, де вона керує 
ОСББ, налічується 10 квартир, які не 
платять за обслуговування. Змусити 
заплатити недобросовісних меш-
канців жінка не може.

«Люди кажуть: звертайся в суд. А 
як звернутися, якщо кожен боржник – 
це окремий позов і окрема сума судо-

вого збору. ОСББ не має таких коштів, 
які можна було б витрачати на судові 
позови», – обурюється жінка.

 «У голови ОСББ не вистачає 
пов новажень для проведення ро-
боти. Якщо мешканці певної кварти-
ри в будинку доставили собі секцію 
батарей, через що в інших жильців 
холодно, я як голова ОСББ ніяк не 
можу вплинути на цю ситуацію. 
Адже мої повноваження закінчу-
ються на порозі квартири», – розпо-
відає голова ОСББ «Дім 125» Людми-
ла Давидова.

ЩО РОБИТИ?
Депутат Луцької міської ради 

Петро Бойко каже: одну проблему 
залагодити вже намагається. Він зі-
ніціював звернення до муніципалі-
тету, аби з бюджету виділили кошти 
на придбання установки для про-
мивання труб. Крім того, разом з 
іншими головами ОСББ працюють 
над змінами до законодавства щодо 
розширення повноважень очільни-
ків об’єднань.

«Ми ставимо питання, аби ство-
рювали робочі групи, які зможуть ра-
зом із комунальниками обстежувати 
квартири, складати акти, – каже Пет-
ро Бойко. – У такому випадку, коли 
буде виявлено порушення, які стосу-
ються мереж, ми зможемо подати в 
суд на мешканців, адже тоді в нас на 
руках будуть відповідні докази». 

Депутат Луцькради Петро Бойко

У цьому будинку – ОСББ «Вікторія-Луцьк-1»

В Осівцях мріють 
про сучасну школу

О
льга М

аксим
’як
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ЖИТТЯ З АЛКОГОЛІКОМ: ІЗ 
ЗАМКНУТОГО КОЛА Є ВИХІД 

САЛАТ З ІНДИЧКОЮ 
ТА ПОМІДОРАМИ
• 3 помідори • 200 г індички  
• 200 г твердого сиру • 150 г йогурту
• 100 г зеленої цибулі • 40 г сметани
• кетчуп • лимонний сік 
• сіль та перець за смаком

Цибулю й помідори посікти. Сир та ін-
дичку нарізати смужками. Усе перемішати. 
Додати йогурт, сметану, кетчуп, лимонний 
сік, сіль, перець і заправити салат. 

смакота

Коли в сім’ї хтось страждає від 
алкоголізму – на нервах усі 
рідні. Спочатку заперечують 

проблему, потім замовчують, а 
зрештою зриваються, плачуть, 
звинувачують себе та не бачать 
виходу. Так сталося й у сім’ї 
Ніни, чоловік якої захворів на 
алкоголізм. Саме так, це – хвороба, 
яка має чіткі симптоми та наслідки. 
Але яка, на щастя, піддається 
терапії, якщо є бажання та 
розуміння, що жити можна інакше, 
люблячи себе, своїх рідних та 
щодня удосконалюючись. 

У власній сім’ї Ніна теж спочатку замовчу-
вала проблему, хоча й розуміла, що прихову-
вати щось вічно не вдасться. Але було відчут-
тя, що виносити сміття з хати не годиться. Та 
й здавалося, що все сама зможе залагодити – 
зобов’язана усім допомогти, бо ж вона сильна 
вольова жінка, зрештою – мати, берегиня до-
машнього вогнища, яке мусить підтримувати. 
А на ділі не помічала, що й сама потребує до-
помоги, бо часто переставала контролювати 
свої емоції, потерпала від неврозів. 

«Поступово відбувається співузалежнен-
ня. Людина перебуває в такому стані, що не 
може собою керувати. Це постійний страх, 
що родич нап’ється, постійні нав’язливі дум-
ки – врятувати, привести додому. Свого часу 
моє життя зайшло в такий глухий кут, що мені 
здавалося: краще не жити, аніж жити. Я визна-
ла власне безсилля: нічого не можу вдіяти з 
хворобою чоловіка. Тоді просто не бачила ви-
ходу із цього глухого кута. Мені здавалося, що 
легше померти, аніж усе пережити», – згадує 
пані Ніна. 

Напругу відчували близькі. Життя у по-
стійному стресі впливало на все, що оточу-
вало. Але співзалежна людина вважає, що її 
агресивність виправдана, адже вона не може 
бути спокійною, коли рідний випиває. Попри 
те, що наша співрозмовниця чула про това-
риства, в яких гуртуються люди зі схожими 

проб лемами, в ефективність такої терапії 
довго не вірила. Ба більше, заперечувала, що 
вона їй потрібна. 

Однак волею долі одного разу подружжя 
потрапило на конференцію товариства Ано-
німних Алкоголіків (АА), де було зібрання й 
товариства Ал-Анон – спільноти родичів та 
друзів алкоголіків, які діляться одне з одним 
досвідом у розв’язанні проблем, які є спільни-
ми для співзалежних. 

«Важко передати словами той емоцій-
ний стан, у якому я жила. У голові роїлися 
нав’язливі думки, яких годі було позбутися. 
Бігаєш, наче білка в колесі, переживаєш. Але ті 
люди, які мали схожі проблеми, розуміли мене 
з півслова! Кожен розповідав про свій досвід і 
ділився рецептами видужання. Я усвідомила, 
що може бути інше життя й акценти можна 
поставити по-іншому. Адже коли люди прихо-
дять у товариство, то кожен з однією метою – 
врятувати родича. Натомість Ал-Анон пропо-
нує спасіння саме співзалежних – за себе ніхто 
не думає, а треба», – ділиться Ніна. 

Тоді, пригадує, у її душі був внутрішній 

протест. Мовляв, що за егоїзм – думати про 
себе, коли твоя рідня в небезпеці? 

«Однак, коли я поступово почала займа-
тися собою, побачила, скільки вад накопичи-
лося в мені. Відтоді минуло п’ятнадцять років, 
а я й досі удосконалюю свій душевний та фі-
зичний стан, намагаюся власним досвідом 
допомогти іншим», – ділиться наша співроз-
мовниця. 

Товариство діє у Луцьку. Кожен, хто від-
чуває потребу, може сюди прийти. Зустрічі 
регулярні, абсолютно анонімні та безплатні, 
не пов’язані з жодною релігією. Переважно 
на зібрання ходять жінки, чоловіки за своєю 
природою намагаються самотужки пережи-
ти подібні проблеми. Однак, каже пані Ніна, 
вона впевнилася, що великої відмінності між 
жінками та чоловіками немає, і тут будуть раді 
бачити усіх повнолітніх учасників. Для підліт-
ків та дітей також є групи терапії (називаються 
Алатін), однак подібних у Луцьку не створено. 

Програма Ал-Анону – це духовний спосіб 
життя, заснований на 12 кроках Анонімних 
Алкоголіків. Найперше – члени спільноти 

АБИ КВІТИ 
ДОВШЕ СТОЯЛИ 

 Воду у вазі треба змінювати щодня. Її 
температура не має перевищувати 12-
15 градусів. Щотри дні вазу варто мити.

 Рослини з товстим дерев’янистим 
стеблом перед зануренням у воду 
краще розщепити.

 Троянди постоять довше, якщо у воді 
розчинити ложку цукру i ложку оцту.

 Конвалії та цикламени не люблять 
цукру. 

 А от кали люблять сіль. Перш 
ніж поставити квіти у вазу, їх треба 
підрізати та втерти у зріз суху сіль.

записничок

визнають своє безсилля перед хворобою. 
Це потрібно, аби врешті перестати відчувати 
розчарування, припинити спроби виправити 
алкоголіка. А натомість – починати покращу-
вати своє життя на фізичному, емоційному та 
духовному рівнях. Групова терапія дає усві-
домлення, що немає надто важких ситуацій, 
аби їх не можна було виправити, і немає та-
кого великого горя, аби його не можна було 
зменшити. 

Таким чином, змінюючи власне сприйнят-
тя, члени сім’ї забезпечують здорову атмо-
сферу в родині, зокрема й для алкоголіка. Це 
дає поштовх хворому визначити власну проб-
лему та звернутися по допомогу. 

Натомість поширена реакція дружин чи 
чоловіків у родинах в подібних ситуаціях 
інша – сварки, роздратування, скандали. Хай 
як дивно, та у такі моменти алкоголік лише 
відчуває несприйняття себе рідними та не-
спокій. 

«Сьогодні я побачила, як змінилася, ста-
ла більш урівноваженою. Якщо я втрачаю 
душевний спокій, то знаю, що це моя відпо-
відальність і все залежить від мене. Раніше, 
якщо мені не сказали доброго слова, то я вва-
жала себе невартісною, недостойною чогось 
доброго. Нині все по-іншому, я розумію, що 
щасливою мене ніхто не зробить, якщо я сама 
усередині себе не буду такою. А коли зміню-
юся я, то змінюється й моє оточення», – зізна-
ється пані Ніна. 

Нещодавно луцьке товариство Ал-Анон 
відкрило гарячу лінію, на яку може зверну-
тися кожен, хто відчуває таку потребу. Тут 
допоможуть словом, вислухають, поділять-
ся власним досвідом. Телефонувати можна 
з 9:00 до 21:00 на номер (066) 760 42 78, або 
ж звернутися на електронну адресу alanon.
kalyna@mail.ru. 

Зустрічі луцького товариства Ал-Анон від-
буваються в середу о 18:00 та в неділю о 17:00 
у приміщенні луцького монастиря Святого 
Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5). 

ХУДОБІ БРАКУЄ 
ВІТАМІНІВ? ДОДАЙТЕ 
У МЕНЮ ХВОЮ
Узимку організм тварин усе більше 
потребує вітамінних кормів. Добра 
вітамінна підгодівля – хвоя. Вона 
поповнить дефіцит вітамінів А, С, К 
і Е, крім того, має стимулювальну 
дію. Її цілющу силу знали ще в давні 
часи і застосовували в медицині та 
ветеринарії.

У давнину вважали, що згодовування 
хвої тваринам прискорює в них линяння, по-
кращує загальний стан. Кози та вівці, а також 
кролі їдять її без будь-якої підготовки до зго-
довування.

Настої та відвари, приготовані з хвої, здав-
на застосовують для прискорення відгодівлі 
свиней. Подрібнену сировину треба поклас-
ти в дерев’яну діжку, залити гарячою водою, 
закрити кришкою і настояти 6-12 годин. Потім 
процідити й давати тваринам пити.

Можна приготувати настій і по-іншому. 
Порубані хвойні гілки скласти у полотняні чи 
марлеві мішки й опустити в бочку з гарячою 
водою. На одну свиню дають до 2 л настою на 
добу, великій рогатій худобі – до 5 л.

Хвою, перетерту на борошно, згодовують 
у суміші з іншими кормами коровам до 5 кг, 
свиням – по 0,5-1 кг на добу.

Запаси вітамінів в організмі тварин попов-
нять і свіжа капуста, морква, буряк, цибуля. 

Лютий небезпечний перепадами 
температури. Нагріта вдень кора 
дерев уночі охолоджується і 
розтріскується, внаслідок чого 
утворюються морозобоїни. 

Тому в період так званих лютневих 
«вікон», коли погода дозволяє, варто пов-
торно побілити дерева, щоб захистити 
їх від сонячних опіків та морозобоїн. На 
дереві, де є вапнування, ніколи не утво-
рюється намерзла крига. До того ж, це 
ще й профілактика грибкових хвороб, зо-
крема моніліозу – справжнього лиха для 
кісточкових порід. Щоправда, для цього 
до побілки слід додати мідний купорос 
(300 г на 10 л води). Побілити треба не 
тільки стовбур, а й усі гілки аж до кінчиків, 
адже там в основ ному містяться осередки 
монілії. Щоб ця рідина краще трималася, 
рекомендовано використовувати клей 
ПВА (0,5 склянки), але можна і звичайне 
домашнє молоко (0,5-1 л на відро). Якщо 
морозобоїни все ж утворилися, треба 
негайно замастити їх сумішшю глини з 
коров’яком або густою водоемульсійною 
фарбою і обв’язати ганчір’ям.

ЯК ВРЯТУВАТИ 
ДЕРЕВА ВІД 
МОРОЗОБОЇН

7dach.ru

sib-agro.com

udoktora.net

Головне – визнати своє безсилля перед хворобою
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ВІВТОРОК 14 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25, 18.50 Що там з 
Євробаченням? 09.35 
Д/с «Джон Фітцжеральд 
Кеннеді» 10.35 «Україна 
колядує» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 13.15 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 15.45 
Д/ф «Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко» 16.15 
Мистецькі історії 16.30, 
03.15 Т/с «Анна Піль» 
17.30 Хто в домі хазяїн? 
17.45 М/с «Попелюшка» 
18.15 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Утеодин 
з Майклом Щуром 19.50, 
22.45 З перших вуст 19.55 
Наші гроші 20.20 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.55 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Вікно в 
Америку 02.30 Світло 

UA: ПЕРШИЙ

02.55, 02.45 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.30, 07.45 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.50 М/с «Том і Джеррі»
07.46 Київ вдень та вночі
09.40 Серця трьох
15.10 Серця трьох. 

Постшоу
19.00 Суперінтуїція
22.35 Т/с «Гра Престолів»
00.45 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «МастерШеф»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.25 «Три сестри»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
15.20, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Лікар Хаус»
18.00 «Орел і Решка»
19.00 «Розсміши коміка»
20.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 «КВН на БІС»
00.40 Т/с «Ти - моє життя»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/c 

«Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.10 Новини

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар 

2» 12+
15.30 Т/c «Черговий 

лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/c «Умови 

контракту» 16+
00.30 Т/c «C.S.I.: Маямі» 
03.00 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»

УКРАЇНА
07.20 Прокляття відьом 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Він і вона 
10.50 Школа виживання: 
леви 11.50 Земні 
катаклізми 13.40 Святий 
Валентин в кожному з нас 
15.20, 23.40 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Найнебезпечніші тварини 
19.00 Бандитська Одеса 
19.50 Секретні історії 
00.30 Наука проти 
містики 03.00 Шосте 
почуття 03.40 Прокляття 
скіфських курганів

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.30 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 3»

12.55, 01.45 «Ліга сміху»
15.35 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «На ножах»
23.30 «Тіна Кароль. Сила 

любові та голосу»

1+1

06.20, 14.00 «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»

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Рідкісна група крові»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 

«Подробиці»
23.00, 03.00 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Випадковий 

запис»
04.20 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Життя і 

пригоди Мишка 
Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»
13.40 Х/ф «Країна мавп»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«На трьох»
17.50 Т/с «Котовський»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.30 Х/ф «Володар 

перснів. Хранителі 
персня»

02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.20 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

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

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

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

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
17.25, 20.25 М/ф 

«Шалений Мадагаскар»
17.50 ЛавЛавСar
21.00 Казки У
22.00, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ф «У полоні 

почуттів»
12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Варто знати»
13.35 «У майстерні 

митця»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Кохання великих» 

(О.Кобилянська)
15.10 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 «Схід і Захід 

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

Лірника»
18.00 Мультсеріал
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(С.Шкода)
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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Джентельмен»
09.50 Я тут живу
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 Життя в цифрі
12.45 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «MORJ» 
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30, 03.20 Сад. Город. 

Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне свято»
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 «Спис долі»
23.00 Т/с «Спис долі»
23.45 Життя в цифрі
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт «MORJ» 
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Пишка»

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 Теніс. 
Матч чемпіонату світу. 
Світова група Кубка 
Федерації. Україна - 
Австралія 13.10 Борхес 
14.00 Д/ф «Трипілля. 
Забута цивілізація 
Старої Європи» 15.20 
Фольк-music 16.30, 03.55 
Т/с «Анна Піль» 17.30 
Твій дім-2 17.50 Вікно в 
Америку 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 19.50 З перших 
вуст 19.55 Вересень 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.35 Обличчя 
війни 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.10 
Біатлон. Чемпіонат 
світу. І етап. Гонка 
переслідування 10км. 
(жінки) 03.00 Біатлон

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 3»

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

долі»
20.30 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «Гроші»
23.15, 03.15 Т/с «Теорія 

брехні - 3»

06.20, 13.25 «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 Х/ф 
«Кохання з 
випробувальним 
терміном»

15.15 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Рідкісна група 

крові»
23.00, 03.15 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Ти будеш 

моєї»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф 

«Близнюки»
14.35, 16.20 Х/ф 

«Безмежний обрій»
16.55 Х/ф «Європа»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «На трьох»
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Ніндзя-

убивця»
02.15 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.40 Стоп-10
04.50 Провокатор

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

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

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-

селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

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

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
18.55 ЛавЛавСar
21.00 Казки У
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.30 Т/с «Світлофор»
01.00 Профілактика

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
08.00 «Волинська 

веселка»
08.25, 21.05 Місто
08.55 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: 
х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

10.30 «Кошик творчих 
ідей»

10.45 «Дитячий світ»
11.00 «Фольк-music»
11.45 «Музична зима на 

Першому»
12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Волинь у піснях 

Синютіна»
13.20 Х/ф «…Та сама 

Аліса!»
14.00 Т/ф «Гайдамацьким 

шляхом»
14.35 «Фабрика ідей»
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 Мультсеріал
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.25, 22.25 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»

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.55 «Все буде смачно!»
09.50 Х/ф «Швидкий 

поїзд»
11.50 Х/ф «П’ять років 

та один день»
13.45 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

03.32 «Лучшее на ТВ»

06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.20 «Три сестри»
11.00, 16.00 «Файна 

Юкрайна»
12.10, 01.30 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Орел і Решка»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Кохання та 

інші неприємності»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
03.00 «Нічне життя»

02.55, 02.20 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.35, 06.45 Kids Time
05.36 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.46 Зірки під гіпнозом
10.10 Х/ф «Великий 

Гетсбі»
12.55 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба»
15.20 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба 2: Я 
тебе хочу»

19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.35 Х/ф 

«Супергеройське 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, 23.00, 
01.50 Новини

09.15, 02.40 Зірковий 
шлях

11.20 Х/ф «Мільйонер»
13.25, 15.30 Т/c «Даша»
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/c «Умови 

контракту» 16+
23.30 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»
03.50 Реальна містика
05.20 Т/c «Адвокат» 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Шосте почуття 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 Він і 
вона. Бій за життя 10.50 
Бути левом 11.50, 00.30 
Земні катаклізми 13.40 
Містична Україна 14.30 
Секретні історії 15.20, 
23.40 Повітряні бої 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Найнебезпечніші тварини 
19.00 Святий Валентин 
в кожному з нас 01.20 
Теорія змови 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

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

22.05 Телебіржа. Ринок 
праці

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

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

острів»
20.40 Вечірня казочка

АВЕРС 21.00 Благодна купель
22.15 Т/с «На Захід»
23.40 По ту сторону 

пригод
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «MORJ». 

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

«Процес про три 
мільйони» 1

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Ніндзя-убивця»

00:30

kinopoisk.ru

Фільм «Випадковий запис»

01:45

inter.ua

Фільм «Володар перснів. Хранителі персня»

23:30

m
oviestape.net
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ЄЛИЗАВЕТА ІІ – 
65 РОКІВ НА ТРОНІ 

6 лютого виповнилося 65 років від 
дня, коли Єлизавета ІІ стала на 

чолі Об’єднаного королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії. 

На честь сапфіро-
вої річниці її правління 
палац представив фото 
королеви у сапфірах. 
Ці прикраси подарував 
Єлизаветі на весілля її 
батько, король Георг VI, 
у 1947 році. Свій ювілей 
Її Величність провела в 
Сандрингемському па-
лаці. Жодних пишних 
святкувань не було, оскільки цей день для 
монархині завжди затьмарений смутком 
та спогадами про смерть її батька. 

У 2015 році королева встановила ре-
корд як монарх, чиє правління тривало 
найдовше в історії Великої Британії. Також 
90-річна Єлизавета нині є найстаршою 
жінкою-правителем на планеті.

СЕРЕДА 15 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25, 18.50 Що там з 
Євробаченням? 09.35 
Д/с «Джон Фітцжеральд 
Кеннеді» 10.35 Д/ф 
«Марко Вовчок. Таємнича 
зірка» 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів України 
13.15 Наші гроші 14.00 
Війна і мир 15.25, 02.10 
Біатлон. Чемпіонат світу. 
Індивідуальна гонка 
15км. (жінки) 17.25, 03.55 
Т/с «Анна Піль» 18.15, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф 
«Простір толерантності. 
Коріння, кров і душа» 
19.50 З перших вуст 19.55 
Слідство. Инфо 20.20, 
04.40 Про головне 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Епоха честі» 22.40 
Мегалот 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 
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03.00 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 07.10 Kids Time

05.51 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.11 Т/с «Клініка»

10.20 Київ вдень та вночі

12.25, 19.00 Варьяти

14.15, 16.05 Половинки

22.20 Т/с «Гра Престолів»

01.45 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.30 «МастерШеф»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 00.05 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.25 «Три сестри»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус»

18.00 «Орел і Решка»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
00.40 Т/с «Ти - моє життя»
02.00 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/c 

«Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Новини

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар 

2» 12+
15.30 Т/c «Черговий 

лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/c «Умови 

контракту» 16+
00.30 Т/c «C.S.I.: Маямі» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Прокляття 
скіфських курганів 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Він і вона. Бій за 
життя 10.50, 18.00 
Найнебезпечніші 
тварини 11.50 Дика 
планета 13.40, 00.30 
Містична Україна 14.30, 
19.50 Секретні історії 
15.20, 23.40 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 3»

12.55 «Ліга сміху 2015»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.30, 03.00 Т/с «Теорія 

брехні - 3»
00.45 «Ліга сміху»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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»

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Рідкісна група крові»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 

«Подробиці»
23.00, 03.15 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Іван Франко»
04.35 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

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
10.00 Громадянська 

оборона
10.55, 17.45 Т/с 

«Котовський»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Володар перснів. 
Хранителі персня»

16.10, 21.25 Т/с «На 
трьох»

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

перснів. Дві вежі»
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.20 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.50 Провокатор

ICTV

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

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

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

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

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

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Дитячий світ»
10.20 «Кошик творчих 

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

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

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.05 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

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

(Гість студії - секретар 
Луцької міської ради Ю. 
Вусенко. Тел.: (0332) 77 
02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Василеве 

задзеркалля»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «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, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
15.00 Бутік TV

АВЕРС 16.00 Т/с «Сімейне свято»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15, 03.05 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 «Спис долі»
23.00 Т/с «Спис долі»
23.45 Настав час
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 К.Бужинська 

«Кохаю знов..»
01.50 Я тут живу
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Два бійці»

ЧЕТВЕР 16 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25, 18.50 Що там з 
Євробаченням? 09.35 
Д/с «Джон Фітцжеральд 
Кеннеді» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 13.15 
Слідство. Инфо 14.00 
Надвечір’я. Долі 15.25, 
02.10 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Індивідуальна гонка 
20км. (чоловіки) 17.25 Т/с 
«Анна Піль» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом» 19.50 З перших 
вуст 19.55 «Схеми» 
20.20, 04.40 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
22.35 Обличчя війни 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 04.10 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
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03.15, 02.20 Служба 
розшуку дітей

03.20, 02.25 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 07.55 Kids Time
06.06 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.56 Т/с «Клініка»
10.25 Київ вдень та вночі
12.35 Варьяти
19.00 Суперінтуїція-2
22.20 Т/с «Гра Престолів»
00.05 Х/ф «Останній з 

могіканів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.20 «Все буде смачно!»

09.20 «МастерШеф»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 01.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

02.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.25 «Три сестри»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус»

18.00 «Орел і Решка»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
00.40 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 Т/c 

«Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Новини

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар 

2» 12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 
19.45 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Сельта» - 
«Шахтар»

22.00, 23.30 Т/c «C.S.I.: 
Маямі» 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.20 Зворотня 
сторона Місяця 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Він і вона. 
Бій за життя 10.50 
Найнебезпечніші тварини 
11.50 Дика планета 13.40 
Містична Україна 14.30, 
19.50 Секретні історії 
15.20, 23.40 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Бути левом 19.00 
Бандитська Одеса 00.30 
Брама часу 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

11.00, 12.20 «Міняю 
жінку - 3»

13.00, 00.45 «Ліга сміху»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 02.55 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Останній 

москаль 2»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»

06.00, 05.40 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай 

одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Рідкісна група крові»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 

«Подробиці»
23.00, 03.10 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Повість про 

перше кохання»
04.30 Док.проект 

«Легенди бандитського 
Києва»

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
09.55 Секретний фронт
10.50, 17.50 Т/с 

«Котовський»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Володар перснів. Дві 
вежі»

16.10, 21.25 Т/с «На 
трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Апокаліпсис 

наших днів»
03.00 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.40 Стоп-10
04.30 Служба розшуку 

дітей
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

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

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

крові»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Волинська 

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

дня
11.55 «Музичний 

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

Бобицький)
14.05 Т/ф «Чорна смуга»
15.00 Т/ц «Остання 

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.05 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (О.Валента)
18.55 Служба розшуку 

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

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.40 М/с «Пригоди Робіка»
08.35 Податковий вісник
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 К.Бужинська 

«Кохаю знов..»
13.50 ЧП +
14.00 Т/с «Таємничий 

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

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

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Т/с «Спис долі»
23.00 Т/с «Спис долі»
23.45 Настав час
00.35 Глобал 3000
01.00 К.Бужинська 

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

«Серця чотирьох»
05.30 Музична скринька

ТРЕТИНА ОБЛАСТІ – 
БЕЗ УКРАЇНСЬКОГО 
МОВНИКА

Понад 30% території Волинської об-
ласті не має доступу до україн-

ського мовника. 

Натомість в ефірі звучать пропагандист-
ські передачі російського та білоруського 
телебачення. Нагадаємо, торік стало відомо 
про те, що для забезпечення українського 
телерадіомовлення на території області по-
трібно, згідно з офіційними розрахунками 
Держкомтелерадіо, 22 мільйони гривень. 
Треба профінансувати облаштування пе-
редавачів у Камені-Каширському, Ратному, 
Любешові. Крім цього, недобудовані об’єкти 
телекомунікацій є об’єктами державної 
власності, тож фінансування їх спорудження 
є функцією лише державного бюджету.

отакої

Телесеріал «Баффі - винищувачка вампірів»

Фільм «Апокаліпсис наших днів»

Телесеріал «Коли ми вдома»

Телесеріал «Кохання проти долі»

10:45

23:25

18:30

17:15

tet.tv
kinogo.club

vdom
a.stb.ua

1plus1.ua

ювілей

tabloid.pravda.com
.ua

im
atv.net
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ

ВОЛИНСЬКІ ВОЛОНТЕРИ ПОВЕЗЛИ ВОЛИНСЬКІ ВОЛОНТЕРИ ПОВЕЗЛИ 
ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ В АВДІЇВКУГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ В АВДІЇВКУ

ДІТИ Й НАДАЛІ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ У БУКОВЕЛІ ДІТИ Й НАДАЛІ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ У БУКОВЕЛІ 

РУКА ДОПОМОГИ

Волиняни ніколи не були 
байдужими до ситуації на 
сході України. Відколи в зоні 
АТО тривають бойові дії, наші 
краяни регулярно передають 
жителям Донецької та Луганської 
областей консервацію, предмети 
особистої гігієни, теплі речі, 
продукти, дитячі малюнки й 
місцеву пресу. 

Минулого тижня за ініціативи 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» в Офісах розвитку кварталу 
(ОРК) у Луцьку організували пунк-
ти збору гуманітарної допомоги. 
Жителям міста, яке залишилося 
без тепла, світла й водопостачан-
ня, волиняни приносили зимовий 
одяг, харчі, дитячі іграшки, ковдри, 
медикаменти й багато інших украй 
потрібних речей.

За словами Інни Ткачук, пра-
цівниці ОРК, що на вулиці Коро-
льова, 10,  лучани активно відгукну-
лися на заклик Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Свою лепту внесли 
працівники та батьки вихованців 
місцевого ДНЗ №8. 

– Батьки приносили зубні щіт-
ки, бруски мила, консервовані овочі 
та салати, каву, чай. Дякуємо меш-
канцям мікрорайону Вересневого 
за доброту й людяність, – наголо-
сила Людмила Смаль, завідувачка 
дитсадка.     

Керівник ОРК на вулиці Ко-
вельській, 47а Олег Кочкін каже: 
більшість людей дізналися про 

збір гуманітарної допомоги з ін-
тернету. Телефонували, щоб уточ-
нити, чого найбільше потребують 
жителі Авдіївки. Не зволікаючи, 
приносили теплі светри, зимові 
куртки, шкарпетки, туалетний па-
пір, вологі серветки, варення. 

А в ОРК, що на вулиці Гор-
 ді юк, 37, деякі небайдужі лучани 
приносили пакунки двічі на день. 
Зранку – теплий одяг, після роботи – 
продукти, розповідає керівник ОРК 
Інна Карманчикова. Серед числен-
них торбинок із одягом та ящиків 
печива знайшлося місце і для м’яких 
іграшок.      

До збору гуманітарної допомо-
ги в ОРК, що на проспекті Відро-
дження, 10, залучили членів ОСББ. 
Керівник офісу розвитку кварталу 
Юлія Дацюк відзначає неабияку 
активність мешканців цього мікро-
району. Лучани принесли каву, чай, 
печиво, цукерки, банки з консерва-
цією. А хтось не пошкодував навіть 
теплу бабусину перину. 

Буквально за два дні у вісім ОРК 
Луцька небайдужі волиняни при-
несли стільки пакунків, що ними 
заповнили вантажний бус. Гумані-
тарний вантаж із Волині в Авдіївку 
повезли мікроавтобуси волонтер-
ського центру «Серце патріота». 
Два буси (один – з причепом) ще 

кілька годин стояли на Театраль-
ному майдані Луцька. За цей час до 
збору теплих речей долучалися во-
линяни, які дізналися про акцію із 
соцмереж. Лучанка Антоніна при-
везла два великі пакети у дитячому 
візку. Під час розмови з’ясовуємо: 
жінка – вагітна, тому нести пакун-
ки в руках не могла. 

– Сестра моєї куми працює 
медсестрою в зоні АТО. Ми спіл-
куємося з нею у соцмережах. Тому 
не з чуток знаємо: хлопцям на пе-
редовій бракує теплого одягу. Коли 

в госпіталь привозять поранених, 
лікарі знімають із себе штани й від-
дають обмороженим солдатам. То 
ми з чоловіком вирішили передати 
на передову теплі светри і штани, – 
каже Антоніна, мама трьох діток.  

Речі, що їх зібрали лучани для 
жителів Авдіївки, передала заві-
дувачка ДНЗ №15 Оксана Негодюк. 
Про акцію працівники дитсад-
ка і батьки малюків дізналися із 
інтернет-сайтів. Долучилися друж-
но, передали на схід чимало ящич-
ків із найнеобхіднішим. 

Мікроавтобуси вирушили на 
схід 3 лютого, повідомив керівник 
волонтерського центру «Серце пат-
ріота», депутат Луцької міської ради 
від «Українського об’єднання патрі-
отів – УКРОП» Сергій Балицький. 
Волонтери повезли продукти, теплі 
речі й паперових голубів миру, що 
їх виготовили школярі, в Авдіївку, 
станицю Луганську, Новий Айдар 
та Щастя. А повертаючись на Во-
линь, хай як прикро, їхатимуть із 
табличкою «Вантаж 200»... 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і надалі забезпечуватиме 

безплатним відпочинком дітей у 
таборі «Артек-Буковель». Про це 
голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом» Ігор 
Палиця заявив під час спілкування з 
представниками ЗМІ у прямому ефірі 
телеканалу «Нова Волинь». 

Зокрема, під час ефіру журналісти поціка-
вилися, чи планує Фонд і надалі відправляти 
волинських дітей на безплатний відпочинок 
у Буковель. На це Ігор Палиця відповів, що, 
відповідно до програми «Здоров’я волинян», 
у 2017 році школярі традиційно матимуть 
можливість із користю провести час у Буко-
велі. 

Загалом, ось уже п’ять років поспіль у 
рамках програми «Здоров’я волинян» Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» організовує 
оздоровчі та розвивальні поїздки для тала-
новитих дітей у табір «Артек-Буковель». Пер-
ший заїзд відбувся ще у 2012 році. За цей час 
насолодитися мальовничими Карпатами та 
відпочити у таборі «Артек-Буковель» мали 
змогу 7730 обдарованих та особливих дітей з 
усієї Волинської області. У 2016 році набрати-
ся сил, подихати карпатським повітрям їзди-
ла 1121 волинська дитина. 

На Волині чимало успішних учнів, але 
отримати подорож у Карпати мають змогу 
тільки найкращі, а відтак конкуренція – не-
абияка, розповідає менеджер проекту «Відпо-
чинок у Буковелі» Оксана Демчук. Від само-
го його започаткування саме вона перевіряє 
кожен пакет документів, який надходить від 

претендента, стежить за тим, аби було дотри-
мано всіх умов та правил, а також особисто 
супроводжує дітей на відпочинок. 

– Раніше проект реалізовувався лише в 
Луцьку і, відповідно, ці путівки розподіляли 
між учнями шкіл обласного центру. Якщо у 
минулі роки в Буковель їздили переможці 

міських олімпіад, призери міських конкур-
сів і турнірів, то, починаючи з 2016 року, ми 
підвищили планку щодо успіхів, що їх мають 
продемонструвати школярі, аби отримати 
путівку в табір. Врахувати усі умови було не-
просто, адже талановитої молоді в нас дуже 
багато. Тому ми максимально окреслили кри-
терії відбору школярів для участі в конкур-
сі. У Буковель поїдуть переможці обласних 
олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії 
наук, обласних етапів (1, 2, 3 місця); міжна-
родних конкурсів у галузі культури; призери 
чемпіонатів України та кубків України в інди-
відуальних олімпійських та неолімпійських 
видах спорту. Особливістю відбору є те, що 
командних і колективних досягнень ми не 
враховуємо. Вікова категорія дітей, які мо-
жуть поїхати в Буковель, – 10-17 років (учні 
4-10 класів), – пояснює Оксана Демчук. 

Загалом, «Артек-Буковель» – це спор-
тивно-оздоровчий табір. Тут діти активно 
відпочивають та оздоровлюються. Вони дуже 
багато рухаються, грають у спортивні ігри, 
проводять естафети та конкурси. Але, окрім 
відпочинку, школярі отримують у таборі 
дещо більше: середовище однодумців з ви-
соким рівнем інтелекту, враження, які зали-
шаться на усе життя, та джерело натхнення 
для нових перемог і звершень. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Найбільше потрібні теплі речі
Допомогу передають з ОРК 
на просп. Відродження, 10

Волинські школярі на відпочинку в Карпатах
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ПЕРСПЕКТИВА

У КОВЕЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ ЗАЦІКАВИЛИСЯ 
ФОНДОМ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ

СУЧАСНА ОСВІТА

Батьківські благодійні 
внески у  навчальних 

закладах стали вже 
закономірністю. За свої кошти 
батьки роблять ремонти у 
дитсадках та школах, купують 
меблі, обладнання, техніку. 
Аби зменшити фінансове 
навантаження на батьків та 
залучити додаткові кошти в 
школи й дитсадки Луцька, у 
2015 році Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» започаткував 
проект «Фонд розвитку 
навчального закладу». 

На сьогодні в місті такі фонди 
вже функціонують при 19 шко-
лах та дитсадках. Це  третина всіх 
навчальних закладів обласного 
центру. Побачивши ефективність 
діяльності таких організацій, ство-
ренням фонду розвитку в своєму 
закладі зацікавилися батьки та ад-
міністрація ковельської загально-
освітньої школи №10. 

Директор школи Світлана 
Шворак розповідає, що вперше 
про фонд розвитку навчального 
закладу почула восени, під час 
семінару, який проводили праців-
ники представництва Фонду для 
директорів ковельських шкіл. Тоді 
й захопилася цією ідеєю. Щоб де-
тальніше розповісти батькам про 
переваги фонду розвитку, дирек-
тор навчального закладу запро-
сила на збори голів батьківських 
комітетів школи та представників 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом».

– Питання, які ми сьогодні об-

Розвиток українського бізнесу, 
інтеграція України у світову 

економічну систему ставлять перед 
вітчизняними компаніями нові 
завдання. Одне з них пов’язане 
з корпоративною соціальною 
відповідальністю бізнесу (КСВ). 

Визначаючи КСВ як частину своєї стра-
тегії, компанії у такий спосіб покращують 
лояльність споживачів та частіше фігурують 
у ЗМІ з цікавими інформаційними привода-
ми. Крім того, рівень розвитку соціально-
відповідального бізнесу є одним із головних 
факторів добробуту суспільства. При цьо-
му активна соціальна позиція підприємців 
має полягати в гармонійному співіснуванні, 
взаємодії та діалозі з суспільством, участі у 
розв’язанні найгостріших соціальних проб-
лем. Саме цій проблематиці був присвяче-
ний форум «Корпоративна соціальна відпо-
відальність як конкурентна перевага: досвід 
компаній в Україні», що вперше відбувся у 
Луцьку. 

Учасниками заходу стали представники 
великого та малого бізнесу, інвестори, спо-
живачі, а також українські й зарубіжні фа-
хівці з питань КСВ. 

Цікавим форум був і для представни-
ків фондів розвитку навчальних закладів 
Луцька, створених за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Питання, чим живе 
сьогодні бізнес і у що готовий інвестувати, 
неабияк цікавить тих, хто всілякими шляха-
ми намагається підтримувати й розвивати 
заклади освіти: чи то школи, чи дошкільні 
навчальні заклади.  

– Дуже приємно, що в Луцьку є великі 
корпорації, є бізнес, який визрів до того, 
щоби розвивати в себе корпоративну соці-
альну відповідальність. Сьогодні направду 
відкрилися нові можливості, перспективи 
для спілкування, для того, щоб залучити до-
даткові кошти в рамках КСВ до розв’язання 
актуальних питань в освіті. Адже, вкладаю-
чи у дітей, ми вкладаємо у своє майбутнє, – 
зауважила Наталя Гунько, голова фонду роз-
витку ЗОШ №11 м. Луцька.

Щодо переваг, які отримає бізнес, інвес-
туючи в освіту, то, на думку Наталії Гунько, 
це збільшення аудиторії прихильників, по-
зитивний імідж серед населення, додаткові 
інформаційні приводи, відчутний соціаль-
ний ефект за невеликих затрат. 

– Ми можемо запропонувати бізнесу го-
тові кейси, щоб було зрозуміло, як саме за-
раз можна інвестувати в дітей. Безумовно, 
якщо вкладати в освіту, то вже через кілька 
років самі підприємства отримають молодих 
фахівців, які будуть володіти сучасними тех-
нологіями. Це у випадку, коли кошти були 
спрямовані на технічну модернізацію на-
вчальних закладів. Ми готові підтримувати 

довготривалі партнерські відносини й роби-
ти наше суспільство більш освіченим, від-
повідальним та небайдужим, – наголосила 
голова фонду розвитку ЗОШ №11 м. Луцька.

Підкреслив важливість піднятих на фо-
румі питань і Борис Смаль, менеджер Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

– Корпоративна соціальна відповідаль-
ність у нашій країні, а особливо в теперішній 
ситуації, є дуже актуальною. Сьогодні  галузь 
освіти фінансується якщо не за залишковим 
принципом, то недостатньою мірою. Школи 
виживають за рахунок убогих місцевих бю-
джетів та коштів батьків, залученої спонсор-
ської допомоги. Тому мені приємно чути, що 

і в нашій країні до освіти буде привернута 
увага бізнесу. Представляючи фонди роз-
витку навчальних закладів, ми почуваємо-
ся потенційними клієнтами і намагаємося 
знайти точки дотику з учасниками форуму, 
представниками бізнесу. Деякі ідеї вже на-
родилися, були навіть спроби перших пе-
реговорів. Ми активно працюватимемо в 
цьому напрямку, бо хочеться бути цікави-
ми для великого бізнесу як партнери.

Глобальніше це питання бачить керів-
ник Офісів розвитку кварталу Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Олександр Жари-
ков. Він вважає, що питання КСВ треба ло-
біювати на національному рівні. 

– Люди, які на сьогодні заробляють 
більше грошей, мають допомогти країні 
вийти з руїни, відновитися. А для цього 
треба навчитися того найкращого, що є в 
розвинутих країнах, перейняти їхній до-
свід і запровадити його в себе. На форумі 
було дуже цікаво почути фахівців у цій 
сфері з-за кордону, які вже мають чималий 
досвід. Це для нас практично як побачити 
майбутнє. І що швидше почнемо втілювати 
КСВ у нас, то краще: починаючи з малень-
кого підприємця, який біля свого торго-
вого кіоску може поставити смітнички, й 
до великого бізнесу. Тільки тоді це дасть 
ефект у довготривалій перспективі. 

Під час форуму учасники мали нагоду 
отримати всебічну інформацію про важли-
вість КСВ для стратегії компанії та перева-
ги, які вона дає бізнесу і суспільству. А під 
час панельної дискусії – активно поспілку-
ватися, поставити запитання й отримати 
відповіді від спікерів, що виступали і пре-
зентували свої досягнення. 

Участь у форумі представників фондів 
розвитку навчальних закладів довела, що 
вони готові розвиватися й залучати бізнес 
до інвестування в освіту.

Оксана ВАШКЕВИЧ

говорюємо, надзвичайно важливі 
для нашого закладу. Тільки зав-
дяки роботі батьківського фонду 
можна змінювати школу, робити 
її сучасною, створювати належні 
умови для навчання дітей, – пере-
конана Світлана Шворак.

Борис Смаль, менеджер Фон-
ду, розповів присутнім педагогам 
та головам батьківських комітетів 
про можливості й переваги ді-
яльності фонду розвитку ЗОШ та 
роз’яснив етапи його створення. 
Він зауважив: хоча в Україні, згід-
но із законом, освіта безплатна, та 
всі розуміють, що школа не вижи-
ве без батьківської допомоги.

– Ідея створення фондів 
розвит ку при навчальних закла-
дах нова. В Україні немає аналогів 
таким організаціям. Ініціативна 

група батьків створює та реєструє 
благодійну організацію при на-
вчальному закладі. Основна мета – 
залучити в школу кошти мецена-
тів, сприяти розвитку учнів, – каже 
Борис Смаль. – Завдяки активності 
батьків, учителів та адміністрації 
навчальних закладів, ця схема по-
чала працювати в луцьких школах.  

Борис Смаль зауважив, що ре-
єстрація такого фонду передбаче-
на законом та забере мінімум часу. 
Насамперед потрібні бажання та 
наполегливість від батьків. 

Успішним досвідом роботи з 
ковельчанами поділилася Наталія 
Гунько, голова правління фонду 
розвитку «Ерудит», що другий рік 
діє в луцькій ЗОШ №11. За цей час 
вдалося залучити у школу май-
же 100 тисяч гривень додаткових 

кош тів. Жінка каже, що раніше 
батьки неодноразово зверталися 
по підтримку до фірм та підпри-
ємців, але результату не було. 

– Реєстрація фонду розвитку 
відкрила нові можливості. Однією 
з переваг  діяльності фонду є спів-
праця з благодійниками й мецената-
ми та можливість залучати грантові 
кошти, – зазначає Наталія Гунько. 
– Потрібно постукати в десять две-
рей, щоб хтось один підтримав. Та 
головне – не опускати рук.

На початку роботи правління 
фонду «Ерудит» разом із керів-
ництвом школи затвердили стра-
тегію розвитку. Відштовхуючись 
від стратегічних планів, складали 
програми й проекти, частину з 
яких успішно реалізували. За пе-
ріод діяльності вдалося зміцнити 

матеріально-технічну базу: заку-
пити мультимедійний комплекс, 
ноутбук, встановити систему 
відео нагляду, обладнати робоче 
місце вахтера тощо. 

Фонди розвитку навчальних 
закладів, що функціонують при 
школах та дитсадках Луцька, до-
вели, що це правильний напрямок 
у розвитку сучасної освіти. Тепер 
можливість приєднатися до лу-
чан, які дбають про своїх дітей, 
мають навчальні заклади Волині. 
Зі свого боку, Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» надає юридичну 
та консультаційну підтримку в 
питаннях, які виникатимуть під 
час створення та функціонування 
фондів розвитку навчальних за-
кладів.  

Ірина ЮЗВА

Учасники форуму

Борис Смаль розповідає про 
переваги фонду розвитку Збори у ковельській ЗОШ №10
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

НАЗУСТРІЧ МИСТЕЦТВУ

ГЛЕЧИК, НАПОВНЕНИЙ МРІЯМИ

Оксана Ядчук-Мачинська: 
«Натхнення приходить 
з життя. Мій перший 
натхненник – природа. Вона 
забирає все негативне. Тоді 
хочеться жити, співати 
гімн щастю, гімн любові... 
Все це виливається на 
полотна. Також надихають 
архітектурні ансамблі та 
подорожі». 

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

 ПІДТРИМКА

УДАРНА УСТАНОВКА 
ДЛЯ ЮНИХ 
МУЗИКАНТІВ 
Завдяки підтримці 
небайдужих людей 
учні Любешівської 
дитячої музичної школи 
можуть грати на новому 
інструменті. Сучасну 
ударну установку для юних 
музикантів придбали на 
умовах співфінансування 
із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

– У Любешівській дитячій 
музичній школі навчається 
155 учнів. Крім райцентру, юні 
таланти мають змогу навча-
тися у Залізниці та Седлищі. 
Дітки опановують гру на ба-
гатьох інструментах, вивча-
ють музичну грамоту. Усі наші 
учні – здібні й талановиті, інак-
ше не діставалися б на заняття 
за 35 кілометрів із найвіддале-
ніших сіл – Бихової, Великої 
Глуші, Щитиня, – каже дирек-
тор ДМШ Юрій Будько. 

Музична школа в Любешові 
відчинила двері першим учням 
у 1998 році. Відтоді у великий 
світ музики випустила не одне 
покоління талановитих хлоп-

ців і дівчат. Вихованці Любе-
шівської ДМШ постійно бе-
руть участь та посідають перші 
місця у всіляких обласних кон-
курсах і концертах.

Із кожним роком кількість 
учнів, які відвідують школу, 
збільшується. Відповідно, му-
зичних інструментів для всіх 
охочих стало бракувати. До 
того ж, із часом інструмен-
ти зношуються та виходять із 
ладу. Найгостріше у школі по-
требували нової ударної уста-
новки. Батьківський комітет і 
педагоги вирішили звернутися 
по підтримку в любешівське 
представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Ініціа-
тивна група написала й подала 
на розгляд проект, що перед-
бачає придбання ударної уста-
новки. 

За короткий проміжок часу 
дітки змогли випробувати но-
венький «ударник». Викладач 
ударних інструментів Олек-
сандр Матюк каже: сидячи за 
новою установкою, учні по-
чуваються маленькими зір-
ками. Колектив задоволений, 

що співпраця із Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» при-
носить гарні плоди, тому на 
досягнутому зупинятись не 
збираються. 

Щоб дітки могли якісно 
навчатися, їм потрібні нові ін-
струменти. Ксилофонам, на 

яких грають учні, вже понад 
25 років. А в класах, де дітки 
вивчають сольфеджіо і музич-
ну літературу, нема парт – юні 
музиканти сидять на лавках. 
Тому ініціативна група готує 
для розгляду нові проекти. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Минулих вихідних юні 
лучани мали нагоду 

поринути у світ яскравої 
творчості та дати волю 
фантазіям. Відома волинська 
художниця Оксана Ядчук-
Мачинська провела творчий 
майстер-клас для майбутніх 
митців, поділилася знаннями 
та напрацьованими 
прийомами. Захід відбувся в 
рамках програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» в 
Арт-галереї, що на другому 
поверсі центрального 
універмагу Луцька. Нагадаємо, 
упродовж двох місяців в Арт-
галереї триває виставка робіт 
Оксани Ядчук-Мачинської. 

– Ми, художники, пройшли 
академічну школу, але впродовж 
життя кожен виробляє власні тех-
нічні навики. До багатьох речей 
я прийшла сама, – каже Оксана 
Ядчук-Мачинська. – Мені хоті-
лося б відкрити душу дітей, щоб 
вони малювали серцем. Хочеться, 
щоб цей урок дав їм поштовх на 
майбутнє. У кожного є певна мі-
сія. Можливо, цим уроком допо-
можу комусь її привідкрити. Адже 
тільки через духовність людина 
пізнає світ. 

Художниця запропонувала ді-
тям працювати у рамках двох жан-
рів: натюрморту й пейзажу. Проте 
чітких вимог митчиня не ставила. 
Вона закликала не боятися – тво-
рити й фантазувати.

Особливої творчої атмосфе-
ри заходу надав столітній глечик, 
який художниця принесла як зра-
зок елемента композиції. 

– У кожного з вас є мрії. Напов-
ніть ними цей глечик, – запропо-
нувала художниця.

На великих білих аркушах па-
перу яскравими кольорами діти 
малювали природу, в когось по-

ряд зі старовинним глечиком ле-
жали фрукти, а хтось зобразив 
місце своєї мрії. Оксана Ядчук-
Мачинська підходила до кожного 
юного митця, давала поради та до-
помагала удосконалити роботу. 

Багато учасників майстер-
класу цього дня вперше спробу-
вали малювати з допомогою мас-
тихіну.

Марія Скорич хоче стати худож-
ницею. Саме цю мрію вона вклала у 
намальований глечик. Те, що дівчи-

на має хист до малювання, видно й 
неозброєним оком. Мабуть, цей 
талант їй дістався від мами Ольги 
Скорич, яка працює вчителем об-
разотворчого мистецтва.

– Такі заняття з дітьми дуже 
доречні. Рідко хто може дозволи-
ти собі купити акрилові фарби, 
спробувати нові техніки, – каже 
вчитель. – Сьогодні я сама впер-
ше спробувала малювати мастихі-
ном. Шкодую, що разом з дітьми 
не взяла участь у майстер-класі, 

адже вдома на творчість постійно 
бракує часу.

– Сподіваємося, що нам вдало-
ся заразити вас мистецтвом. Звіс-
но, не всі стануть художниками, 
але воно знадобиться вам у житті. 
Віримо, що вам сподобалося й ви 
надалі приходитимете на майстер-
класи в Арт-галерею, – звернувся 
до юних учасників заходу мене-
джер Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Дмитро Зінько.

 Ірина ЮЗВА

Майстер-клас відомої художниці Діти дали волю фантазіям

Задоволеними лишилися усі Ольга Скорич з донькою Марією

Юний барабанщик
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

БАЖАННЯ 
Передусім дитина мусить щиро любити 

футбол, бажати ще краще навчитися грати 
у нього, усвідомлювати, що процес навчання 
потребує від неї додаткових зусиль.

СПІВБЕСІДА
Записати у ДЮФШ «Волинь» можна 

хлопчиків, яким виповнилося 8 років. Під 
час співбесіди із керівництвом школи чи 
тренерами вихованців відповідного віку 
визначають групу, в якій тренуватиметься 
майбутній учень ДЮФШ.

ТЕСТУВАННЯ
Під час заняття із м’ячем кандидат мусить 

показати свої уміння: жонглювання, ведення 

м’яча тощо. Тренери аналізують, як дитина 
працює із м’ячем, рухається майданчиком, чи 
має вона достатні фізичні можливості, аби 
брати участь у тренуваннях.

МЕДИЧНА ДОВІДКА
Записуватися у футбольну школу «Волинь» 

слід після медичного обстеження. Дільничний 
педіатр видає довідку, згідно з якою вашій 
дитині дозволять відвідування спортивної 
секції.

ЗАЯВА
Останній етап процедури прийому в 

ДЮФШ – письмова заява батьків про бажання 
вчитися у футбольній школі. Зауважимо, що 
навчання у ній БЕЗПЛАТНЕ.

Упродовж багатьох років 
футбол залишається 

найпопулярнішим видом 
спорту у всьому світі. Стиль 
життя легендарних гравців, 
тренерів викликає захоплення 
у мільйонів уболівальників 
та фанатів. Але лише той, хто 
досягнув вершини успіху, знає, 
скільки зусиль, часу та терпцю 
потрібно, щоб справді стати 
професіоналом. Як виховують 
юних футболістів Волині, 
розповідає директор ДЮФШ 
«Волинь» Андрій Каратаєв.

– Пане Андрію, трішки історії: 
відколи діє футбольна школа «Во-
линь» і скільки сьогодні нарахо-
вує вихованців? 

– У 1960 році при футбольній 
команді «Волинь» було створено 
юнацьку групу підготовки для ко-
манди майстрів. Згодом її було пе-
рейменовано на дитячо-юнацьку 
футбольну школу «Волинь», яка 
у 2011 році стала підрозділом 
ФК «Волинь». Наразі у школі пра-
цюють 18 тренерів та тренуються 
290 учнів. Сформовано 10 вікових 
груп, у яких займаються діти від 8 
до 17 років. Хочемо залучити ще 
двох тренерів, щоб на кожну групу 
було по два фахівці. Як доводить 
досвід, якщо групи великі – до 30 
дітей – треба кожному приділити 
більше уваги. 

– Як відбувається відбір ді-
ток, які бажають тренуватися у 
ДЮФШ «Волинь»?

– Футбол сьогодні вважається 
популярним видом спорту, тому 
охочих стати відомими футболіста-
ми дуже багато. Причому на тесту-
вання приїжджають діти з батьками 
не лише з Луцька, а й із усієї області. 
У старших вікових категоріях є діти 
навіть із сусідньої Рівненщини. За-
галом відбір відбувається двічі у 
серпні перед початком навчально-
го року. Під час тестових занять із 
м’ячем кандидат мусить показати 
свої уміння: жонглювання, ведення 
м’яча тощо. Тренери аналізують, як 
дитина працює із м’ячем, рухається 
майданчиком, чи має вона достат-
ні фізичні можливості, аби брати 
участь у тренуваннях. Спочатку ми 
зараховуємо всіх, а потім залиша-

АНДРІЙ КАРАТАЄВ: «МИ 
ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ 
ДЛЯ ВОЛИНІ»

Альона Дмитренко, мама Влада Дмитренка – вихованця 
ДЮФШ і стипендіата Фонду:

– Влад іще з трьох років любив гратися з м’ячем. Змалку в 
нього був кумир – Володимир Гащин, який жив у нашому будинку. 
Його дружина – хрещена мого сина. Влад багато спілкувався 
з Володимиром і, мабуть, саме тому його заповітна мрія – 
стати визначним футболістом. Із семи років він тренується 
у футбольній школі. Проте не забуваємо і про навчання: 
минулого навчального року син закінчив дев’ятий клас з 
відзнакою. Зараз продовжує навчання у школі, але більше часу 
приділяє тренуванням, адже грає за юнацьку збірну України.

ЯК СТАТИ ВИХОВАНЦЕМ ДЮФШ «ВОЛИНЬ»

ються найбільш здібні. Відтак фор-
муємо їх за віковими групами.

– А є серед теперішніх вихо-
ванців діти чи внуки відомих во-
линських футболістів?

– Так, є діти, які вирішили про-
довжити сімейну традицію – стати 
футболістами. Зараз у групі U-8 
тренується син Артема Федецько-
го Адріан, який на міжнародному 
турнірі у січні цього року в своїй 
віковій категорії отримав звання 

Олексій Сорокун, координатор програми 
«Волинь спортивна»:

– Сьогодні футбол – один з наймасовіших і найдоступніших 
видів спорту в світі. Пріоритетним він є протягом багатьох 
десятиліть й у Волинській області. Завжди домашні ігри рідного 
футбольного клубу в Луцьку для міста були святом. На нашу 
думку, клуб, який представляє місто й область у найвищому 
дивізіоні України, має бути справді рідним. Він має складатися і 
поповнюватися вихованцями волинського футболу. 

Ми впевнені, що у дітей Ковеля, Володимира-Волинського, 
Нововолинська, районів області потенціал не гірший, ніж у 
тих, які виховуються в Західній Європі чи Південній Америці, 
а професійність, бажання та ентузіазм тренерів напевно 
ще більший. Саме тому в засновника Фонду «Тільки разом» 
Ігоря Палиці одним із пріоритетів є будівництво спортивної 
інфраструктури області, зокрема міні-футбольних полів. 
Саме на цих майданчиках виховується майбутнє покоління 
волинського футболу, діти мають змогу займатися улюбленим 
видом спорту. Крім цього, з 2015 року перспективні вихованці 
ДЮСШ області та ДЮФШ «Волинь» отримують стипендії 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Для кожного з них це є 
величезним стимулом. На жаль, держава сьогодні приділяє 
небагато уваги розвитку фізичної культури та спорту, через це 
у провідних спортсменів узагалі зникає бажання тренуватися. 

Завдання Фонду, своєю чергою, і полягає в тому, аби 
втримати найкращих спортсменів на Волині, щоби вони могли 
займатися улюбленою справою і достойно захищали честь 
області у складах збірних команд України на найпрестижніших 
міжнародних змаганнях.

«Кращий гравець». Перспективний 
і гарні результати показує син ка-
пітана ФК «Волинь» Олега Гераси-
мюка Давид. Хлопчик лівша, тому 
тренери покладають на нього вели-
кі надії. Загалом, на футбольний се-
зон 2016-2017 року надійшло більш 
як 70 заявок.

– Які перспективи у вихован-
ців ДЮФШ «Волинь»?

– Хочу зазначити, що саме зараз 
перед нашими молодими футболіс-
тами відкриваються гарні перспек-
тиви. Наразі ФК «Волинь» не може 
брати перспективних футболістів з 
інших клубів. Відтак багато наших 
випускників отримали шанс грати 
в основному складі команди чи ви-
ходити на заміну. Зокрема, це Юрій 
Романюк, Олександр Чепелюк, 
Сергій Петров, Артем Дудік, Юрій 
Титаренко, Владислав Дмитренко 
та інші. У дублі зараз грають май-
же всі наші вихованці. Коли я був 
у їхньому віці, такої можливості 
показати себе в команді вищої ліги 
не мав. 

– Що є стимулом для ваших 
вихованців?

– Найкращим стимулом є вдала 
гра і перемога. Але до цього треба 
йти дуже довго. Дехто не витримує 
насиченого ритму життя спортсме-
нів, фізичних навантажень. Проте 
найбільш завзяті горять бажанням, 
особливо, коли є підтримка бать-
ків, друзів. Не менш важлива і фі-
нансова допомога тих, хто бачить 
у дитині перспективного спортс-
мена. Другий рік поспіль найкращі 
вихованці ДЮФШ «Волинь» отри-
мують стипендії від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Минулоріч 
20 юних спортсменів стали стипен-
діатами Фонду. У новому футболь-
ному сезоні 2016-2017 років – 12 у 
чотирьох вікових групах, які гра-
ють на всеукраїнському рівні. Для 
дітей це дуже приємний факт, вони 

пишаються тим, що вже у такому 
віці самі заробляють гроші. 

– Що важливо у вихованцях 
для вас як тренера?

– Ми виховуємо патріотів для 
Волині та нашого футбольного клу-
бу «Волинь», а не дітей, які бігають 
із клубу в клуб. У нас для цього 
нині є всі передумови: тренерський 
склад, матеріальна база, зокрема, й 
міні-футбольні поля, які було збу-
довано завдяки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», та футбольне 
поле на вулиці Дубнівській, а най-
головніше – бажання вихованців. 
Єдине, що ще треба, – поле з усіма 
вимогами до нього, спеціальним 
покриттям та розміткою. Тоді «Во-
линь» буде готова показати висо-
кий рівень підготовки майбутніх 
чем піонів. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Найменші вихованці ДЮФШ під час тренування Стипендіати Фонду

Директор ДЮФШ «Волинь» 
Андрій Каратаєв
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СУБОТА 18 лютого
06.00 У просторі буття 
06.35 Підсумки 07.05 
АгроЕра. Підсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 08.35 
Тепло. Ua 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.25 М/с 
«Книга джунглів» 09.50 
Хто в домі хазяїн? 10.10 
Хочу бути 10.30 Що 
там з Євробаченням? 
10.50 Фольк-music 
12.10 Т/с «Незнайомка 
з Уайлдфелл-Холлу» 
15.40, 02.20 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Естафета 
4х7, 5км. (чоловіки) 17.15 
Чоловічий клуб. Спорт 
18.25 Чоловічий клуб 
19.00 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2017» 3 
тур 21.30, 05.35 Новини 
22.00 Мистецький 
пульс Америки 22.30 
Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» 3 тур (продовження) 
22.50 В ПЕРЕРВІ: Мегалот 
23.00 Світ on line 23.25 
Життєлюб 23.50 Золотий 
гусак 01.20 Музичне 
турне 03.45 Д/с «Джон 
Фітцжеральд Кеннеді» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
05.40, 06.50 Kids Time
05.41 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.51 Пацанки. Нове 

життя
07.50 Половинки
09.40 Ревізор
12.40 Страсті за 

ревізором
15.05 Х/ф «Зубна фея»
17.10 М/ф «Геркулес»
18.55 Х/ф «Геракл»
21.00 Х/ф «У пастці часу»
23.05 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті»
01.05 Х/ф 

«Супергеройське 
кіно»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Це мій 

собака»
12.15 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Євробачення 

2017»
21.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
22.40 «Євробачення 2017. 

Підсумки голосування»
23.45 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30, 08.30 

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

додай води»
13.20 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
15.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Новини

07.10, 04.50 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/c «Умови 

контракту» 16+

17.20, 19.40 Т/c 

«Перехрестя 

Олександра Вербова»

22.00 Х/ф «Мільйонер»

00.00 Реальна містика

02.40 Т/c «C.S.I.: Маямі»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.00, 18.10 У пошуках 

істини

10.50 Повітряні бої

12.30 Людина розумна

14.30 Загадки планети

16.30 Дика планета

20.50, 23.40 Секретні 

історії

21.40 Дослідження часу

00.30 Бандитський Київ

МЕГА

06.00 Х/ф «За взаємною 
згодою»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00 «Гроші»
11.15, 23.10 «Світське 

життя»
12.15 «Одруження 

наосліп 3»
14.00 «Голос країни 7»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 «ТСН»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Ліга сміху -3 2017»
02.00 Х/ф «Влада вогню»
03.35 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

06.10 Мультфільм
06.40, 20.00, 01.55 

«Подробиці»
07.40 Х/ф «Суєта суєт»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 04.05 Док.проект 

«Юрій Богатирьов. 
Ідеальний виконавець»

10.50, 04.40 Х/ф 
«Неждано-негадано»

12.20 Х/ф «Рідня»
14.20 Т/с «Генеральська 

невістка»
18.00, 20.30 Т/с 

«Знахарка»
22.20 Х/ф «Тільки 

повернись»
00.05 Х/ф «Палаючий 

острів»
02.25 Х/ф «Диво в краї 

забуття»

ІНТЕР

05.00 Х/ф «Голдфінгер»
06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.35 Факти
13.30 Х/ф «Блакитна 

безодня»
16.45 Х/ф «Ягуар»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Леон»
22.40 Х/ф «22 кулі. 

Безсмертний»
00.50 Х/ф «Імперія 

вовків»
02.55 Т/с «Код 

Костянтина»

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
10.45 М/ф «Битва за 

планету Терра»
12.10 Т/с «Червоні 

браслети»
17.50 Х/ф «Післязавтра»
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.10 Х/ф «Пропала 

грамота»
23.30 Х/ф «Арктичний 

вибух»
01.15 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.55 «Актуальний 

репортаж»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

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

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 Мультсеріал
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»

14.00 Назар Савко: «У 

колі музики»

16.00 Новини. День

17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»

17.25 «Грані»

18.00 Крок назустріч

19.00 Новини. Підсумок

19.30 «Абетка зору»

20.00 «Акценти»

20.20 «Герої Небесної 

сотні» (Едуард 

Гриневич)

20.50 «Вечірня казка»

21.05 «Молодіжна студія»

22.00 Новини

22.30 «Вікно в Америку»

23.15 «Музеї Волині»

23.40 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 «На часі»
08.45 Мультфільм
09.35 Рандеву
10.00 Бутік TV
12.10 Говоримо польською
12.30 Смак здоров’я
12.45 Чоловічі розваги
13.00 Т/с «Джентльмен»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Хіт парад
15.00 Бутік TV
16.00 Поспілкуймося
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб
18.00 Мозаїка батьківства
18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск

АВЕРС 19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

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

пригод
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
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: 

«Підкидьок»
05.30 СмачнОГО!

П’ЯТНИЦЯ 17 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.15 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Д/с «Легенди тофу» 
09.25, 18.50 Що там з 
Євробаченням? 09.40 
Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи» 11.10 Д/ф 
«Мій Майдан» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.25, 05.35 
Новини. Спорт 13.15 
«Схеми» 14.00 Віра. Надія. 
Любов 15.20 Обличчя 
війни 15.40, 03.10 
Біатлон. Чемпіонат світу. 
Естафета 14х6км. (жінки) 
17.25 Т/с «Анна Піль» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.25 Війна і 
мир 20.20, 04.40 Про 
головне 21.40 Розмова 
в студії з автором фільму 
«Герої не вмирають» 
Володимиром Чистиліним 
21.55 Д/ф «Герої не 
вмирають» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 02.10 
Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.50, 07.05 Kids Time

05.51 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.06 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень та вночі

11.30 Від пацанки до 

панянки

19.00 Пацанки. Нове 

життя

19.55 Варьяти

23.05 Т/с «Гра Престолів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
08.05 Х/ф «Ми дивно 

зустрілися»
09.50 Х/ф «На край 

світу»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55 Х/ф «Це мій 

собака»
22.35 Х/ф «Кохання на 

два полюси»
00.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.25 «Три сестри»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 02.20 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Орел і Решка»
19.00, 01.35 «Розсміши 

коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВК.»
03.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10 Т/c 

«Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Новини

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар 

2» 12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/c 

«Поцілунок долі» 16+
01.15 Т/c «C.S.I.: Маямі» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Полювання 
на НЛО 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Він і вона. 
Бій за життя 10.50 
Найнебезпечніші 
тварини 11.50, 17.00, 
22.40 Загадки планети 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Секретні 
історії 15.20, 23.40 
Повітряні бої 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00 Школа виживання: 
леви 00.30 Підроблена 
історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 3»

13.00 «Ліга сміху»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 

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

побачень»
01.55 Х/ф «За взаємною 

згодою»
05.00 «Неділя з 

Кварталом»

06.20, 14.00 «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»

11.20, 12.25 Т/с «Рідкісна 
група крові»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф 

«Американський 
дідусь»

00.40 Х/ф «Миленький 
ти мій»

02.50 Х/ф «Для 
родинного огнища»

1+1 ІНТЕР

05.00 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.40 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50 Інсайдер
10.45, 17.50 Т/с 

«Котовський»
11.40, 13.20 Х/ф 

«Апокаліпсис наших 
днів»

16.10 Т/с «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Дівчина з 

тату дракона»
02.20 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.40 Стоп-10

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Гепард»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

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

арешт»
15.55, 04.30 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
20.00 М/ф «Нарешті 

вдома»
21.40 Х/ф «Едвард Руки-

Ножиці»
23.40 Х/ф «Пропала 

грамота»
01.00 Країна У
05.25 М/ф «Лікар 

Айболіт»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп 

корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
10.30 «Волинська 

веселка»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Актуально»
13.25 «Чудесний канал»
13.55 Мультсеріал
14.40 «Дитячий світ»
15.00 «Разом з Україною 

в серці»
15.30 «Ми - українські»
16.00 Новини. День
17.05 Т/ф 

«Сімдесятники. Микола 
Вінграновський»

17.30 «Кошик творчих 
ідей»

17.45 «Казки Сашка 
Лірника»

18.00 «Народна 
скарбниця»

18.25 Т/ф «Світ 
мистецтва. Зірка у 
формі квадрата»

18.55 Служба розшуку 
дітей

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Волинська 

сповідь Кобзареві»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

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 К.Бужинська 

«Кохаю знов..»
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Слідство Інфо

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Сімейне 

свято»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

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

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

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

«Кам’яна квітка»

Фільм «Геракл» Фільм «22 кулі. Безсмертний»

Фільм «8 перших побачень»

Фільм «Пропала грамота»

18:55 22:40

00:20

23:40

rabstol.net

oper.ru

1plus1.ua

kinokolo.ua
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НЕДІЛЯ 19 лютого
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий 

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

відбір учасника 
від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» 3 тур

12.25 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Мас-старт 12, 5км. 
(жінки)

13.30 Спогади
13.55 Мистецькі історії
14.10 Фольк-music
15.40 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 15км.
(чоловіки)

16.40 Твій дім-2
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Небо падає»
22.20 Д/с «Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Д/ф «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
02.40 Д/ф «Мій Майдан»
03.45 Віра. Надія. Любов
04.40 Д/ф «Коли я мовчу»

05.05 Х/ф «Куляста 
блискавка»

07.15 Т/с «Відділ 44»
10.55, 11.50, 13.00 

Стоп-5
12.45 Факти
13.55 Х/ф «22 кулі. 

Безсмертний»
16.05 Х/ф «Леон»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Повітряний 

маршал»
22.30 Х/ф 

«Викрадена-2»
00.15 Х/ф «Дівчина з 

тату дракона»
03.00 Т/с «Код 

Костянтина»

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.30 М/ф «Битва за 

планету Терра»
10.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

12.00 Т/с «Червоні 
браслети»

18.20 М/ф «Нарешті 
вдома»

20.00 Одного разу під 
Полтавою

22.10 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

00.00 Т/с «Ніделяндія»
03.00 Це любов

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20, 16.45, 23.35 

«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 «Чорна смуга»
13.00 Т/ц «Роки і долі» (В. 

Судима)
13.40 Парад хітів «На Всі 

100»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Дитячий світ»
14.45 «Кошик творчих 

ідей»
15.05 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
17.00 Художній фільм на 

«Новій Волині»: «Зоряна 
варта»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.55 Прем’єра тижня: т/ц 

«Воїни миру» (В’ячеслав 
Іонов)

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Улас 
Самчук)

21.35 «Герої Небесної 
сотні» (Сергій 
Байдовський)

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

05.55 «ВусоЛапоХвіст»

07.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Караоке на 

Майдані»

12.15 «Євробачення 

2017»

16.00, 23.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

18.00, 22.10, 00.25 

«Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.25 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
21.50 «Вечірній квартал»
23.30 Х/ф «Остання 

любов на Землі»
01.10 «Скептик 2»
01.45 «Нічне життя»

06.50 Новини
07.40 Зірковий шлях
09.15 Т/c «Поцілунок 

долі» 16+
13.00 Т/c «Перехрестя 

Олександра Вербова»
16.50, 20.00 Т/c 

«Пощастить у коханні» 
16+

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

21.25 Х/ф «Мамина 
любов»

23.15 Реальна містика
02.10 Т/c «Райське місце» 

16+

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.00, 18.10 У пошуках 

істини

10.50 Повітряні бої

12.30 Дослідження часу

14.30 Загадки планети

16.30 Дика планета

20.50, 23.40 Секретні 

історії

21.40 Людина розумна

00.30 Гордість України

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 Х/ф «Влада вогню»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.05 «Українські 

сенсації»
11.00 «Світ навиворіт - 3: 

танзанія»
12.10 «На ножах»
13.55 Т/с «Останній 

москаль»
17.45 Х/ф «8 перших 

побачень»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.00 Х/ф «Погана 

компанія»
01.25 «Аргумент кiно»

06.00 Мультфільм

06.35 «Подробиці»

07.00 Х/ф «Рідня»

09.00 «Готовимо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»

11.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»

12.00 Т/с «Знахарка»

16.00 Т/с «Своя правда»

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Т/с «Генеральська 

невістка»

01.15 Х/ф «Для 

родинного огнища»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.20, 06.40 Kids Time
05.25 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.45 Т/с «Якось в казці»
10.10 Х/ф «Готель для 

собак»
12.05 Х/ф «Зубна фея»
14.05 Х/ф «Геракл»
16.10 Х/ф «У пастці часу»
18.15 Х/ф «Зоряний 

десант»
21.00 Х/ф «Робокоп»
23.20 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті 2»
01.25 Х/ф «Останній з 

могіканів»

07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.15, 09.15, 12.00, 

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

08.20 Детонація
08.45 Мультфільм
09.00 Новини «На часі» 
09.20 ЧП+
09.30 Вісник обласної 

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

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Огляд світових подій
16.30 Хіт-парад
17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Джем
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
21.30 Феєрія мандрів
22.00 Т/с «У меншості»
23.00 Грані музики
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Ніч чорних 

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

«Аероград»

ФУТБОЛ 1

ПН 13 лютого ВТ 14 лютого СР 15 лютого ЧТ 16 лютого ПТ 17 лютого СБ 18 лютого НД 19 лютого
06.00, 08.00, 19.45, 05.15 
Топ-матч 06.10 Вільярреал - 
Малага 08.10 МЮ - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Алавес - Барселона 
12.05 Ліверпуль - Тоттенгем 
13.55 Атлетіко - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
Журнал Ліги Європи. Прем’єра 
16.30 Арсенал - Халл Сіті. 
Чемпіонат Англії 18.20, 04.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 18.50 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 19.50 Ліверпуль - 
Інтер. 1/8 фіналу (2007/2008). 
Класика Ліги Чемпіонів 21.40 
LIVE. Ейбар - Гранада 23.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.35 Свонсі - Лестер. 
Чемпіонат Англії 02.25 Журнал 
Ліги Європи 02.55 Лас-
Пальмас - Севілья

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 
Борнмут - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Ейбар - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Осасуна - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 МЮ 
- Вотфорд. Чемпіонат Англії 
19.10 Алавес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.30 LIVE. ПСЖ - Барселона. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.20 Атлетіко - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 02.10 
Арсенал - Халл Сіті. Чемпіонат 
Англії 04.00 Леганес - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 19.05, 02.00 
Топ-матч 06.10 Бернлі - Челсі. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Атлетік - Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Арсенал - Халл Сіті. Чемпіонат 
Англії 12.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 13.00, 
00.10 Бенфіка - Боруссія (Д). 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 16.00, 18.25 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.35 ПСЖ 
- Барселона. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.10 Осасуна 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 21.00 
Журнал Ліги Європи 21.30 
LIVE. Реал - Наполі. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.40 
«Сіткорізи» 02.10 Вільярреал - 
Малага. Чемпіонат Іспанії

06.00, 08.00, 13.10 Топ-матч 
06.10 Атлетіко - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Бенфіка 
- Боруссія (Д). 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 20.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 15.10 Журнал 
Ліги Європи 10.50, 02.20 
Реал - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.40 «Сіткорізи» 13.20 
ПСЖ - Барселона. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00, 
18.25 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.30 Баварія - Арсенал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.00, 21.55 
«Шлях до Стокгольма» 19.50 
LIVE. Сельта - Шахтар. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
22.30 LIVE. «Ліга Європи. 
ONLINE» 00.30 Боруссія (М) - 
Фіорентина. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

06.00, 19.30, 01.10 «Ліга 
Європи. ONLINE» 07.50, 12.45, 
21.55, 03.00, 05.35 Топ-матч 
08.10 ПАОК - Шальке. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 «Сіткорізи» 
10.55, 03.15 Баварія - Арсенал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.55 
Боруссія (М) - Фіорентина. 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 14.45 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 16.05, 
18.50 «Шлях до Стокгольма» 
17.00 Сельта - Шахтар. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.25 Передмова до 5-го 
раунду. Кубок Англії. Прем’єра 
22.00, 05.05 Світ Прем’єр-
Ліги 22.50 МЮ - Сент-Етьєнн. 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

06.00, 08.00, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 06.10 
ПСЖ - Барселона. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10 
Гранада - Бетіс 10.00, 16.30, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Сельта - Шахтар. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 12.10 
ПАОК - Шальке. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 13.55 
Передмова до 5-го раунду. 
Кубок Англії 14.25 LIVE. Бернлі 
- Лінкольн Сіті. Кубок Англії 
16.50 LIVE. Гаддерсфілд Таун 
- Ман Сіті. Кубок Англії 19.00 
Світ Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. 
Депортіво - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Севілья 
- Ейбар. Чемпіонат Іспанії 
23.50 Вулвергемптон - Челсі. 
Кубок Англії 01.50 Спортінг 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Реал - Еспаньйол

06.00, 08.00, 12.40, 14.55, 
16.55, 19.10 Топ-матч 06.10 
Бернлі - Лінкольн Сіті. Кубок 
Англії 08.10 МЮ - Сент-Етьєнн. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
10.50 Гаддерсфілд Таун - 
Ман Сіті. Кубок Англії 12.55 
LIVE. Сосьєдад - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 15.10, 
03.35 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.00, 00.50 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 17.10 LIVE. 
Валенсія - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 18.00 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Сельта - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 21.20 
«Великий футбол» 23.00 
Фулгем - Тоттенгем 01.45 
Блекберн - МЮ. Кубок Англії 
04.05 Барселона - Леганес

Фільм «Дівчина з тату дракона»

00:15

kino-teatr.ua

Фільм «Зоряний десант»

18:15

online-life.cc

пісенний конкурс ВИЗНАЧИЛИ ПЕРШИХ ФІНАЛІСТІВ
НАЦВІДБОРУ НА «ЄВРОБАЧЕННЯ-2017» 4 лютого відбувся перший 

півфінал національного 
відбору на «Євробачення-
2017» від України. 

За результатами голосування 
журі, у складі якого – співачка Джа-
мала, продюсер Костянтин Меладзе 
та шоумен Андрій Данилко, а також 
глядацького голосування, до фіналу 
увійшли співачка Тетяна Решетняк, 
яка виступає під сценічним псев-
донімом TAYANNA, і група «Сальто 
Назад». Решетняк отримала макси-
мальний бал від глядачів, а «Сальто 
Назад» – 8 балів від членів журі.

У ході першого півфіналу нац-
відбору на «Євробачення-2017» 
від України виступали вісім кон-
курсантів, імена яких визначили-
ся за результатами жеребкуван-
ня, що відбулося 20 січня: SKAI, 
Рома Веремейчик і група LUMIERE, 
Monochromea, Laliko, «Сальто На-
зад», MamaRika, TAYANNA та Арсен 
Мірзоян. 

Два наступні півфінали відбу-
дуться 11 і 18 лютого. У кожному 
виступлять по вісім виконавців. Ім’я 
артиста, який представить Україну 
на пісенному конкурсі, визначать у 
фіналі – 25 лютого. Раніше Костян-

тин Меладзе повідомив, що серед 
претендентів на перемогу в фіналі 
нацвідбору багато талановитих ви-
конавців, які можуть цьогоріч гідно 
представити Україну на пісенному 
конкурсі. 

«Наша мета – вибрати найбільш 
талановитого, найбільш психоло-
гічно налаштованого артиста, з най-
кращою піснею. Спрогнозувати, хто 
з цих виконавців пройде у фінал, 
мені дуже складно. Я абсолютно 
щиро можу сказати, що сили дуже 
рівні», – заявив Меладзе. 

Квитки на пісенний конкурс 
«Євробачення-2017» вартувати-
муть від 40 до 200 євро, повідомив 
заступник керівника НСТУ з питань 
проведення конкурсу Павло Гри-
цак. Він уточнив, що вартість роз-
раховували відповідно до того, що 
це міжнародний конкурс, і квитки 
купуватимуть не тільки українці. 
Чиновник також розповів, що в ре-
зультаті відкритого тендеру вже об-
рано оператора продажу квитків.

«Очікуємо, що доходи від про-
дажу квитків складуть понад 60 
мільйонів гривень», – зазначив він. 

За словами Грицака, квитки будуть 
продавати на дев’ять подій.

Як відомо, 62-й конкурс піс-
ні «Євробачення» пройде в Києві 
завдяки минулорічній перемо-
зі на ньому Джамали. Півфінали 
«Євробачення-2017» пройдуть 9 та 
11 травня, а фінал конкурсу відбу-
деться 13 травня 2017 року. Україна 
прийме конкурс уже вдруге.

gazeta.lviv.ua

people.in.ua

TAYANNA

«Сальто Назад»
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П’яту частину релігійних 
організацій Волині становлять 
протестантські громади. 
Найбільші їхні співтовариства 
об’єднують євангельських 
християн-баптистів 
(ЄХБ), церкви християн 
віри євангельської або 
п’ятидесятників (ХВЄ), трохи 
менші – адвентистів сьомого 
дня та єговістів.

думка на часірелігія 

  Підготувала 
    Тетяна ГРІШИНА

adventist.org.ua

500 РОКІВ РЕФОРМАЦІЇ: 
ЯК ВІДЗНАЧАТИМЕ ВОЛИНЬ

колесо історії

МАЛОЗНАНЕ ПРО ВУЛИЦЮ ПАРКОВУ В ЛУЦЬКУ

  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

У 2017 році по всьому світу 
відзначають 500-річчя руху 
Реформації. Україна не 

стоїть осторонь та долучиться 
до низки заходів, спрямованих 
на підвищення рівня духовності 
й освіченості громадян. Таку 
ініціативу підтримано й на 
державному рівні указом 
президента Петра Порошенка та 
відповідним розпорядженням 
уряду. 

ІЗ ЧОГО ПОЧАЛАСЯ 
РЕФОРМАЦІЯ? 

31 жовтня 1517 року молодий монах 
Мартін Лютер приніс до дверей Замкової 
церкви у Віттенберзі (Німеччина) список, 
що налічував 95 власних тез, та прибив його 
до дверей. Так зазвичай робили, аби почати 
дебати. Серед основних тез були наступні: 
людина «рятується» лише своєю вірою, а не 
церковними обрядами та індульгенціями, 
єдиним авторитетом є Біблія, а не церква, і 
те, що Біблія має бути доступною людям. У 
тогочасній Німеччині богослужіння велися 
латинню, яку не розуміла більшість населен-
ня. Мартін Лютер висловив протест, який 
був спрямований проти практики продажу 
індульгенцій – грамот про повне або част-
кове «відпущення» гріхів, що їх видавала ка-
толицька церква. Така практика викликала 
спротив у населення. 

Утім Лютер не очікував, що його промова 
стане поштовхом, який спровокує глобальні 
зміни у Європі та всьому християнському 
світі. Процес набув не лише релігійного, а 
й соціального характеру, вплинув на еко-
номічний, науковий та політичний розви-
ток. Попри те, що Реформація спричини-
ла розмежування у християнському світі, 
внаслідок цього процесу суттєво піднявся 
культурно-освітній рівень жителів Європи. 
Адже виникла потреба збільшити кількість 
приходських шкіл та університетів. Окрім 
цього, Реформація сприяла зміні старих фе-
одальних стосунків на нові капіталістичні, 
що призвело до розвитку промисловості, 
наукових винаходів. 

В Україні поширення протестантизму по-
чалося із західних земель, в тому числі з Воли-

ні. Перші громади у 30-40-х роках XVI століття 
заснували європейські лютерани, кальвініс-
ти, чеські брати й антитринітарії, які оселяли-
ся на українських етнічних землях, рятуючись 
від переслідувань католицької влади. Уже в 
першій  половині XVII століття на українських 
теренах було понад двісті протестантських 
громад. У цей час протестантизм активно 
сприяв національно-культурному піднесен-
ню України через розвиток освіти, науки, кни-
годрукування, утвердження самодостатності 
рідної мови, пропаганди віротерпимості та 
свободи совісті. На сьогодні протестантизм – 
друга за кількістю громад християнська течія 
в Україні.

ЯК ВІДЗНАЧАТИМЕ ВОЛИНЬ? 
Волинська область не стоїть осторонь 

відзначення 500-річчя Реформації. Серед 
найцікавіших заходів виокремимо нас-
тупні: 

• 24 лютого. Форум для істориків та осві-
тян Волині «Реформація – рух, що змінив світ» 

за участі доктора богослов’я, історика та ав-
тора книги «Популярна історія християнства. 
Двадцять століть у дорозі» Сергія Саннікова 
(Палац учнівської молоді, Луцьк).

• 17 березня. Форум для управлінців, 
науковців, державних службовців, депутатів 
та впливових людей «Через духовну рефор-
мацію до відродження країни» (Волинський 
обл муздрамтеатр імені Тараса Шевченка).

• 10-15 квітня. Благодійно-соціальна ак-
ція «Чисте серце – чисте місто» на території 
всієї області, де представлені протестантські 
громади.

• 18 квітня. Пасхальний концерт за учас-
ті оркестру та хору Келвіна Джонса (США) 
(Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса 
Шевченка).

• 28 квітня-2 травня. Ретріт для поране-
них воїнів АТО, які проживають на Волині.

• 8-20 травня. Тиждень молоді та сім’ї. У 
програмі: флеш-моби, творчі вечори, спор-
тивні змагання, семінари, майстер-класи, 
концерти, хода за здорову сім’ю, конкурси, 
День матері та День батька, дитяча програма 
«Країна здоров’я».

• 5 червня. Обласний творчо-про-
світницький міжконфесійний фестиваль 
«Назустріч Реформації» (Луцьк, Театральний 
майдан).

• 1 жовтня. День милосердя. Під час акції 
кожна громада спільно з органами місцевого 
самоврядування визначає набувачів допо-
моги й через посильні пожертви надає цю 
поміч. 

Вулиця Паркова веде від 
припаркової магістралі 

Глушець до центрального 
Театрального майдану 
і проспекту Волі. Стару 
фотографію зроблено в 
1970-х роках.  На ній видно 
один із перших луцьких 
тролейбусів – «Шкода». 

Під час деталізації знімка 
проглядається покриття 
нижньої частини вулиці – 
так звані шестикутні плити 
Трилінського. Це масивна 
бруківка, якою замощували 
багато міст міжвоєнного 
Волинського воєводства.

Паркова – одна із двох ву-
лиць, які зберегли своє трасу-
вання єврейського району на 
Вульці (колишнє приміське село 
у районі теперішнього про-
спекту Волі). Ще наприкінці XVIII 

століття тут стали поселятися 
євреї. Забудову здійснювали 
хаотично, без проектів, само-
вільно. Проте тут також були 
свої культові та освітні споруди. 
Так, відомо про молитовний дім 
(згодом названий синагогою) 
Ашкеназі на Вульці, молитовну 
школу Медриш, відкриту в 1900 
році, мікву поряд із нею, синаго-
гу Бесгамедриш Тупелес та інші. 
Єврейський район проживання 
починався від теперішньої Пар-
кової і тягнувся до Лугової – ву-

лиці, яка починається навпроти 
вулиці Шопена й спускається до 
Глушця.

На Парковій зберігся довгий 
дерев’яний одноповерховий 
будинок, який належав єврею 
Августиновичу. Під час Другої 
світової війни район повністю 
знищили німці. У радянський час 
ділянку трохи заповнили нови-
ми будинками. Вона була відома 
тим, що тут розміщувався витве-
резник. Зараз на вулиці – житлові 
споруди.

Вулиця Паркова у 1970-х Наш час

ЦИФРОВЕ 
РАДІО УКРАЇНІ 
НЕ ПОТРІБНЕ

  Анастасія ПЕРЕДРІЙ

Українці почали слухати радіо 
ще на початку двадцятого 

століття. Функції мовника з часом 
змінилися, еволюціонували й 
підлаштувалися під потреби 
людей. Але суть залишилася та 
сама. Люди отримують звукову 
інформацію крізь стіни й будинки. 

НОВИЙ ЕТАП
Норвегія запровадила новий світо-

вий тренд – королівство вирішило від-
мовитися від FM-радіо й повністю пере-
ходить на цифрове мовлення. До цього 
багато країн у світі вже давно перейшли 
на «цифру», але при цьому там можна 
слухати традиційне радіо. І лише норвеж-
ці виявилися найбільш «радикальними». 

Аналогічний процес у світі давно від-
бувся із дротовим радіо. Натепер лише 
деякі країни продовжують мовлення на 
«брехунцях». У тому числі – Україна. Але 
це не означає, що ми на кілька кроків від-
стали у розвитку радіо. Перехід на циф-
рове радіомовлення наразі ми переско-
чили. Про усе – за порядком. 

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВЕ РАДІО
Слухачам цифрового радіо не потріб-

но оснащуватися якимись «нанотехноло-
гіями». Приймачі – такі ж за розміром, як і 
традиційні. Принцип передачі сигналу не 
змінився. Але з’явилися деякі переваги. 

«Цифра» дозволяє мовити ще біль-
шій кількості радіостанцій. Тобто це дає 
можливість використовувати одну час-
тоту одразу кільком мовникам. Еволюція 
така ж, як і після «брехунця»: слухач може 
обирати.

Цифрове радіо не «шипить», як інко-
ли робить FM. А ще традиційний для нас 
приймач отримує сигнал тільки на пев-
ній території охоплення передавача – за-
лежно від його потужності. 

До того ж, цифрове радіо передба-
чає відповідні новації. Воно може пере-
давати не тільки звук, а й мультимедійну 
інформацію. Текст, світлини, графіку. Час-
тину цього вже перейняв FM – напри-
клад, коли замість частоти в автомобілі 
бачимо назву станції, номер рекламної 
служби, або ж назву пісні, що лунає. 

ЩО ОБИРАЄ УКРАЇНА
В Україні наразі немає чіткої позиції 

щодо переходу на «цифру». Державні 
органи, які нібито регулюють це питання, 
час до часу заявляють, що переходити з 
аналогового мовлення на цифрове – по-
трібно. Але жодних конкретних докумен-
тів немає. Менш як місяць тому Нацрада 
з питань телебачення й радіомовлення 
все-таки вирішила «рекомендувати» 
впроваджувати цифрові технології.

На мій погляд, в Україні – трохи ін-
ший сценарій розвитку радіо. Уже зараз 
впевнено можна сказати, що наш слухач 
оминає «цифру» й переходить в онлайн. 
Цьому сприяють і технічні можливості. 
Більшість території країни інтернетизо-
вана. Поступово оновлюється автопарк – 
передня панель нових машин за замов-
чуванням налаштована на онлайн.

Плюс слухачі втомилися від тради-
ційного радіо і, можна сказати, втікають в 
онлайн у пошуках контенту, який не дра-
тує. І ще є приємна тенденція – інтернет-
радіостанції України орієнтуються на 
свідомих людей, слухачів, які хочуть роз-
виватися.

novoetv.kz

О
лександр Котис

board.lutsk.ua
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  Ольга СОЗОНІК

поради психолога

КРИЗА ТА ВІДЧУТТЯ 
АПАТІЇ

Головна функція нашого моз-
ку – думати й аналізувати. У час кри-
зи, хай якою вона є – чи то фінансо-
вою, глобально економічною, чи то 
психологічною – мозку доводиться 
обдумувати нескінченну кількість 
тривожних новин. 

Він невпинно аналізує минуле, 
щоб уникнути негативного майбут-
нього. Ми вважаємо, що раніше жити 
було легше, і шукаємо варіанти, як 
зробити, аби неприємності не става-
лися й не повторювалися. Утім часто 
змінити ситуацію нам не до снаги. 

Постійний аналіз фактів, на які 
ми не можемо вплинути, формує 
відчуття апатії, байдужості та втоми. 
З часом це переростає у звичку, яка 
стає програмою нашого життя. Вона 
визначає те, як ми будуємо стосунки 
у сім’ї, як виховуємо дітей, наскільки 
використовуємо доступні нам блага 
саме в цей момент. 

БУТИ ЩАСЛИВИМ – 
ПРОСТО

Ми певні, що матеріальні речі 
або досягнення у житті роблять нас 
щасливими. Під час кризи, в якій во-
чевидь перебуває наразі кожен укра-
їнець, нам доводиться витрачати 
більше часу й зусиль на розв’язання 
завдань, що їх сформували суспіль-

КРИЗА. ЯК ПОЧУВАТИСЯ ЩАСЛИВИМ?

25 СЕКРЕТІВ ДЛЯ ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ

ство та наші стереотипи.
Та поки ми маримо про нову ліп-

ше оплачувану роботу або власне 
помешкання, відчуваємо незадово-
леність. 

Безсумнівно, нам потрібні матері-
альні речі – вони поліпшують наш ком-
форт і розширюють наші можливості. 
Проте вони не здатні зробити людину 
щасливою, допоки усередині – неза-
доволеність собою, порожнеча, неви-
значеність чи хаос. Підтвердженням 
цього є життя знаменитостей, які час-
то відмовляються від розкоші й кар-
динально змінюють своє життя. 

А бути щасливим насправді 
прос то. Ми можемо відчувати щастя 
в будь-якому місці, будь-якої пори 
року й за будь-яких обставин. Для 
цього потрібно знати маленький 
сек рет. Нам варто лишень навчитися 
перемикати увагу на власні відчут-
тя – саме цієї миті. Робити це спершу 
свідомо, змушувати себе, мотивува-

1. Аромат свіжоскошеної трави.
2. Запах домашньої випічки.
3. Ваніль.
4. Запах кави з корицею.
5. Аромат свіжості весняних квітів. 
6. Повітря після літнього дощу.
7. Аромат нового взуття, щойно 
витягнутого з коробки.
8. Запах сторінок нової книжки.
9. Улюблені парфуми.
10. Аромат дитини. 

11. Смак сиру.
12. Полуниця зі сметаною.
13. Чай із лимоном і цукром.
14. Шоколад.
15. Молочний мус із ягодами 
малини.
16. Чиста сторінка паперу.
17. Ніжність кашемірового светра.
18. Еластичність спортивного 
одягу.
19. Відчуття свіжої росяної трави 

босими ногами.
20. Відчуття опори для спини у 
зручному кріслі.
21. Обійми дитини.
22. Відчуття теплоти кота, що 
заснув у вас на ногах.
23. Легкий поцілунок коханого/
коханої перед сном. 
24. Пейзаж засніженого міста.
25. Пісня, яку переспівала ваша 
дитина.

ти, концентрувати – зрештою це ста-
не вашою звичкою і способом життя. 
Помічати навколо себе кольори, зву-
ки, аромати, смаки, своє тіло. Завдяки 
зору, слуху, нюху, дотику, смаку наш 
мозок отримує сигнали про задово-
лення. Потім він передає імпульси у 
свій «центр щастя». Той, своєю чер-
гою, запускає процес вироблення 
гормону щастя – серотоніну.

ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ 
ДОПОМАГАЄ 
ЗБЕРІГАТИ ЖИТТЄВУ 
ЕНЕРГІЮ

Контролюючи думки, фокусуючи 
свою увагу на відчуттях та можли-
востях у теперішній момент, ми еко-
номимо життєву енергію. Ви будете 
здивовані, але у результаті наш орга-

нізм менше стомлюватиметься, збе-
рігатиме здоров’я і спрямовуватиме 
свої сили в тому напрямку, який для 
нього є важливим. 

Звільнившись від тривог, ми ство-
римо простір, у якому оселяться кон-
структивні думки. Це аж ніяк не озна-
чає, що потрібно позбутися бажань 
про матеріальне. Навпаки! Тримаючи 
фокус уваги на відчуттях щастя в цей 
момент, ми отримуємо більше сили і 
в більшості випадків починаємо по-
мічати більше можливостей та швид-
ше досягати бажаних результатів. 

Виховання такого способу мис-
лення навчить нас фільтрувати думки 
й залишати ті, які приносять користь 
і наближають нас до наших цілей.

Власне, коли ви почуваєтеся 
втомленими від надмірної кількості 
переживань, переведіть фокус ува-
ги й запитайте себе, які аромати вас 
оточують, які кольори приваблюють 
вашу увагу. Послухайте улюблену 
мелодію, доторкніться до поверх-
ні одягу, щоб відчути затишок або, 
навпаки, збадьоритися дотиком до 
шорсткої тканини. 

Якщо ви оточите себе «базови-
ми приємностями», то автоматично 
відчуєте і зможете підтримати стан 
щастя без зайвих зусиль. Знаючи, 
що саме дарує вам задоволення, ви 
зможете свідомо включати це у свій 
день. Зрештою щастя перетвориться 
на щоденну звичку і стиль життя.

Дозвольте собі бути щасливими.

feelgood.ua

  Підготувала 
Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

вічна пам’ять ГУБЕРНАТОР, МЕР, ЛУЧАНИН

Він народився на 
Рівненщині, але 
все своє життя 

нерозривно пов’язав із 
Луцьком та Волинською 
областю. Президент Віктор 
Ющенко довірив йому 
керувати цілим краєм, 
а лучани двічі обирали 
міським головою.

З його іменем пов’язаний чи-
малий шмат історії Волині, де 
Миколу Ярославовича завжди 
пам’ятатимуть як мудрого управлін-
ця, господарника, та, зрештою, про-
сто хорошу й чуйну людину.

ХЛОПЕЦЬ ІЗ СЕЛА
Народився Микола Романюк 24 

серпня 1958 року в селі Золочівка 
Млинівського району на Рівненщи-
ні. Перший запис у трудовій книжці – 
різноробочий будівельної бригади. 
Трудову діяльність Микола Романюк 
розпочав 1975 року робітником на 
Луцькому меблевому комбінаті. Піс-
ля здобуття вищої освіти повернув-
ся на це ж підприємство, де працю-
вав майстром з 1982 до 1983 року. 
Фізичної роботи Микола Романюк 
не цурався, навіть будучи мером, 
регулярно долучався до прибирань, 
висаджування дерев тощо.

Здобув дві вищі освіти: інженера-
технолога у Львівському лісотехніч-
ному інституті (1982) та економіста у 
Луцькому індустріальному інституті 
(1995). З 1983 року – на комсомоль-
ській та партійній роботі, обіймав 
посади інструктора, заввідділу Луць-
кого міськкому комсомолу, першого 
секретаря Луцького міськкому ком-
сомолу (1984-1988), заввідділу Луць-
кого міськкому КПУ (1988), першо-
го секретаря Волинського обкому 
ЛКСМ України (1988-1991), голови 
комітету у справах молоді і спорту 
Волинського облвиконкому (1991-
1992). Згодом – на посаді заступника 
начальника управління у справах 
молоді і спорту Волинської облдерж-
адміністрації (1992-1993).

раються у національний одяг. Це сим-
волічно, це гарно, це патріотично. 
Але коли я одягаю вишиванку, то від-
чуваю, що уже чимось зобов’язаний 
цій же вишиванці. Бо це – символ на-
шої держави. Патріот – це не той, хто 
розповідає, як треба любити Україну, 
це той, хто робить усе для того, щоб 
ця держава була кращою».

В інтерв’ю для журналу Free 
Time у 2011 році Микола Романюк 
розповідав, що живе у приватному 
будинку й дуже любить своє обій-
стя. «Подобається щось зробити 
біля будинку, погосподарювати. Моя 
дружина дуже любить квіти, в неї 
багато вазонів, клумб. То я часом їй 
із цим допомагаю. До мами в село 
люблю поїхати. Слава Богу, вона ще 
жива. Люблю риболовлю, хоч і рідко 
вдається вибратися. Але цього року 
піймав коропа завважки два з поло-
виною кілограми».

А ще Микола Ярославович дуже 
любив пироги й навіть сам їх пік: 
«Усе сам робив від а до я. Дуже люб-
лю пироги з сиром. Думаю, треба до 
цього повернутися. Скоро у мене 
день народження. Треба пригостити 
родину пирогами, якщо вдасться. А 
от улюблена страва, напевно, – варе-
ники з сиром. Хоча я людина зовсім 
невибаглива у побуті. Як то кажуть, 
харчами не перебираю. Я хлопець із 
села, звик до всього. Що є на столі – 
за те і вдячний».

3 лютого Миколи Романюка не 
стало. Після тривалої хвороби на 59-
му році обірвалося життя патріота 
свого міста і держави. Микола Рома-
нюк до останнього присвятив себе 
роботі й людям.

«Своєю плідною діяльністю Ми-
кола Романюк зробив значний вне-
сок у розвиток Волинського краю. У 
пам’яті всіх, хто знав та працював з 
Миколою Ярославовичем, він зали-
шиться принциповим і виваженим 
політиком, патріотом та моральним 
авторитетом для багатьох співвіт-
чизників. Дочасна смерть забрала 
талановитого управлінця, турботли-
вого чоловіка, прекрасного бать-
ка», – висловив свій жаль Президент 
Петро Порошенко.

5 лютого Луцьк прощався зі сво-
їм мером. Віддати останню шану Ми-
колі Ярославовичу прийшли тисячі 
людей. Вічний спокій він знайшов на 
цвинтарі у рідному селі...

З лютого 1993-го до листопада 
2007 року Микола Романюк очолю-
вав Волинське головне регіональне 
управління «ПриватБанку». Як потім 
зізнавався, робота на відповідальній 
посаді в банку багато чого його на-
вчила та дала новий управлінський 
досвід.

З 2007 до 2010 року очолював 
Волинську облдерж адміністрацію. 
Після цього на кілька місяців знову 
повернувся в крісло керівника регі-
онального управління «ПриватБан-
ку». «Коли з посади голови облдерж-
адміністрації я знову при йшов 
працювати у банк, мені там вже було 
дуже тісно. Відчував, що можу роби-
ти більше. У мене є внутрішнє бажан-
ня робити щось більше. Та й, зреш-

тою, життєвий досвід не відбереш. 
Зараз мені набагато цікавіше, аніж 
у банку, хоча й важче. Хочу в цьому 
житті ще щось зробити. Лишити доб-
ру пам’ять про себе», – розповідав 
журналу Free Time.

На виборах 31 жовтня 2010 року 
лучани обрали Миколу Ярославо-
вича міським головою Луцька, ба-
лотувався він від «Сильної України» 
Сергія Тігіпка. У своїх спогадах про 
Миколу Романюка його попередник 
Богдан Шиба розповів, що вони були 
знайомі ще з середини 80-х. «Доб-
рий, м’який чоловік. Надто м’який 
інколи, але лише в тих питаннях, які 
від нього не залежали. Добрий това-
риш. Відкрита, проста людина. Наші 
суспільно-політичні дороги інколи 

НА 59-МУ РОЦІ ЖИТТЯ ЗУПИНИЛОСЯ СЕРЦЕ ГОЛОВИ ЛУЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛИ РОМАНЮКА розходились, але ми завжди зали-

шалися людьми, були в добрих сто-
сунках, незалежно від обставин», – 
поділився Богдан Павлович.

У 2015 році Микола Романюк 
знову поборовся за посаду мера 
Луцька за підтримки Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність». Після 
перемоги в другому турі 15 листо-
пада лучани вдруге довірили йому 
керувати обласним центром.

За понад шість років роботи 
Микола Ярославович упевнено на-
магався змінювати Луцьк на краще. 
Нові об’єкти інфраструктури, відре-
монтовані двори та дороги, розви-
ток туристичної сфери й нові зв’язки 
з іноземними партнерами – лише 
мала доля того, за що лучани вдячні 
міському голові.

ПАТРІОТ І АВТОРИТЕТ
Він був надзвичайним трудо-

голіком, для найрідніших завше 
бракувало часу. «Безперечно, най-
важливіше у житті – родина. Тому 
що робота сьогодні одна, а завтра 
інша. Але мені, на жаль, не вдається 
приділяти сім’ї стільки часу, як вона 
заслуговує. У цьому я неправий по 
життю», – зізнавався неодноразово 
Микола Ярославович.

«Щодня вранці, їдучи на роботу, 
телефоную мамі. І якщо я їй не по-
дзвоню до 8:30, о 8:45 вона телефо-
нує сама. Я щаслива людина, тому що 
досі – син», – розповідав у 2013-му.

А ще він обожнював онуків: 
«Люб лю їх всіх однаково, хоч і потіха 
від першої внучки була особливою. 
Приходить голова обласної адмі-
ністрації додому, а внучка йому й 
каже: «Дідусю, будеш коником?». Ну, 
як відмовиш? Стаєш навколішки й 
коником по квартирі їздиш, бавиш 
рідне дитя. Це дуже приємно, відво-
лікає від усіх турбот».

Микола Ярославович любив одя-
гати вишиванку і ставився до цього 
особливо: «Одягнути вишиту сороч-
ку й називати себе патріотом – не-
правильно. Я одягаю вишиванку тоді, 
коли мені цього хочеться, і не роблю 
з цього популізму. Звісно, приємно, 
коли люди в День Незалежності вби-

top-people.com
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Микола Ярославович лишив по собі добру пам’ять
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  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Луцьк 

  Галина ТЕРНОВА

мереживо долі

кохайтеся!

«АЖ У 60 МИ ВПЕРШЕ 
ПІЗНАЛИ КОХАННЯ!»

За легендою, 
християнський 

священик Валентин жив за 
часів імператора Клавдія II 
Готського (III ст. від Різдва 
Христового) й разом з 
основним покликанням 
займався природничими 
науками та медициною. 

Войовничий імператор Клавдій 
нібито вважав, що сім’я заважає 
солдатам воювати за імперію, і ви-
дав едикт, яким забороняв воїнам 
одружуватися. Валентин, попри цей 
указ, таємно вінчав закоханих. За 
це його заарештували й ув’язнили. 
Священика охороняв офіцер, вихо-
ванка якого була сліпою. Валентин 
оздоровив її, а опісля навернув у 
християнство батька й цілу родину. 
Довідавшись про це, імператор на-
казав відтяти священикові голову, 

Коли вони 
познайомилися, 
Галина 15 літ як була 

вдовою, а Юрій – два роки 
як покинутим і зрадженим 
чоловіком. Спершу були 
спільне хобі, цікаве 
спілкування й товариська 
підтримка. Та за п’ять 
місяців симпатія переросла 
в таке шаленство почуттів, 
що пара й досі не збагне: 
«Невже це сталося з 
нами?»...

ЧОЛОВІК-САМОГУБЕЦЬ 
ЛИШИВ УДОВОЮ З 
ДВОМА ДІТЬМИ

Галина Цимбалова із села Соло-
вичі Турійського району геть могла 
би стати зіркою радянського кіно. 
Спортсменка, активістка, розумни-
ця, красуня.

Ще доки у школі навчалася, ста-
ла рекордсменкою Волині та однією 
з найкращих легкоатлеток України. 
Разом із золотою медаллю за на-
вчання отримала диплом баяніста в 
районній музичній школі. Таланови-
ту дівчину запрошували працювати 
в Турійському районі й навчатися 
на фізкультурному в Луцьку.

Утім навіть у 70-ті роки до інсти-
туту годі було потикатися без блату. 
Вражена несправедливістю, Галоч-
ка не стала проситися і вступила до 
Луцького музучилища.

– Саме в ті роки я зустріла май-
бутнього чоловіка. Гарний і ро-
мантичний, Вася був родом із Чер-
кас. Його тато – секретар обкому. 
Мама – теж інтелігент, – пригадує 
свого першого чоловіка Галина 
Адамівна. – Та у 18 літ я про навчан-
ня думала, а не про весілля. Тож ці-
лий рік Вася ледь не щодня писав 
мені листи, кожен із яких починався 
словами: «Здравствуй, милая Галоч-
ка...». Я розтанула. Ми розписали-
ся. Весілля зробили. Оскільки я не 
хотіла переїжджати до Харкова, де 
навчався Василь, три роки ми жили 
порізно. Щоб могли частіше бачи-
тися, Вася перевівся із престижного 
інституту в технікум Рівного. А по 
закінченні навчання, аби швидше 
отримати квартиру і врешті жити, 
як нормальна сім’я, працював на 
будівництві. 

Коли розпочалася горбачов-
ська перебудова, жити подружжю 
ставало все складніше.

– Та я не впадала у відчай. Мало 
грошей – пішла прибиральницею 
підпрацьовувати (хоча основна ро-

оговтатися: обізвавши «бандьо-
рою», сказала, що не може так далі і 
їде на півроку до сестри в Росію.

– Мене немов хто по голові 
стукнув!.. – із тремтінням у голосі 
каже Юрій Олександрович. – Я ж ду-
мав, у нас сім’я. Міркував, як рубіно-
ве весілля відсвяткувати, що другій 
половинці подарувати. А вона... так 
підло зі мною вчинила. Втекла. На-
віть розлучилася таємно...

«НЕ ВІРИЛОСЯ, ЩО У 
ТАКОМУ ВІЦІ МОЖНА 
ТАК ПОЛЮБИТИ»

Утім обоє самотніх сердець 
зав дяки пісні та музиці зустріли-
ся 2012 року. Керівник ансамблю 
Галочка – гарна, весела, турботли-
ва – відразу запала в душу Юрієві 
Кордунову. Хоча співак Юра спер-
шу подобався Галині тільки як друг: 
акуратний, спокійний, уважний.

Із дня в день ці обпечені долею 
люди ставали все ближчими. Вони 
дарували одне одному те, про що 
тільки мріяти могли: ніжність, ду-
шевне тепло, піклування у баналь-
них, здавалося б, речах.

– Ви знаєте, – вже тепер зізна-
ється жінка, – я довго не могла звик-
нути, що хтось може пальто подати, 
романтичною вечерею зустріти. 
Адже все життя тяжко працювала: 
для чоловіка, дітей, онуків, старень-
ких батьків. І ніколи не задумувала-
ся: «А для себе? Коли я житиму для 
себе? Коли почну почуватися жін-
кою? Коли буду коханою?». Кілька 
тижнів тому мені виповнилося 64, 
Юра подарував п’ять червоних тро-
янд... Ви не повірите, але уперше в 
житті я отримала такий букет!..

– А я завдяки Галочці відчув, що 
хтось може мною дорожити, обій-
няти і поцілувати. Навіть у юності 
серце не палахкотіло так, як зараз. 
Я навіть вірші став писати! Для неї 
і про неї: моє щастя, моє кохання, 
мою розраду! – каже Юрій, обій-
має свою Галочку і не стримує сліз. 
– Довго не хотіли афішувати, але 
хай тепер усі знають: ми з Галочкою 
розписалися. Тихо, без пафосу по-
єднали наші долі й стали законними 
чоловіком та дружиною. 

– Розповідаємо про це не щоб 
похвалитися, а для того, аби кож-
ному вселити віру: хай скільки вам 
років – ви заслуговуєте бути щас-
ливими! – усміхається пані Галина. 
– Просто в кожному віці почуття 
відрізняються, набувають свого від-
тінку й аромату.

– А час – це своєрідний індика-
тор: якщо любові не було – з роками 
стосунки взагалі зів’януть, – пере-
конаний Юрій. – Але якщо кохання 
справжнє – воно, як дороге вино, 
нових відтінків набуватиме й ново-
го змісту.

НА ПРОЩУ... ДО СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

бота – концертмейстер у Палаці пі-
онерів). З’явилася можливість – ста-
ла до Москви по китайські іграшки 
їздити, а потім у Луцьку на Старому 
базарі їх продавала, соромлячись, 
аби учні не побачили, – пригадує 
жінка. – А от Вася мій був ідейним 
комуністом, секретарем парторгані-
зації. Друзі собі хати-дачі будують – а 
він усе на мітингах. Із розвалом Сою-
зу кожен собі намагався щось урва-
ти – мій чоловік за державу журився. 
Утратив начальницьку посаду – со-
ромився йти роботи просити. 

Кмітлива та енергійна Галина 
пробувала якось прилаштувати 
чоловіка до життєвих реалій. То в 
«човниковий» бізнес намагалася 
Василя затягнути. То на машину на-
збирала грошей, аби чоловік таксу-
вав. Утім нічого не клеїлося.

– Вася так у всьому розчарував-
ся, що не раз повторював: «Як так 
жити – ліпше вмерти», – пригадує 
пані Галина. – Було, ми з дітьми гри-
би збираємо чи букети квітів, а Вася 
дивиться на нас напівпорожнім по-
глядом і каже: «Мені б такого зілля, 
аби з’їсти й померти». А я, замість 
до лікаря завезти, сварилася: «Та 
краще я вмру, ніж сама з двома діть-
ми лишуся!».

Та доля виявилася невблаган-
ною. Спершу чоловік труївся ліка-
ми. А потім повісився. Хоча дружи-
на досі вважає: Василь не сам пішов 
із життя – йому «допомогли».

– Його «з’їла» система. А ще – 
пристріт. Коли на Великдень я поба-
чила на порозі почищену картоплю, 
викладену буквою «С», не надала 
тому значення. Та коли в нашому 
авто виявила хрестом з’єднані вуз-
лики із землею (уже після смерті 
Васі), тямущі люди підказали: пороб-
лено на «С»мерть, – переповідає 
жінка. – ...І тоді я вже сама мусила 
прогодувати доньку, її кількамісяч-
ну дитину (зять із нами вже не жив) 
та 17-річного сина, який через сім 
місяців привів вагітну невістку... 

У РІК ДІАМАНТОВОГО 
ВЕСІЛЛЯ ДРУЖИНА 
КИНУЛА БЕЗ СЛОВА 
ПОЯСНЕНЬ

– У мене теж було життя не з 
медом, – долучається до розмови 
корінний лучанин Юрій Кордунов. 
– За кілька місяців до мого наро-
дження (у березні 1945-го) на фрон-
ті загинув тато. Я народився із косо-
лапістю лівої ноги та був інвалідом 
дитинства. У перші роки життя пе-

що й сталося 14 лютого.
Але щонайменше троє святих 

Валентинів вважаються римськими 
мучениками. Один був священиком 
і лікарем у Римі, другий – єпископом 
у Терні (Італія), третій жив у Єгипті 
приблизно у 100-153 роках. 

Вважається, що День свято-
го Валентина у християнські часи 
замінив собою язичницьке свято 
луперкалій (на честь бога Фавна; 
за іншою версією, на честь богині 
шлюбу та сім’ї Юнони), який відзна-
чали щороку 14 лютого. Ця заміна 
сталася 496 року за розпоряджен-
ням Папи Римського Геласія I.

Широкої популярності в Захід-
ній Європі це свято набуло після XV 
століття. За переказом, валентинки 
приписують герцогу Орлеанському 
Шарлю. У 1415 році він перебував у 
англійському полоні після битви під 
Азенкуром. Із лондонської в’язниці 
надсилав віршовані любовні по-

слання дружині. Одна з тодішніх 
валентинок нині зберігається в 
Британському музеї. У США свято 
відзначають з 1777 року. 

Втім у римо-католицькій церкві 
святий Валентин офіційно вважа-
ється покровителем не закоханих, 
а людей, які страждають на нерво-
ві захворювання: на іконах часто 
зображують Валентина в одязі 
священика або єпископа, який 
оздоровлює юнака від епілепсії. За 
церковними переказами, на могилі 
святого Валентина один юнак, хво-
рий на епілепсію, довго молився й 
видужав.

Загалом у римо-католиків є 16 
святих Валентинів і дві святі Вален-
тини. 1969 року покровителя зако-
ханих було вилучено з календаря 
святих, його святість узяли під сум-
нів. 

В Англії побутувало повір’я, 
за яким перший чоловік, що його 

зустрічала дівчина 14 лютого, мав 
стати її Валентином – хотілося їй 
того чи ні. Але дівчата знайшли ви-
хід із ситуації: цього дня вони гу-
ляли з зав’язаними очима. Італійці 
у День святого Валентина дарують 
коханим солодощі. Німці вважають 
Валентина покровителем психічно 
хворих, прикрашають цього дня 
всі лікарні червоними стрічками, 
а в каплицях проводять спеціальні 
богослужіння. А от поляки 14 лю-
того відвідують Познань. Там, за 
повір’ям, лежать мощі святого Ва-
лентина, а над головним престо-
лом висить його чудодійна ікона. 
Поляки вірять, що проща до неї до-
помагає в любовних справах. Од-
нак де саме лежать мощі святого 
Валентина, невідомо. Хтось навіть 
стверджує, що вони перебувають 
у місті Самборі Львівської області 
в церкві Різдва Пресвятої Богоро-
диці. 

реніс вісім операцій. Мама постій-
но працювала, тож усю роботу по 
господарству виконували ми з ба-
бусею: город садили-копали, дрова 
рубали, прибирали, їсти готували. 
А оскільки комплексував через по-
калічену ногу, став займатися спор-
том. За хороші успіхи у волейболі 
очолив юнацьку команду міста. Ви-
ступав на рівні Волині й України.

Утім займатися спортом, але 
вже навчаючись в інституті, Юрію 
не вдалося. І цілих 27 років життя 
він присвятив роботі на Луцькому 
автозаводі, де здобув визнання як 
висококласний інженер.

Коли 1970-го Юрій Кордунов 
одружився, його сімейне життя зда-
валося щасливим. Та нині, озираю-
чись у минуле, чоловік із прикрістю 
визнає: дружина Свєта його ніколи 
не любила і не шанувала.

– Росіянка за походженням, 
вона не була навчена піклуватися 
про чоловіка. За 40 років подруж-
нього життя я «заслужив» лиш на 
один костюм. Повертаючись після 
виснажливого трудового дня, не 

уявляв, що дружина може їсти дати, 
про справи на роботі розпитати, – 
зізнається чоловік.

Щоб заробити на квартиру в 
центрі Луцька, в дев’яності Юрій 
цілих сім років працював на півночі 
Росії, у Красноярському краї, де ви-
кладав у школі історію, трудове на-
вчання, фізкультуру, малювання. Та 
навіть після повернення на Волинь 
і купівлі такого довгожданого жит-
ла сім’я не зуміла наповнити його 
теплом і любов’ю.

– Я старався. Дуже старався 
бути хорошим сім’янином. За всі 
роки діти жодного слова лайки 
від мене не почули. Дружині мав 
за правило тричі на рік робити 
сюр призи: на 8 Березня, день на-
родження і день нашого весілля. 
Та коли мені виповнилося 65, від 
Світлани я отримав... труси й пару 
шкарпеток. Глянув, ковтнув образу 
і подумав: «Може, так і треба»... – ді-
литься наболілим.

А в рік 40-ліття подружньо-
го життя Світлана завдала такого 
удару, від якого Юрій досі не може 
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Юрій і Галина не натішаться одне одним
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У спорті людей не хвилюють перемоги або програші інших. Їх хвилюють лише свої перемоги й поразки. 
Даррін Вейнберг
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  Підготувала Дарина ГОГОДЗА
Львів, Київ, Одеса

ОДРАЗУ ТРИ 
«ЗОЛОТА» ЗА ПЛЕЧИМА 
СПРИНТЕРІВ 

Відразу четверо українців стали пе-
реможцями міжнародного легкоатле-
тичного турніру у французькому Монд-
віллі, повідомляють у Федерації легкої 
атлетики України.

Після виграшу етапу IAAF World 
Indoor Tour у Дюссельдорфі Олеся 
Повх подолала 60 метрів за 7.2 секун-
ди. Фіналістка Олімпійських ігор-2016 
у Ріо-де-Жанейро рівнянка Ольга Зем-
ляк була поза конкуренцією з бігу на 
400 метрів – 52.87 секунди. Перемогою 
Анни Плотіциної завершилися змаган-
ня з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед 
жінок. Дистанцію вона подолала за 8.08 
секунди. У секторі для стрибків у довжи-
ну перемога також лишилася за україн-
цем. Владислав Мазур в завершальній 
шостій спробі приземлився на позначці 
7 метрів 59 сантиметрів, які й стали для 
нього «золотими». 

УКРАЇНА ОТРИМАЄ 
ОЛІМПІЙСЬКУ МЕДАЛЬ 
2012 РОКУ 

Міжнародний олімпійський комітет 
оголосив про анулювання результатів 
деяких спортсменів, які брали участь в 
Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. 
Росіянка Антоніна Кривошапка, яка ви-
ступає у бігу, вживала туринабол. МОК 
позбавив її срібної нагороди в естафеті 
4×400. Через допінг Кривошапки медалі 
змушені будуть повернути Юлія Гущина, 
Тетяна Фірова і Наталя Антюх.

Через цю ситуацію «срібло» перейде 
команді Ямайки, а збірній України діста-
неться «бронза».

Варто відзначити, що комплект 
бронзових медалей отримають Аліна 
Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Яро-
щук та Наталія Пигида, які виступали у 
складі жіночої української команди в 
естафеті 4×400 м на іграх у Лондоні. На-
гадаємо, Земляк і Логвиненко у складі 
«синьо-жовтих» також виступали в еста-
феті 4×400 м на ОІ-2016, де фінішували 
п’ятими.

СВІТОЛІНА ВИГРАЛА 
ТУРНІР TAIWAN OPEN

Українка Еліна Світоліна виграла свій 
перший титул у сезоні. Перша ракетка 
України стала переможницею турніру 
Taiwan Open. У фінальному поєдинку 
українка не залишила шансів 71-й ра-
кетці світу китаянці Пен Шуай – 6:3, 6:2. 
Для того щоб виграти матч, Світоліній 
знадобилося лише 1 година й 8 хвилин.

Перемога у фіналі International 
Taiwan Open принесла українці $43 ти-
сячі призових і 280 рейтингових очок. 
Це дозволило їй закріпитися на 13-му 
місці світового рейтингу.

Слід зазначити, що це вже п’ятий ти-
тул, який Світоліна завоювала на турні-
рах WTA в одиночному розряді.

ГІМНАСТ ВЕРНЯЄВ 
ПОЧАВ СЕЗОН ІЗ СЕМИ 
ПЕРЕМОГ 

Призер Олімпіади в Ріо Олег Вер-
няєв став тріумфатором мультиспор-
тивних змагань Reykjavik International 
Games, які відбулися в Рейк’явіку (Іс-
ландія). Олег зміг завоювати сім меда-
лей, серед яких – п’ять золотих. Ще в 
скарбничці українського спортсмена – 
по одній срібній та бронзовій медалі. Як 
повідомляє Національний олімпійський 
комітет, Верняєв зауважив, що давно не 
збирав такий багатий урожай медалей 
за одні змагання. Відзначимо, що гімнаст 
був єдиним іноземним спортсменом на 
змаганнях. Він боровся тільки з ісланд-
ськими гімнастами. Проте заробив за-
служене «золото» в таких дисциплінах, 
як вправи на коні, кільця, опорний стри-
бок і бруси. На перекладині український 
спортсмен показав другий результат, а 
на вільних вправах став третім.

новини «ІГРИ НЕСКОРЕНИХ» – 
СПОРТ ДЛЯ НЕЗЛАМНИХ 

життя триває 

на п’єдесталіборотьба будьте міцними 

З 21 січня до 4 лютого в 
трьох містах України 
відбулися відбіркові 

тестування кандидатів до 
збірної команди України, яка 
візьме участь у міжнародних 
спортивних змаганнях для 
військовослужбовців та 
ветеранів, поранених під час 
бойових дій – «Ігри Нескорених» 
(Invictus Games), що відбудуться 
в канадійському Торонто 21-30 
вересня цього року.

Як повідомляють у Міністерстві оборони 
України, тестування проходили на спортив-
них майданчиках закладів фізичної культури і 
спорту відомства у Львові, Києві та Одесі.

«Загалом у тестуваннях взяли участь 108 
кандидатів до збірної команди України, в 
тому числі 16 військовослужбовців Збройних 
сил України. 35% усіх кандидатів – це пред-
ставники інституцій сектору безпеки та обо-
рони України. На тестуваннях було показано 

волейбол

9-й тур: «Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ» – 
«Педуніверситет-ШВСМ» – 3:0 (25 – 16, 25 – 
13, 25 – 12); 3:0 (25 – 21, 25 – 18, 25 – 13).
10-й тур: 17-18 лютого, «Білозгар-
Медуніверситет» – «Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ»
№ Клуб І В П О
1 Хімік 18 18 0 48
2 Галичанка 18 14 4 43
3 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ 18 12 6 34
4 Білозгар-Медуніверситет 18 8 10 21
5 Орбіта 18 7 11 22
6 Педуніверситет-ШВСМ 18 5 13 16
7 Регіна 18 4 14 15
8 Сєверодончанка 18 4 14 11

ЖІНКИ, СУПЕРЛІГА 

баскетбол

«Волиньбаскет» – «Політехнік», 9 лютого, 
четвер, 20:00; «Волинбаскет» – «Кремінь», 
12 лютого, неділя, 18:00. 
№ Клуб І В П О
1 Хімік 20 18 2 38
2 Будівельник 20 18 2 38
3 Дніпро 20 15 5 35
4 БІПА 21 12 9 33
5 Миколаїв 20 9 11 29
6 Запоріжжя 20 9 11 29
7 Черкаські Мавпи 19 9 10 28
8 Кремінь 21 6 15 27
9 Волиньбаскет 20 3 17 23
10 Політехнік 21 2 19 23
11 Кривбас * 0 0 0 0

ЧОЛОВІКИ, СУПЕРЛІГА 

* Криворізький клуб через фінансові причини 
знявся із чемпіонату

Facebook О
лени Борисю

к

Команда Любешівської 
ДЮСШ у Запоріжжі

РАЗ, ДВА, ТРИ – НА 
ГІМНАСТИКУ ІДИ

ВОЛИНСЬКА 
ДЗЮДОЇСТКА 
ВИБОРОЛА «СРІБЛО» 

достатньо високі результати у стрільбі з лука, 
велоспорті, пауерліфтингу та плаванні», – по-
відомив начальник Управління фізичної куль-
тури і спорту Міністерства оборони України 
полковник Юрій Фіногенов.

За рішенням організаційного комітету з 
підготовки до змагань, 25 лютого в Києві буде 
проведено додаткове тестування. Наступний 
етап відбору до збірної команди України від-
будеться навесні – це Всеукраїнські змагання 
за програмою «Ігор Нескорених». 

У Торонто представники України брати-
муть участь у змаганнях в наступних видах 
спорту: стрільба з лука, легка атлетика, вес-
лування на тренажерах, пауерліфтинг, пла-
вання, велоспорт. Разом з Україною уперше 
братиме участь в «Іграх Нескорених» в 2017 
році збірна Румунії.

Invictus Games – це міжнародні 
спортивні змагання для 
військовослужбовців та ветеранів 
із обмеженими фізичними 
можливостями, набутими під час 
виконання службових обов’язків. 
Участь у змаганнях беруть 
команди від країн-членів НАТО, 
а також стратегічних партнерів 
Альянсу. Уперше Invictus Games 
відбулися 2014 року в Лондоні 
(Велика Британія). Патроном 
«Ігор Нескорених» є Принц Гаррі 
Уельський. Щороку кількість 
представників та країн-учасниць 
збільшується.

В описі України на офіційному сайті 
«Ігор Нескорених» вказано, що 
українська армія чисельністю 260 
тисяч осіб є однією з найбільших 
у Європі, враховуючи кілька тисяч 
військовослужбовців у бойових 
умовах при виконанні завдань 
антитерористичної операції на 
сході України. Починаючи від 
1992 року, українські збройні сили 
були активно задіяні в багатьох 
навчаннях та миротворчих місіях 
під егідою ООН і Організації 
північноатлантичного договору 
на Балканах, Близькому 
Сході та в Африці. Кораблі 
українського флоту брали участь 
у протипіратських операціях 
неподалік узбережжя Сомалі.

МОЛОДЬ ЗАРЯДЖАЄ 
ОПТИМІЗМОМ

Запоріжжя

Із Запоріжжя, де відбувся Чемпіонат 
України з легкої атлетики у приміщенні 
серед юнаків (2000 р. н. і молодші), юні 
волинські спортсмени привезли повний 
кошик нагород і, звісно, оптимізм щодо 
майбутнього королеви спорту в області. 

У загальнокомандному заліку Волинь ви-
борола високе шосте місце серед 26 команд, 
а команда Любешівської ДЮСШ знову вигра-
ла командний залік серед дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл країни. 

Отож, успіхи наших легкоатлетів.
Спортивна ходьба, дівчата, 3 000 м: 

1. Дарина Касян – 14.26.81 хв; 2. Юлія Пет-
рик...; 4. Валерія Шоломіцька. 

Зауважимо, що при цьому Касян і Петрик 
виконали нормативи кадидата у майстри 
спорту.

Спортивна ходьба, юнаки, 5 000 м: 
2. Дмитро Медведюк – 23.42.06 хв.

Біг, 3 000 м, дівчата: ...5. Іванна Кух – 10.57.80 хв.
Біг, 3 000 м, юнаки: ...5. Олександр До-

рош – 9.53.12 хв.
Стрибки у висоту, юнаки: ...5. Марко  

Бондарчук – 180 см.
Біг, 800 м, дівчата: ...6. Анжела Лихач – 

2.28.63 хв.
Біг, 60 м, дівчата: ...4. Марія Сацюк – 7.98 с.
Біг, 60 м, юнаки: ...3. Ерік Костриця – 7.22 с.
Біг, 1500 м, дівчата: ...2. Мирослава Пана-

сюк – 4.35.09 хв.
Біг, 1500 м, юнаки: ...3. Едуард Комяк – 

4.17.59 хв.
Біг, 2 000 м з перешкодами: ...4. Іванна 

Кух – 7.19.49 хв.

Луцьк

«Ранкова гімнастика для 
всіх» у Луцьку з настанням 
зими не припинилася, а просто 
перемістилася в закриті 
приміщення. Тож усіх охочих 
кличуть долучатися.

Нагадаємо, улітку в Луцьку стар-
тувала акція «Ранкова гімнастика для 
всіх», перше заняття  відбулося 17 лип-
ня на площі перед центральним входом 
до парку культури та відпочинку імені 
Лесі Українки. Восени ж лучани попро-
сили провести «недільну гімнастику» і в 
інших мікрорайонах міста, а не лише у 
центрі.

Директор комунального закладу 
«Спорт для всіх» Наталія Назарук по-
відомила, що узимку щонеділі інструк-
тори працюють у спортивних клубах 
«Атлет» (вул. Степана Бандери), «Стріла» 
(бульв. Дружби народів) та у спортзалі 
«Інтер Атлетики» (вул. Єршова, 11). За-
няття розпочинаються о 10:00.

Болгарія 

Спортсменка Волинської школи вищої 
спортивної майстерності Анастасія Турчин 
завоювала срібну медаль на відкритому Кон-
тинентальному Кубку з дзюдо. Змагання про-
ходили з 3 до 6 лютого в столиці Болгарії Со-
фії, йдеться на сторінці школи у Facebook.

У першому старті сезону Анастасія про-
грала лише у фінальній сутичці Мао Ізумі з 
Японії. Це дозволило волинській спортсменці 
піднятися у світовому рейтингу на 40 місце у 
своїй ваговій категорії (78 кілограмів). Настя 
є багаторазовою призеркою чемпіонатів Єв-
ропи та світу. 

eju.net

m
il.gov.ua

m
il.gov.ua

Україна вперше братиме 
участь у змаганнях

Спортсмени змагатимуться у таких 
дисциплінах: легка атлетика, стрільба з 
лука, веслування, пауерліфтинг, шосейний 
велоспорт, волейбол сидячи, плавання, 
водіння, баскетбол на візках і регбі на візках

Анастасія Турчин (крайня зліва)
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ЛУЦЬКІ АРБІТРИ 
СУДИТИМУТЬ В УПЛ ТА 
ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Рішенням Комітету арбітрів України 
з 2017 року двох футбольних 
арбітрів з Волині будуть залучати 
до обслуговування матчів у 
найсильніших лігах країни.

Після проходження тестів на фізпід-
готовку 29-річний Володимир Журибіда 
може працювати асистентом головного 
арбітра на матчах української Прем’єр-
ліги. 

Журибіда з 2010 року обслуговував 
поєдинки другої ліги, а в 2011-2016 ро-
ках – першої ліги. 

А от 34-річний Михайло Юхименко 
віднині зможе отримувати призначення 
як асистент рефері на ігри української 
першої ліги. 

коротко

тенденція

УПЛ, ЗИМОВЕ 
МІЖСЕЗОННЯ

МОЛОДІ, «ЗЕЛЕНІ» Й 
ДУЖЕ ПЕРСПЕКТИВНІ

ПРО ПОВАГУ
  Юрій КОНКЕВИЧ

Сезон 1994/1995 
років почався для 
«Вулверхемптона» 
важкою домашньою 
перемогою над 
«Редінгом» – 1:0. 
Команда зіграла 
в нудний футбол, 
натужно перемігши 
перед очима у 
вболівальників. 

Фанати розкритикували в пух та 
пір’я своїх футболістів. Один з 
уболівальників надіслав у клуб 
гнівного листа. 

Клуб зорієнтувався моментально 
й відповів уболівальникові особисто 
новий головний тренер команди, екс-
наставник збірної Англії Грем Тейлор...

«Шановний містере Хердман, дя-
кую за лист, у якому ви розкритикували 
нашу гру. Я дуже вдячний вам за те, що 
ви висловили свою думку, і мені шкода, 
що ви відчули такий біль за нашу коман-
ду: «За 20 років підтримки цього клубу 
я навряд чи можу пригадати такий на 
рідкість непрофесійний і неадекватний 
виступ цієї команди».

Я дуже вдячний вам за підтримку 
клубу протягом цих років, але мушу по-
яснити вам два моменти, що стосуються 
суботньої гри.

Моя професія повністю орієнтована 
на результат, хоча й те, як здобувають-
ся перемоги, має значення. Будь-хто 
з тренерів вам це підтвердить – дуже 
важливо виграти першу домашню гру в 
сезоні.

По-друге, нинішні очікування від ко-
манди далекі від реальності і, повірте, 
на нас чекає багато серйозної роботи, 
щоб їм відповідати.

Ще раз дякую вам за те, що знайшли 
час прочитати цей лист і висловити своє 
бачення ситуації.

Щиро Ваш Грем Тейлор».
У тому сезоні «Вулвз» вибороли чет-

верте місце в першій англійській лізі, 
і це було найкращим результатом ко-
манди за останні 11 років. У наступному 
сезоні «Вулверхемптон» провів огидний 
стартовий відрізок сезону, і під тиском 
уболівальників Грема Тейлора було 
звільнено.

Через кілька місяців власник «Уот-
форда» сер Елтон Джон найняв його у 
свою команду. З першої спроби Тейлор 
виграв другу англійську лігу, згодом пер-
шу й вивів «Уотфорд» у Прем’єр-лігу...

думки вголос

Коваленко і Борячук у 
«Шахтарі», Циганков 
і Бесєдін в «Динамо», 

Яремчук в «Олександрії», Лунін 
і Вакулко в «Дніпрі», Коркішко 
і Хобленко у «Чорноморці», 
Кузик і Мисик у «Сталі», Дудік з 
Романюком у «Волині». 

Це дуже короткий перелік нових імен, 
які мусили запам’ятати вболівальники у 2016 
році. Сама доля підказує українським гран-
дам: робіть ставку на молодь, вона у вас є! Ра-
ніше, коли Суркіс і Ахметов могли дозволити 
собі викидати на трансферному ринку солідні 
суми, такі хлопці, як Циганков і Борячук, мог-
ли мріяти хіба що про кілька матчів за основу 
в кубку країни, а потім, похнюпивши голови, 
вирушати в чергову оренду. Зараз же, коли 
в Україну не дуже хочуть їхати імениті легі-
онери, та й грошей у власників клубів стало 
менше, саме молодь може стати відповіддю 
на проблеми українського футболу.

Чи були готові до такого повороту подій 
юні футболісти й чи зможуть клуби розвинути 
такий тренд і надалі? 

ЩАСТЯ ВІД БЕЗВИХОДІ
Отож, один із наслідків зменшення капіта-

лізації УПЛ – українські молоді гравці нарешті 
почали виїжджати за кордон, а головне – їм 
стали більше довіряти у вітчизняних грандах. 
І ось вже у «Динамо» місце у воротах віддали 
Артуру Рудьку, голи киян забивають Циган-
ков і Бесєдін. Половина основи «Волині» – ви-
хованці рідної школи. У «Шахтаря» теж усе га-
разд із молоддю. Крім Борячука й Коваленка, 
які встигли показати клас і готовність конку-
рувати з іноземцями за місце в основі, на свій 
шанс уже чекають Зубков, Танковський, Мат-
вієнко. Позитив від припливу «молодої хвилі» 
матиме й збірна країни. Вона може отримати 
нове покоління, вирощене не на величезних 
зарплатах і обставинах ліміту на легіонерів, а 
на реальній конкуренції та досвіді, отримано-
му в матчах високого рівня. 

«Щоправда, якийсь час доведеться потерпі-
ти природне зниження рівня футболу, і перша 
половина цього сезону – яскравий тому при-
клад», – вважає Андрій Кудирко, чий проект 
«Золотий талант України» розповідає про те, як 
адаптуються молоді гравці в українському фут-
болі. 

«Практично всі клуби УПЛ активно вво-
дять молодь у склад. Хтось – більш-менш пла-
ново, більшість – від безвиході. Чи готові самі 
школи та футболісти давати гарний матеріал 

для елітної ліги? Не завжди відповідь стверд-
на», – каже Кудирко. 

Його підтримує коментатор каналу «2+2» 
Олександр Золотогорський. «Це абсолютно 
об’єктивний процес. Реальність – сувора. Аб-
солютно всім клубам треба економити й покла-
датися насамперед на власні ресурси. Отже, не 
треба переоцінювати нашу лігу і потроху зви-
кати до нового її обличчя. Матеріал може бути 
різним, але нічого не вдієш – наша елітна ліга 
буде в наступні роки найбільше покладатися на 
продукт футбольних шкіл. Переформатуватися 
швидко можуть не всі, але колись-таки дове-
деться це зробити в дуже великому обсязі», – 
розповів він.

«ЗЕЛЕНЬ» ПРИНОСИТЬ 
«ЗЕЛЕНІ»

Про успішну стратегію впровадження мо-
лодих українських гравців у склад більшості 
клубів УПЛ говорити поки рано. Причина цьо-
го – спорадичність процесу. Клуби змушені 
використовувати в основі подекуди вчораш-
ніх юніорів, які не награлися ані за U-19, ані за 
U-21. 

А в Європі, де футбол – це бізнес, розумі-
ють, що клуби живуть за рахунок вирощуван-
ня футболістів і їхнього продажу. 

«Що раніше молодий футболіст заходить 
в основний склад, то більший час, за який він 
може себе виявити і бути проданий», – розпо-
відає Андрій Кудирко. 

В Україні ж цивілізованого футбольного 
ринку ще немає, а тренери більше заточені на 
результат, а не на якість футболістів. Більшість 
наставників прагнуть набрати в команду до-
свідчених виконавців, щоб розв’язувати тур-
нірні завдання – потрапити у зону єврокубків 
чи врятуватися від вильоту.

«Тренери не мають мотивації, щоб готу-
вати молодих для продажу. Так, за результат у 
таблиці в усьому світі борються. Однак клуби 
на Заході змушені продавати, бо в них немає 
олігархів, які витрачають гроші на футбол. Тому 
португальські клуби привозять бразильців 
за 100 тисяч, а перепродують за 20 мільйонів. 
Українські ж футболісти «вистрілюють» тільки 
через певний збіг обставин, системи немає», – 
стверджує Кудирко. 

ЯК КРИЗА В УКРАЇНСЬКОМУ ФУТБОЛІ НАРОДЖУЄ НОВІ ТАЛАНТИ

Ф
К «Волинь» 

Українська футбольна молодь тепер і на слизькому не посковзнеться

Імовірні спаринги «Волині» на 
зборі в турецькій Анталії 
(7-20 лютого):
9 лютого: 
«Академія Пандєва» 
(Македонія, лідер 
першої ліги).
11 лютого: 
«Металург» 
(Узбекистан, 7 місце у вищій лізі).
14 лютого: суперника 
підшуковують.
16 лютого: «Вайле» (Данія, 
9 місце у першій лізі).
18 лютого: «Катовіце» (Польща, 
2 місце у першій лізі).
20 лютого: суперника 
підшуковують, імовірно, 
«Карпати» (U-21).

алії 

Молодь «Волині», яка зіграла 
у чемпіонаті 2016-2017 рр. 
більш як п’ять матчів

Артем Дудік – 20 років
Андрій Марчук – 19 років
Олександр Чепелюк – 19 років
Юрій Романюк – 19 років
Сергій Мелінишин – 19 років
Сергій Петров – 19 років
Андрій Ляшенко – 18 років
Ярослав Деда – 17 років

М
икола М

артиню
к

Без вихованців своєї школи «Волинь» у цьому 
сезоні не назбирала б заявку на матчі

Нині триває цей «збіг обставин», коли по-
чався відтік і легіонерів, і вікових якісних укра-
їнських гравців з нашого чемпіонату. Тому екс-
перти сподіваються, що вітчизняним тренерам 
стане витримки дати ігровий час молоді, а не 
відправляти її назад у дубль після перших не-
вдач. 

ЕХ, МОЛОДЬ…
Водночас українська молодь активно 

освоює західні й не тільки клуби, фактично 
втікаючи з країни. 

«Чи виправдано це з точки зору їхнього 
професійного зростання? Я можу говорити 
про приклад Мар’яна Шведа, колишнього 
гравця «Карпат», – розповідає Олександр 
Золотогорський. – Знімав про нього сюжет. 
І скажу: попри величезні труднощі з адапта-
цією, це може бути дуже корисно. Це велика 
школа й досвід, у такому віці легше зачепити-
ся і зрозуміти, до чого треба тягнутися. Але 
Швед перейшов до «Севільї». Не впевнений, 
що виправданими є численні переходи у клу-
би сумнівної якості».

Інша річ – чи готові самі футболісти «ви-
стрелити»? У топ-клубах молодь може отри-
мувати по дві-три тисячі євро, а це набагато 
більше, ніж заробляє 90% населення Украї-
ни. Якщо за такі гроші молодь дозволяє собі 
прос то радіти життю, то такі футболісти про-
пустять етап, коли можна зробити якісний 
стрибок у кар’єрі. І тут уже питання до клу-
бів – чи створили вони належну мотивацію 
таким юним талантам? Наприклад, коли ви-
плати гравцям складаються і зі ставки й бо-
нусів за належне тренування, за проведений 
на полі час, віддані паси, забиті голи, здобуті з 
командою перемоги? 

Тому нинішня криза футболу – це ще й 
шанс переглянути ставлення клубів до підго-
товки молоді. 

«Життя змушує всі клуби звертатися до 
своїх шкіл. Це схоже на те, коли дерево зру-
бали, але корені лишилися. І питання – хто і як 
за цим деревом буде далі доглядати?» – під-
сумував Андрій Кудирко. 
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Найновіші батарейки «Діти прокуро-
ра»! Батарейки «Діти прокурора» – не ся-
дуть ніколи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка є жінка: організм складний, ме-
ханізм некерований, дії непередбачувані.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Твої подружки всі страшні!!!
– А твої друзі всі бухають!!!
– Бухають, бо всі твої подружки 

страшні!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Теща зятю:
– І за що тільки моя донька тебе лю-

бить?
Зять:
– Показати?

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

Якщо в ковбасі виявилося м’ясо, це 
означає, що на виробництві стався нещас-
ний випадок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, я вчора знайшов телефон.
– І що ти зробив?
– Я його викинув.
– Чому?
– Тому що у ньому не було кнопок і зза-

ду було намальоване надкушене яблукo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Як добре було раніше: береш газет-
ку – і йдеш у туалет. А зараз ніби як в екс-
педицію туди збираєшся: ноутбук, iPad, два 
мобільники.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Усіх дітей знайшли в капусті, а Діму Ко-
ляденка – на гуманітарці.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шість років не пив, не курив, про дів-
чат узагалі не думав, займався спортом. 
Потім мама повела мене в школу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка розповіла чоловікові про зраду. 
Не бачила його цілий місяць. Через місяць 
почала ледь-ледь бачити правим оком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Цілуються хлопець з дівчиною:
– Галю, ти – як батарея.
– Що, тепла?
– Ні, ребриста!

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

Маленький хлопчик у зоопарку разом 
з татом стоїть біля клітки з левом і питає:

– Тату, а якщо лев вирветься з клітки і 
когось з нас з’їсть, то мені на якій маршрут-
ці додому їхати?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Катастрофа на залізниці. З рейок зій-
шов спецпотяг з депутатами. Коли приїха-
ли рятувальники, то виявили, що місцеві 
жителі встигли поховати всіх.

– Що, всі-всі загинули?
– Ага. Деякі, правда, намагалися пере-

конати нас, що живі, але ви ж знаєте полі-
тиків, вони завжди брешуть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Школа. Урок праці. Вчитель:
– Головне правило техніки безпеки: 

пальці в розетку не пхати!
Учень:
– Та вони туди не влазять.
– А ти цвяхи візьми, дурню!

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

Жіночі груди – ще один доказ того, що 
чоловіки можуть фокусуватися на двох ре-
чах одночасно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому розумних мало, а дурнів бага-
то? 

– Поки розумні думають, дурні розмно-
жуються.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Таню, ти вдома?
– Так!
– Ненафарбована?
– Так!
– Тоді виходь, бо тут до мене якісь хулі-

гани причепилися!

Жартівливий гороскоп на 9 – 15 лютого

купи-продай

Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк 
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду Волині
Зорі обіцяють тиждень 
вагань, хитань, коливань 
і коригувань. Феміда 
майстерно ухилятиметься від 

обіймів, тож вам доведеться залучити на 
свій бік Діоніса і німф. Будьте уважними з 
кришталем та порцеляною – вони крихкі, як 
наше буття.

Телець (21.04 – 21.05)
Артем Кичак 
16 травня 1989 р.
Голкіпер ФК «Волинь»
Аби не зловити «метеликів» 
за спиною, зорі радять 
мастити рукавиці клеєм, а 
голову тримати у холоді. 

Тільки так позбудетеся невпевненості й 
надокучливості начальства. Усе вдасться, 
навіть у морі скупатися.

Близнята (22.05 – 21.06)
Мирослав Коротя 
29 травня 1976 р.
Голова правління «Волиньгазу»
Ті, що в масках приходять, 
чатуватимуть у протигазах і з 
новою валізкою компромату. 
Зорі рекомендують не 

«газувати» у тарифах і навести лад з обліком 
нетрудових доходів. А загалом – безхмарні 
перспективи. 

Рак (22.06 – 23.07)
Наталія Бунда 
19 липня 1987 р.
Екс-начальник управління 
туризму та промоції Луцька
Чи змінили шило на мило – 
покаже час. Потоваришуєте 
з кимось із Левів. Пригоди 

чекають на вас. Але будьте дуже пильними 
на дорозі! Сміливо довіряйте інтуїції, бо 
фортуна на вашому боці!

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Заступник голови Волинської 
облспоживспілки
Нині не дуже вдалий час для 
праці на благо Вітчизни, втім 
це тенденція для Левів. Будете 

плутати свою кишеню із громадською, 
гроші розтікатимуться, як вода. Візьміться 
за себе – боріться зі своїми страхами. 

Діва (24.08 – 23.09)
Іван Корсак 
15 вересня 1946 р.
Письменник
Культивуватимете 
позитивність та 
оптимістичність у 
всьому. Багато читайте і 

розвивайтеся, «гугліть». Корисні й важливі 
зустрічі з людьми, знайомства, діалоги та 
круглі столи. 

Терези (24.09 – 23.10)
Данило Даниленко 
10 жовтня 1994 р.
Легкоатлет
Буде перевірка на чесність. 
Не обманюйте, ліпше 
промовчте. Обставини 
сприятимуть, і ви зможете 

«розкусити» декого з колег. У серйозних 
справах намагайтеся радитися з надійними 
людьми.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Контролюйте свої витрати, 
все має бути в міру. 
Не найкращий час для 
спонтанних покупок у 

вашу колекцію. Ваша сила – в талантах 
підопічних. Не гарчіть на проблеми, а 
«гладьте» за шерстю. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Будьте дуже уважні й 
наполегливі. Але приводів 
для радості матимете безліч. 

Відповідальний тиждень. Будьте готові 
зіштовхнутися з несправедливістю. Тримайте 
кожну дрібницю під контролем.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Марія Повх 
8 січня 1989 р.
Байдарочниця-олімпійка
Будете «на веслі». Міняти 
обстановку й оточення 
цього тижня дуже корисно 
і правильно. Але варто 

ретельно фільтрувати все, що говорять, 
та що читаєте про себе. Сни про медалі 
збуватимуться.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Бажано стримувати емоції. 
Тиждень буде дуже вдалим 
для початку різних справ, 
медитації, голодування та 

духовного прозріння. Бажано їсти легку їжу. 
Сни здебільшого будуть віщими.

Риби (20.02 – 20.03)
Юрій Цейко 
8 березня 1965 р.
Депутат Волиньради
Хай що станеться, спробуйте 
вислухати опонента. Таким 
чином зможете побачити 
«пазл» повністю. Гримати 

дверима нині не модно. Намагайтеся не 
порушувати своїх обіцянок – люди чекають 
і сподіваються.
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Телефони для оголошень 0332-78-22-06, 095-383-43-79

 Продамо ковбасний цех, забійний 
цех, приміщення міжрайбази в Камені-
Каширському. Тел. 097-290-74-94. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. 
Тел.: 066-299-23-28, 097-116-35-35.            

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 
1.8, титанові диски, електропакет, 
гідропідсилювач, сигналізація, центральй 
замок. Рік 1996-й. Тел. 066-578-01-67, 
Валерій. 

 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.

 Продамо саджанці великоплідної малини 
й інших плодових. Надсилаємо поштою по всій 
Україні. Замовте безплатний каталог за тел.: 

067-629-94-55, 099-374-58-10. 
Сайт: titovchp.uaprom.net

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, 
жалюзі, рулонні штори, захисні ролети, 
москітні сітки. Адреса: м. Луцьк, вул. 
Набережна, 4. Тел.: 095-894-44-08, 
097-623-56-69.

 Куплю автомобілі вітчизняного та іноземного 
виробництва (будь-які, не розмитнені). Тел.: 
066-770-92-43, 050-242-02-44.

 Куплю намисто (буси), речі старовини, 
годинники, радіодеталі СРСР, плати й іншу 
радянську апаратуру. Тел. 096-364-62-03. 

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород колишнього Радянського 
Союзу, імперські, а також антикварні 
предмети. Гарантую анонімність та хорошу 
ціну. Тел.: 063-034-72-27, 
098-308-88-47. 

 Кафе «Манго» (Луцьк) запрошує на роботу 
повара. Тел. 050-610-79-40. 

 Кафе на просп. Соборності (Луцьк) запрошує 
на роботу техпрацівника. Заробітна плата за 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ
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«ПРИВАТБАНК» Р/Р № 26003060513367

домовленістю, графік роботи 3/3. Тел. 095-39-
62-633.

 Втрачений диплом про вищу освіту, виданий 
Луцьким гуманітарним університетом у 2009 
році, та атестат про середню освіту на ім’я 
Семенюка Олексія Федоровича вважати 
недійсним.

 Втрачене посвідчення дитини-інваліда на 
ім’я Семенюка Максима Олексійовича вважати 
недійсним.

 Надаю інформаційні послуги: безкоштовна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
бронювання готелю та інше). Звертайтеся: м. 
Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 
093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 067-
914-15-78 (Альона); м. Луцьк, вул. Ковельська 1, 
095-925-23-92, 096-598-11-52 (Оксана), 066-
147-12-96 (Іванна).



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

РОЗВАГИwww.volynnews.com 23

Той, хто тоне, зазвичай мутить воду. Анджей Сток
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погляд у минуле

ПЕРШИЙ СТРИПТИЗ У «МУЛЕН РУЖ» 9 лютого – Іван, Йосип

10 лютого – Феодосій, Юхим, 
Охрім

11 лютого – Герасим, 
Лаврентій, Гнат, Роман, Яків

12 лютого – Зіновій, 
Василь, Григорій, 
Іван, Іпполіт, 
Христина

13 лютого – 
Віктор,
Микита, Панас, 
Богдан, Іван, 
Клавдія, Вікторія

14 лютого – 
Петро, Трохим

15 лютого – 
Марія

9 лютого – Іван, Йосип

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 30 700 прим. Замовлення: 23996

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 15 лютого включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
настільна лампа Accento Lighting.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Зіновій, 
рій,

с, 

орія

м

* 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

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДУ ЗА СІЧЕНЬ

№1 (49) Микола Міцах (м. Луцьк), 
виграшне слово – «достаток», приз – 
каремат;

№2 (50) Ольга Голікова (м. Луцьк), 
виграшне слово – «морозиво», приз – 
каструля;

№3 (51) Володимир Ковальчук 
(с. Пустомити, Горохівський р-н), виграш-
не слово – «інтернет», приз – термос.

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:f8+ С:f8 
2. Т:h7+ Крg8 
3. Ce6#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.
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Знайдіть правильну тінь ельфа.
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судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

Публічний танець відбувся 124 
роки тому. Сталася ця подія на 

сцені знаменитого кабаре «Мулен 
Руж». А влаштували ї ї студенти з 
Парижа. 9 лютого 1893 року модель 
під сценічним псевдонімом Мона 
без попередньої підготовки в такт 
музиці стала повільно роздягатися. 
Ця імпровізація згодом стала 
називатися англійським словом strip-
tease. За це стриптизерку навіть 
заарештували. 

За ініціативою судді Рене Беренжера, пре-
зидента Ліги захисту моралі, було відкрито 
справу проти організаторів дійства. На суді 
з’ясувалося, що на святі оглядали професій-
них моделей, і це була зовсім не оргія з голи-
ми жінками. У результаті суддя оштрафував 
Мону. Сума була символічною – 100 франків. 
Цього ж року стриптиз з’явився у Чикаго, де 
також оголилася танцівниця кабаре. 

Цікаво, що танцювали стриптиз ще в добу 
античності. Дівчина, замотана у шаль, руха-
лася під музику, повільно роздягалася, ніби 

проганяла осу, яка заплуталася в одежі. Від-
так шаль розмотувалася, а танцівниця оголю-
валася. 

У «Мулен Руж» збиралися не тільки представники середнього 
класу, але й аристократи, люди мистецтва, письменники і навіть 
члени королівських сімей, наприклад, принц Уельський.



Поету, сенатору й чоботарю однаково важко визнати, що не він кінцева мета 
світотворення і суть усього сущого. Анатоль Франсwww.volynnews.com
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краса врятує світ

експеримент 

знай наших! 

ЧОТИРИМЕТРОВИЙ СНІГОВИК – 
ЗАМІСТЬ ФІЗКУЛЬТУРИ 

Рожищенський район 

Величезну снігову 
бабу молодь села 
Сокіл ліпила кілька 

днів за допомогою лопат 
і драбини. Односельчани 
вдалися до такої забави, 
аби підтримати фізичну 
форму й покращити 
настрій. Місцем для 
цього обрали шкільний 
майданчик. 

Оскільки в сокільській школі 
немає спортзалу, то місцеві учні на 
чолі з учителем фізкультури змуше-
ні були розчистити майданчик для 
проведення уроків фізичного ви-
ховання. Саме цей сніг використала 
молодь для створення сніговика. 
Кілька днів старань – і біля місцевої 
школи несподівано для багатьох 
односельчан та гостей села виріс 
сніговик-гігант заввишки чотири 
метри 15 сантиметрів.

Проходячи повз шкільний май-
данчик, люди з приємним здиву-
ванням оглядають снігову фігуру та 
фотографуються. Здається, нічого 
особливого в цьому немає, про-
те звичайні сільські будні завдяки 
їй стали трішечки приємнішими та 
яскравішими.

Кармен Делль’Орефайс 
86 років. Жінка 

усе життя працює 
моделлю, знімається для 
найвідоміших глянцевих 
журналів світу й досі 
виходить на подіуми, 
є обличчям рекламних 
кампаній. 

Секрет її краси та молодості 
дуже простий: вона любить багато 
спати та плавати. Кармен не при-
ховує, що звертається по допомо-
гу до пластичних хірургів, адже, 
як каже сама, завжди знайдеться 
що підправити. Однак визнає, що 
самою пластикою не обійдешся: 
впорядкованими мають бути дум-
ки, а не тільки тіло. 

Кармен стала моделлю в 
15 років. Тоді жінка знялася для 
обкладинок Vogue та Harper’s 
Bazaar. Відтоді вона не покидає 
улюблену справу ані на день. Жін-
ка увійшла до Книги рекордів Гін-
несса як подіумна модель з най-
довшою кар’єрою. Цікаво, що сам 
Сальвадор Далі називав Кармен 
своєю музою.

Якось Делль’Орефайс дала 
відверте інтерв’ю популярному 
американському журналу New 
You, де зізналася: «У сексі я така 

ж гурманка, як і в їжі». І в це охоче 
віриться, бо не помітити темпера-
мент Кармен годі.

«Я прожила приголомшливе 
життя. Чи багато ви знаєте жінок 
поважного віку, чиї фотографії для 
пенсійного посвідчення робив 
Норман Паркінсон?» – розповідає 
Кармен для глянцевих журналів. 

Вона не приховує, що мріє 
прожити до 100 років, а померти 
планує у туфлях на високих підбо-
рах. Уже багато років жінка дово-
дить світу, що треба вірити в себе, 
не соромитися свого віку, брати 
від життя усе й насолоджуватися 
кожною миттю. Це і є чарівний 
еліксир молодості.

Японські науковці повідомили, що 
кішки можуть упоратися з деякими 

тестами на пам’ять. Отже, вони можуть 
бути такими ж розумними, як собаки, 
попри усталену думку людей, що пси 
набагато розумніші.  

У дослідженні учених взяли участь 49 до-
машніх котів, повідомляє ВВС. Виявляється, 
мурчики можуть пригадати щось приємне, 
наприклад, улюблену їжу. Такий вид пам’яті 
більш відомий як епізодична. Зазначається, 
що люди часто намагаються відтворити ми-
нулі події зі свого життя, наприклад, прига-
дати, що вони їли на сніданок, перший день 
на новій роботі, або ж своє весілля. 

Психолог з Університету Кіото Сахо Та-
кагі розповідає, що і коти, і собаки можуть 
згадувати одиничний минулий досвід. Це 
свідчить про те, що, можливо, у них є епізо-
дична пам’ять, подібна до людської.

Також є цікаве припущення, що кішки 
можуть насолоджуватися спогадами так 
само, як і люди. 

Кассандра (Кессі) де Пеколь 
офіційно стала першою 

жінкою, яка побувала у всіх 
країнах світу, і людиною, 
якій найшвидше вдалося це 
здійснити. 

Обидва рекорди тепер має за-
фіксувати Книга рекордів Гіннеса. 
На грандіозну подорож американці 
знадобилося 1 рік 6 місяців та 26 
днів. Останньою 196-ю країною, яку 
відвідала мандрівниця, став Ємен.

Ідея об’їхати усі країни світу 
виникла в жінки кілька років тому, 
коли вона запитала у самої себе: 
«Що я зробила б, якби мала можли-
вість здійснити будь-що в світі?».

Як написала Кессі на своєму 
сайті, Україна стала однією з най-
більш улюблених країн, до якої вона 
обов’язково захоче повернутися, 
а Одеса – одним із найбільш улюб-
лених міст. Пост, у якому мандрів-
ниця докладно розповіла про свої 

МОДЕЛЬ З НАЙДОВШОЮ 
КАР’ЄРОЮ  

телешоу

Не стало учасниці 
третього сезону 

«Зважені та щасливі» 
Євгенії Мостовенко. Жінка 
померла від крововиливу 
в мозок. Участь у проекті 
Євгенія брала у 2013 році. 

Деякі глядачі занепокоїлися, 
чи, бува, не могло стати причи-
ною смерті різке схуднення жінки. 
Хоча насправді Євгенія Мостовен-
ко худла поступово: за дев’ять мі-
сяців скинула 36 кг (4 кг за місяць). 
Крім того, рік тому через перене-
сену операцію жінка знову роз-
товстіла. 

«Схуднення на проекті не є 
причиною інсульту, якщо тіль-
ки людина не приймає сумнівні 
препарати для скидання ваги. 
Основна причина інсульту, як 
стверджують лікарі, – нелікована 
гіпертонічна хвороба», – проко-
ментували організатори шоу. 

Попри це, у мережі загово-
рили про те, що, можливо, саме 
інтенсивне схуднення в рекордно 
короткі терміни могло негативно 
вплинути на стан здоров’я Євгенії, 
адже вона не єдина учасниця про-

екту «Зважені та щасливі», яка по-
мерла за останні кілька років.

У вересні 2015 року помер 52-
річний Ігор Пашинський – найваж-
чий учасник п’ятого сезону про-
екту «Зважені та щасливі», який за 
чотири місяці скинув 51 кг. Через 
півтора місяця після закінчення 
шоу чоловікові раптово стало 
зле, його госпіталізували з вираз-
ковою кровотечею. Незабаром 
з’ясувалося, що в нього стався 
інфаркт, а неправильно призна-
чене лікування лише погіршило 
ситуацію.

У травні 2015 року всіх, хто 
стежить за телепроектом «Зважені 
та щасливі», ошелешила ще одна 
новина: від інсульту помер учас-
ник третього сезону 32-річний 
Ілля Яковлєв. Чоловік прийшов на 
шоу з вагою 147 кг і схуд на 48 кг. 
Хоч Ілля й не переміг, але зустрів 
на проекті кохання – Наталю Мос-
каленко. Улітку 2014 року вони 
побралися, а вже через рік Іллі не 
стало.

«ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ»: 
ПОМЕРЛИ ТРИ 
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ 

УЧЕНІ ДОВЕЛИ, 
ЩО КОТИ ТАКІ Ж 
РОЗУМНІ, ЯК СОБАКИ

є охочі?

мандрівні рекорди

Українська пара 
збирається продати 

діамантове намисто, яке 
принцеса Діана носила за 
два місяці до своєї смерті, 
на аукціоні за 10 мільйонів 
фунтів стерлінгів, 
повідомляє Daily Mail. 

Блискучу ювелірну при-
красу з діамантами й перлами 
південних морів Діана носила 
на одному зі своїх останніх 
публічних заходів. Принцеса 
брала безпосередню участь у 
створенні коштовності. У до-
рогоцінну прикрасу увійшли її 
улюблені перли.

Тепер українці, які є її влас-
никами, мають намір зароби-
ти на статусі коштовності.

Зазначимо, що востаннє 
знакове намисто було прода-

но за 500 тисяч фунтів стер-
лінгів у 2010 році, але його ни-
нішні власники вважають, що 
прикраса подорожчала.

НАМИСТО ПРИНЦЕСИ 
ДІАНИ – ЗА 10 МІЛЬЙОНІВ 
ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ

АМЕРИКАНКА ПОБУВАЛА 
В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ

tabloid.pravda.com
.ua

adm
e.ru

viva.ua

viva.ua

Євгенія Мостовенко

Ілля Яковлєв

Кармен стала 
моделлю в 15 років

Сережки Діана так і не 
встигла вдягти, але їх 
продають разом із кольє

Змайстрували сніговика студенти Олександр Саковець, 
Ольга Сасовська, Оксана Сасовська, Леонід Галан та 
Дмитро Окуневич, а допомагали їм учні місцевої школи

приємні враження від українців та 
традиційної української кухні, вона 
назвала «Слава Україні».

life.pravda.com
.ua

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 9 ЛЮТОГО

–6 0C –9 0C

ДЕНЬ НІЧ

П’ЯТНИЦЯ 10 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

–7 0C –14 0C

СУБОТА 11 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

–8 0C –15 0C

НЕДІЛЯ 12 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

-6 0C –14 0C

ПОНЕДІЛОК 13 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

–8 0C –17 0C

ВІВТОРОК 14 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

–6 0C –14 0C

СЕРЕДА 15 ЛЮТОГО

ДЕНЬ НІЧ

–5 0C –13 0CП
О
ГО
Д
А

О
ксана Сасовська

Жінка подорожувала 
1 рік 6 місяців і 26 днів
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