
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО: 

ТУТ ЛІКУЮТЬ 
І ТІЛО, І ДУШУ

У його палаті – багато світла, тепла та 
любові. Тут – особлива атмосфера. 

За лікарняним ліжком, на підвіконні – 
картини. У них – його душа, його світ, 
його біль, його переживання і те, що не 
можна пояснити словами.
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ЛЮДМИЛА ЄФІМЕНКО-ІЛЛЄНКО:  
«ЦІКАВА РОЛЬ НИНІ – 
ЯК ЛОТЕРЕЙНИЙ 
КВИТОК НА МІЛЬЙОН»

на поміч захисникам

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання
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В ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ З 45-М 
РОЗМІРОМ ВЗУТТЯ ПІШОВ У БАСКЕТБОЛ

Баскетбольні функціонери 
країни вважають його одним 

із найперспективніших гравців, 
які в майбутньому як мінімум 
мають бути в основній обоймі 
клубів української суперліги. 
Він уже встиг стати чемпіоном 
країни серед школярів у 
баскетболі 3х3 та дебютувати 
в найсильнішому чемпіонаті 
України у складі рідного 
«Волиньбаскета». Він – один із 
наймолодших гравців cуперліги 
Парі-Матч Максим Дейна.

БІЗНЕС НА КРОВІ: 
ГОЛОВА ОДА ПІДТРИМУЄ 
ТОРГІВЛЮ З АГРЕСОРОМ

Акції протесту 
щодо блокади 

торгівлі з 
районами Донбасу, 
контрольованими 
сепаратистами, 
набувають усе 
більшого масштабу. 
Точкою кипіння 
став протест, що 
відбувся 19 лютого 
в Києві. 

принципове протистояння

НЕДИТЯЧІ ТОВАРИСТВА: 
ХТО У ЗОНІ РИЗИКУ?
Нещодавно у медіа почали бурхливо 

обговорювати діяльність так званих 
інтернет-товариств смерті, що мають 
назви «Море китів» чи «Тихий дім» 
тощо, які підбурювали учасників – а це 
переважно підлітки – до самокаліцтв, 
виконання якихось небезпечних 
завдань і в кінці – суїциду.

дражлива тема
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ЧИМ РИЦАР 
СІЛЬВЕР ПІДКОРИВ 
САМУ НІНУ 
МАТВІЄНКО
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ПРОТИ ВОЛИНЯН!
ВОЛОДИМИР ГУНЧИК ВІДСТОЮЄ СХЕМУ ВИДОБУТКУ 
БУРШТИНУ, ЗА ЯКОЮ ГРАБУВАТИМУТЬ ЛЮДЕЙ

Щойно комунальне 
підприємство 
«Волиньприродресурс» 

отримало дозволи на видобуток 
бурштину, аби створювати 
робочі місця, заробляти кошти 
для розвитку області, очільник 
Волинської облдержадміністрації 

Володимир Гунчик (або ж хтось 
його вустами) заявив: «керувати» 
на Волині має держпідприємство. 
І не біда, що у сусідній 
Рівненській області аналогічне 
держпідприємство ледве не 
банкрут, офіційно видобуває лише 
до тонни корисної копалини на рік, 

ліси вкриті «кратерами», 
а новини рясніють 
повідомленнями про 
кримінальні розбірки. Головне – 
не суперечити волі Києва. 
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У БІЛОРУСІ – ПЕРШИЙ ЗА 
СІМ РОКІВ ПРОТЕСТ 
На заклик екс-кандидата в президенти 
Білорусі Миколи Статкевича у Мінську 
відбувся багатотисячний «Марш розсер-
джених білорусів». Його учасники ви-
магали від влади скасувати декрет про 
дармоїдство, а також інші заходи, які 
б’ють по гаманцях білорусів, повідом-
ляє TUT.BY. Подібні акції відбулися і в 
обласних центрах. Влада протести про-
ігнорувала.

ЄВРОСОЮЗ НАБЛИЗИВСЯ 
ДО СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО 
ВІЙСЬКА
Європейський парламент схвалив ре-
золюцію про посилення централізації 
Євросоюзу, створення поста міністра 
фінансів ЄС і спільної європейської ар-
мії, повідомляє ВВС. Резолюцію запро-
понував екс-прем’єр Бельгії та відпо-
відальний за переговори про Brexit Гі 
Верхофстадт. За словами експертів, по 
суті, політик пропонує обмеження або 
навіть повну ліквідацію права країн-
членів ЄС відмовлятися від виконання 
колективних рішень.

ПОЛЬСЬКА ГАЗЕТА ВИЙДЕ 
З УКРАЇНСЬКИМ 
ДОДАТКОМ
Відома польська газета, яка спеціалізу-
ється на економічній тематиці, – Dziennik 
Gazeta Prawna – вийде з додатком укра-
їнською мовою. У ньому міститиметься 
загальна інформація для трудових мі-
грантів з України, передає «Укрінформ».

НІМЕЧЧИНА ДЕПОРТУЄ 
МІГРАНТІВ
Уряд Німеччини планує, що цього року 
з країни буде депортовано рекордну 
кількість мігрантів, яким було відмов-
лено в наданні притулку. Торік понад 
80 тисяч осіб, яким було відмовлено у 
наданні притулку, депортували до країн 
походження.

У МАЛАЙЗІЇ УБИЛИ БРАТА 
ДИКТАТОРА
Брата північнокорейського диктатора 
Кім Чен Ина убили в Малайзії. У скоєнні 
злочину звинувачують двох жінок, одна 
з них нібито накинула йому на голову 
хустку з невідомою рідиною. За при-
пущенням, на тканині була отрута те-
тродотоксин, яка міститься у нутрощах 
японської риби фугу. Відомо, що стосун-
ки з братом-диктатором у Ина були на-
пружені.

У США ПОМЕР 
ПРЕДСТАВНИК РОСІЇ В ООН
Постійний представник Росії в ООН Віта-
лій Чуркін помер 20 лютого у Нью-Йорку, 
за день до свого 65-го дня народження. 
У дипломата стався серцевий напад, по-
відомили в МЗС РФ. Чуркін, який із 2006 
року представляв Росію в ООН, став од-
ним із символів російської брехні щодо 
подій в Україні.

ГЛАВУ SAMSUNG 
АРЕШТУВАЛИ
Суд Сеула видав ордер на арешт фак-
тичного глави корпорації Samsung 
Electronics Лі Чже Єна. Його звинувачу-
ють у хабарництві. При цьому справа 
пов’язана з корупційним скандалом 
нав коло президента Південної Кореї 
Пак Кин Хе, повідомляє Телеканал но-
вин «24».

У ПІВДЕННОМУ СУДАНІ – 
ГОЛОД
В окремих частинах Південного Суда-
ну оголосили голод. За даними ВВС, це 
сталося вперше у світі за останні шість 
років. Уряд і ООН заявили, що 100 тисяч 
людей зіткнулися з голодуванням, а ще 
понад мільйон опинилися на його межі. 
Причинами голоду називають грома-
дянську війну та економічний колапс. 
Також є застереження щодо голоду в 
Ємені, Сомалі та Північній Нігерії, проте 
в Південному Судані його вперше ви-
знали офіційно.

світова хроніка зашаруділи У ЛІСОВИКІВ – ОБШУКИ 
Із самого ранку 

20 лютого приміщення 
Волинського обласного 

управління лісового 
та мисливського 
господарства було 
заблоковано. Там 
працювали небагатослівні 
поліцейські, які 
проводили обшук. 
Що саме сподівалися 
знайти, правоохоронці  
не зізнавалися, сказали 
лише, що тривають 
слідчі дії.  

Сам головний лісівник Волині 
Олександр Кватирко зауважив 
журналістам, що його колегам 
«заважали працювати». Повідо-
мив, що правоохоронці вилу-
чали комп’ютери та документи 
щодо питання військових лісів 
у Ковельському районі. З його 
слів, у кабінетах співробітників 
працювали слідчі прокуратури 
та управління захисту економіки 
в області.

Виявилося, що вони опра-
цьовували матеріали в рамках 

кримінального провадження, 
порушеного за фактом начебто 
незаконного використання ДП 
«Ковельське ЛГ» земельних ді-
лянок, які нібито належать до 
території військового полігону в 
Поворську. Документи вивозили 
автомобілями від «чорного» вхо-
ду приміщення. 

Останнім часом персона 
Олександра Кватирка засвітила-
ся одразу в кількох скандалах. 
Так, на початку лютого лісівників 
з різних куточків Волині на мітинг 
під стіни Волиньради привез-
ли шкільними автобусами. Тоді 
організатори акції наголосили, 
що обурені зверненням облра-

ди щодо можливого звільнення 
їхнього керівника Олександра 
Кватирка. Утім самі ж учасники ак-
ції зізналися, що їм дали вказівку 
приїхати та заборонили вислов-
лювати свою позицію.

А кількома тижнями раніше пе-
ред приїздом головного лісівника 
Волині Олександра Кватирка на 
Водохреще на озеро Світязь зріза-
ли 160 сосен. Молоденькими дере-
вами прикрасили доріжку до опо-
лонки, підготовлену для купання.

Невтішну статистику наводить 
і управління західного офісу Держ-
аудитслужби у Волинській області. 
За результатами перевірок Во-
линського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства виявили порушень на 
19 мільйонів 10 тисяч гривень. 

А днями у прес-службі поліції 
області повідомили про виявлені 
незаконні порубки на території 
національного природного парку 
в Ківерцівському районі, а також 
причетність до цього посадовців 
лісгоспу. Сума збитків – понад 
мільйон гривень.

Мовчазні поліцейські вилучали документи 
в рамках кримінального провадження

volynnew
s.com

пішла масть НАКРИЛИ ДЕСЯТОК КАЗИНО 
Луцьк 

За добу в Луцьку викрили 
10 закладів відпочинку, 
в яких надавали послуги 
з незаконного грального 
бізнесу. Операцію провели 
працівники Луцького відділу 
поліції спільно із працівниками 
Управління захисту економіки 
у Волинській області за 
процесуального керівництва 
прокуратури. 

Обшуки відбулися у закла-
дах, які під виглядом інтерак-
тивних клубів надавали гральні 
послуги шляхом доступу через 
інтернет до віртуальних казино. 
Обов’язковою умовою була спла-
та гравцем готівки безпосеред-
ньо адміністратору закладу.

У результаті обшуків праців-
ники поліції виявили та вилучили 

оргтехніку й майже 50 тисяч гри-
вень. 

Лише за останні три місяці 
в обласному центрі працівники 
поліції обшукали 27 гральних за-
кладів. Правоохоронці вилучили 
низку комп’ютерної техніки, проте 
так нікого й не покарали за органі-
зацію грального бізнесу. Началь-
ник Луцького відділу поліції Олег 
Кічук повідомив, що протягом 
грудня 2016-го – лютого 2017 ро-
ків правоохоронці вилучили 195 
системних блоків, 187 моніторів, 
телевізори, карти пам’яті.

Частину техніки вже оглянули 
експерти, ще на частину чекають 
висновків. Щоправда, навіть якщо 
спеціалісти і з’ясують, що на цій 
техніці було встановлено граль-
не обладнання, це ще не доказ 
того, що власники організовували 

гральний бізнес та отримували 
нелегальний прибуток. Розшука-
ти організаторів теж складно. Зі 
слів Олега Кічука, після обшуків 
гральні заклади відкриваються в 

нових місцях уже за кілька днів.
Крім того, є випадки, коли 

власники вилученого майна че-
рез суд домагаються його повер-
нення.

vl.npu.gov.ua

перспектива

ЗАЛІЗНИЦЕЮ ДО ПОЛЬЩІ: 
ГОТУЮТЬ НОВИЙ МАРШРУТ 

Ковель 

«Укрзалізниця» планує сформувати ще 
один прямий маршрут, що з’єднуватиме 
Польщу з Волинню. Нині розглядають два 
варіанти сполучення: Ковель-Хелм-Люблін 
або Ковель-Дорогуськ. 

Перша пропозиція йде від української сто-
рони. Зупинка у Хелмі як транзитній точці по-
трібна, адже з цього міста їде близько 12 потягів 
не лише до Польщі, але й до інших країн та міст 
Європи. Однак поляки наполягають на варіанті 
доїзду до Дорогуська, де пасажири зможуть пе-
ресісти на поїзди, які сполучають чимало міст 
Польщі.

Начальник управління розвитку, інвести-
цій та європейської інтеграції облдержадміні-
страції Юрій Кресак зазначив, що в результаті 
перемовин між українською та польською сто-
ронами стало відомо, що для впровадження 
маршруту українській стороні потрібно буде 
придбати двовагонний рейковий автобус на 
180 місць. Обійдеться він не менш ніж у п’ять 
мільйонів євро.

Наразі учасники проекту не називають точ-
ної дати запуску маршруту, проте орієнтуються 
на літо 2017 року. Деталі впровадження проекту 
стануть відомі під час другого круглого столу між 
українськими та польськими спеціалістами.

ua.korrespondent.net

трагедія 

ЗАГИНУВ У ВОГНІ
Камінь-Каширський 
район 

Волинські 
рятувальники лише 
15 лютого ліквідували 
п’ять пожеж, одна 
з них мала трагічні 
наслідки, повідомляє 
прес-служба ДСНС у 
Волинській області.

У селі Гута-Бо ро-
венська Камінь-Ка-
ширсь кого району 
спа  лах нув дерев’яний 

житловий будинок. По-
жежу вдалося прибор-
кати співробітникам 
Державної пожежно-
рятувальної частини 
№8 та місцевої пожеж-
ної команди села Піща-
не. На місці займання 
виявили тіло чоловіка 
1967 року народжен-
ня. Імовірна причина 
пожежі – необережне 
поводження з вогнем 
власника оселі.

доведеться потіснитися

ВХІД У 
ТРОЛЕЙБУСАХ – 
ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНІ 
ДВЕРІ

Луцьк

Лучанам варто готуватися до 
певних незручностей у міському 
громадському транспорті. 

Зокрема, вхід і вихід у тролейбусах 
буде лише через передні двері. Про це 
під час телепередачі «Відкрите місто» на 
телеканалі «Нова Волинь» 15 лютого за-
явила секретар міськради Юлія Вусенко. 
Вона нагадала, що до кінця березня всі 

тролейбуси міста оснастять валідаторами, 
тож у міськраді знатимуть реальний облік 
пасажирів. «Це практика європейська, цьо-
го вимагатиме стандарт. Доведеться нам 
перелаштуватися», – повідомила вона.

О
ксана Тарнавська

Правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень

Новий потяг планують на літо
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ПІДКОНТРОЛЬНА 
ПОРОШЕНКУ ФІРМА 
БОРГУЄ БАНКУ
«Автотранспортне підприємство-2240» 
відмовляється повертати кредит у 6 млн 
дол. неплатоспроможному банку «Київ-
ська Русь», повідомляє «Слідство.Інфо». 
Вкладники фінустанови домагаються 
відновлення роботи банку і виплат сво-
їх депозитів.

БЛОКУВАННЯ САЙТІВ 
ХОЧУТЬ УЗАКОНИТИ
Президент Петро Порошенко доручив 
уряду розробити законопроекти, які пе-
редбачатимуть блокування інформацій-
них ресурсів операторами та провайде-
рами телекомунікацій за рішенням суду. 
Нововведення зобов’яжуть провайде-
рів зберігати дані користувачів до трьох 
років, пишуть «Українські Новини».

У РОСІЇ ВИЗНАЛИ 
«ПАСПОРТИ» БОЙОВИКІВ
Росія визнала дійсними документи, що 
посвідчують особу, видані владами так 
званих ДНР і ЛНР. В указі, який підписав 
Володимир Путін, стверджується, що ці 
«паспорти» визнають нібито тимчасово, 
до врегулювання ситуації на Донбасі. На 
підставі цих псевдодокументів дозволя-
ється і в’їзд до Росії. Водночас Білорусь 
відмовилася визнавати «паспорти» те-
рористів, засудили такі дії і уряд Німеч-
чини та МЗС Франції.

ГОНТАРЕВІЙ СВІТИТЬ 
КРИМІНАЛ
Прокурор Генпрокуратури Владислав 
Куценко передав колегам документи 
про злочинну діяльність голови Нац-
банку Валерії Гонтаревої. Її підозрюють 
в організації злочинних схем з пред-
ставниками Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб, передає espreso.tv.

ЄДИНУ УКРАЇНСЬКУ 
КНИГОЗБІРНЮ МОСКВИ 
ЗАКРИЮТЬ
Московську бібліотеку української лі-
тератури закриють вже у березні, пові-
домляє «Лівий берег», посилаючись на 
лист колективу бібліотеки до читачів. 
Заклад заснували з ініціативи україн-
ської громади Москви.

СААКАШВІЛІ ЗДРУЖИВСЯ 
ІЗ САДОВИМ
Очільник «Руху Нових Сил» Міхеіл Саа-
кашвілі заявив, що вже домовився про 
об’єднання з мером Львова, лідером 
партії «Самопоміч» Андрієм Садовим. А 
також зазначив, що буде співпрацювати 
з «Громадянською позицією» Анатолія 
Гриценка, повідомляє канал «112».

ПОДАТКІВЦІ ПЕРЕВІРЯТЬ 
ЕКС-ЄДИНЩИКІВ
Державна фіскальна служба планує пе-
ревірити всіх фізичних осіб-підприємців, 
які закрилися у грудні-січні після вне-
сення змін до законодавства щодо спла-
ти єдиного податку, повідомив глава 
ДФС Роман Насіров.

САВЧЕНКО НЕ ХОЧЕ 
НЕДОТОРКАННОСТІ
Народний депутат України Надія Сав-
ченко написала заяву про відмову від 
депутатської недоторканності. Експер-
ти називають такі дії популізмом, пише 
«Реал». Депутатська недоторканність 
прописана у законах і знімається під час 
розгляду конкретної справи, де фігурує 
депутат.

ДОНБАС – НАЙБІЛЬШИЙ 
ІМПОРТЕР М’ЯСА З РОСІЇ
На Україну припадає майже 30% всього 
російського експорту м’яса і пива. Як 
пишуть «Ведомости»,  за минулий рік 
експорт пива в Україні збільшився в 1,5 
раза – до 38,46 млн декалітрів. Також в 
2016 році Росія експортувала в Україну 
47 893 тонни м’яса. Це при тому, що в 
кінці 2015 року Україна ввела стосовно 
Росії продуктове ембарго.

українська хронікапопалися

недовго мотузці витися

ВИКРИЛИ БАНДУ, ЯКА 
ЗАРОБЛЯЛА НА КРАДЕНИХ АВТО

СЕРІЙНИЙ ДОМУШНИК ПОПАВСЯ 

догрався 

ПОЛІСЬКИЙ ОСТАП БЕНДЕР 
МОЖЕ СІСТИ НА 12 РОКІВ

Герої не вмирають

ДО НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ ПОЛЕТІВ ЩЕ 
ОДИН СОЛДАТ  

колаж
 ВН

Авдіївка, Луцьк  

У бою під Авдіївкою 19 лютого 
загинув командир зенітно-ракетного 
взводу 1-го механізованого 
батальйону 72-ї ОМБР Максим 
Гринчишин. Волинь сумує та схиляє 
голови перед Героєм.

Прощання із Максимом відбуло-
ся 21 лютого у нижньому храмі Свято-
Троїцького кафедрального собору. Відспі-
вували Героя 22 лютого у верхньому храмі 
собору, по тому на Театральному майдані 
відбулася громадянська панахида. Похо-
вали Героя на цвинтарі у селі Гаразджа. 
Цього дня в місті було оголошено жалобу. 

«Я не можу повірити. Не хочу. Відчут-
тя, ніби це якась паралельна реальність, 
як я сплю і бачу жахіття, де на своїй землі 
гине мій брат, мої друзі дитинства, мої зем-
ляки», – написала його сестра Надія На-
вроцька. 

«Волинські Новини» висловлюють 
співчуття рідним та близьким Максима. 

Любомль 

27-річний житель Любомля за свою 
шахрайську витівку постане перед 
судом. У лютому 2015 року молодик у 
Ковелі, втершись у довіру до власника 
автомобіля Toyota Camry й заявивши про 
свій намір придбати авто, виплачуючи 
його вартість рівними частинами 
упродовж кількох місяців, віддав 
чоловікові дві тисячі доларів США, забрав 
транспортний засіб та документи на 
нього. А згодом – перепродав автівку 
іншому громадянину, повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Нотаріус незаконно посвідчив довіреність 
на право користуватися та розпоряджатися 

автомобілем за відсутності власника. Підпи-
си від його імені поставила інша особа, авто 
було перереєстровано на нового господаря. 
Законному ж власнику транспортного засобу 
завдано матеріальної шкоди на понад 388 ти-
сяч гривень.

Окрім того, в грудні минулого року сприт-
ник «позичив» у знайомої працівниці готелю в 
Ковелі її мобільний телефон, нібито щоб поте-
лефонувати дружині, проте не повернув його, 
а здав у ломбард.

Чоловіка звинувачують у шахрайстві та 
незаконному заволодінні автомобілем. У разі 
доведення вини йому загрожує до 12 років 
позбавлення волі.

 

голос народу

ВОЛИНЯНИ – ЗА ТОРГОВЕЛЬНУ БЛОКАДУ

facebook.com
/m

aksym
.hrynchyshyn

Луцьк 

Серійного злодія, який скоїв понад 30 
квартирних крадіжок у Луцьку, затримали 
працівники Національної поліції у Волинській 
області спільно з представниками «Варти 
порядку», інформують у прес-службі 
громадського формування.

Чоловіка тривалий час розшукували пра-
воохоронці за скоєння квартирних крадіжок. 
Спіймали зловмисника на гарячому після 
того, як він обчистив одне із помешкань. 
Окрім цього, правоохоронці продовжують 
перевіряти зловмисника на причетність до 
скоєння інших злочинів. Злодій викрадав із 
квартир ювелірні вироби, валюту, гроші, фо-
тоапарати, мобільні телефони та ноутбуки. 

Крадені речі швидко «пускав у діло». До сло-
ва, чоловік і раніше мав проблеми з законом. 
За фактом скоєння крадіжок проти зловмис-
ника відкрито кримінальне провадження за 
ознаками частини 3 статті 185 КК України. 

vl.npu.gov.ua

Київ

П’ятитисячний мітинг на 
підтримку економічної блокади 
тимчасово окупованих районів 
Донбасу відбувся 21 лютого 
поблизу Верховної Ради. Акцію 
ініціювали представники 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». До неї 
приєдналися члени партії 
з різних куточків України, 
волонтери, ветерани АТО, 
матері полонених українських 
військових, народні депутати. 

Голова Волинського УКРОПу, 
голова фракції «УКРОП» у Волин-
ській облраді Вячеслав Рубльов 
під час мітингу наголосив, що до-
поки в Україні будуть такі міністри 
енергетики і вугільної промисло-
вості, як Ігор Насалик, який під-
тримує торгівлю з окупованими 
територіями, доти українці зустрі-

чатимуть з війни загиблих бійців. 
«Ми мусимо все зробити, щоб 

очистити владу від цих людей, які 
за наш із вами рахунок напов-
нюють свої кишені і забирають 
у нас патріотів. Це злочин проти 
народу, коли шахти на Волині та 
Львівщині закривають і купують 
вугілля у терористів», – переко-
наний Вячеслав Рубльов.

Учасники мітингу наполяга-
ли на якнайшвидшому ухваленні 
законопроекту про статус оку-
пованих територій, що покладе 
край економічним взаєминам 
Києва з окупантами. Крім того,  
вимагали невідкладно внести 
до порядку денного парламенту 
та розглянути проект постанови 
про створення Тимчасової слід-
чої комісії, яка перевірить закон-
ність видачі дозволів на торгів-

лю України з непідконт рольними 
районами Донецької та Луган-
ської областей. За словами голо-
ви політради УКРОПу, народного 
де путата Тараса Батенка, за три 
роки конфлікту було видано по-
над 97 тисяч дозволів на торго-

вельні операції з окупантами. 
Заплановано, що обидва до-

кументи можуть внести до поряд-
ку денного засідання Верховної 
Ради вже цього тижня. Якщо ні, в 
УКРОПі не відкидають блокуван-
ня трибуни парламенту.

volynnew
s.com

Волинські активісти на мітингу 
під стінами Верховної Ради

Спритник скоїв понад 30 крадіжок

Україна 

Служба безпеки 
України спільно 
з прокуратурою 

та поліцією викрили 
масштабну схему 
незаконної легалізації 
автотранспорту в 
Україні. Правоохоронці 
знешкодили злочинну 
групу, яка щомісяця 
реєструвала від 100 до 
150 крадених авто на 
території 11 областей, 
серед яких – Волинська.

Як ідеться на сайті Нацполіції 
України, у підпільних майстернях 
виготовляли фальшиві документи 
на викрадені автомобілі, номерні 
знаки, «перебивали» номери на 
агрегатах авто, робили технічні 
паспорти.

Члени групи здійснювали 
несанкціоноване втручання в 
роботу офіційних електронно-
обчислювальних машин, таким 

чином отримуючи інформацію 
про зареєстровані в Україні тран-
спортні засоби. Пізніше вкрадену 
інформацію використовували 
для виготовлення підроблених 
свідоцтв про реєстрацію тран-
спортних засобів.

«Ми провели 62 обшуки в 11 

областях, у тому числі й на Воли-
ні», – зазначив очільник Націо-
нальної поліції України Сергій 
Князєв.

Під час обшуків право-
охоронці виявили і вилучили 55 
автомобілів-«двійників» з підро-
бленими документами про їх ре-

єстрацію, бланкову продукцію, но-
мерні знаки, документи, ключі від 
викрадених машин, обладнання 
для «перебивання» номерів тощо.

Правоохоронці встановили, 
що учасники угруповання нада-
вали «послуги» з легалізації вве-
зених з-за кордону та викрадених 
автомобілів. Оперативники Управ-
ління СБУ в Одеській області за-
документували, що зловмисники 
діяли у Київській, Дніпропетров-
ській, Львівській, Волинській, Рів-
ненській, Запорізькій, Луганській, 
Одеській та Полтавській областях.

Підпільні майстерні ділки 
організували в приватних будин-
ках. На замовлення клієнтів вони 
виготовляли свідоцтва про ре-
єстрацію транспортних засобів, 
водійські посвідчення, номерні 
знаки та довіреності, що дозволя-
ло власникам авто ухилятися від 
сплати податків.

npu.gov.ua

Речові докази – промовисті
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принципове протистояння

  Дарина ГОГОДЗА
Київ, Луцьк БІЗНЕС НА КРОВІ:

Акції протесту щодо 
блокади торгівлі з 
районами Донбасу, 

контрольованими 
сепаратистами, 
набувають усе більшого 
масштабу. Точкою 
кипіння став протест, 
що відбувся 19 лютого в 
Києві. Мітингувальники 
намагалися встановити 
біля Адміністрації 
Президента намет. Однак 
у ході акції відбулися 
сутички з поліцією, п’ятьох 
учасників затримали, 
ще принаймні десятеро 
мітингувальників отримали 
поранення. Окрім цього, 
серйозну травму дістав 
поліцейський.

Головні вимоги учасників бло-
кади – ухвалення закону, який за-
боронив би рух товарів через лінію 
фронту. Ініціатори протесту ствер-
джують, що торгівля з окупованими 
районами полегшує Росії фінансу-
вання сепаратистів.

Натомість в уряді блокаду не 
підтримують, лякаючи, що це при-
зведе до енергетичного колапсу. 
Хоча ще не так давно ті політики 
виступали за припинення будь-
яких економічних відносин із бойо-
виками. Це наводить на думку, що 
торгівля вигідна не так для забезпе-
чення стабільності, як для втілення 
прихованих економічних та полі-
тичних мотивів.

Нагадаємо, близько місяця три-
вають активні дії щодо блокування 
торгівлі. Колишній в.о. начштабу ба-
тальйону «Айдар» Валентин Лихо-
літ пообіцяв не пропускати метал, 
вугілля, деревину та промислові 
партії алкоголю і сигарет. Тож вій-
ськові, громадськість почали бло-
кувати залізничні та автонапрямки 
з Донбасу.

не єдиний коксохім в Україні. Ахме-
тов захотів би – купував би сирови-
ну на світовому ринку», – пояснила 
Кошарна.

Так, два роки тому позиція 
урядовців була кардинально про-
тилежною. «Припинити годувати 
бойовиків», – категорично наголо-
шував у своїх виступах та інтерв’ю 
в 2015 році тодішній голова пре-
зидентської фракції Юрій Луценко. 
Політик вважав, що блокада вкрай 
потрібна, що це допоможе побо-
роти корупцію і контрабанду. Такої 
ж думки в недалекому 2015-му був 
і глава держави Петро Порошен-
ко, аналізує видання «Время ново-
стей».

Натомість підтримав блокаду 
секретар Ради національної без-
пеки та оборони (РНБО) Олександр 
Турчинов, який вважає, що потрібно 
перекрити весь вантажопотік через 
лінію розмежування на Донбасі.

«Якщо ми хочемо прискорити 
процес звільнення своїх територій, 
потрібно вибирати радикальний 
варіант», – цитує Турчинова liga.net. 
Однак, за його словами, проти еко-
номічної блокади виступає Захід.

ВОЛИНСЬКИЙ МОТИВ
Позиція найвищого представ-

ницького органу краю – Волин-
ської обласної ради – підтримка 
блокади. 2 лютого депутати звер-
нулися до Верховної Ради, Прези-
дента та Кабміну щодо підтримки 
торговельної блокади з тимчасово 
окупованими територіями Доне-
цької та Луганської областей. Про-
ект звернення від імені депутатів 
вніс голова Волинської облради, 

комуналка

  Ірина ДУДЕЙКО 
Луцьк

НЕ ВШИР, АЛЕ ШИРШЕ: ЯК ЗАДУМАЛИ 
РЕМОНТУВАТИ МІСЬКУ АРТЕРІЮ 

Частину проспекту Волі – 
від перетину з вулицею 

Шопена до перетину 
з вулицею Чехова – 
ремонтуватимуть у Луцьку 
2017 року. Роботи вже 
частково почали торік з 
облаштування тротуарів. 

Нині триває розгляд пропозиції 
щодо реконструкції однієї з голов-
них артерій міста. Під час круглого 
столу, що відбувся на початку лю-
того, повідомили про головні ню-
анси, пов’язані з довгоочікуваним 
ремонтом. 

На ділянці планують не лише 
замінити дорожнє покриття, а й 
нову організацію транспортного 
руху, зупинок громадського тран-
спорту, заміну мереж. Передбачали 
винесення усіх комунікацій. Як по-
яснював проектант, дорожній одяг 
втратив міцність, підземні мережі 
заіржавіли, безпеки руху немає, на 
вулиці спостерігають сильну зага-
зованість та постійні затори. 

Директор проектного інститу-
ту «Луцьккомундорпроект» Олек-
сандр Остапук зазначив, що про-
спект Волі – це магістральна вулиця, 
яку проект передбачає довести до 
ширини 12 метрів.  Однак віце-мер 
Луцька Тарас Яковлев зауважив, що 
поки вирішили залишити ширину 
проїжджої частини в чинних межах. 
А розв’язувати проблему парковок 

будуть за рахунок використання 
технічної смуги протяжністю 970 
метрів. При цьому зносити бордюр 
не планують. 

Як пояснив директор департа-
менту житлово-комунального гос-
подарства Юрій Крась, дорожники 
будуть піднімати рівень асфальту 
до рівня тротуару, аби автівки не 
паркували на проїжджій частині, 
як зараз, а заїжджали на тротуар. 
У зв’язку з цим деякі з дерев до-
ведеться зносити. Які – визначить 
спеціальна комісія, що перевіряти-
ме насадження на цій ділянці. Нині 
поки невідомо, чи буде парковка 
на проспекті платною, таке рішення 
залежить від волі депутатів міської 
ради. Також заплановано облашту-
вання на проспекті велодоріжок. 

У зв’язку з роботами, уникнути 
перекриття відрізка від вулиці Шо-
пена до вулиці Чехова не вдасться. 
Для безпеки жителів розглядають 
варіант перенесення парковок на 
вулицю Глушець або обмеження 
руху транспорту проспектом у го-
дини пік. 

До слова, на згаданій ділянці 
планують оптимізувати кількість 
зупинок громадського транспорту. 
Оскільки з ідеєю розширювати про-
спект не поспішають, то планують 
облаштувати заїзні кишені на місці 
кожної зупинки. Зробити такі для 
тролейбусів – завдання проблема-
тичне, тож, імовірно, доведеться 
скоротити кількість зупинок. Одна-
че обіцяють дотримати пішохідну 
доступність у 200 метрів – наразі 

відстань між зупинками становить 
лише 50 метрів. Деякі з зупинок, що 
їх переноситимуть, перекриють ви-
їзди на проспект з частини дворів 
будинків. 

Поблизу торгового центру 
«Гранд Волинь» спробують розши-
рити частину дороги, аби покра-
щити з’їзд до вулиці Глушець. А біля 
педколеджу планують заборонити 
парковки та поставити бордюри. Та-
кож розглядають варіант організації 
двостороннього руху на Тещиному 
язику. Після обговорення протягом 
місяця проектний інститут має зро-
бити відповідні напрацювання. За 
місяць-півтора буде готовим проект, 
за яким і здійснюватимуть роботи. 
За сприятливих погодних умов ніщо 
не заважатиме якнайшвидше про-

довжувати ремонт тротуарів. Дирек-
тор КП «Луцьксвітло» Іван Кубіцький 
зазначив, що передбачається дві 
лінії освітлення проспекту Волі за 
зразком проспекту Соборності.

Тарас Яковлев зауважив, що за-
кінчити реконструкцію планують 
цього року – якщо в міському бюдже-
ті будуть кошти і їх спрямують на зга-
дану ділянку, будівельник впораєть-
ся з ремонтом. Роботи виконуватиме  
«Луцькавтодор», який виграв тендер. 
Саме це підприємство планує цього 
року завершити також ремонт тро-
туарів на відрізку від вулиці Шопена 
до Чехова, розпочатий торік. Попе-
редня вартість робіт – 9 мільйонів 
гривень. Проте остаточну вартість 
проекту визначать, коли узгодять усі 
побажання та зауваження. 

Свого часу проспект Волі планували розширювати. 
Однак ці роботи надто вартісні. Яким буде 
остаточний проект – стане відомо незабаром.

ПОЗИЦІЯ ХАМЕЛЕОНА
У центральних органах влади 

торговельну блокаду прямо або 
ж опосередковано не підтриму-
ють, висловлюється проти і про-
президентська партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність». Поши-
рюється думка, що у зв’язку з при-
пиненням постачання антрацитової 
групи вугілля з тимчасово неконт-
рольованої території України семи 
областям загрожує енергетичний 
колапс.

На підкріплення слів уряд за-
провадив надзвичайні заходи 
в енергетичній сфері. Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман по-
відомив, що блокування вугілля на 
Донбасі може спричинити віялові 
відключення електроенергії по всій 
країні. Цікаво, що поділяє таку по-
зицію й лідер «Українського вибо-
ру», кум Володимира Путіна Віктор 
Медведчук. Він не лише закликає 

припинити блокаду, а й покарати 
винних.

Водночас про те, що уряд необ-
ґрунтовано залякує та вводить в 
оману українців, готуючи їх до сило-
вої деблокації на Донбасі, заявила 
експерт з питань енергетики Ольга 
Кошарна, повідомляє «Гордон». На 
її думку, на уряд чинить тиск влас-
ник ДТЕК (найбільша приватна 
вертикально-інтегрована енерге-
тична компанія України, – ВН) Рінат 
Ахметов.

«Наш уряд просто залякує на-
селення із застосуванням у тому 
числі й нечистоплотних методів. 
Напевно, є якісь політичні домов-
леності з тим же Ахметовим та ін-
шими олігархами. Думаю, зараз він 
шантажує уряд, щоб зняли блокаду. 
Кажуть, Алчевський комбінат зу-
пинився, він належить російській 
компанії. Але це не наша проблема. 
Авдіївський коксохім зупинився, це 

Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик
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ГОЛОВА ОДА ПІДТРИМУЄ 
ТОРГІВЛЮ З АГРЕСОРОМ

член президії політради УКРОПу 
Ігор Палиця. Він наголосив, що не 
йдеться про гуманітарні вантажі, 
адже на тих територіях перебува-
ють громадяни України. Окрім цьо-
го, з подібним зверненням плану-
ють виступити й депутати Луцької 
міської ради. 

Натомість не колег, а Президен-
та підтримує його підлеглий і давній 
товариш по бізнесу – голова Волин-
ської облдержадміністрації Володи-
мир Гунчик (він очолював автомо-
більний завод, співвласником якого 
став Порошенко, – ВН). Він апелює, 
що торговельна блокада з тимчасо-
во окупованими територіями Доне-
цької та Луганської областей шко-
дить тим підприємствам, які на цій 
території працюють. Такі слова обу-
рили представників громадського 
сектору, які підтримують блокаду. 

«Зараз, коли нас зомбують за-
головками «Блокада торгівлі – це 
зло!», а «Торгівля з сепарами – це 
супер!», Володимир Гунчик став не 
на бік волинян, не на бік депутатів 
облради, а на бік свого патрона 
Петра Порошенка. Він виступив 
із публічною заявою, де засудив 
активістів на блокадних редутах 
і сам факт блокування торгівлі. І 
тут у мене запитання до волинян, 
чи потрібен нам такий «слуга госу-
дарев»?.. Чи потрібен нам взагалі 
«смотрящий» з Банкової?» – ви-
словився щодо цього громадський 
діяч Ігор Алєксєєв.

*** 
Неоднозначна позиція Києва 

щодо торгівлі породжує низку за-
питань. Що змушує політиків, які 
ще вчора мали позицію блокади, 
підтримувати протилежні погля-
ди? Чи може країна, яка воює, мати 
економічні контакти з ворогом? Та, 
зрештою, головне запитання – хто 
насправді виграє, доки тривають 
воєнні дії?..



Вічність людського розвитку насправді означає лише мить. Революціонери справедливо оголошують усе 
минуле до великого перевороту позбавленим влади і нікчемним, бо застій таким і є. Франц Кафка www.volynnews.com
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під пресом ПРОТИ ВОЛИНЯН!  Іван САВИЧ
    Луцьк

Щойно комунальне 
підприємство 
«Волиньприродресурс» 

отримало дозволи на 
видобуток бурштину, аби 
створювати робочі місця, 
заробляти кошти для розвитку 
області, очільник Волинської 
облдержадміністрації 
Володимир Гунчик (або ж 
хтось його вустами) заявив: 
«керувати» на Волині має 
держпідприємство. І не біда, 
що у сусідній Рівненській 
області аналогічне 
держпідприємство ледве не 
банкрут, офіційно видобуває 
лише до тонни корисної 
копалини на рік, ліси вкриті 
«кратерами», а новини 
рясніють повідомленнями про 
кримінальні розбірки. Головне – 
не суперечити волі Києва. 

КП «Волиньприродресурс», отримавши 
дозволи на видобуток бурштину, створило 
прецедент в Україні, показавши, що чинного 
законодавства достатньо, аби легалізувати 
видобуток. Керуючись законом «Про надра» 
та постановою Кабміну «Про затвердження 
Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами», комунальне підпри-
ємство стало першим в Україні, яке отримало 
можливість залучити в бюджет області сотні 
мільйонів гривень.

Проте, виявилося, є особи, зацікавлені в 
тому, аби видобуток не перейшов у законне 
русло із матеріальною вигодою для громади. 
Бо щойно КП отримало дозволи, почалися 
обшуки та кримінальні справи проти тих, хто 
видавав дозволи відповідно до чинного зако-
нодавства. 

Так, 15 лютого до будівлі Волинської об-
ласної ради для обшуку прибули кількадесят 
силовиків з автоматами. Серед них – бійці 
спецпідрозділу КОРД, працівники Генпроку-
ратури та місцеві силовики. З власних джерел 
стало відомо, що візит відбувся з подачі Воло-
димира Гунчика. Як з’ясувалося згодом, авто-
матники у броні обшукали й оселі директора 
КП «Волиньприродресурс» Василя Столяра та 
його заступника Веніаміна Туза.

Тоді ж голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця заявив, що такі дії вигідні тим, хто 
покриває нелегальний видобуток бурштину, і 
не лише на Волині.

ПАРАДОКС «КРИМІНАЛУ»: 
НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУКЦІОН

Обшуки санкціонував Печерський район-
ний суд Києва за клопотанням слідчого Ген-
прокуратури Департаменту з розслідування 
особливо важливих справ у сфері економіки 
О. Пахолюка.

В ухвалі про обшук ідеться: підставою для 
кримінальної справи проти працівника Дер-
жавної служби геології та надр України є те, 
що він видав дозволи на видобуток бурштину 
«Волиньприродресурсу» в обхід аукціону, як 
цього вимагає пункт 8 постанови 615 Кабміну 
щодо надання спецдозволів на користування 
надрами.

Але вочевидь прокурор не дочитав по-
станову до кінця. Адже у ній вказано, що аук-
ціон не є обов’язковою умовою отримання 
дозволів. Зокрема, відповідно до підпункту 
1 пункту 8 цієї постанови, якщо заявник за 
власні кошти здійснив геологічне вивчення 
ділянки надр та підрахунок запасів корисних 
копалин, який затверджено Держкомісією із 
запасів корисних копалин, дозвіл надається 
без проведення аукціону. Цим шляхом і пішов 
«Волиньприродресурс», вказавши це в заяві 
на отримання спецдозволу.

Цікаво, що, відповідно до цієї процедури, 
аналогічні дозволи отримали й на інші корис-
ні копалини. Проте Генпрокуратуру зацікави-
ли лише документи на бурштин. 

ОБШУК ЧИ КРАДІЖКА?
Ухвалу про обшук виніс суддя Печер-

ського районного суду міста Києва Олег Бі-
лоцерківець, за яким тягнеться цілий шлейф 

більші, ніж на Волині, а обсяги незаконного 
видобутку в десятки разів перевищують во-
линські.

Законна і дієва альтернатива, яку запро-
понували депутати Волиньради у вигляді 
комунального підприємства, виявилася не 
всім до смаку. Володимир Гунчик наполягає 
на тому, аби надати монополію на видобуток 
бурштину держпідприємствам, які вже «пока-
зали» в сусідній області, на що вони здатні.

Постанову Кабміну про рекультивацію, 
яку презентували днями, очільник Волин-
ської ОДА вважає панацеєю та варіантом 
розв’язання бурштинового питання на Воли-
ні. При цьому посадовець забуває, що поста-
нова має меншу юридичну силу за закон «Про 
надра», відповідно до якого КП «Волиньпри-
родресурс» дозволили видобувати корисну 
копалину.

Відкритим залишається лише питання про 
те, чи з власної ініціативи, чи за вказівкою зго-
ри очільник Волинської ОДА так уперто йде 
проти волинян, позбавляючи область шансу 
отримати сотні мільйонів гривень інвестицій 
на розвиток. Адже, зважаючи на провальну 
діяльність держпідприємств на сусідній Рів-
ненщині, перспектива результативності їх ро-
боти на Волині має невтішний вигляд...

«темних» рішень і справ. Зокрема, свого часу 
він розвалив справу про багатомільйонний 
хабар. Зауважимо, суддя надав повнова-
ження під час обшуків вилучати оригінали 
документів. Відповідно, обшуки відбулися в 
Держкомісії із запасів корисних копалин, у 
Держслужбі геології та надр, де вилучили всі 
оригінали документів, карти, протоколи. А 
якби працівникам Генпрокуратури вдалося 
вилучити останні примірники оригіналів, які є 
у «Волиньприрод ресурсу», то невідомо коли 
їх можна було б отримати. Адже звичною є 
практика силовиків вилучати документи так, 
аби компанії чекали повернення по три-п’ять 
років.

Щодо обшуків в облраді, які відбулися 
днями, то десятки озброєних автоматами 
силовиків приїхали лише для того, аби отри-
мати два документи, які у вільному доступі є 
на сайті Волинської облради: рішення сесії та 
комісії.

«СМОТРЯЩІ» ВІД ДЕРЖАВИ
Цікаво, що паралельно з подіями на Во-

лині очільник Волинської ОДА Володимир 
Гунчик разом з губернаторами Рівненської та 
Житомирської областей у Києві презентували 
постанову уряду про пілотний проект щодо 
рекультивації порушених під час незаконно-
го видобутку бурштину земель.

Фактичними виконавцями робіт визна-
чено два підприємства: державне «Бурштин 
України» та дочірнє «Укрбурштин» держав-
ної акціонерної компанії «Українські поліме-
тали».

Як свого часу пояснив заступник дирек-
тора КП «Волиньприродресурс» Веніамін 
Туз, підприємства «Укрбурштин» та «Бурштин 
України» вже намагалися отримати спеціальні 
дозволи на видобуток бурштину на території 
Волинської області, у чому депутати їм відмо-
вили. Бо ж «рекультивація», з його слів, може 
полягати в обмані – насправді може йтися 
про пошук шляхів потрапляння на територію 
Волинської області для видобутку бурштину. 
А найдивніше те, що постанову видано ще 
восени 2016 року, втім презентація відбулася 
лише нині.

Володимир Гунчик заявляв, що до рекуль-
тиваційних робіт залучатимуть створені на 
Волині артілі, а ті, мовляв, отримуватимуть від 
цього прибуток.

Насправді ж, згідно із законодавством, 
будь-яке держпідприємство може залучати 
до виконання робіт треті сторони відповідно 
до встановлених державними будівельними 
нормами цін. Якщо йдеться про земельні ро-
боти, то згадані вище підприємства артілі змо-

жуть залучати лише на субпідряд. Відповідно, 
прибуток отримуватимуть не від видобутку 
бурштину, а лише за земляні роботи.

Жодне держпідприємство не має можли-
вості співпрацювати з третьою стороною на 
власний розсуд. Адже питання співпраці ви-
рішує профільна комісія відповідно до уря-
дової постанови «Про затвердження Поряд-
ку укладення державними підприємствами, 
установами, організаціями, а також господар-
ськими товариствами, у статутному капіталі 
яких частка держави перевищує 50 відсотків, 
договорів про спільну діяльність, договорів 
комісії, доручення та управління майном». 
Щодо її фактичної роботи, то станом на 2017 
рік вона засідала лише кілька разів, не пого-
дивши ДП пропозиції співпраці.

Отож, навіть якщо згадані вище артілі і 
знайдуть у процесі рекультивації бурштин, 
то будуть змушені безоплатно віддати його 
держпідприємству. А отримати за цю роботу 
більше, ніж регламентують державні буді-
вельні норми, неможливо.

Окрім того, Гунчик заявляв, буцімто кому-
нальне підприємство не впорається з робо-
тою над надрами, а регулятором може бути 
лише держпідприємство. І пообіцяв, що в рам-
ках цього пілотного проекту можуть створити 
десятки тисяч робочих місць та заробити на 
рекультивації від 300 до 500 млн грн на рік.

Проте навіть при мінімалці в 3200 гривень 
для робочих таке підприємство буде збитко-
вим, враховуючи, що на самі зарплати потріб-
но буде 600 мільйонів на рік.

Таким чином, сумнівним видається твер-
дження Гунчика, мовляв, держпідприємство 
зможе залучити в область більше коштів від 
своєї діяльності, ніж КП. Принаймні, сусідній 
рівненський досвід не тішить. А власний, волин-
ський, рецепт губернатор чомусь не підтримує. 

Так, якщо з державного підприємства во-
линська казна щонайбільше отримає невели-
кий відсоток відрахувань від зарплати, то «Во-
линьприродресурс» є комунальним, а отже, 
весь прибуток, отриманий у результаті його 
діяльності, залишається в області. Та й схема 
розподілу цих коштів тут більш приваблива: 
половину інвестор сплачує на КП, а воно, сво-
єю чергою, по 25% залишає в бюджеті сіль-
ської і районної рад, де тривав видобуток, а 
половину спрямовує в обласний.

ЗАМІСТЬ P.S.
У схемі роботи, яку пропонує Володимир 

Гунчик, є сумні приклади. Державні підприєм-
ства, які працюють на Рівненщині, на папері є 
збитковими. При тому, що поклади тут значно 

ВОЛОДИМИР ГУНЧИК ВІДСТОЮЄ СХЕМУ ВИДОБУТКУ 
БУРШТИНУ, ЗА ЯКОЮ ГРАБУВАТИМУТЬ ЛЮДЕЙ
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Кілька десятків чоловіків з автоматами прийшли до облради, 
аби вилучити документи, які є у відкритому доступі
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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. 

«Я працювала на підприємстві. 
Мені нарахували заробітну 
плату за минулий місяць, через 
кілька днів звільнилася, мені 

віддали трудову книжку. За місяць з 
підприємства зателефонували та по-
чали казати, що бухгалтер помилково 
нарахував зайві кошти у вигляді премії. 
Стали вимагати, щоб я їх повернула, а 
якщо не зроблю цього, гроші буде «зби-
вати» служба безпеки підприємства. 
Розпорядження з цього приводу немає 
та не було. Минув рівно місяць. Що мені 
робити: повертати кошти чи їх поверта-
тиме винна особа?»

У жодному разі не потрібно повертати 
гроші! Чому це він помилково нарахував 
вам премію за період, за який ви же від-
працювали? Тобто виходить, що при нара-
хуванні та виплаті роботодавець вважав, 
що ви заслуговуєте на премію, а як звіль-
нилися – стверджує протилежне! Нехай 
спробує це довести. Тож рекомендую від-
повісти, що нічого не будете повертати.

З цього приводу є така норма в п. 1 . ч 2 
ст. 127 Кодексу законів про працю України: 
«Відрахування із заробітної плати працівни-
ків для покриття їхньої заборгованості під-
приємству, установі та організації, де вони 
працюють, можуть провадитись за наказом 
(розпорядженням) власника або уповнова-
женого ним органу: 1) для повернення аван-
су, виданого в рахунок заробітної плати; для 
повернення сум, зайво виплачених вна-
слідок лічильних помилок; для погашення 
невитраченого і своєчасно не повернутого 
авансу, виданого на службове відрядження 
або переведення до іншої місцевості; на 
господарські потреби, якщо працівник не 
оскаржує підстав і розміру відрахування». У 
цих випадках власник або уповноважений 
ним орган має право видати наказ (розпо-
рядження) про відрахування не пізніше, 
як через місяць із дня закінчення строку, 
встановленого для повернення авансу, по-
гашення заборгованості, або з дня виплати 
неправильно обчисленої суми.

«При виході на пенсію у 2009 
році (стаж 43 роки) мені було на-
раховано пенсію, еквівалентну 
244 доларам. Тепер, після де-

вальвації гривні на 320%, мені платять 
еквівалент, що менший за 70 доларів. 
Чи правильно чинить держава в цьому 
випадку і як із цим боротися?»

 Я думаю, що неправильно! А бороти-
ся – вимагати перерахунку за наявності на 
те підстав, які слід вивчати в кожному кон-
кретному випадку.

«Успадкувала від батьків май-
новий пай від 6 квітня 2001 року 
(сільськогосподарське підпри-
ємство – ТЗОВ). І ще досі не можу 

отримати гроші від цього товариства за 
пай. Щороку кажуть, що розрахуються. 
Цьогоріч теж обіцяли, але обіцянку не 
виконали. Яким чином можна забрати 
гроші за майнові паї? Чи прив’язана 
гривнева вартість майнового паю до 
курсу долара?»

Гривнева вартість майнового паю не 
прив’язана до курсу долара. А щоб отри-
мати кошти від підприємства за ваш май-
новий пай, слід професіоналу вивчити 
індивідуально вашу ситуацію і вирішити 
питання про звернення в установленому 
порядку, з дотриманням усіх формальнос-
тей, до підприємства, в якому маєте відпо-
відний пай. У разі відмови задовольнити 
таку вашу вимогу слід буде вирішувати 
питання в судовому порядку.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста гордіїв вузол 

  Ольга ПРИХОДЬКО
Фото автора
Маневицький, 
Камінь-Каширський,
Любешівський райони

Подорожчання 
електроенергії 
та енергетичних 

послуг уже вкотре 
зробило українців 
залежними від сусіда 
та від власного 
гаманця. А будівництво 
та підключення 
нових мереж стало 
для громадян не 
лише розкішшю, а 
й тягарем. Адже, за 
новими законодавчими 
стандартами, споживач 
енергетичних послуг 
оплачує і за матеріали, 
і за підключення до 
мереж, і  за користування 
електроенергією. На 
жаль, законодавство 
у цій сфері фактично 
захищає не споживача, 
а монополіста на ринку 
енергетики в особі 
обленерго. 

З наболілими питаннями 
щодо електроенергії громади Ма-
невицького, Камінь-Каширського 
та Любешівського районів звер-
нулися до народного депутата 
від УКРОПу Ірини Констанкевич 
та голови Волинської обласної 
ради Ігоря Палиці. Саме з його 
ініціативи й організували робочу 
нараду в Маневичах за участю 
Ірини Констанкевич та керівни-
цтва «Волиньобленерго».

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – 
ВТРИДОРОГА

Якщо плата за електрику ви-
дається дорогою для кожного 
українця, то для частини жите-
лів Маневицького району вона 
справді коштує втридорога. Че-
рез те, що електричні мережі 
перебувають на балансі лісового 
господарства, громадяни змуше-
ні оплачувати за електроенергію 
за вищими тарифами, які перед-
бачені для юридичних осіб. 

«Питання, яке є дуже болю-
чим для нас, – це передача ліній 
електропередач з відомчих на 
баланс «Волиньобленерго», – по-
яснює помічник народного де-
путата у Маневицькому районі 
Олександр Самчук. – На Мане-
виччині виникла така проблема, 
що люди навіть перекривали між-
народну трасу в селі Софіянівка 
Черевахівської сільської ради. 
Адже підстанції та лінії електро-
мереж перебувають на балансі 
Маневицького держлісгоспу, а 
обленерго не погоджується бра-
ти їх на баланс. Аргументує тим, 
що лінії перебувають у поганому 
стані.  У результаті люди платять 
за електрику за завищеними та-
рифами. А з березня буде нове 
підняття цін». 

Власне, через таку невпоряд-
ковану та завищену ціну на по-
слуги частина споживачів узагалі 
не платить за користування елек-
троенергією, а через це утворю-
ється чимала заборгованість. 
Натомість представник лісового 
господарства запевняє, що під-
приємство вже кілька разів звер-

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ – ЦЕ «ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ – ЦЕ 
ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ» ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ» 

талося до «Волиньобленерго» з 
проханням прийняти на баланс 
вказані електромережі, однак 
відповіді так і не отримали. 

Неабиякою проблемою для 
жителів поліського району є і під-
ключення до електромереж на 
новостворених житлових маси-
вах. Адже, за вимогами «Правил 
приєднання електроустановок 
до електричних мереж», грома-
дяни мають із власної кишені 
оплатити вартість обладнання, 
підключення, а потім безплатно 
передати нові мережі на баланс 
«Волиньобленерго». Це непо-
сильно для пересічних громадян, 
вважають селяни. Адже вартість 
цих робіт подекуди сягає сотень 
тисяч гривень. Аби підключи-
тися до мереж, селяни створю-
ють кооперативи. Але навіть 
об’єднання не розв’язують цього 
питання. Селяни кажуть, що для 
них нереально сплачувати такі 
суми за енергетичні послуги. А 
тому людям доводиться шукати 
альтернативні шляхи підключен-
ня електроенергії, які часто є не-
легальними. 

Тому на нараду волиняни 
приїхали вже із чіткими пропо-
зиціями: передбачити компенса-
цію оплати споживачам під час 
прийняття обладнання на баланс 
обленерго; встановити додаткові 
лічильники та інше обладнання. 

Однак від «Волиньобленер-
го» відповідь на ці пропозиції 
була неоднозначною: розв’язати 
всі питання, які збиралися рока-
ми, за один раз годі. А тому по-
трібно спільно з народним депу-
татом шукати шляхи вирішення 
на різних рівнях.   

Генеральний директор «Во-
линьобленерго» Володимир Куп-
чак запевняє, що розв’язати всі ці 
питання непросто.

«Річ у тому, що мережі, які пе-
ребувають на балансі Маневиць-
кого лісгоспу, в незадовільно-
му стані, – пояснює пан Купчак. 
– Щодо лінії у селі Софіянівка, 

то треба витратити чотири міль-
йони гривень на її відновлення. 
Нам фактично треба витратити 
свої кошти. Наразі зробити це не-
можливо. Ми не є прибутковою 
організацією. Такі проблеми не 
поодинокі, а це питання масове. 
Кошти на такі потреби не закла-
даються, і це проблемно. Адже 
чотири мільйони для нас – вели-
чезні кошти». 

УСЕ ДЛЯ 
СПОЖИВАЧА: КУПИ, 
ОПЛАТИ І… ВІДДАЙ 
БЕЗПЛАТНО

Аналогічні проблеми в отри-
манні енергетичних послуг мають 
й інші райони із 23-го виборчого 
округу, яким опікується Ірина 
Констанкевич. Жителі Камінь-
Каширщини відзначили ще одну 
болючу проблему – під’єднання 
до мереж нових житлових маси-
вів. Сьогодні це актуально для 
багатьох молодих сімей, які зали-
шаються жити у селах і будують 
там житло. 

Помічник народного депута-
та в Камінь-Каширському районі 
Світлана Сидорук каже, що її ра-
йон теж має достатньо негараз-
дів у цій сфері, проте найболю-
чішою є проблема будівництва 
та під’єднання до мереж. Адже 
ця процедура дуже затратна для 
простих людей. 

«Готуючись до цієї наради, 
ми разом з іншими районами 
обговорили всі ті проблеми 
й побачили, що вони є спіль-
ними для нас, – пояснює пані 
Світлана. – Проблеми ж нашо-
го району стосуються передачі 
об’єктів електромереж на баланс 
«Волинь обленерго», люди буду-
ють нові електромережі за свої 
кошти, а це сотні тисяч, до міль-
йона, і потім їх безплатно пере-
дають на обленерго. От люди не 
згідні з цим. Вони хочуть компен-
сації, адже це майно передається. 
І це зовсім несправедливі умови 

для жителів, для споживачів. Як 
можна таке дороговартісне май-
но просто безплатно передава-
ти? Це запущені такі процедури, 
і вони потребують державного 
регулювання». 

РОДИННА 
МОНОПОЛІЯ

Вказані проблеми в енерге-
тичній сфері виявилися спільни-
ми для всіх районів виборчого 
округу нардепа Ірини Констан-
кевич. Не оминули вони й Лю-
бешівського. Однак тут ситуація 
в наданні енергетичних послуг 
на місцевому рівні набула ще й 
родинно-монопольного забарв-
лення. За словами помічника 
народного депутата в Любешів-
ському районі Сергія Неймарка, 
районна філія обл енерго стала 
родинним підрядом керівни-
цтва – на важливих посадах в ор-
ганізації працюють родичі, куми 
та знайомі директора філії Віталія 
Боснюка. Крім того, пан Неймарк 
попросив керівника «Волиньо-
бленерго» звернути увагу на вар-
тість послуг районної філії та по-
ведінку керівника Любешівської 
районної філії обл енерго Віталія 
Боснюка. Адже той зверхньо ста-
виться до громадян та у букваль-
ному сенсі зачиняє двері перед 
відвідувачами.  

На такі зауваження гендирек-
тор «Волиньобленерго» Володи-
мир Купчак пообіцяв реагувати 
та вживати відповідних заходів. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Робоча зустріч волинян із 

нардепом та фахівцями відкрила 
складну ситуацію в енергетиці й 
показала прагнення громадян до 
реальних змін. Хоча розпочати їх 
у цій сфері непрос то, впевнена на-
родний депутат. Адже Ірина Кон-
станкевич уже неодноразово по-
рушувала ці проблеми, ще будучи 
депутатом Волинської обласної 
ради. Тоді отримала відповіді на 
свої звернення від прокуратури, 
відділення Антимонопольного 
комітету та від «Волиньобленер-
го». Однак проблеми так і зали-
шилися нерозв’язаними. 

«Я вже вивчала досвід інших 
областей щодо питань, які «впи-
раються» або в порядок надан-
ня послуг, або в законодавство, 
тому будемо планувати те, що 
можна змінити на  рівні закону, – 
підсумувала Ірина Констанкевич. 
– Але закони у Верховній Раді 
ухвалюють відомо як. І для того, 
щоб їх було ухвалено, передовсім 
потрібна політична воля Прези-
дента. На жаль, тут є сильне лобі, 
і волинського голосу в цих питан-
нях просто недостатньо». 

Однак народний депутат 
упевнена, що завдяки цій зустрічі 
буде розв’язано більшу частину 
озвучених питань, адже про них 
почуло керівництво головної об-
ласної енергетичної установи і 
пообіцяло допомогу та сприяння. 

У цьому також запевнив гро-
мадян гендиректор «Волиньобл-
енерго» Володимир Купчак. Він 
пообіцяв попрацювати з нарде-
пом щодо змін до законодавства, 
які стали б на захист споживачів 
електроенергії. А також порадив 
шукати варіанти компенсації ко-
штів селянам і з обласного бюд-
жету. 

Народний депутат Ірина Констанкевич та генеральний 
директор «Волиньобленерго» Володимир Купчак

Громади різні, а проблема одна – з електроенергією
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ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО: 
ТУТ ЛІКУЮТЬ І ТІЛО, І ДУШУ 

«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 
(099) 637-14-15.

У його палаті – багато 
світла, тепла та 
любові. Тут – особлива 

атмосфера. За лікарняним 
ліжком, на підвіконні – 
картини. У них – його душа, 
його світ, його біль, його 
переживання і те, що не 
можна пояснити словами. 
Ці картини продають 
через благодійний 
аукціон, а виручені кошти 
витрачають на лікування 
дітей та молодих людей, 
чиє життя, як і його, 
страшна хвороба поділила 
на «до» та «після». 

У цьому лікарняному закладі 
багато тих, хто побачив пекло війни, 
перед чиїми очима гинули побрати-
ми, хто був на межі життя та смерті. 
Тому й медики у Центрі реабілітації 
учасників АТО, який створено на 
базі Волинського обласного госпі-
талю ветеранів війни, тут лікують 
не лише тіла, а й душі. Тут усі – не-
наче свої. Бо по пораду та підтримку 
сюди йдуть цілими сім’ями. 

СКАРГИ НА ЗДОРОВ’Я 
РОЗЦІНИЛИ ЯК 
«КОСІННЯ» ВІД АРМІЇ

21-річний боєць окремого тан-
кового батальйону 54-ї бригади Во-
лодимир Бабій потрапив на службу 
фактично напередодні 2015 року. 

У Володі – лише мама, має хло-
пець 28-річну сестру та 11-річного 
братика. Тато юнака контакти з 
ним узагалі не підтримує. Усе життя 
хлопця – це боротьба. За свої два 
десятки років мусив витримати чи-
мало. До війни встиг попрацювати 
на будівництві, у київському фітнес-
клубі. Сім’я Бабіїв – із Горохівщини. 
Але до 13 років Володя жив у Кіро-
вограді, там був і зареєстрований, а 
тому звідти й мобілізували.

В АТО його часто турбував голов-
ний біль. Часом такий сильний, що 
таблетки доводилося пити мало не 
жменями, у тому числі й спеціальні 
знеболювальні препарати, які ви-
користовують у військах НАТО. Та 
не було часу думати про особисті 
проблеми. Адже щосекунди під гра-
дом куль та пострілами кулеметів 
він боровся за право жити у мирній 
країні. 

Володя розповідає, що ще під 
час служби в нього почав падати 
зір. 

«Мене хотіли комісувати, але до-
тягнув до дембеля, – каже хлопець. 
– Коли ж звернувся на сході у госпі-
таль зі скаргами на здоров’я, сказа-
ли, що «кошу» від армії». 

Після остаточного підтверджен-
ня раку бійця лікували у кіровоград-
ському онкодиспансері. Про той час 
хлопець говорить небагато. Каже 
лише, що ставлення волинських лі-
карів та кіровоградських – просто 
не порівняти. 

Двічі Володю оперували в Інсти-
туті нейрохірургії ім. А.П. Ромода-
нова. Однак онкозахворювання не 
відступило. 

Волинські лікарі фактично по-
ставили хлопця на ноги. І хоча попе-
реду ще тривалий процес лікування, 
зараз справи пішли на поправку. 

«Скільки об’їздив інститутів і лі-
карень – тут найкраще. Спочатку лі-
кувався у Волинському онкодиспан-
сері, потім перевели сюди (у Центр 
реабілітації учасників АТО, який діє 
на базі Волинського обласного госпі-
талю ветеранів війни, – ВН). За два 
тижні вже сам міг ходити, покращив-
ся зір. Зараз почав набирати вагу. 
Думав, що мені лишилося кілька 
днів, а в Луцьку за місяць поставили 
на ноги», – розповідає Володимир. 

А найголовніше, каже хлопець,  
тут він – не сам. 

«До мене приходить багато во-
лонтерів, студентів, друзів. Раз на 
тиждень приїздить братик, якого 
вчу малювати. Провідує дівчинка, її 
брат Нікіта лікується від раку IV ста-
дії в Італії. Навіть коли нікого нема, 
я відчуваю, що не сам», – ділиться 
хлопець. 

Малювати Володимир почав 
усього кілька тижнів тому. В онко-
диспансер приїхав волонтер, бо-
єць батальйону «Айдар» Руслан Ка-
шаюк. 

«Руслан тоді сказав: «Давай 
помалюємо на склі, допоможемо 
хлопчикові Данилку, який лежить 
в онкодиспансері і в якого рак 
крові», – пригадує хлопець. 

Першою Володя намалював 
ікону. Образ придбала волинська 
волонтерка Наталія Ариванюк за 
2,5 тисячі гривень. Її подарувала Да-
нилку. А з виручених коштів 1,5 ти-
сячі віддали на лікування хлопчика, 
а тисячу – для Володимира Бабія. 

Юнак розповідає, що на 17 бе-
резня у Ківерцях заплановано благо-
дійну виставку його картин. Вируче-
ні кошти хочуть віддати на лікування 
онкохворих дітей. У планах – ство-
рення розписів на футболках. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
НЕМОЖЛИВА БЕЗ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

Таких бійців, як Володя, у Центрі 
реабілітації АТО одночасно може пе-
ребувати тридцять. Саме стільки тут 
ліжок. Загалом Центр розрахований 
на 50 пацієнтів.

Головний лікар Волинського об-
ласного госпіталю ветеранів вій ни 
Тетяна Масікова показує нам та де-
путатам із фракції «УКРОП» у Волин-
ській облраді Вячеславу Рубльову, 
Григорію Павловичу, Ірині Вахович 
та Любові Ліпич те, що вдалося зро-
бити з кінця 2014 року. Тоді тут і від-
крили Центр. 

Історія госпіталю розпочалася 
ще 1983 року. У його стінах лікуван-
ня проходили ветерани Другої сві-
тової війни, афганці, ті, хто воював 
у Ефіопії. 

«Тепер ми лікуємо і учасників 
цієї гібридної війни, яка триває в 
нашій країні, – каже Тетяна Олек-

сандрівна. – Перші атовці, фактично 
непідготовлені діти, які опинилися у 
самому пеклі війни, потрапляли до 
нас у важкому психологічному стані. 
У мене серце обливається кров’ю, 
коли спостерігаю, що їх ще й су-
дять (бійців 51-ї бригади, – ВН). Зараз 
найчастіше діагностуємо серцево-
судинні соматичні захворювання». 

Тетяна Масікова каже, що най-
важче процес реабілітації триває у 
тих бійців, які замкнулися в собі, по-
всякчас живуть спогадами про стра-
хіття, свідками яких довелося стати в 
зоні АТО. З цими чоловіками працю-
ють психологи. Раніше їх у госпіталі 
не було взагалі. Зараз – двоє таких 
фахівців. Звичайно, для проведення 
індивідуальних консультацій та за-
нять їх замало. Але й працювати з 
такою категорією, як тут, зможе аж 
ніяк не кожен спеціаліст. 

У кімнаті психологічного розван-
таження, яку використовують і для 
групових занять, – неначе справжня 
казка. Тут встановлено клітки з ко-
льоровими папугами, акваріуми з 
рибками, живе шиншила, багато зе-
лені. Одне слово, маленький рай. 

Ще один елемент психологіч-
ної реабілітації – організація мак-
симально корисного дозвілля для 
бійців. Завдяки роботі керівництва 
госпіталю хлопці мають змогу пла-
вати в басейні, займатися спортом 
у залах Східноєвропейського націо-
нального університету, відвідувати 
спортивно-розважальний комплекс 
«Адреналін Сіті», грати в боулінг, 
більярд. Транспортом під час орга-
нізації такого виду психологічного 
відпочинку забезпечує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

«Наші санітарні автомобілі, які 
експлуатуються ще з 90-х років, ви-
користовуємо лише для того, аби 
перевезти пацієнтів в інші лікарні 
на консультації», – додає Тетяна Ма-
сікова. 

Загалом команда Центру налічує 
небагато спеціалістів. Окрім психо-
логів, тут працюють психіатр, два 
невропатологи, ортопед та травма-
толог. 

Тетяна Олександрівна розпо-
відає, що нині в Україні активно об-
говорюють потребу запровадження 
посад лікарів-реабілітологів. Мініс-
терство охорони здоров’я обіцяє 

ПОТРЕБ БАГАТО, 
А КОШТІВ – ОБМАЛЬ 

Тетяна Масікова каже, що нині 
найбільша їхня мрія – замінити у 
госпіталі дах. А на це, за попередні-
ми підрахунками, потрібно близько 
двох з половиною мільйонів гри-
вень. Нині ж покрівля фактично у ка-
тастрофічному стані. На останньому 
п’ятому поверсі – відділення хірур-
гії. Тут уже відремонтовано опера-
ційні. А от доводити до ладу палати, 
їдальню та коридори до заміни даху 
немає як, адже він протікає. 

Мріють тут і про окремий реабі-
літаційний корпус, тим більше, міс-
ця для його розташування – більш 
ніж досить. Саме в цьому корпусі й 
можна буде облаштувати спортзал. 
А він украй потрібен для фізичної 
реабілітації. Нині ж для лікувальної 
фізкультури у госпіталі можна ви-
користовувати лише два невеличкі 
кабінети. 

Тетяна Олександрівна каже: 
якби хлопці могли займатися спор-
том безпосередньо на базі Центру, 
це відволікало б їх від думок про 
куріння та спиртне. Головний лікар 
зауважує, що, на жаль, проблеми з 
алкоголем у бійців – не рідкість. 

Депутат Волинської обласної 
ради, укропівець Григорій Павло-
вич про війну знає не зі слів. Він 
пройшов Афганістан, а тому у вій-
ськовому госпіталі лікувався неод-
норазово. 

«Кількість учасників АТО збіль-
шується з кожним днем. На Волині 
їх уже 6000. А це фактично єдиний 
центр, де боєць може отримати 
комплексну допомогу», – каже Гри-
горій Павлович. 

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линьраді, радник голови облради 
Вяче слав Рубльов запевняє: потре-
би госпіталю депутати поза увагою 
не залишать. Передусім шукатимуть 
можливість для впровадження у лі-
карні енергоефективних заходів. 

«Звичайно ж, потреб в облас-
ті багато. Але у наших пріорите-
тах – підтримка саме соціально-
інфраструктурних об’єктів. Сьогодні 
обласний бюджет – мізерний. Над-
ходження до нього можуть значно 
збільшитися, якщо нам перестануть 
чинити перешкоди в роботі КП «Во-
линьприродресурс», влаштовуючи 
безпідставні обшуки в облраді на-
чебто з метою вилучення рішень ко-
місій та сесій ради, які й так є у пуб-
лічному доступі. Уже найближчим 
часом ми плануємо залучити ново-
створене комунальне підприємство 
облради «Волиньпроект», аби спер-
шу визначити вартість ремонтних 
робіт, які потрібно провести у госпі-
талі», – каже Вячеслав Рубльов. 

Депутат облради, член бюджет-
ної комісії Ірина Вахович зазначає, 
що ще один шлях підтримки госпіта-
лю – його участь у конкурсі інвести-
ційних проектів, що його проводить 
облрада. Ірина Михайлівна заува-
жує, що депутати мають зробити все 
можливе, аби подбати про бійців 
АТО в тилу, а тому під час розгляду 
заявок вона як член конкурсної ко-
місії ці проекти враховуватиме пер-
шочергово. 

P.S. У Волинський обласний гос-
піталь ветеранів війни щодня при-
ходять волонтери. Приходять для 
того, аби підтримати й подбати про 
потреби бійців, багато з яких – це 
їхні бойові побратими.

...В одному з холів госпіталю – 
стенди пам’яті тих, хто загинув у 
Афганістані та АТО. Світлин воїнів, 
які віддали життя за Україну під час 
невизнаної війни з Росією, значно 
більше...

організувати для таких спеціалістів 
відповідні навчання. 

Головний лікар госпіталю каже, 
що нині вони також піднімають 
питання, аби ті фахівці, які мають 
дипломи спеціалістів із фізичної 
реабілітації, але не мають медичної 
освіти, могли у них працювати. 

У волинському Центрі реабілі-
тації бійців АТО поки що функцію 
реабілітологів виконують лікарі від-
ділення відновного лікування госпі-
талю, де використовують різні види 
терапії. А неврологічних проблем у 
бійців чимало. 

Завідувач неврологічного відді-
лення відновного лікування, невро-
лог Інна Николайчук каже, що бійці 
приходять із різними патологіями. 
Вільних місць у палатах не буває. 

«Лікуємо бійців, які зазнали 
мінно-вибухових, черепно-мозкових 
травм, контузій, з остеохондрозами. 
В АТО вони носять бронежилети зав-
важки 25 кілограмів практично не 
знімаючи. У результаті мають проб-
леми із хребтами, спинами. Хлопці 
приходять закриті, колючі, як їжаки, 
з посттравматичними розладами. 
З пацієнтами працює вся наша ко-
манда фахівців», – розповідає Інна 
Николайчук. 

...Учасник АТО, лучанин Олек-
сандр Добролюб якраз приймає 
термованну. Каже, що турбує ради-
куліт. «В АТО пішов добровольцем. 
Пробув там рік та три місяці. Тягарі, 
бронежилети, які доводилося носи-
ти щодня, тепер про себе нагадуть. 
А тут маю можливість пройти пов-
ністю весь курс відновного лікуван-
ня», – розповідає Олександр. 

Вражений чудовими умовами 
лікування і боєць Юрій Наумик. 
Реабілітацію проходить тільки тут. 
Ковельчанин Валерій Віндюк роз-
повідає, що звернувся у місцеву по-
ліклініку зі скаргами на болі в спині. 
Звідти скерували в госпіталь. Про-
цесом та результатами лікування 
також дуже задоволений. 

Усе життя Володимира Бабія – це боротьба

Групові заняття з психологом 
у Центрі реабілітації учасників 
АТО – звичне явище

Частину обладнання для фізреабілітації закупили 
за кошти Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
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господарка КОЛИ ВИСАДЖУВАТИ 
РОЗСАДУ ПЕРЦЮ

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

АБИ СМАЧНО 
СПАЛОСЯ  
Хропіння, нічні жахіття та печія – 
виявляється, ці неприємні речі, які 
заважають нам добре спати, можуть 
бути пов’язані з тим, що ми їмо. А 
поживні речовини, що їх отримуємо 
впродовж дня, потрібні для 
продукування нейротрансмітерів, що 
регулюють наш сон, кажуть науковці.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РАЦІОН – 
ПРОТИ НІЧНИХ ЖАХІТЬ

Правильне співвідношення білків, 
жирів та вуглеводів допомагає стабілізу-
вати рівень цукру в крові надвечір, каже 
дієтолог Майя Бах. А саме через знижен-
ня рівня цукру уві сні ми інколи бачимо 
жахіття, плачемо тощо.
БІЛКИ З ВУГЛЕВОДАМИ – 
ЩОБИ ШВИДШЕ ЗАСНУТИ

У таких продуктах, як індичка, со-
єві боби та молоко, міститься багато 
амінокислоти, що зветься триптофан. 
Вона є ключовим компонентом серото-
ніну – гормону радості. Білкові продукти 
з вуглеводами позитивно впливають на 
сон. Як пояснює дієтолог Бах, стрибок 
цукру в крові після вуглеводів посилює 
здатність триптофану навіювати сон.

ПИТИ, АБИ НЕ ХРОПІТИ
Виявляється, хропіння в деяких ви-

падках є наслідком зневоднення, кажуть 
дієтологи. Вони радять не забувати пити 
воду впродовж дня, а на столику біля 
ліжка тримати склянку води, щоби не за-
бути розпочати ранок із неї.
АЛКОГОЛЬ – ВОРОГ МІЦНОГО СНУ

Після споживання хмільних напоїв вам 
може закортіти спати, але дослідники по-
переджають: алкоголь знижує якість сну. 
У деяких культурах алкогольні напої вико-
ристовують для полегшення засинання. Та 
його вживання перед сном має кілька мі-
нусів. Він діє як м’язовий релаксант, поси-
люючи цим хропіння. Алкоголь порушує 
фазу швидкого сну, а саме під час цієї фази 
мозок «замикає» спогади дня. Якщо вранці 
прокидаєтеся з відчуттям, що не відпочи-
ли, ймовірно, винен саме алкоголь.
ДОПОМОЖЕ ХАРЧОВИЙ 
ЩОДЕННИК

Кожній людині, аби з’ясувати, що 
допомагає, а що заважає добре спати, 
потрібен індивідуальний підхід. Те, що 
спрацьовує для більшості, може вияви-
тися недієвим для вас. Записуючи все, 
що їсте та п’єте, зможете виявити, які 
продукти впливають на ваш сон.

на добраніч

КАРТОПЛЯНИЙ РУЛЕТ 
• 1 кг картоплі • 5 яєць • 40 г масла
• 100 мл сметани • сіль за смаком

Картоплю відварити, посолити та зробити 
з неї пюре. Додати одне сире яйце, масло, сме-
тану й добре усе перемішати. Варені яйця на-
різати смужками. Викласти на деко половину 
пюре та розкачати, зверху – яйця та пюре, яке 
залишилося. Сформувати рулет та змастити 
жовтком. Запікати в духовці до золотистого ко-
льору. Подавати гарячим разом зі сметаною.

КУРЯЧИЙ РУЛЕТ 
• 1 куряче філе • 1 ст. ложка сметани
• 1-2 яблука • олія, сіль, перець за смаком

Філе відбити та розкласти на столі так, аби 
не було дірок. Посолити, поперчити і змасти-
ти сметаною. Яблука почистити, натерти на 
тонкій тертці. Після цього викласти на курку 
та сформувати рулет. Змастити його олією або 
сметаною. Запікати 20-25 хвилин.

смакота

шкідники

корисно знати

СЛИМАКИ У ПІДВАЛІ? ДОПОМОЖЕ СІЛЬ

ЩО РОБИТИ З 
МАНДАРИНОВИМИ ШКІРКАМИ

Розсаду перцю вирощують 
з кінця лютого. Прогріте в 
гарячій воді насіння сходить 

швидше, ніж необроблене. Для 
цього його треба витримати 
протягом двох годин у термосі в 
нагрітій до 50 градусів воді. Але 
не треба прогрівати насіння біля 
батарей чи грубки, тому що воно 
може висохнути й буде погано 
сходити. 

Перед прогріванням насіння перцю бажа-
но протруїти в теплому темно-фіолетовому 
розчині марганцівки протягом 20-30 хвилин і 
обов’язково потім промити в проточній воді. 
З огляду на те, що в перцю слабка регенера-
ція кореневої системи, краще відмовитися 
від висівання в ящики з подальшим пікіруван-
ням, а відразу висівати насіння у торфоперег-
нійні горщички. У результаті можна виграти 
15-20 днів, які потрібні на те, щоб рослини 
прижилися. Для одержання сходів темпера-
тура ґрунту має бути в межах 25-30 градусів, 
а ґрунт – постійно зволожений. Після з’яви 
масових сходів у фазі добре розвинених 
сім’ядоль можна на один-два дні знизити тем-
пературу для загартування сіянців до 15-18 
градусів. Надалі її підтримувати у межах 22-25 
градусів. Вирощування перцю в затінку при-
зводить до витягування розсади і надалі не-
гативно позначиться на врожаї, тому що може 

Слимаки не тільки 
завдають шкоди плодам, 

зокрема картоплі, капусті, 
але й є носіями цілої низки 
хвороботворних організмів, 
вірусів, а також паразитів. У 
дорослому стані ці паразити 
здатні перекочувати на 
домашніх ссавців і птицю, 
провокуючи тим самим різні 
небезпечні захворювання. 

Слимаки полюбляють тем-
ряву, помірну температуру й 
надмірну вологість. Ідеальними 
місцями їхнього проживання є 
підвали, льохи та тінисті місця, 
куди не проникає сонячне світло. 
У підвал слимаки можуть потра-
пити разом із зібраним урожа-
єм. І шкоди запасам ці молюски 
заподіюють не менше, аніж на 
городі. Препарати проти комах-
шкідників (інсектициди) не діють 
на слимаків, тому обприскувати 
підвал ними марно. Та й небез-
печно, тому що можна отруїтися. 

На цих шкідників впливають пре-
парати, що належать до катего-
рії молюскоцидів (наприклад, 
слимакоїд, метальдегід або інші 
препарати, виготовлені на осно-
ві метальдегіду). Якщо таких не-
має, то підійде звичайний мідний 
купорос. Слимаки також бояться 
солі, бо вона роз’їдає їхні ніж-
ні покриви, завдаючи сильного 
болю. Краще використовувати 
технічну сіль, якою посипають 
проїжджу частину дороги взим-

ку. Треба розсипати її у підвалі 
на підлозі та полицях, розподі-
ляючи тонким шаром. Після такої 
процедури молюски не зможуть 
переміщатися в підвалі. Анало-
гічний ефект дає застосування 
свіжогашеного вапна, пилоподіб-
ного суперфосфату й попелу.

Проте боротьба зі слимака-
ми – не разовий захід. Адже цей 
шкідник надзвичайно плодючий, 
оскільки є гермафродитом. Тому, 
знищивши більшість слимаків у 

підвалі, слід перевірити, чи не 
лишилися уцілілі. Ті, що залиши-
лися, незабаром розмножать-
ся. Якщо слимаки комфортно 
почуваються у вашому підвалі, 
треба зробити його менш воло-
гим. Узимку можна боротися з 
вологою за допомогою хлорис-
того калію, який швидко вбирає 
її надлишки. Досить насипати в 
банки порошок цієї речовини і 
розставити в кутах льоху. Такий 
спосіб дієвий, якщо у вас неве-
ликий підвал. Можна також на-
сипати на підлогу шар піску, а 
зверху – 10 см дрібного гравію. 
Ще одним ефективним спосо-
бом осушення льоху є розкидан-
ня тирси. Її розподіляють рівно-
мірно по всій підлозі на ніч, а 
вранці виносять на просушуван-
ня. Процедуру слід повторювати 
кілька разів. Але надалі треба 
облаштувати в підвалі правиль-
ну вентиляцію.

Мандарин насичений вітамінами, 
це один із найулюбленіших 

цитрусових більшості людей. 
Мандаринові шкірки можна не 
викидати, а використовувати як 
чай та прянощі. 

ЧАЙ
Висушену і подрібнену цедру слід 

додати у чай. Цей напій стане не тільки 
смачним, а й корисним для здоров’я.

ВИПІЧКА
Мандаринова цедра додасть приємно-

го смаку й незабутнього аромату випічці. 
Для цього потрібно додати 2-3 ложки по-
дрібненої шкірки до тіста.

ЗАСТУДА
3 ложки сухих шкірок мандаринів зали-

ти гарячою водою та випити. Також їх мож-
на заживати при астмі та бронхітах, оскіль-
ки вони містять багато амінокислот.

ДЛЯ КРАЩОГО 
ТРАВЛЕННЯ

Мандаринові шкірки дуже корисні для 
тих, хто хоче позбутися зайвих кілогра-
мів. Вони прискорюють метаболізм, а це – 
основний крок до схуднення.

ПРОТИ СТРЕСУ
Ефірні олії, що є у шкірці мандарина, 

чудово допомагають при головних болях, 
заспокоюють нервову систему і нормалізу-
ють тиск. Помічними стануть ванни з відва-
ру мандаринових шкірок.

КРАСА
Для людей із сухою шкірою чудово пі-

дійде скраб з мандаринів. Потрібно лише 
змішати вершки, шкірки від мандаринів та 
ложку вівсяних пластівців. Таку маску тре-
ба наносити легкими масажними рухами, а 
після цього змити. 

ЗАСІБ ПРОТИ МОЛІ
Щоб урятувати одяг від молі, треба лише 

покласти кілька мандаринових шкірок у гар-
дероб. Надокучливі комахи миттю зникнуть.

обсипатися зав’язь. Тож її потрібно додатково 
освітлювати (тривалість дня – не менш як 
12 годин). А щоб розсада не «сіла», потрібне 
підживлення аміачною селітрою вже у фазі 
одного-двох справжніх листочків. 

За два тижні до висаджування в ґрунт 
розсаду слід підживити повним добривом. 
Надалі загальну кількість внесених добрив 
рекомендовано поділити на дрібні порції 
та підживлювати рослини 6-8 разів за сезон 
0,2% розчином. Поливати треба часто, але не 

надто щедро, приблизно 16-20 разів за сезон. 
Під час формування плодів перець треба по-
ливати через 1-2 дні. Правильно вирощена 
розсада у віці 55-60 днів має 12-15 справжніх 
інтенсивно забарвлених листків, щільне стеб-
ло й заввишки сягає 20-25 см.

Розсаду перцю слід висаджувати в ґрунт 
трохи глибше, аніж вона росла в горщичках: зі 
стебла, засипаного землею, буде розвиватися 
придаткове коріння, що дасть рослині додат-
кові поживні речовини.

тамінами,
ніших
ей. 
а не 

ати як 
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е не тільки
оров’я.
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Висівати насіння краще у торфоперегнійні 
горщички. Так ви зекономите 15-20 днів.

Молюски люблять вологі 
приміщення, тож підсушіть їхній дім 
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ВІВТОРОК 28 лютого
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Білий танець» 
10.25 Павло Табаков «Мій 
світ» 11.45 Орегонський 
путівник 12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку 
з громадянами 14.30 
Вересень 15.20 Театральні 
сезони 15.45 Д/ф «Містерія 
Марії Приймаченко» 16.15 
Мистецькі історії 16.30, 
03.55 Т/с «Анна Піль» 
17.20 Хто в домі хазяїн? 
17.40 М/с «Попелюшка» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Переслідуй 
свою мрію» 19.50, 22.45 
З перших вуст 19.55 Наші 
гроші 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.55 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Світло 
02.50 Вікно в Америку 
03.15 Д/ф «Василь Макух. 
Смолоскип» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.15 Зона ночі
05.20, 18.00 Абзац
06.20, 08.10 Kids Time
06.25 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.15 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.15 Т/с «Клініка»
10.15 Т/с «Щасливі 

разом»
15.00, 19.00 Серця трьох
21.20 Х/ф «Друзі по 

сексу»
23.30 Від пацанки до 

панянки. Без купюр 18+

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.30, 18.30 «За живе! - 2»

12.00 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 М/с 
«Сейлор Мун» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.40 
«Мультфільми» 10.00 «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» 
00.45 Т/с «Біла королева» 
01.45 Т/с «Ти - моє життя»

К1
06.10, 04.30 Реальна 
містика 07.00, 08.00, 
09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 09.15, 
03.30 Зірковий шлях 
11.30 Реальна містика. 
Новий сезон 13.30 Т/с 
«Черговий лікар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лікар» 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 18.00 Т/с 
«Райське місце» 19.45 
Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00 Т/с 
«Вітряна жінка» 23.30 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Чорна піхота 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Він і вона. Бій за життя 
10.50, 00.30 Операція: 
людожери 11.50 Дика 
Північна Америка 13.40, 
01.20 Містична Україна 
14.30, 19.50 Дивна 
справа 15.20 Повітряні 
бої 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Приборкати змія 23.40 
Гнів небес 

МЕГА

06.00, 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»
10.50 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
12.20 Налаштування нових 

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

12.25 «Міняю жінку - 4»
13.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «На ножах»
23.35 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство»
01.40 Д/ф «Свати. Життя 

без гриму»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.25, 05.10 
«Подробиці»

23.45 Т/с «Птаха у клітці»
02.15 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.05, 04.55, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

05.25 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Котовський»
12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44»
13.15 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 

«На трьох»
17.45 Т/с «Шулер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.25 Х/ф «Мовчання 

ягнят»
01.40 Х/ф «Будинок 

проклятих»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка з 
татом 06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 Байдиківка 
07.40 М/с «Елвін і 
бурундуки» 08.00 
Мультмікс 09.50 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць» 
10.45 Т/с «Баффі - 
винищувачка вампірів» 
12.25 Панянка-селянка 
13.25, 14.30 Одного разу 
під Полтавою 13.55 Танька 
і Володька 14.55 Т/с 
«Домашній арешт» 15.55, 
04.10 Віталька 16.50, 
20.00 Казки У Кіно 17.50 
ЛавЛавСar 21.00 Казки 
У 22.00, 02.30 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
00.00 Т/с «Як уникнути 
покарання за вбивство» 
01.40 Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Твій дім»
12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Варто знати»
13.30 Балет «Лісова 

пісня»
14.50 Благодійний 

концерт «Сердечний 
уклін»

15.20 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

15.35 Т/ц «Мандри 
великим лугом»

16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «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 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(І.Поліщук)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

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 «Спадщина 

сестер Корваль»
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 «Тільки 

регтайм, і не тільки...»
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Айвенго»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Грані музики
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт 

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

«Земля»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Спорт 06.15 
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 Чоловічий клуб. 
Спорт 09.55 Український 
корт 10.35, 02.10 Д/ф 
«Мрії Обами» 11.25 
Д/ф «Гармонія протиріч 
Тетяни Яблонської» 12.00 
Орегонський путівник 
12.30 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Іван Франко» 
15.20 Фольк-music 
16.30, 03.55 Т/с «Анна 
Піль» 17.25 Твій дім-2 
17.45 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 03.05 
Д/ф «Трипілля. Забута 
цивілізація Старої Європи» 

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»
10.45, 12.25 «Міняю 

жінку - 3»
12.20 Налаштування нових 

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

13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
23.00 «Гроші»
00.30 Х/ф «Заклинач 

коней»

05.40 «Мультфільм»
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Все 
повернеться»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.10 
«Подробиці»

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

23.55 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

02.25 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

03.55 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05 Дивитись усім!
05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.45 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.00, 13.10 Секретний 

фронт. Дайджест
13.30, 16.10 Х/ф 

«Стрілець»
16.25 Х/ф «Злочинець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «На трьох»
22.20 Свобода слова
00.30 Х/ф «Будинок 

проклятих»
02.30 Т/с «Прокурори»
03.55 Стоп-10

06.00, 05.40 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 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу 

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

арешт»
15.55, 04.10 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
21.00 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради

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
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.05 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Загублене місто»

11.50 «Дитячий світ»
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Музична зима на 

Першому»
13.40 Т/ц «Як це?»
14.00 Т/ф «Косачі в 

Колодяжному»
13.30 «Піщані історії»
13.35 Т/ф «Чорна смуга»
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»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
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»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.05 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «Кохання під 

наглядом»
12.00 Х/ф «Неідеальна 

жінка»
14.00 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 «За живе! - 2»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 М/с 
«Сейлор Мун» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.40 
«Мультфільми» 10.00 
«Три сестри» 11.00, 16.20 
«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» 18.00 «Орел і 
Решка» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 Х/ф 
«Весільний розгром» 
23.50 Т/с «Сонна Лощина» 
01.30 «Вечірній квартал»

03.00, 01.50 Зона ночі
04.10, 18.00 Абзац
05.05, 06.20 Kids Time
05.06 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.25 Х/ф «Важкі 

підлітки»
08.05 Х/ф «Медальйон»
10.00 Х/ф «Токарєв»
11.55 Х/ф «Вулкан»
13.55 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай»
16.00, 19.00 Ревізор 

Спешл
20.50 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
23.55 Х/ф «Дракула 

2000»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.05 Зірковий 
шлях

11.00 Т/с «Черговий 
лікар 2»

12.00 Х/ф «Страшна 
красуня»

13.50, 15.30 Т/с «Його 
кохання»

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

Україна»
21.00 Т/с «Вітряна жінка»
23.30 Х/ф «Гладіатор»
04.40 Реальна містика

06.00 Бандитський 
Київ 07.20 Місто 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00, 00.30 Правда 
життя 10.00, 21.40 Він і 
вона. Бій за життя 10.50 
Операція: людожери 
11.50 Дика Північна 
Америка 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Дивна справа 15.20, 
23.40 Повітряні бої 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Акула 21-го століття 
19.00 Бандитська Одеса 
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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 «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка

АВЕРС 21.00 Благодна купель
22.15 Т/с «Айвенго»
23.00 Д/ф «Ієшуа. В 

пошуках реального 
Ісуса»

23.50 Настав час
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «Тільки 

регтайм, і не тільки...»
02.11 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Садко» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

Фільм «Злочинець»

16:25

kino-na-xati.com

Фільм «Друзі по сексу»

21:20

kino-teatr.ua

Фільм «Мовчання ягнят»

23:25

kinom
ol.ru
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СЕРЕДА 1 березня
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 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Білий танець» 
10.25 Д/ф «Містерія 
Марії Приймаченко» 
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.15 
Наші гроші 14.00 Війна 
і мир 15.20, 02.10 
Світло 16.00 Путівник 
прочанина 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 17.20 
Хочу бути 17.40 М/с 
«Попелюшка» 18.15, 
01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20, 03.20 Д/ф «Євген 
Патон. Щедрість таланту» 
19.50 З перших вуст 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.50 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
03.45 Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

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

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.01 Т/с «Клініка»
10.15 Т/с «СашаТаня»
15.20, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 Х/ф «Супернянь 2»
01.00 Х/ф «Випускний 

іспит»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе! - 2»
12.30 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 «За живе!»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»
23.45 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 «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»
00.45 Т/с «Біла королева»
01.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 
Т/с «Адвокат» 07.00, 
08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.40 
Сьогодні 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 09.15, 
03.30 Зірковий шлях 
11.30 Реальна містика. 
Новий сезон 13.30 Т/с 
«Черговий лікар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лікар» 18.00 Т/с «Райське 
місце» 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 21.00 
Т/с «Вітряна жінка» 23.30 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 04.30 
Реальна містика 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Майор 
«Вихор» 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Він і вона. Бій за 
життя 10.50, 18.00, 00.30 
Операція: людожери 
11.50 Дика Північна 
Америка 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Дивна справа 15.20 
Повітряні бої 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 23.40 Гнів небес 
01.20 Війна всередині 
нас 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.20 «ТСН»

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

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

жінку - 4»
12.20 Налаштування нових 

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

13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «Одруження наосліп»
23.30 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство»
01.35 Д/ф «Свати»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.25, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Птаха у клітці»
02.15 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.15 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Громадянська 

оборона
11.00, 17.45 Т/с «Шулер»
12.00, 13.05 Т/с «Відділ 

44»
13.15 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 

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

не місце»
01.45 Х/ф «Мовчання 

ягнят»
03.35 Стоп-10

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка з 
татом 06.40 Це наше-це 
твоє 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 
Панянка-селянка 13.25, 
14.30 Одного разу під 
Полтавою 13.55 Танька 
і Володька 14.55 Т/с 
«Домашній арешт» 15.55, 
04.10 Віталька 16.50, 
20.00 Казки У Кіно 17.50 
ЛавЛавСar 21.00 Казки 
У 22.00, 02.30 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
00.00 Т/с «Відьми Іст-
Енду» 01.40 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»
10.40 Т/ц «Як це було»
11.00 Новини. Ранок
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Актуально»
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»
18.00 «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 - А. Киця, 
заступник Луцького 
міського голови. 
Телефон у студії: (0332) 
77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Роки і долі» (А. 

Свідзинський)
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Спадщина 

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

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

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

Квітник

АВЕРС 15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Айвенго»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15, 03.05 Феєрія 

мандрів
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Податковий вісник
22.15 Т/с «Травма»
23.00 Грані музики
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Концерт BREVIS
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Вершники»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

ЧЕТВЕР 2 березня
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 09.00 
Україна на смак 09.30 
Т/с «Білий танець» 10.25, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.15 Д/ф «Світова 
марка патонівців» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.10, 02.10 Біатлон. 
Кубок світу. Спринт 
7, 5км. (жінки) 15.20 
Надвечір’я. Долі 16.15 На 
пам’ять 17.25 Школа Мері 
Поппінс 17.40 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладіна» 
19.40 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 03.45 
Віра. Надія. Любов 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.50 Kids Time
05.56 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.51 Т/с «Клініка»
10.05 Т/с «Щасливі 

разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф 

«Однокласники»
22.50 Х/ф «Коледж»
00.45 Х/ф «Друзі по 

сексу»
02.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «За живе! - 2»

11.10 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 «За живе!»

19.55, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 «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»
00.45 Т/с «Біла королева»
01.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10, 05.20 
Т/с «Адвокат» 07.00, 
08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.40 
Сьогодні 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 09.15, 
03.30 Зірковий шлях 
11.30 Реальна містика. 
Новий сезон 13.30 Т/с 
«Черговий лікар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лікар» 18.00 Т/с «Райське 
місце» 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 21.00 
Т/с «Вітряна жінка» 23.30 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 04.30 
Реальна містика 

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 Він і 
вона. Бій за життя 10.50 
Акула 21-го століття 
11.50 Дика Північна 
Америка 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Дивна справа 15.20, 
23.40 Гнів небес 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00, 00.30 
Операція: людожери 
19.00 Бандитська Одеса 
01.20 Брама часу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.25 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля - 4»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 4»
12.25 Налаштування нових 

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

13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу»
00.30 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Х/ф «Дуель»
02.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.10 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.45 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Х/ф 

«Старим тут не місце»
15.00, 16.10, 21.25 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «12 років 

рабства»
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.15 Стоп-10
04.35 Служба розшуку 

дітей
04.40 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка з 
татом 06.40 Це наше-це 
твоє 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 
Панянка-селянка 13.25, 
14.30 Одного разу під 
Полтавою 13.55 Танька 
і Володька 14.55 Т/с 
«Домашній арешт» 15.55, 
04.10 Віталька 16.50, 
20.00 Казки У Кіно 17.50 
ЛавЛавСar 21.00 Казки 
У 22.00, 02.30 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
00.00 Т/с «Відьми Іст-
Енду» 01.40 Теорія зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Волинська 

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

дня
11.55 «Музичний 

проспект»
12.30 «Відкрите місто»
13.35 Т/ц «Напам’ять»
14.00 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Музичний 

проспект»
15.00 Т/ц «Остання 

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.20 Ретроспектива ВТ: 

«Спогади, спогади…» 
(Ф. Балабуха)

18.55 Служба розшуку 
дітей

19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Що каже 

священик»
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 Т/ц «Історія без 

купюр» («Українські 
Універсали»)

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 «Спадщина 

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

острів»
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Твій дім
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Травма»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Т/с «Травма»
23.00 Грані музики
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт BREVIS
01.50 Настав час
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: «В 

мирні дні»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

Мультсеріал «Елвін і бурундуки» 

Фільм «12 років рабства»

Фільм «Коледж»

Фільм «Подорож до центру Землі»

07:40

23:25

22:50

13:15

tet.tv
fi lm

.ru

fi lm
.ru

kg-portal.ru
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Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ У ЛУЦЬКОМУ НРЦ ЗАПРАЦЮВАЛА 
КІМНАТА-ЛІКАР

У Луцькому навчально-
реабілітаційному 

центрі здобувають освіту 
діти із вадами мови, зору, 
опорно-рухового апарату, 
а також із затримкою 
психічного розвитку. 
За словами директора 
навчального закладу Лесі 
Волинець, зараз в установі 
навчається 282 учні у 21 
класі-комплекті. Школярі не 
лише здобувають знання, 
а й отримують медичну 
допомогу та реабілітацію. 
Для цього в НРЦ є відповідні 
умови та кваліфіковані 
педагоги. 

– У нашій школі навчання та 
реабілітація ідуть поряд. У першій 
половині дня дітки вчаться, а піс-
ля уроків із ними проводять ко-
рекційні заняття дефектологи та 
логопеди. У нас є групи продовже-
ного дня, дітки займаються ліку-
вальною фізкультурою, ритмікою, 
розвивають зв’язне мовлення. Ді-
ють різні секції та гуртки. Одне 
слово, наші вихованці отримують 
усебічний розвиток, – каже Леся 
Волинець. 

КІМНАТА ЕМОЦІЙНОГО 
РОЗВАНТАЖЕННЯ

Для повноцінного навчання 
та розвитку вихованців НРЦ було 
потрібне сучасне обладнання. 
Тому ініціативна група, до якої 
входять члени батьківського комі-
тету й педагоги, вирішила облад-
нати у школі сенсорну кімнату. 

– У травні 2016 року Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» запропо-
нував нам облаштувати спортивне 
поле з твердим покриттям. Однак 
ми попросили, щоб ці кошти пере-
профілювали на сенсорну кімнату. 
Нас почули – на першовересневій 
лінійці радник голови правління 
Фонду Олександр Курилюк уро-
чисто вручив сертифікат на 200 
тисяч гривень, – розповідає ди-
ректор НРЦ. 

Урочисте відкриття сенсорної 
кімнати відбулося в лютому. За 
словами Ірини Янченко, завідувач-
ки кімнати, вчителя-дефектолога 
та олігофренопедагога, для особ-
ливих діток дуже важливий сен-
сорний розвиток. Заняття в цій 
кімнаті ефективно допомагають 
знімати страхи, долати невротич-
ні стани. 

– У кімнаті багато видів різних 
стимуляторів зору, слуху, нюху, 
тактильних рецепторів, – каже 
Ірина Янченко. – Перебування в 
ній сприяє нормалізації сну, по-
кращенню емоційного стану, зни-
женню неспокою та агресивності. 

У діток і дорослих активізується 
мозкова діяльність, прискорюють-
ся відновні процеси, знижується 
тривожність. Така кімната – не-
оціненний вклад у розвиток на-
ших дітей.

Усе сенсорне обладнання виро-
блено в Україні. Зокрема, це сухий 
басейн, наповнений пластмасови-
ми кульками. Дітки полюб ляють у 
ньому релаксувати. А кульки, крім 
масажного ефекту, створюють 
умови для розвитку рухів у про-
сторі. 

Стіл для малювання піском за-
стосовують в арт-терапії. Сухий 
душ навчає сприймати простір. 
Пуфи-трансформери набувають 
форми тіла і сприяють емоційно-
му розвантаженню. Панно «Зо-
ряне небо» допомагає покращити 
зір, світильник з аналогічною на-
звою – зняти емоційну напругу. 
Світлодинамічний пристрій при-
швидшує розвиток уваги. Ще в 
кімнаті є колона з бульбашками, 
соляна лампа, лава-лампа, сві-

тильник «Полум’я», пристрій для 
ароматерапії, іонізатор-очищувач 
повітря. 

ТІЛЬКИ РАЗОМ МОЖНА 
ВКЛАДАТИ У РОЗВИТОК 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

– Кращої сенсорної кімна-
ти на Волині немає, - відзначила 
Юлія Вусенко, секретар міської 
ради. – У ній діти зможуть по-
ліпшувати емоційний стан, пов-
ноцінно розвиватися. Педагоги 
втішені, що зможуть покращити 
якість навчально-виховного про-
цесу. Дякуємо Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Адже з такими 
ініціативами виходять люди, які 
вболівають за місто, розуміють 
відповідальність за лучан. Справ-
ді, тільки разом можна вкладати 
у розвиток нового покоління. Від 
імені міської ради дякуємо і споді-
ваємося на подальшу співпрацю. 

Олена Мельник – мама десяти-
класника. За 17 років вона добре 

засвоїла, що такі дітки потребують 
психологічної підтримки. Тому й 
називає такий подарунок Фонду 
надзвичайним.

– Я очолюю Волинську облас-
ну громадську організацію «Даун-
синдром». Чотири роки тому 
Фонд подарував нам сенсорну 
кімнату. Ми успішно її викорис-
товуємо. Психолог вміло корегує 
дитячі тривожні чи гіперактивні 
стани. Діти розуміють: у сенсор-
ній кімнаті можна розслабитися, 
відпочити, заспокоїтися, – зазна-
чає Олена Мельник. 

– Педагоги НРЦ не лише вико-
ристовують особливі форми робо-
ти з учнями. Вони вкладають у них 
свою душу, – зазначив заступник 
голови правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Орест Махов-
ський. – Їхні старання доречно до-
повнить сенсорна кімната. Адже 
для вчителів цієї школи особлива 
дитина – на чільному місці. Ми 
теж постійно підтримуємо таких 
діток. За підтримки Фонду вони 

відпочивають у дитячому таборі 
«Артек-Буковель», отримують по-
дарунки на свята, беруть участь у 
програмах із арт-терапії. 

– Облаштування сенсорної 
кімнати стало результатом  спів-
праці батьків, учителів і Фонду. В 
Офісі розвитку кварталу зустрі-
чалися батьки, дирекція НРЦ та 
підрядник. Обговорювали про-
позиції, радилися, які елементи 
краще придбати. Спільно підібра-
ли обладнання, склали кошторис 
для ремонтних робіт. І от бачимо 
результат, – відзначила  керівник 
Офісу розвитку кварталу, що на 
вулиці Кондзелевича, Олена Олі-
фірович.

На прикладі облаштування 
сенсорної кімнати бачимо, що 
Фонд не лише підтримує лікуван-
ня та реабілітацію дітей. А ще й 
стимулює  ініціативних людей, які 
прагнуть розвитку, опановують 
нове, пропонують ідеї та реальні 
шляхи їх утілення. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Кульковий масаж у сухому басейні

Колона з бульбашкамиСпілкування перед відкриттям

Стіл для малювання піском
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

КОРИСНИЙ ДОСВІД

НА ДОПОМОГУ ДІТЯМ

Керівник Офісу розвитку кварталу на 
бульварі Дружби народів Лариса Мазурок:
– Ми ініціювали й допомогли створити фонд 
розвитку «Бедрик» ДНЗ №28, хоча були певні 
перестороги: це спеціальний заклад, який 
відвідує небагато діток, і майже половина 
з них доїжджає з області. Тож чи  вдасться 
згуртувати батьків у фонд розвитку, 
діяльність якого була б ефективною, ми не 
знали. Фонд було створено у квітні минулого 
року, і за цей час він показав гарні результати 
роботи.  Батьки дуже активні, комунікабельні, 
хочуть багато зробити для покращення 

умов своїх діток, і ми йдемо їм назустріч. Будуємо спільні плани, 
консультуємо щодо залучення додаткових коштів, написання проектів 
для участі в міських ініціативах. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
також долучається та підтримує проекти фонду розвитку дитсадка.

Завідувачка дитсадка №28 
Оксана Марковець: 
– Важливою умовою успішності 
корекції розвитку дитини, її 
навчання та соціальної адаптації 
є раннє виявлення проблем і 
початок спеціальної педагогічної 
роботи з нею. Ми намагаємося 
максимально адаптувати дітей 
до життя в суспільстві. Бувають 
випадки, коли рекомендуємо 
батькам наших вихованців 
віддавати дітей у звичайний 

садок чи школу. Але до цього ми з дитиною працюємо, 
діагностуємо – і тоді бачимо цілісну картину. Інклюзивне 
навчання сьогодні перестає бути чимось дивним, а 
особливі дітки мають змогу жити повноцінним життям. 

Український форум благодійників – перша 
в Україні асоціація благодійних фондів, 
організацій і бізнес-компаній, які займаються 
благодійністю. Форум розвиває в Україні 
професійну, етичну, підзвітну й ефективну 
благодійність. Це вагомий інструмент 
громадянського суспільства, який створює 
і підтримує добробут українців. Щороку 
Український форум благодійників проводить 
Національний рейтинг серед фондів. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» отримав відзнаку на 
Українському форумі благодійників у найбільшій 
«ваговій категорії» – «Фонди із бюджетом 
понад 10 мільйонів гривень». 

«ЖИВИЙ ЗВУК» ПОВЕРТАЄ 
РАДІСТЬ ЖИТТЯ

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
СТАВ УЧАСНИКОМ 
МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Єдиний на Волині дитячий 
садок компенсуючого типу для 

дітей з вадами розвитку працює в 
обласному центрі. Нині там перебуває 
47 діток зі всієї області та Луцька. 
Вони потребують особливої уваги, 
терпимості та турботи з боку батьків 
і педагогів. Спільними зусиллями 
й завдяки допомозі небайдужих 
людей вдається зробити чимало. 
Зокрема, з вересня минулого року 
запрацювала додаткова логопедична 
група для малюків з важкими вадами 
мовлення. А нещодавно було придбано 
комплекс комп’ютерної техніки та 
спеціалізованих програм для роботи із 
дітьми з вадами слуху.

Кошти для придбання ліцензійної про-
грами «Живий звук» залучив фонд розвит-
ку цього навчального закладу, який було 
створено у квітні минулого року за підтрим-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Раніше в садочку була програма, але 
вона вийшла з ладу. А з дітьми потрібно 
працювати щодня індивідуально. Тому, 
щойно дізналися, що київська фірма про-
понує нову сучасну програму «Живий 
звук», відразу вирішили її придбати, – роз-
повіла голова фонду розвитку «Бедрик» 
ДНЗ  №28 Оксана Коваценко. 

Щодо програми «Живий звук», то нею 
задоволені і педагоги, які працюють з діт-
ками, і батьки, які бачать позитивні ре-
зультати. Дефектолог і сурдопедагог Іван-
на Король займається з кожною дитиною 
індивідуально, тож про переваги й ефек-
тивність програми розповідає охоче. 

– Програма «Живий звук» включає спе-
ціально підготовлений набір навчально-
корекційних модулів, що спрямовані на 
допомогу дітям, які мають порушення слу-
ху та мовлення різного ступеня тяжкості 
й походження.  Вона допомагає розвива-
ти слухове сприймання, вимову, збагачує 
словник, а також полегшує роботу сурдо-
педагога. Адже дитина краще сприймає 
матеріал, коли бачить зображення, напри-
клад, тварин, чує звуки й може їх відтво-
рити, – каже сурдопедагог. 

У логопедичній групі логопед Оксана 
Савула займається з дітками також за до-
помогою цієї програми, але за спеціально 

350 учасників, спікери з 10 країн, 16 
навчальних конференцій та дискусійних 
заходів – такою стала IX Міжнародна 
конференція Українського форуму 
благодійників «Соціальні інновації: нові 
рішення старих проблем». 

обладнаним місцем з апаратурою та перед 
великим дзеркалом. Дитина спостерігає за 
своєю вимовою, вчиться імітувати рухи 
губами і язиком, вимовляючи слова та 
звуки. «Живий звук» передбачає можли-
вість використання під час занять прин-
ципу полісенсорного впливу на розвиток 
дитини, ігрової стратегії навчання, його 
доступності та послідовності.

Як зауважила завідувачка дитсадка 
№28 Оксана Марковець, мало просто зна-
ти методику виховання та навчання особ-
ливих дітей.  Для них треба дуже багато 
нового й різноманітного матеріалу. 

– Щоб дитина не втратила бажання 
вчитися і розвиватися, потрібно щоразу 
щось змінювати, давати новий цікавий 
матеріал, багато візуалізації, аудіозаписів. 
Таку можливість дають спеціальні на-
вчальні програми, які спонукають дітей 
до творчості, ефективного сприйняття 
навчального матеріалу. Є обов’язкові дер-
жавні програми, згідно з якими працює 
наш садок. Але особливі діти – різні, тому 
вони потребують індивідуального під-
ходу, і наші педагоги ставляться до цього 
з розумінням та адаптовують матеріал 
під вихованців. Наприклад, ми зіштов-
хнулися з тим, що загальна програма для 
логопедичних груп нашим дітям занадто 
складна, тож зараз працюємо над влас-
ним проектом. Сподіваємося його втілити 
з нового навчального року, – розповіла 
Оксана Марковець. 

Задоволена завідувачка і співпрацею з 
батьками. Каже, що відколи було створено 
фонд розвитку цього закладу, вдалося за-
лагодити багато питань. 

– Нам комфортно працювати, повсяк-
час відчувається підтримка активних 
батьків. Вони постійно цікавляться жит-
тям нашого садочка. Ми співпрацюємо, 
обговорюємо нагальні проблеми, планує-
мо спільні проекти, – резюмувала Оксана 
Марковець. 

До речі, про плани на майбутнє. Зі слів 
Оксани Коваценко, цьогоріч фонд роз-
витку планує облаштування сучасного 
дитячого майданчика зі спеціальним по-
криттям. Оскільки проект дороговартіс-
ний (майже 200 тисяч гривень потрібно на 
його реалізацію), фонд розвитку сподіва-
ється на залучення додаткових коштів. 

– Це має бути універсальний майдан-
чик, оскільки те, що є зараз на території 
садочка, не підходить нашим діткам: не-
рівний асфальт, габаритні металеві кон-
струкції, фонтан. Маємо намір це все 
демонтувати й постелити покриття з гу-
мовим настилом, що дозволить дітям не 
травмуватися під час активного відпочин-
ку, отримувати більше задоволення від 
перебування на свіжому повітрі. Мій син 
також є вихованцем цього садочка, тому 
спільно з батьками намагаємося зробити 
все можливе для наших діток, – зазначила 
Оксана Коваценко. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Учасниками заходу були представники гро-
мадськості, новатори, журналісти та благодійні 
фонди, зокрема Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», який упродовж чотирьох років є членом 
Українського форуму благодійників та неодно-
разово підтримував його ініціативи.

Соціальні інновації, які вже змінили світ, – 
ось на яку тему спілкувалися доповідачі та учас-
ники конференції. Проекти, спрямовані допома-
гати людям, боротися із зовнішніми негативними 
факторами екології, розуміти глобалізацію ін-
формаційного простору – в такому напрямку 
вже працюють благодійні фонди у всьому світі. 
Понад вісім годин лекцій і презентацій з допо-
відями та дискусіями не залишилися осторонь 
Фонду «Тільки разом». На думку учасників захо-
ду – представників Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», конференція такого рівня – це можли-
вість отримати корисну інформацію та обміня-
тися досвідом. 

– Це дає можливість переймати досвід закор-
дону і впроваджувати його в Україні. На цьому 
заході ми побачили, що поняття благодійності 
часто сьогодні асоціюється з поняттям соціаль-
ного підприємництва, де є економічний розраху-
нок. Це передбачає отримання прибутку для роз-
витку та мотивування працівників. Важливо не 
тільки розв’язувати проблеми шляхом надання 
допомоги, а обов’язково думати про проекти, які 
передбачають створення робочих місць, залу-
чення громад у цей процес на умовах співфінан-
сування, – резюмував заступник голови правлін-
ня Фонду «Тільки разом» Орест Маховський. 

Соціальні інновації – це нові рішення (про-
дукти, послуги, процеси), яких потребують люди 
з огляду на проблеми, що є в суспільстві. Нові 
ідеї та перспективи спонукають громадськість 
до дій, участі у міжнародних грантових проектах 
і не тільки. Вони означають нові стратегії, кон-
цепції, які відповідають соціальним потребам. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» упроваджує 
низку соціальних проектів, спрямованих допо-
магати громаді втілювати свої ідеї спільно з іні-
ціативними людьми.

Ірина КУДРЯ

Активні ігри – 
складова реабілітації

Представники Фонду 
на конференції

Логопед вчить імітувати 
звуки природи

Під час заняття 
з сурдопедагогом
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ВИСТАВКА «РОДИННІ ТРАДИЦІЇ» 
ВОЛИНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

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»

АНОНСНАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

В Арт-галереї центрального 
універмагу Луцька 

експонується особлива виставка 
з промовистою назвою «Родинні 
традиції». На суд глядачів свої 
творчі роботи винесли батько 
й син Жупанюки – Володимир і 
Ярослав. Виставка відбувається 
в рамках програми «Культура і 
духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Володимир Жупанюк – ві-
домий український художник, 
майстерний графік, аквареліст, 
живописець-пейзажист та автор 
серії іконописних робіт. Цікаво, 
що Володимир Григорович – еко-
номіст за фахом. Проте, зізнаєть-
ся, лише завдяки повсякденній 
праці над собою йому вдалося ста-
ти самобутнім художником. 

– Коли тільки почав малюва-
ти, то один художник дорікнув 
мені, що я не професіонал, – каже 
Жупанюк-старший. – Тоді я поста-
вив собі за мету, що за десять ро-
ків наші картини на виставці ви-
сітимуть поряд. Минуло небагато 
часу, як це сталося. 

І тепер самобутні полотна ху-
дожника високо оцінюють профе-
сіонали. За словами заслуженого 
працівника культури України, 
мистецтвознавця Зої Навроцької, 
у Володимира Жупанюка можна 
повчитися любові до творчості.

– Його мистецтво – людино-
любне, гуманістичне, повернене 
до людини. Володимир намага-
ється не лише зафіксувати у часі й 
просторі старосвітську Україну, а 
ставить перед собою дуже склад-
ні мистецькі завдання. Радію, що 
в нього є достойний спадкоємець. 
Ярослав – не просто носій батько-
вої крові, а носій його ідей, який 

Село Бобли – найбільше на Турійщині. 
До складу місцевої сільської ради також 
входять сусідні населені пункти Оса і 
Ревушки. Діти з трьох сіл навчаються у 
Боблівській ЗОШ I-III ступенів. Цьогоріч 
середню освіту в школі здобуває 121 учень. 

Завдяки небайдужим педагогам, які по-
стійно вдосконалюють професійну май-
стерність, боблівські школярі завойовують 
призові місця у районних та обласних кон-
курсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. 
За результатами ДПА 2015-2016 навчального 
року, яка відбувалася у формі ЗНО з україн-
ської мови та історії, одинадцятикласники 
цієї школи показали найкращі результати 
серед учнів ЗОШ Турійщини.

Щоб досягти ще кращих результатів та 
осучаснити навчальний процес, учителі ви-
рішили придбати мультимедійне обладнан-
ня. Тим паче, що в школі доступна мережа ін-
тернет. Ініціативна група батьків та педагогів 
взяла участь у конкурсі проектів Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Вони подали на роз-
гляд у турійське представництво Фонду про-
ект «Сільській школі – сучасні інформаційні 
технології» і здобули перемогу.

– На уроках тепер значно цікавіше, – 
каже дев’ятикласниця Зоряна Петрук. – Ми 
переглядаємо наукові фільми, цікаві відео-
фрагменти. Раніше це було можливо лише в 
комп’ютерному класі, тепер – у всіх. 

Учителька початкових класів Ганна Шу-
манська переконана: розказати інформацію – 
це одне, а побачити – зовсім інше. 

– Ми дбаємо про оптимальні умови для 
навчання та виховання учнів. А для цього 
педагоги потребували переносного мульти-
медійного обладнання, без якого сучасна 
школа не може існувати. Проектор і ноутбук 

іде творчим шляхом із досвідом 
навчального закладу, – зазначила 
Зоя Навроцька.

У Ярослава Жупанюка – дип-
лом Інституту мистецтв Волин-
ського державного університету 
імені Лесі Українки. Хоча після 
школи він став студентом Київ-
ського національного університе-
ту театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого. Коли зрозу-
мів, що акторство – не його покли-
кання, залишив навчання. Першу 
картину написав у 27 років. 

– Ми з татом ніби й різні в 
техніці виконання, але маємо од-
накове бачення свого краю. Дуже 
любимо Волинь, її краєвиди. Мені 
імпонує, коли за моїми пейзажами 
вгадують Україну. Кольори її при-
роди – як пісня, як рушничок, – 

підкреслює Жупанюк-молодший.  
Ярослав переконався: у житті 

треба робити те, що любиш. І ху-
дожник має думати не про гроші, а 
про майстерність. Тоді з часом усе 
стане на свої місця. 

Володимир Жупанюк відвер-
то зізнається: дуже хвилювався, 
готуючись до виставки. Картини 
підбирав три тижні. 

– Я малюю вже 40 років. За цей 
час з-під пензля вийшли тисячі 
полотен. На виставці представле-
но 35 моїх робіт. Це – не спонтан-
ні художні твори. Коли я беруся 
до роботи, то цікавлюся історією, 
звертаюся до науковців, музейних 
працівників. Інтернетом не корис-
туюся, читаю друковані джерела, 
тоді малюю. На полотно йде від 
півроку до року праці, – ділиться 

секретами творчості художник. 
– Володимир та Ярослав Жу-

панюки – відомі на Волині худож-
ники. У творчості орієнтуються 
на традиції класичного мистецтва, 
експериментуючи з різними вира-
жальними засобами. Основний 
жанр – пейзаж. Жупанюки – но-
сії традицій реалістичної школи. 
У пейзажах Володимир поєднує 
напрямки імпресіонізму та пуан-
тилізму, Ярослав – імпресіоніз-
му. На виставці представлені їхні 
найкращі роботи різних років, 
наприклад: «Вид старого міста 
при заході сонця» (1980-ті роки), 
«Біля старого кар’єру. Місто 
Клевань» (1990-ті роки), «Стара 
садиба» (2004 рік) та «Зимовий 
пейзаж» (2017 рік), – підкреслив 
Дмитро Зінько, менеджер Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Володимир і Ярослав зазнача-

ють: для них було приємною неспо-
діванкою, що за підтримки Фонду 
організували їхню виставку в стінах 
Арт-галереї та надали рекламно-
інформаційну підтримку. Худож-
ники лише підібрали картини. 

– В Арт-галереї багато просто-
ру, гарне освітлення. Добре, що в 
Луцьку є такий зал. Тут можна віді-
йти від швидкого темпу сьогоден-
ня, перейти на творчу хвилю», – за-
значають батько й син Жупанюки. 

Ознайомитися з роботами ху-
дожників можна до 20 квітня 2017 
року. Запрошуємо всіх лучан та 
поціновувачів мистецтва перегля-
нути роботи волинських митців. 
Вхід вільний. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

використовуємо на уроках і позакласних 
заходах. Це оптимізує навчальний процес, – 
каже Ганна Шуманська. 

За словами Людмили Микитюк, мами 
двох школярів, діти щодня розповідають, 
які цікаві відеопрезентації переглядали на 
уроках. Особливо це до вподоби учням мо-
лодших класів. 

Директор місцевої школи, голова Турій-
ської районної парторганізації «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Сергій Вла-
сюк наголошує: придбати мультимедійний 
комплекс стало можливо завдяки активній 
громаді села. 

– Ще у 2012 році за ініціативи Ганни 
Шуманської в Боблах створили громадську 
організацію «Моноліт». Люди зрозуміли, 
що один у полі – не воїн. Громада брала 
участь у проектах, відтак ми відремонтува-
ли спортзал, санвузли й душові кабіни. Та-
кож перекрили дах школи і встановили 14 

сонячних батарей. Спочатку люди не надто 
активно долучалися до співфінансування. 
Однак побачили, що це все – для громади, 
що в селі можна навести лад. Коли подава-
ли проект на придбання мультимедійного 
комплексу, посильний внесок зробили всі 
батьки, – провадить Сергій Власюк.

Керівник турійського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олена 
Мазурак зазначає: таким проектам у за-
гальноосвітніх школах треба максимально 
сприяти. Адже в навчальних закладах дітки 
здобувають освіту, формують світогляд. 

– Важливо, коли вчитель хоче застосо-
вувати новітні технології. Відповідно, тоді 
учні хочуть вчитися, а вчителі – давати зна-
ння. У Турійському районі на умовах спів-
фінансування із Фондом у 2016 році реалі-
зовано 16 проектів, із яких 14 – у ЗОШ або 
дитсадках, – підсумувала Олена Мазурак. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Ярослав Жупанюк 
із гостями з Намібії

Володимир Жупанюк 
розповідає історію 
створення ікони

Школярі радіють 
сучасному обладнанню
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА 

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

ЗА КОЖНОЮ ПЕРЕМОГОЮ 
СТОЇТЬ ВЕЛИКА ПРАЦЯ

ГОЛОВНЕ У СПОРТІ – 
КОМАНДНИЙ ДУХ

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА 
ДЮСШ – ЛІДЕР З 
КОЗАЦЬКОГО ГАРТУ

Спорт – здоров’я, сила, успіх та 
перемоги. Ця істина відома вихо-
ванцям Камінь-Каширської ДЮСШ. 
Спортивна школа розпочала ді-
яльність у 1983 році. Тут працюють 
відділення з волейболу, гандболу, 
дзюдо, легкої атлетики, футболу, не 
так давно було відкрито відділення 
баскетболу та важкої атлетики.  

У ДЮСШ тренуються 600 ви-
хованців. Торік школа посіла пер-
ше місце в ігрових видах спорту у 
Волинській області. Окрім спор-
тивних навиків, діти отримують 
військово-патріотичне виховання. 
Учні спортшколи – багаторазові 
призери обласних змагань з ко-
зацького гарту.

Виконувач обов’язків дирек-
тора ДЮСШ Руслан Бобко 
каже: основна проблема спорт-
школи – відсутність приміщення. 
Заняття проходять на базах шкіл 
міста Каменя-Каширського та п’яти 
сіл району. Влітку вихованці трену-
ються у сучасному спортивному 
комплексі, який звели 2015 року 
за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Споруда містить не 
лише сучасні легкоатлетичні доріж-
ки, а й майданчики для гри у міні-
футбол, баскетбол та волейбол. 

Капітан баскетбольної команди 
«Олімп» Оксана Зубарєва з подру-
гою Анною Губчик відвідує ДЮСШ 
п’ять років. Окрім баскетболу, дів-
чата займаються волейболом та 
легкою атлетикою.

– Спорт – невід’ємна частина 
мого життя, – переконує Оксана. За 
свої спортивні досягнення дівчина 
отримала винагороду від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» – по-
їздку на оздоровчий відпочинок у 
табір «Артек-Буковель». 

Юні спортсменки планують 
пов’язати життя зі спортом та од-
ноголосно зазначають, що їхніми 
взірцями є тренери з волейболу та 
баскетболу. На них і рівняються. 
Воно й не дивно, адже у ДЮСШ 
працюють кваліфіковані та досвід-
чені викладачі.

Тренер з баскетболу Віталій Ка-
ширець працює в ДЮСШ 19 років. 
Каже: основне завдання у тренер-
ській компетенції – збереження та 
зміцнення здоров’я дітей, мотивація 
до здорового способу життя. Те, що 
після навчання в ДЮСШ багато ви-

хованців Віталія Каширця продов-
жують навчання в інших закладах 
зі спортивним нахилом, свідчить, 
що його праця недаремна.

Зі слів заступника директора 
Камінь-Каширської ДЮСШ Олек-
сандра Кривдіка, крім бюджетних 
коштів, у заклад залучають додаткові 
надходження. Завдяки цьому, можна 
сказати, школа забезпечена спортив-
ним інвентарем. Проте завжди зали-
шається потреба у м’ячах та формі, 
які зазвичай швидко зношуються. 

У рамках проекту «Оснащення 
спортивним обладнанням та інвен-
тарем» представники Фонду вручи-
ли вихованцям ДЮСШ футбольні, 
волейбольні, баскетбольні м’ячі, гет-

ри та бутси для юних футболістів.
– У спорті, як і в житті, важ-

ливий командний дух. Ви як ніхто 
маєте це розуміти. Якщо будуть 
командний дух, взаємопідтримка, 
єдність, то будь-який суперник вам 
не страшний, – звернувся до юних 
спортсменів керівник східної філії 
Фонду Олександр Мельничук. – Ви 
молодці, що займаєтеся спортом. 
Працюйте над собою, вдосконалюй-
теся та досягайте нових вершин.

У СТАРОВИЖІВСЬКИХ 
ФУТБОЛІСТІВ – НОВИЙ 
СПОРТІНВЕНТАР

У Старовижівській ДЮСШ 
ситуація зі спортивним обладнан-

ням куди гірша, ніж у Камінь-
Каширській.

У школі займаються 370 вихо-
ванців від 7 до 17 років. Тренуван-
ня проводять 13 кваліфікованих 
тренерів-викладачів. На базі Ста-
ровижівської ДЮСШ проводять 
районні змагання. Окрім того, ви-
хованці виїжджають на змагання 
різного рівня та показують достой-
ні результати.

Капітан волейбольної команди 
Старовижівської ДЮСШ Ангеліна 
Вавренюк займається волейболом 
шість років. Любов до спорту дів-
чині передалася від батьків. Бабуся 
Ангеліни, дідусь, тато свого часу 
грали у волейбол. А мама була капі-

таном волейбольної команди.
 – Капітаном бути дуже склад-

но. Передусім – це відповідальність 
не тільки за себе, але й за всю ко-
манду, – розповідає Ангеліна. – Я 
не раз була на змаганнях в інших 
містах. Там професійні волейбольні 
спортзали зі спеціальною підлогою, 
професійні м’ячі. 

Директор Старовижівської ди-
тя чо-юнацької спортивної школи 
Євгенія Рябук зазначає, що у ДЮСШ 
створено всі умови для того, щоб 
займатися спортом могли діти та 
дорослі. Єдине, чого бракує, – від-
повідного спортивного інвентарю. 
Найважче проводити тренування у 
футбольних групах. У спортивному 
залі сітки не підлягають ремонту, 
м’ячі, придбані ще 2015 року, зно-
шені. Відсутні навіть насос та голки 
для накачування м’ячів. 

Днями в рамках проекту «Осна-
щення спортивним обладнанням та 
інвентарем» представники Фонду 
передали Старовижівській ДЮСШ 
футбольну сітку та м’ячі, дитячі 
воротарські рукавиці й інший ін-
вентар.

Нерідко районні ДЮСШ – єди-
не місце, де діти мають змогу роз-
виватися у спортивному напрям-
ку. Найбільша проблема дитячих 
спорт шкіл – мале фінансування від 
держави. Для того щоб підтрима-
ти  роботу волинських спортивних 
шкіл, Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» втілив у життя проект 
«Оснащення спортивним облад-
нанням та інвентарем». У рамках 
проекту передбачено забезпечення 
інвентарем усіх ДЮСШ області. 
Окрім цього, Фонд підтримує пер-
спективних юних спортсменів. У 
2016 році стипендії Фонду отрима-
ли 74 вихованці ДЮСШ.

Ірина ЮЗВА

Популяризація спорту серед 
молоді – невід’ємна частина 
освітнього процесу. Проте 
забезпечення навчальних 
закладів спортивним 
обладнанням лишає бажати 
кращого. Батьки та педагоги 
змушені власними зусиллями 
створювати відповідні умови 
для того, щоб діти мали змогу 
займатися спортом.

У загальноосвітній школі 
села Ворокомле, що на Камінь-
Каширщині, навчається 214 учнів. 
Тут пропагують здоровий спосіб 
життя, тому спорт – на чільному 
місці. Найпопулярнішими серед 
учнів є волейбол та футбол. Що-
року в школі проводять турнір з 
волейболу, присвячений пам’яті од-
носельчанина Миколи Зубача, який 
загинув в Афганістані. Нещодав-
но шкільна волейбольна команда 

хлопців посіла третє місце в район-
них змаганнях. Дівчатам фортуна 
усміхнулася трішки менше – вони 
стали четвертими у районі. 

На перервах школярі залюбки 
грають у настільний теніс в про-
сторому шкільному коридорі. Ди-
ректор школи Марія Денисюк каже, 
що цей вид спорту дисциплінує ді-
тей під час перерви. 

– Фізкультура – один з найулюб-
леніших уроків у наших дітей. Ми 
маємо футбольні поля, тренажери, 
але найелементарнішого бракує. 
Найбільша потреба в м’ячах, адже 
вони швидко зношуються, – зазна-
чає директор.

Заручившись підтримкою бать-
ків, Марія Денисюк звернулася в 
камінь-каширське представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» з проектом зі зміцнення 
матеріальної бази. На умовах спів-
фінансування для ворокомлівських 

школярів закупили футбольні та 
волейбольні м’ячі. Тепер діти ма-
тимуть ще більший стимул для по-
дальших перемог.  

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» працює шостий рік. За цей 
час дуже багато зроблено для роз-
витку спорту в Луцьку та облас-
ті, – зауважує Олександр Мельни-
чук, керівник східної філії Фонду. 
– Дуже приємно чути, що ви люби-
те спорт та здобуваєте перемоги. За 
будь-яким тріумфом стоїть велика 
праця. Бажаю вам подальших пере-
мог не лише в спорті, а й у житті. 
Ставте собі цілі. Якщо крок за кро-
ком ітимете до них, то обов’язково 
будуть нові звершення.

Це не перший проект, реалізо-
ваний ворокомлівською громадою 
та Фондом. Кілька місяців тому 
на умовах співфінансування було 
придбано форму для сільської фут-
больної громади. Також з ініціати-

ви батьків у шкільному коридорі 
замінили три вікна. А вже навесні 
на території дитсадка буде відкрит-
тя ігрового майданчика. 

– У Ворокомле живуть ініці-
ативні та працьовиті люди. Спо-
діваємося, що ви й надалі будете 
розвивати своє село, покращувати 
умови навчання, відпочинку, інф-
раструктури. Фонд, своєю чергою, 
допомагатиме вам реалізовува-
ти проекти, – зазначив керівник 
представництва Фонду в Камінь-
Каширському районі Сергій Лях.

Подальших звершень, перемог 
та єдності побажала школярам по-
мічник народного депутата Ірини 
Констанкевич, спортсменка Світ-
лана Сидорук, яка не з розповідей 
знає про всі проблеми району.

– Ви, діти, – майбутнє нашої 
країни. Розправляйте крила, за-
ймайтеся спортом, пишіть вірші, 
висловлюйте своє бачення, а ми, 
дорослі, будемо прислухатися до 
вас, – резюмувала Світлана Сидо-
рук.

Ірина ЮЗВА

Тренування – запорука успіху

Вихованці Старовижівської ДЮСШ

Учні Камінь-Каширської ДЮСШ не натішаться новенькими м’ячами

Нові м’ячі – стимул для подальших перемог



Без перемоги не буває миру, люди завжди будуть убивати. 
Так усе влаштовано в цьому світі. Фільм «Чорний яструб» www.volynnews.com
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СУБОТА 4 березня
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
10.25 Хто в домі хазяїн?
10.50 Хочу бути
11.40, 02.25 Біатлон. 

Кубок світу. Гонка 
переслідування 10км. 
(жінки)

13.00 Кращі виступи 
українських біатлоністів

13.25, 03.20 Біатлон. 
Кубок світу. Гонка 
переслідування 12, 5км. 
(чоловіки)

14.15 Фольк-music
15.25 Т/с «Аристократи»
17.45, 04.10 Чоловічий 

клуб. Спорт
18.45, 05.00 Чоловічий 

клуб
19.30 Вечір пам’яті 

Миколи Мозгового (ч.1)
21.00, 05.35 Новини
21.25 Вечір пам’яті 

Миколи Мозгового (ч.2)
22.45 Мегалот
23.25 Світ on line
23.40 Життєлюб
01.20 Музичне турне

UA: ПЕРШИЙ

05.41 М/с «Хай живе 
король Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»

07.56 Ревізор Спешл
09.50 Таємний агент
12.50 Від пацанки до 

панянки
15.15 Хто зверху?
17.10 М/ф «Шрек»
19.00 Х/ф «Поліцейська 

академія»
21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 2: Перше 
призначення»

22.45 Х/ф «Супернянь»
00.30 Х/ф «Коледж»
02.20 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 «ВусоЛапоХвіст»
07.50 «Караоке на 

Майдані»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 «Холостяк - 7»
13.10 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.40 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.15 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 «Мультфільми»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
15.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 

Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий 

шлях
09.00 Т/с «Мій капітан»
13.10, 15.20 Т/с «Кращий 

друг родини»
17.20, 19.40 Т/с «Квіти 

від Лізи»
21.50 Х/ф «Посміхнися, 

коли плачуть зірки»
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована 

реальність

08.10, 18.30 У пошуках 

істини

09.50 Гнів небес

11.30, 21.00 Перші 

винахідники

14.30 Загадки планети

16.30 Дика Північна 

Америка

00.00 Холодний Яр

00.30 Підроблена історія

МЕГА

06.35 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

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

життя»
12.00 «Одруження 

наосліп 3»
13.30 «Голос країни 7»
15.40, 21.15 «Вечірній 

квартал»
17.35 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
20.15, 02.15 «Українські 

сенсації»
00.10, 03.00 Х/ф «Сім 

психопатів»

1+1

06.20 «Мультфільм»
07.10 Х/ф «Двоє під 

однією парасолькою»
09.00 «Україна вражає»
09.30, 03.45 Док.проект 

«Птах-Гоголь»
12.10 Х/ф «Як 

посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

13.25, 00.25 Х/ф 
«Пропала грамота»

15.00 Х/ф «Вій»
18.00, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»
20.00, 03.15 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
01.55 Х/ф «Без сина не 

приходь!»

ІНТЕР

05.05 Х/ф «Лікар Ноу»
06.55 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.50 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
14.00 Х/ф «Шпигунські 

ігри»
16.15 Х/ф «Гра»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три ікси»
22.25 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
00.20 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»
03.10 Т/с «Прокурори»

ICTV

06.00, 05.40 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
09.15 М/с «Шалені 

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

Таємниця загубленого 
королівства»

12.15 Х/ф «Блакитна 
свічка»

13.25 Х/ф «Зізнання 
шопоголіка»

15.20, 04.10 Віталька
16.35 Х/ф «Де моя тачка, 

чувак?»
18.05 М/ф «Турбо»
19.50 Казки У Кіно
20.50 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 ТЕТ-Інтернет
01.25 Шпілівілі
01.50 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Актуальний 

репортаж»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

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

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «Натхнення»
12.20 Мультфільм
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00 Т/ц «Сам собі 

господар»
14.15 Т/ц «В майстерні 

митця»
14.30 «Хай завжди буде 

сонце!»
15.15 «Солодкий вікенд»
15.45 «Народна 

скарбниця» (В.Семенюк)
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

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

волиняни» (Ніл 
Хасевич)

20.55 «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»
08.35, 12.00, 18.35, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.45 Пригоди Марка
09.35 Рандеву
10.00 Бутік TV
12.10 Говоримо польською
12.30 Смак здоров’я
12.45 Чоловічі розваги
13.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Хіт парад
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Травма»
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб

АВЕРС 18.00 Мозаїка батьківства
18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі» 
19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

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

пригод
00.00 Новини «На часі» 
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Концерт «Оранта 25»
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі» 
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Інтриган»

П’ЯТНИЦЯ 3 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.30, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Д/с «Легенди 
тофу» 09.30 Т/с «Білий 
танець» 10.25, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 11.25 
Орегонський путівник 
11.55, 03.10 Біатлон. 
Кубок світу. Спринт 10км. 
(чоловіки) 14.00 Д/ф 
«Володимир Івасюк. Щоб 
народитися знову» 15.20 
Віра. Надія. Любов 16.15 
На пам’ять 17.20 Казки 
Лірника Сашка 17.40 
М/с «Гон» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.25 Війна і 
мир 20.20, 04.35 Про 
головне 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Епоха честі» 22.45 З 
перших вуст 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 02.10 
Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.50, 07.40 Kids Time
05.51 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.41 Т/с «Клініка»
09.50 Т/с «СашаТаня»
13.20 Серця трьох
15.50, 19.00 М/с «Кухня»
21.05 Х/ф 

«Однокласники 2»
23.05 Х/ф «Король 

вечірок 2»
01.00 Х/ф «Випускний 

іспит»
02.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 18.30, 00.25 Т/с 

«Коли ми вдома»

08.35 Х/ф «Ніколи не 

забуду тебе»

10.20 Х/ф «П’ята група 

крові»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7»

01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 «Мультфільми»
10.00 «Три сестри»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 01.45 «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 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
03.05 Сьогодні 07.15, 
08.15 Ранок з Україною 
09.15, 05.20 Зірковий 
шлях 11.30 Реальна 
містика. Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лікар 
2» 15.30 Т/с «Черговий 
лікар» 16.10 Х/ф «Роза 
прощальних вітрів» 
18.00 Т/с «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00, 23.30 
Т/с «Мій капітан» 01.45 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 03.50 
Реальна містика 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Він і вона. Бій 
за життя 10.50, 00.30 
Приборкати змія 11.50 
Дика Північна Америка 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Дивна 
справа 15.20, 23.40 
Гнів небес 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Операція: 
людожери 01.20 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 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 - 4»
10.50, 12.25 «Міняю 

жінку - 4»
12.20 Налаштування нових 

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

13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар»

17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»

20.20 «Розсміши коміка. 
Діти 2»

22.15 «Вечірній квартал»
00.10, 03.35 Х/ф «Я 

нормально супер гуд»
02.05 «Неділя з 

Кварталом»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.30 

«Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Двоє під 

однією парасолькою»
01.45 Х/ф «Лавка 

Рубінчик і...»
03.00 Х/ф «Дуель»

1+1 ІНТЕР

05.05 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.45 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Х/ф «12 

років рабства»
15.05, 16.10 Т/с «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»
02.45 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.25 Стоп-10

ICTV

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 09.40 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць» 
10.05 Х/ф «Мері Ком» 
12.25 Панянка-селянка 
13.25, 14.30 Одного 
разу під Полтавою 13.55 
Танька і Володька 14.55 
Т/с «Домашній арешт» 
15.55, 04.10 Віталька 
16.50 Казки У Кіно 17.50 
ЛавЛавСar 20.00 М/ф 
«Турбо» 21.45 Х/ф «Де моя 
тачка, чувак?» 23.15 Х/ф 
«День переможених» 
00.50 ТЕТ-Інтернет 01.40 
Теорія зради 02.30 
Країна У 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп 

корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
10.30 «Волинська 

веселка»
11.00 Новини
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.05 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Що каже 

священик»
13.25 «Чудесний канал»
13.55 Мультсеріал
14.40 «Дитячий світ»
15.00 Т/ц «Нотатки на 

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

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Народна 

скарбниця»
18.35 Т/ц «Як це?»
18.55 Служба розшуку 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

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 Євромакс
09.30 Смак здоров’я
09.45 Чоловічі розваги
10.00 Бутік TV
12.10 Малюваки
12.30 М/с «Авто про добро»
13.00 Концерт BREVIS
13.50 ЧП+
14.00 Т/с «Таємничий 

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

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

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

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

«Подвиг розвідника»
05.30 Музична скринька
06.00 Мозаїка

НЕ СТАЛО КІНОРЕЖИСЕРА 
МАКСИМА ПАПЕРНИКА 

19 лютого помер український 
кінорежисер, продюсер і 

кліпмейкер Максим Паперник. Він 
пішов із життя через онкологічне 
захворювання. 

Кінорежисер наро-
дився 20 квітня 1969 року. 
Жив у Києві. Закінчив з 
відзнакою кінофакуль-
тет Київського інституту 
театрального мистецтва 
імені Карпенка-Карого, 
пізніше – факультет теа-
тральної режисури цього 
ж вишу. Працював у На-
ціональній телекомпанії 
України. З 1997 року став 
одним з найуспішніших 
кліпмейкерів України. 
Знімав телевізійні та ігро-
ві фільми. Серед його відомих робіт – ново-
річні фільми-мюзикли «Снігова королева», 
«За двома зайцями», «Дванадцять стільців», 
музично-розважальне шоу «Народна зірка», 
телесеріал «Недоторканні».

втрата

Фільм «Вій»

Фільм «Я нормально супер гуд»

Фільм «Мері Ком»

15:00

00:10

10:05

uafi lm
.net

velvet.by

yvision.kz

Планшет був 
винайдений, 

щоби люди на-
решті припи-
нили сидіти в 

Інтернеті й по-
чали в ньому 

лежати.
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Якщо хтось оступився або збився зі шляху, це ще не означає, що він загублений навіки! 
Іноді кожному з нас потрібна допомога. Фільм «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього»

№ 7 (55)  23 лютого 2017 року

НЕДІЛЯ 5 березня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 

20.15, 22.20, 23.15, 
00.15 Погода

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 Кращі виступи 

українських біатлоністів
09.25, 02.25 Біатлон. 

Кубок світу. Естафета 
4х6км. (жінки)

11.15 Спогади
11.50 Театральні сезони
12.40, 03.55 Біатлон. 

Кубок світу. Естафета 
4х7, 5км. (чоловіки)

14.20 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.35 Твій дім-2
16.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Легенди тофу»
21.50 Що там з 

Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне

05.40, 12.45 Факти
06.10 Х/ф «Із Росії з 

любов’ю»
08.15 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Гра»
14.30 Х/ф «Три ікси»
16.50 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Погані 

хлопці»
22.55 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
01.35 Х/ф «Шпигунські 

ігри»
03.30 Т/с «Прокурори»

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.15 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 
Monster High»

10.30 М/ф «Барбі 
Дрімтопія»

11.45 Х/ф «Зізнання 
шопоголіка»

13.40, 04.10 Віталька
22.00, 02.55 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 ТЕТ-Інтернет
01.25 Х/ф «День 

переможених»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Кіно і час»
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/ц «Фабрика ідей»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
13.00 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
13.25 «Піщані історії»
13.40 Парад хітів «На Всі 

100»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Дитячий світ»
14.45 «Кошик творчих 

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

веселка»
17.10 Художній фільм на 

«Новій Волині»: «Зоряна 
варта»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ц «Роки і долі» 

(Лариса Мікоян)
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 «Солодкий вікенд»
21.40 Т/ц «Полігон»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»

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

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.50 «Україна має 

талант! Діти-2»
16.00, 23.15 «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»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 «Мультфільми»
10.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.25 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 Х/ф «Велике 

весілля»
21.45 «Вечірній квартал»
23.20 «КВН»
01.15 «Бійцівський клуб»
02.15 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.00 Т/с «Кращий друг 

родини»

13.00 Т/с «Квіти від Лізи»

16.50, 20.00 Т/с 

«Зимовий вальс»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.25 Х/ф «Роза 
прощальних вітрів»

23.15 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Прихована 

реальність

08.10, 18.30 У пошуках 

істини

09.50 Історичні битви

11.30, 21.00 Перші 

винахідники

14.30 Загадки планети

16.30 Дика Північна 

Америка

00.00 Таємниці 

кримінального світу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.20 Х/ф «Кирило і 
мефодій»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 «Лото-забава»
09.40 Богослужіння в 

Неділю Торжества 
Православ’я. 
«Звернення 
Вселенського Патріарха 
Варфоломія»

10.10, 11.05, 12.05, 13.25 
«Світ навиворіт - 3: 
Танзанія»

14.35 Т/с «Життя після 
життя»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.10 Х/ф 

«Тринадцятий воїн»
01.20 «Аргумент кiно»

06.00 Х/ф «Як 
посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

07.20 «Мультфільм»
07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Т/с «Терор 

любов’ю»
16.10 Х/ф «Два Івани»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
23.30 Х/ф 

«Інтердівчинка»
02.20 Х/ф «Вій»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.50, 08.30 Kids Time
05.51 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.31 Т/с «Якось в казці»
12.10 М/ф «Сезон 

полювання 2»
13.30 М/ф «Шрек»
15.20 Х/ф «Поліцейська 

академія»
17.20 Х/ф «Поліцейська 

академія 2: Перше 
призначення»

19.05 Х/ф «Лиса нянька»
21.00 Х/ф «Змішані»
23.15 Х/ф «Супернянь 2»
01.10 Х/ф «Король 

вечірок 2»

07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Сьогодні-завтра
08.00 Новини «На часі» 
08.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.15, 09.15, 12.00, 

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

08.20 Детонація
08.45 Пригоди Марка
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
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 Концерт «Оранта 25»
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 Концерт BRUTTO
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Воротар»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 27 лютого ВТ 28 лютого СР 1 березня ЧТ 2 березня ПТ 3 березня СБ 4 березня НД 5 березня
06.00, 08.00, 18.45 Топ-
матч 06.10 Тоттенгем - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 08.10 
Шахтар - Ворскла. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.05 Атлетіко - 
Барселона13.55 Олександрія 
- Волинь. Чемпіонат України 
16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55 
Вільярреал - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 18.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
Селтік - Барселона. 1/8 фіналу 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.40 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 22.50 
Зірка - Дніпро. Чемпіонат 
України 00.40 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 01.35 Бетіс 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
03.25 Журнал Ліги Чемпіонів

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 
Лестер - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.05 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Олімпік - Сталь. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.50 Бетіс 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
19.10 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 20.05 Шахтар - Ворскла. 
Чемпіонат України 21.55, 
01.20, 03.25, 05.30 Топ-матч 
22.25 LIVE. Валенсія - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 00.25 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 01.35 Олександрія - 
Волинь. Чемпіонат України 
03.40 Тоттенгем - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 23.45, 01.50, 
03.50 Топ-матч 06.10 Сосьєдад 
- Ейбар. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Олександрія - Волинь. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 11.15 Тоттенгем 
- Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
13.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 13.55 Атлетіко 
- Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.30 Зірка - Дніпро. 
Чемпіонат України 18.15, 
04.00 Валенсія - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 19.55 
Вотфорд - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 21.40 LIVE. Ман Сіті - 
Гаддерсфілд Таун. Кубок Англії 
00.00 Малага - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 02.00 Олімпік - Сталь. 
Чемпіонат України 

06.00, 08.00, 23.40, 01.40, 
03.40 Топ-матч 06.10 Зірка 
- Дніпро. Чемпіонат України 
08.10 Реал - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Шахтар - Ворскла 12.05 
Сосьєдад - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Ман Сіті - 
Гаддерсфілд Таун. Кубок Англії 
16.00 «LaLiga Files» 3 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.45 Барселона - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 18.30 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 19.25 
Лестер - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 21.10 «Сіткорізи» 
21.40 LIVE. Депортіво - 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
23.50 Олександрія - Волинь. 
Чемпіонат України 01.50 
Вотфорд - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 03.55 Малага - Бетіс

06.00, 08.00, 03.00, 05.35 
Топ-матч 06.10 Ман Сіті - 
Гаддерсфілд Таун. Кубок 
Англії 08.10 Олімпік - Сталь. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Севілья - Атлетік. 
12.05 Вотфорд - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 13.55 
Депортіво - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Шахтар 
- Ворскла. Чемпіонат України 
17.50 «Сіткорізи» 18.20 Реал - 
Лас-Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
20.10 Зірка - Дніпро. Чемпіонат 
України 22.00, 05.05 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.50 Барселона 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.10 
Тоттенгем - Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.15 Бетіс - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Вотфорд - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Севілья - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 16.30, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Лестер - Ліверпуль. 12.10 
Реал - Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
МЮ - Борнмут. Чемпіонат Англії 
16.50 Ман Сіті - Гаддерсфілд 
Таун. Кубок Англії 18.40 «La-
Liga Files» 3 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 19.25 LIVE. Вільярреал 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
21.25, 23.40, 01.40, 03.40 Топ-
матч 21.40 LIVE. Барселона - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 23.50 
Ліверпуль - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 01.50 Леганес - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 Ейбар - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 12.40, 01.20, 
03.25, 05.30 Топ-матч 06.10 
Вільярреал - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Барселона - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 10.50 МЮ - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 12.55 
LIVE. Спортінг - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 14.55 «LaLiga 
Files» 3 епізод. Чемпіонат Іспанії 
16.00, 23.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 16.30, 18.55 Футбол 
LIVE 16.55 LIVE. Ворскла - Зоря. 
Чемпіонат України 17.45 
Футбол Tables 19.25 LIVE. Сталь 
- Зірка. Чемпіонат України 
21.20 «Великий футбол» 23.30 
Тоттенгем - Евертон. Чемпіонат 
Англії 01.35 Атлетіко - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії

Фільм «Погані хлопці»

20:30

poradum
o.pp.ua

Фільм «Змішані»

21:00

fi lm
z.ru

пісенний конкурс отакої

18 лютого відбувся третій 
півфінал національного 
відбору на «Євробачення-
2017» від України, де 
виступило вісім 
конкурсантів: Singing 
pants, O. Torvald, 
Анастасія Прудіус, 
Віталій 
Козловський, 
KADNAY, MELOVIN, 
Green Grey та 
Vivienne Mort.

За результатами 
голосування журі, до 
складу якого цьогоріч 
увійшли Джама-
ла, Костянтин 
Меладзе, Ан-
дрій Данил-
ко, а також 
глядацько-

го голосування, до фіналу потра-
пили O. Torvald і MELOVIN.

Нагадаємо, в першому півфі-
налі пісенного конкурсу у фінал 

пройшли Тетяна Решетняк, 
яка виступає під сценічним 

псевдонімом TAYANNA, і 
група «Сальто Назад».

Переможцями дру-
гого півфіналу стали 
виконавці ILLARIA та 
ROZHDEN. Усі вони, а та-

кож переможці третього 
півфіналу, виступлять зі 

своїми конкурсними 
композиціями 

у фіналі нац-
в і д б о р у , 
який від-
б у д е т ь с я 
25 лютого.

Американську академію 
кінематографічних 
мистецтв і наук, яка 
присуджує премію «Оскар», 
звинуватили у дискримінації 
за віком, повідомляє 
Deadline з посиланням на 
дослідження експертів 
Південно-Каліфорнійського 
університету. Автори 
доповіді брали до уваги вік 
персонажів, а не акторів, які 
їх грали.

Експерти стверджують, що 
за останні три роки лише двох 
головних героїв, яким за 60, 
було номіновано на нагоро-
ду. Цікаво, що в обох випадках 
їх грав Майкл Кітон у стрічках 
«Бьордмен» і «В центрі уваги».

Крім цього, серед 25 філь-

мів, номінованих на премію 
«Оскар», лише 22,3% героїв 
поважного віку були жіночої 
статі. Образливим називають 
експерти і той факт, що серед 
персонажів, яким за 60, зовсім 
не представлені сексуальні 
меншини. 

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2017»: 
ВИЗНАЧЕНО ФІНАЛІСТІВ 

«ОСКАР» ЗВИНУВАТИЛИ В 
ДИСКРИМІНАЦІЇ ЛЮДЕЙ 
ПОВАЖНОГО ВІКУ

vk.com/nickmelogin

podrobnosti.ua
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У ДВАНАДЦЯТЬ – 
УЖЕ КОРОЛЕВА!
Дніпро

Чарівна лучанка 
завоювала титул 

«Королева краси України 
2017 профі» у старшій 
віковій групі на конкурсі, 
що відбувся 12 лютого 
в Дніпрі. Для Анюти 
Климовець це аж 
ніяк не перша 
нагорода. Дівча, 
попри юний 
вік, уже має 
за плечима 
чималий досвід 
участі в різних 
конкурсах 
талантів, 
показах та 
фотосесіях. 

Чергове змагання для Ані відбулося у 
конкурсі, що його організувала студія моди 
та телебачення «Ніка». Загалом демонструва-
ли таланти близько 30 учасників. Дітки були 
різного віку – від 4 до 17 років. На сцені хизу-
валися уміннями дівчатка з Києва, Харкова, 
Луцька, Запоріжжя, Кропивницького, Одеси, 
Херсона та Дніпра, а також творчі колекти-
ви, дуети, сольні виконавці з різних куточків 
України. Цікаво, що оцінювало конкурсантів 
журі, у складі якого були і дорослі, й діти – 
переможці минулорічного конкурсу. 

Анюта співає, займається танцями, мо-
делінгом та навіть має власний кліп. 

«Усі дівчатка були справжніми короле-
вами на чолі з окрасою конкурсу – короле-
вичем Артурчиком!» – поділилася вражен-
нями мама дівчинки Оксана. 

«ЄВРОБАЧЕННЯ» 
ДЛЯ ВІПІВ ОБІЙДЕТЬСЯ 
В ЧОТИРИ ТИСЯЧІ 
ГРИВЕНЬ! 
Київ

У день закоханих, 14 лютого, 
стартував продаж квитків на 
пісенний конкурс «Євробачення-
2017», що відбудеться у Києві. Квитки 
можна придбати на сайті conсert.ua 
онлайн, через каси в Києві та інших 
українських містах, а також – через 
платіжні термінали. 

Одним замовленням можна купити 
лише до чотирьох квитків, більше – через 
оператора контактного центру. Організато-
ри також повідомили, що за перші 15 хви-
лин на «Євробачення-2017» в Україні було 
продано 2000 квитків.

Окремо продаються квитки на гене-
ральні репетиції півфіналів, самі півфінали, 
що стартують 9 травня, репетиції фіналів та 
власне сам фінал, який заплановано на 13 
травня. Саме цього вечора визначать ім’я 
артиста, який своєю піснею і виконанням 
підкорить Європу. А також усі дізнаються, 
яка країна наступного року прийматиме 
«Євробачення». За перемогу змагатимуться 
представники 26 країн. Білети коштують від 
199 до 3999 гривень (у віп-зоні). 

краса врятує світ 

недешеве задоволення

кінопростір

колесо історії КІРХА В РОЖИЩІ: ПАМ’ЯТЬ ПРО НІМЦІВ
  Тетяна ШЕВЧУК
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Турійський район

24 лютого в мистецькій 
галереї «Артист», що 
в другому корпусі 

Палацу культури міста Луцька, 
заплановано перегляд фільму 
видатного українського кіномитця 
Юрія Іллєнка «Лісова пісня. Мавка». 
Напередодні 146-ї річниці від дня 
народження Лесі Українки авторка 
цих рядків вирішила нагадати про ї ї 
творчість не віршами, як це роблять 
зазвичай, а... мовою поетичного 
кіно. 

Натхненницею цієї події мимоволі стала 
виконавиця головної жіночої ролі у згаданій 
стрічці 1980 року – народна артистка Укра-
їни Людмила Єфіменко-Іллєнко, яка 35 літ 
була дружиною і музою Юрія Герасимовича. 
Про сам фільм, над яким творець працював 
як автор сценарію, режисер та оператор-
постановник, її омріяну роль у ньому, а також 
про життя і творчість поцікавилася в Людми-
ли Пилипівни. 

– Чи вивчали творчість Лесі Українки 
раніше, перед тим, як зіграти Мавку? Мож-
ливо, перечитували «Лісову пісню» вже у 
процесі знімань чи керувалися тільки сце-
нарієм?

– Так, полюбила її поезію ще школяркою. 
Коли ж навчалася у Всесоюзному державному 
інституті кінематографії в Москві, проводила 
репетиції в образі Мавки, але мені запропо-
нували роль Русалки. Потім роботу над поста-
новкою «Лісової пісні» було взагалі зупинено...

Коли Юра (Іллєнко, – ВН) написав сценарій 
за згаданим твором і запропонував мені го-
ловну роль, ретельно готувалася до знімань, 
перечитувала сам твір, а також – листування 
Лесі Українки. Адже Мавка, за нашим заду-
мом, мала бути її поетичним автопортретом. 
Цікаво, що я раніше пробувалася на роль са-
мої письменниці у фільмі «Іду до тебе», але її 
там зіграла росіянка Алла Демидова.

– Що спонукало Юрія Герасимовича 
взятися саме за цю екранізацію?

– Сама ідея виникла до століття від дня 
народження Лесі Українки (1971-го, – ВН), але 
тоді її не було підтримано. Натомість вийшла 
згадана вище стрічка Миколи Мащенка. Коли 
ж змінився міністр кіно, то наш фільм таки до-
зволили зняти.

– Чи бували коли-небудь на Волині у 
Лесиних місцях – в селі Колодяжному та 

урочищі Нечимному? І де саме відбува-
лися знімання «Лісової пісні. Мавки»?

– Особисто я – ні, але Юрій Іллєнко пе-
ред тим, як взятися за роботу над цим філь-
мом, їздив із актором Іваном Миколайчуком 
та художником-постановником Анатолієм 
Мамонтовим на Волинь, Житомирщину. Зні-
мали ж стрічку на Черкащині, у Прохорівці, 
де Юра похований (2010-го року, – ВН), та-
кож – біля Канева. Він дуже любив ці місця. 
Осінні епізоди фільмували в Карпатах. 

– Сімейні стосунки – ви, ваш чоловік, 
маленький син Пилип – якось познача-
лися на спільній праці над створенням 
стрічки?

– У нас все це гармонійно поєднувало-
ся, адже для Юрія головними в житті були 
кіно та сім’я.

– Одразу дві ролі – дядька Лева й 
Лісовика – у кіноверсії вашого чоловіка 
зіграв Іван Миколайчук. Яким він вам 
запам’ятався в житті й на знімальному 
майданчику?

– Він був дуже красивою людиною, мав 
неймовірну харизму, талант. Був дуже ори-
гінальний, висловлював цікаві думки. 

Ще коли навчалася у Москві, побачила 
фільм «Білий птах з чорною ознакою». Від-
тоді в мені було пробуджено ген українства. 

Німецьку кірху в Рожищі  
збудували у 1862 

році. Розташована вона 
на території важливого 
промислового району міста 
(так звана «Вовнянка»). 

У XVII – середині ХХ ст. в місті  
проживало багато німців, поляків, 
євреїв, чехів та українців, які мирно 
співіснували. На території району 
було зведено школи, православну 
церкву, лютеранську кірху, капли-

Кірха на початку ХХ століття

Руїни кірхи в наш час

oldhom
e.vv.si

цю, молитовний будинок єванге-
лістів, синагогу, 27 сукновалень, 
два цегляні заводи, пивоварню, 17 
крамниць, кілька суконних фабрик, 
де переробляли вовну. Розвивала-
ся торгівля.

Відомо про німецьку кірху вкрай 

мало, після Другої світової війни бу-
дівлю було частково зруйновано. 
Згодом влада почала використо-
вувати споруду як склад фабрики 
«Динамо». З розпадом Радянського 
Союзу стіни храму ще використову-
вали так само.

Старовинну будівлю безплатно 
передали Українській православній 
церкві Київського патріархату. На-
прикінці 2016 року владика Луць-
кий та Волинський Михаїл разом з 
іншими священиками та місцевими 
парафіянами зійшлися біля давнього 
храму, аби помолитися, встановити 
хрест та закласти камінь під нову 
церкву на честь преподобного Сер-
гія Послушливого.

volynnew
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ЛЮДМИЛА ЄФІМЕНКО-
ІЛЛЄНКО: «ЦІКАВА РОЛЬ 
НИНІ – ЯК ЛОТЕРЕЙНИЙ 
КВИТОК НА МІЛЬЙОН»

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцьк

Закінчивши ВДІК 1972 року, повернулася в 
рідний Київ, почала працювати на кіностудії 
імені Олександра Довженка. Мріяла хоч раз 
опинитися з Іваном на одному знімальному 
майданчику. І була дуже щаслива, що таки 
вдалося попрацювати з ним. Адже всі його 
любили, а він усіх поважав – чи то режисер, 
чи освітлювач, знав на ім’я, усім дякував піс-
ля знімань. 

– Якось у соціальних мережах ви напи-
сали, що Мавка – це ваша найулюбленіша 
кінороль. Проте, судячи з фільму, вам до-
водилося працювати над нею в різні пори 
року й за різних погодних умов...

– У цьому сенсі я енергетично налаш-
товувалася, щоб виконати завдання ре-
жисера. Майже вся знімальна група тоді 
перехворіла, а я – ні. У той період почала 
обливатися холодною водою. Так загарто-
вуюся й дотепер. 

– У вас є одна режисерська робота – 
фільм «Аве Марія». Як до нього ставився 
ваш чоловік: допомагав, критикував?..

– Він був оператором цієї стрічки, а я 
працювала як режисер. Ніколи не наполя-
гав на чомусь своєму – не порушував мій 
творчий задум. Узгоджувала з ним тільки 
робочі моменти. 

– Чи ностальгуєте за тими часами, 
коли знімалися в кіно? І як ставитеся до 
сучасних українських фільмів та можли-
вої участі в них?

– У мене немає ностальгії – треба раді-
ти тому, що є. Зараз живу дітьми, внуками. 
У творчому плані я розпещена Юрієм, хо-
рошими ролями, які зіграла у восьми його 
фільмах. А від того, що мені останнім часом 
пропонували зіграти, зокрема, в російських 
серіалах, доводилося відмовлятися. Бо, як 
казала Фаїна Раневська, гроші закінчаться, 
а сором залишиться.

На прохання нашого з Юрієм студента 
(Георгія Фоміна, – ВН) знялася в невеличкій 
ролі у його стрічці «Шлях мерця», яку нази-
вають першим українським фільмом жахів.

Цікава роль нині – як лотерейний кви-
ток на мільйон. Тримаю себе у формі, зав-
жди готова до цікавих пропозицій. Поки ж 
працюю над моновиставою, присвяченою 
Юрію Іллєнку.

kinokolo.ua

з архіву П
илипа Іллєнка

fakty.ua

Кадр із кінофільму «Лісова пісня. Мавка». Лукаш та 
Мавка (Віктор Кремльов та Людмила Єфіменко-Іллєнко)

Людмила Єфіменко-Іллєнко

Маленький Пилип 
Іллєнко з батьком Юрієм 
Герасимовичем та Іваном 
Миколайчуком на зніманнях 
фільму «Лісова пісня. Мавка» 

НАДЦЯТЬ – 
ОРОЛЕВА!
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  Оксана ГОЛОВІЙ

мереживо долі ТРИ СОСНИ

  Ксенія КОСЮК
Луцьк

у світі захоплень ЧИМ РИЦАР СІЛЬВЕР ПІДКОРИВ 
САМУ НІНУ МАТВІЄНКО 

36-річному 
Вікторові Іщуку 
епатажності 

не позичати. Вісім 
сережок у вусі. Прикраси 
у вигляді черепів. А 
ще чоловік періодично 
ходить вулицею без 
штанів! Бо їх успішно 
замінює старовинним 
шотландським одягом, 
що нагадує українську 
спідницю-запаску.

У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ 
КОСТЮМА – ТАЄМНІ 
ЗНАКИ

– Сережки у вухах – це пережит-
ки молодості, – сміється Віктор. – А 
от ходіння в старовинних костюмах – 
моя мрія навіть у ХХІ столітті відчути 
себе в епосі Середньовіччя.

Бо, виявляється, ще 2001 року 
Вік тор прийшов заради приколу на 
показові лицарські поєдинки, які з 
нагоди 23 лютого відбувалися в Луць-
кому замку. Задля цікавості помахав 
із товаришами мечем. Потім знову 
прийшов до клубу любителів старо-
вини. А через місяць уже шукав на се-
конді штори, аби пошити бодай най-
простішого лицарського костюма. 

Спершу мечі та поєдинки були 
для 20-річного лучанина чимось на 
зразок дитячих забав. Та що більше 
юнак читав літератури про епоху 
Середньовіччя, то більше захоплю-
вався її законами й загадками. І на-
віть дослідив, що лицар і рицар – по-
няття не тотожні. Першим називають 
будь-якого благородного та сильно-
го чоловіка на кшталт українського 
козака.

– А я ускладнив собі завдання і 
вирішив стати рицарем – тобто чо-

«Країна мрій», узяв із собою кілька 
інструментів – гостям представити. 
Аж тут зупиняється коло мене сама 
Ніна Матвієнко! Позаглядала. По-
щупала. Порозпитувала. Попросила 
заграти і... придбала волинку та жа-
лійку.

Коли відбувався фестиваль 
«Ніч у Луцькому замку», то джазова 
співачка Ніно Катамадзе не могла 
пройти повз інструменти рицаря 
Сільвера. Теж попросила заграти 
і теж придбала на пам’ять пімак – 
сопілку північноамериканських 
індіанців.

До Сільвера звертаються й люди 
без музичної освіти. Ліру, напри-
клад, замовив настоятель Жидичин-
ського чоловічого монастиря отець 
Никодим. Є в доробку майстра коб-
за, точнісінько така ж, на якій колись 
вигравав козак Мамай.

А нещодавно в обласному крає-
знавчому музеї відбулася імпреза за 
участі Віктора Іщука та музиканта з 
Рівного Андрія Ляшука. Перший від-
творив прадавню ліру, другий допо-
міг їй зазвучати по-новому.

– За кілька місяців до цього дій-
ства звернулися до мене працівники 
музею. Так, мовляв, і так: багато років 
поспіль експонуємо ліру, та голосу її 
ніколи не чули, – пригадує майстер. 
– Тож я зробив копію інструмента, 
відтворивши його до міліметра (бо 
найменша похибка – і звучання не 
буде). А Андрій Ляшук виконав кіль-
ка пісень – тих, які зачаровували іще 
наших прапрапрадідів.

Нині ж, коли для рицарських 
боїв холоднувато, а струни інстру-
ментів можуть від морозу полопа-
ти, рицар Сільвер чаклує над двома 
арфами, лірою і ще кількома серед-
ньовічними інструментами. Якими 
саме – поки секрет!.. 

ловіком, який усе життя буде підлаш-
товуватися під чіткий устав серед-
ньовічного воїна: служити Богові й 
державі, – пояснює Віктор.

Щоправда, коли чоловік «в усій 
своїй красі» приходив із лекціями до 
школи (чи, тим паче, церкви!), його 
сприймали неоднозначно. Надто 
люди старшого віку. Та коли рицар 
Сільвер відкривав перед співроз-
мовниками філософію свого життя, 
ділився власним баченням процесів, 
що відбуваються з нами в повсяк-
денні, відчуття перестороги у слуха-
чів змінювалося на зацікавленість та 
навіть дружбу.

– От, наприклад, мене часто за-
питують, чому ношу амулети у ви-
гляді черепа, – наводить Віктор один 
із епізодів його нестандартних лек-

цій. – Мовляв, то сатанинський знак. 
«А чому ж тоді він зображений на 
розп’ятті біля ніг Ісуса Христа? – за-
питую риторично. Насправді ж че-
реп не несе чогось негативного. Це 
символ кісток Адама й нагадування 
кожному смертному: «Ніщо не вічне. 
І ми – теж».

Неприхований подив викликає 
на лекціях розповідь про те, що ли-
царі Середньовіччя були поборни-
ками віри. Вони ніколи не знімали 
кельтського хреста, вік якого сягає 
ще дохристиянської доби. А на їх-
ній сумці, що називається споран, 
усі візерунки так чи так пов’язані з 
кельтською Біблією. От навіть листок 
конюшини – трилисник – символізує 
триєдиного Бога Отця, Сина і Свято-
го Духа.

Скільки себе пам’ятаю, 
оті три сосни завше 

бовваніли біля старенької 
хати тітки Марини. Уже 
скільки-то разів електрики 
грозилися поспилювати 
дерева, мовляв, можуть 
дроти обірвати! Однак 
жінка ладна була лягти 
на дорозі, аби лишень ї ї 
сосен не зачіпали. Нам, 
сусідським дітлахам, до 
болю цікаво було, чого ж то 
ті дерева такі важливі для 
тітки Марини. Але спитати 
було якось боязко...

Так у житті склалося, що не бачи-
лися ми з цією жінкою чималенько 
років. Її хатина ще більше похили-
лася, сумно глипала на мене підслі-
пуватими віконцями, коли чимчи-
кувала повз неї вузькою стежиною. 
Тітка Марина сиділа собі на трухля-
вій лавці, усміхаючись комусь, кого 
тільки сама й могла бачити ген там 
за горизонтом.

– Ходи посидиш зі мною, – при-
язно махнула мені рукою. – Бо так 
ниньки щось тоскно.

Я слухняно опустилася на лавку 
поряд зі старенькою. Війнув віте-
рець, струснувши з котроїсь із сосен 
мені на плечі кілька хвоїнок. Підвела 
очі. Крізь колючу зелену крону клап-
тями виглядало небо, позолочене 
призахідними променями. 

Тітка Марина, ховаючи сум десь 
на самому денці уже вицвілих бла-
китних очей, пильно вдивлялася 
мені в обличчя:

– Щось сказати хочеш, дитино?
– Та... Тітко, усе не наважувалася 

у вас запитати: чому так дорожите 
отими соснами? 

«МОЇХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ХІБА В АНТАРКТИДІ 
НЕМА»

Відкриваючи в архівних джере-
лах секрети Середньовіччя, Віктор 
Іщук став мимохіть досліджувати й 
старовинні музичні інструменти, ме-
лодії яких надихали рицарів на нові 
звершення.

– Що більше я дізнавався, то біль-
ше розумів, який великий пласт куль-
тури ми втрачаємо, – провадить спів-
розмовник. – Став вивчати будову 
волинки, ліри, гуслів, кобзи, бандури. 
«Ану, чи зможу воскресити звучання 
старовинних інструментів?» – поста-
вив собі виклик. І – зумів!

Сьогодні в доробку майстра 
Сільвера майже 70 волинок і до 20 
колісних лір. А скільки флейт – уже 
годі й рахувати. 

– Спершу виготовляв інстру-
менти по приколу. Люди зацікави-
лися. Стали одне-друге замовляти. 
З України, колишніх республік СНД, 
Західної Європи. Зізнатися, я й не ду-
мав, що у світі стільки поціновувачів 
старовини і так мало майстрів. Одне 
слово, робота набирала все більших 
обертів, і мої інструменти не звучать 
хіба в Антарктиді. І то, – сміється, – 
не факт.

Цінова шкала у майстра Сіль-
вера – на всякий смак та гаманець. 
Комусь, каже, достатньо чистого зву-
чання й мінімум понтів. А є замовни-
ки, які просять оздобити інструмент 
слоновою кісткою, сріблом-золотом 
чи навіть дорогоцінним каменем.

– Але найбільше я горджуся, 
коли придбати мій інструмент вияв-
ляють бажання музиканти найвищо-
го пілотажу, – зауважує Віктор Іщук. 
– Якось, коли тусувався на фестивалі 

чали брати, мовляв, он тридцятка 
скоро, а ще соромишся дівку в скир-
ті перекинути, Григорій наважився 
підійти до Марини:

– Чуєш... Того... Може, в кіно схо-
димо?

На диво, дівчина одразу пого-
дилася. І наступної суботи. І на танці 
з ним пішла. Вона й сама не знала, 
чому так приязно усміхається не-
показному Гришці. Та щось у ньому 
гріло їй душу. Чи, може, крига, що 
скувала серце після Василевої смер-
ті, скресла?..

Так чи так, а вже у лютому при-
йшла у хату старенької Гришиної 
матері невісткою. Неабиякою втіхою 
стала на старості літ немічній жінці.

Жили вони з Гришею як одна 
душа. Ділили навпіл і колгоспні буд-
ні, і тихі свята. Разом сина Богдана 
люляли. Разом плакали, коли одна за 
одною пішли у землю їхні матері. 

Богданчик уже бігав до першого 
класу, Марина почувалася чи не най-
щасливішою жінкою на світі. І навіть 
не гадала собі, що біда чорним кри-
лом знов накриє її бідне серце.

Того дня Гриша з малим пасли 
череду. Гроза прийшла зовсім не-
сподівано... Коли, гублячи капці, до 

Тітка Марина гірко усміхнулася, 
поправила хустину:

– Цікаво? Ну, то слухай. Певно, 
тобі першій душу відкрию. Може, по-
легшає...

***
Маринине дівування припало на 

нелегкі повоєнні роки. Їсти у хаті – і 
мишам нема що. Узутися – одні чо-
боти на всіх. Але що то молодість! І 
босоніж на музики бігла. Коси тугіше 
мотузкою стягнула, сестрин піджак 
на плечі – і скоренько з хати, поки 
мати ще якої роботи не загадала. 
Ото сестра хай робить, однаково їй, 
удовиці, хоч і молодій, не годиться 
по музиках швендяти.

Отам, під гармошку й бубен, за-
кохалася в кучерявого Василька. 
Пташкою серце у грудях тріпотіло, як 
брав її до танцю. Відтак проводжав 
додому вузькою стежиною попід 
яблунями. Довго мовчки сиділи на 
лавці біля паркану, не наважуючись 
навіть за руки потриматися. Марина 
ховала очі, а Василь сором’язливо 
простягав їй свої стоптані шкарба-
ни – аби коханій ніжки не змерзли.

Уперше Василь її поцілував, коли 
прийшов свататися й дістав від коха-
ної хустину на знак згоди. Та той по-
цілунок виявився і останнім...

Не тямлячи себе від щастя, уран-
ці біля криниці Марина цокотіла 
подружкам, що вже – засватана, а 
щойно викопають картоплю, то й 
весілля гулятимуть. Обирала серед 
дівчат собі старшу дружку.

Страшний гуркіт раптово пере-
рвав дівочий гармидер. Навчені во-
єнними днями, вони кинулися уроз-
сип. Лишень оговтавшись, почали 
кепкувати самі з себе, мовляв, війна 
ж закінчилася!

Від поля, що ген за селом, бігло 
кілька дядьків. Вони щось крича-

ли, жестикулювали, завертаючи до 
подвір’я Василевих батьків. Марина 
відчула, як серце обірвалося й по-
котилося десь у прірву. Кинулася до 
тих дядьків.

– Орав... Хто ж знав, що там міна 
була... Зразу на смерть... – чула шмат-
ки фраз.

Його мати так і впала посеред 
двору, билася об землю, як та чай-
ка поранена. Марина ж кинулася у 
поле. Скривавлений, Василь лежав 
при самому краї лану. Буйні кучері 
злиплися від крові, що запеклася, а 
ясні очі застигли у німому зачудуван-
ні. У руці затиснув маленький парос-
ток сосни.

Вона вже й не пам’ятає, скільки 
просиділа, поклавши його мертву 
голову собі на коліна. Потім при-
йшли якісь люди, силоміць відтяг-
нули її геть, відвели додому. Мовчки 
сіла біля свого паркану, затиснувши 
у жмені малий сосновий пагінець. 
Так і просиділа до рання. Ані мати, 
ані сестра не могли вмовити дівчину 
піти до хати. 

Тільки на світанку очуняла. Щось 
кололо долоню. Мала сосонка... 
руками викопала ямку біля квітни-
ка, посадила саджанець. Остання 
пам’ять про Василька коханого...

Від тяжкої втрати довго Мари-
на відходила. Щодня свою сосонку 
слізьми поливала, голубила її, роз-
мовляла. Трохи віджила, коли стала 
до роботи в ланці. 

Минуло років зо два, і до Мари-
ни став підбивати клинці тракторист 
Григорій. Білявий, не вельми показ-
ний, він уже давно вподобав красу-
ню. Тільки навіть думати боявся, аби 
бодай запросити в кіно до клубу. Та 
й із Василем вона любилася... Потім 
дивна якась ходила – знов боявся... 
Врешті, коли друзі вже на кпини по-

неї бігла сусідка Олена, Марина сер-
цем відчула: сталася біда!

– Маринко, серденько, ой, лихо 
ж яке! У хлопців твоїх блискавка влу-
чила! Під деревом сиділи. Обоє – на 
смерть.

...Опритомніла Марина у лікар-
няній палаті. А в душі – немов хто 
величезну діру випалив. Тільки куп-
ка попелу замість серця у грудях. І 
живіт... Як же болить живіт...

– Ти лежи, нічого не кажи, – гла-
дила по руці медсестра Ніночка. 
– Кріпися, Мариню. Знаєш, може, й 
не на зле, що дитинку твою не вряту-
вали, важко ж бо сироту ростити.

– А хіба ж я..? – прошелестіла Ма-
рина.

– Та вісім тижнів усього було...
...До Гришиної хати вона так і не 

змогла повернутися. Продала при-
їжджому подружжю вчителів, а сама 
перебралася до материної оселі. 
Біля Василькової сосни посадила ще 
дві: Гришину й Богданкову. Щодня 
слізьми поливала...

***
– Отак і живу відтоді самотиною, 

тільки із соснами й родичаюся. Душа 
моя між тих трьох сосен навік за-
блукала, – сумно усміхнулася, краєм 
своєї хустини втираючи мені сльози, 
що рясно котилися з очей. – А ти, 
дитино, приходь іноді, так добре з 
тобою поговорили. Здається, що ка-
менюку важку з душі скотила...

Вона важко підвелася і, спира-
ючись на ціпок, пошкандибала до 
хатини з підсліпуватими вікнами. Я 
ж іще довго приголомшена сиділа 
на лавці під соснами. Вони раз-у-раз 
поскрипували, немов перемовля-
лися між собою. На мить мені навіть 
здалося, що десь у верховітті чую 
сумні голоси...

Ні, тепер точно не дам електри-
кам ті сосни спиляти. Як треба, то із 
тіткою Мариною поперек дороги 
ляжу. Бо ж хіба годиться з пилкою – 
та проти пам’яті?!

Віктор має у доробку майже 
70 волинок і до 20 колісних лір

Служити Богові й державі – 
життєве кредо рицаря
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НЕДИТЯЧІ ТОВАРИСТВА: 
ХТО У ЗОНІ РИЗИКУ?

СМАЧНО ЯРМАРКУВАЛИ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ЗАХИСНИКАМ 

Нещодавно у медіа 
почали бурхливо 
обговорювати 

діяльність так званих 
інтернет-товариств смерті, 
що мають назви «Море 
китів» чи «Тихий дім» 
тощо, які підбурювали 
учасників – а це переважно 
підлітки – до самокаліцтв, 
виконання якихось 
небезпечних завдань і 
зрештою – суїциду.

Учасники через соціальні ме-
режі реєструвалися в цих закритих 
групах, а опісля виконували певні 
завдання координаторів-інкогніто. 
Ці анонімні організатори, маніпу-
люючи незміцнілою свідомістю 
підлітків та їхніми бажаннями са-
моствердитися, доводили дітей до 
летальних наслідків. Нині спільноти 
заборонені, акаунти тих, хто хоче 
взяти участь у небезпечній розва-
зі, блокують. Загалом невідомо, яка 
точна статистика смертей внаслі-
док діяльності цих груп. Однак 19 
лютого в Києві було зафіксовано ви-
падок, коли двоє дівчаток-підлітків 
мали виконати фінальне завдання – 
стрибнути з багатоповерхівки. 

«Разом вони піднялися на верх-
ній поверх, одна зі школярок зля-
калася й пішла. Саме її спочатку 
розшукали поліцейські, яким вона 
розповіла, де може бути її подруга. 
Однак на місці, де вони розійшлися, 
втікачки не було. На її пошуки пішло 
кілька годин – і зрештою дівчинку 
знайшли, вона була у безпорадному 
стані й не могла пояснити, для чого 
це робить», – зазначив начальник 
Головного управління Національної 
поліції у м. Києві Андрій Крищенко. 

За фактом доведення дівчинки до 
самогубства розпочато кримінальне 
провадження за ст. 120 Криміналь-
ного кодексу України. Правоохорон-
ці з’ясо ву ють усі обставини події, для 
встановлення фігурантів злочину 
залучили працівників кіберполіції. 
Зловмисникам, які штовхають дітей 
на самогубства, загрожує до десяти 
років ув’язнення. 

Однак здебільшого випадки ди-
тячих суїцидів, утеч із дому, агресії, 
зловживання алкоголем чи нарко-
тиками мають геть інші причини. Це 
недогляд батьків, вплив компаній, а 
також те, що підлітки мають забага-
то вільного часу.

Є думка, що внаслідок ажіотажу 
в ЗМІ такі групи отримали чима-
лу дозу реклами та зацікавлення 
серед тінейджерів, які ще про них 
не знали. У мережі «ВКонтакті» на-
віть знайшли волинських підлітків, 
які бажали долучитися до гри. Од-
нак, оскільки джина вже випустили 
з пляшки, ми вирішили розпитати 
у кандидата психологічних наук, 
доцента кафед ри практичної пси-
хології та безпеки життєдіяльності 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки 
Антонія Мельника, що ж керує ді-
тьми, які грають у небезпечні ігри, та 
наскільки це загрозливо.

Психолог пояснює, що певною 
мірою на маніпуляції піддатливий 
будь-хто, незалежно від віку, темпе-
раменту чи розумових здібностей.

Інша річ, що підлітковому віку 
притаманні цікавість, пошуки влас-
ного я, бажання самоствердитися, 
знайти однодумців, стати частиною 
якогось дійства, особливо, якщо 

воно має елементи втаємниченості, 
загадковості. Саме тому молодь так 
полюбляє різноманітні флешмоби, 
квести, командні ігри.

«Узяти участь в таких екстре-
мальних товариствах можуть пе-
реважно ті молоді люди, які пере-
бувають поза контролем дорослих, 
схильні до непередбачуваностей, 
до того, аби встрявати у халепи. Од-
нак це можуть бути й креативники, 
які гарно орієнтуються в інтернет-
житті, підхоплюють модні течії. 
Надто, коли в цьому є інтрига, екс-
трим, таємничість. Підлітки спраглі 
до адреналіну, випробування своїх 
сил, їм подобається відчуття езоте-
рики, закритості, ритуалізованості. 
Таким чином вони можуть себе ви-
пробувати. Інтрига, ризик, новиз-
на – ось що приваблює їх», – пояс-
нює психолог.

Однак брак життєвого досвіду 
часто не дозволяє юні вчасно помі-
тити небезпечну межу. Тому батькам 
варто з максимальною уважністю 
ставитися до захоплення дитини, її 
оточення, інтересів та навіть знати, 
що у чада в сумці.

«Перевірити, що, умовно кажу-
чи, в дитини у кишенях (у її кімнаті, 
сумці), коли вона цього не бачить, – 
невеликий гріх. У жодному разі не 

йдеться про те, аби читати якісь 
повідомлення, приватне листуван-
ня, щоденники, влаштовувати по-
казові перевірки, або ж стежити за 
кожним кроком, бо це може стати 
кінцем довіри. Але батьки інтуїтив-
но мають відчувати, коли в дитини 
відбуваються нетипові зміни пове-
дінки. Справді, завдяки гормонам у 
підлітковому періоді нормальними 
вважаються зміна настрою чи роз-
дратованість. Але, якщо після пев-
них дій – відвідування того ж інтер-
нету, якихось зустрічей – дитина має 
надмірно збуджену поведінку або 
заглиблена в себе чи агресивна, чи 
задумлива, потрібно уважно поста-
витися до такого стану», – пояснює 
психолог.

Якщо ж батьки знайшли щось, 
що може зашкодити дитині (напри-
клад, пачку цигарок), не потрібно 
робити з цього скандалу, драми. 
Мовляв, ага, попався! Це може при-
звести до втрати довіри, ба навіть 
утечі з дому. Найліпше, коли хтось 
із батьків, кому дитина більше дові-
ряє, – мама чи тато – спокійно по-
говорить. Це може бути і сторонній 
авторитет, якого підліток поважає 
і до якого дослухається. Напри-
клад, тренер, хрещені батьки чи 
спеціаліст-психолог.

Нетиповим для підлітків є й під-
няття тем життя та смерті. Роздуми 
над цими філософськими дилемами 
характерні старшому поколінню. 
Звісно, можуть бути й винятки. Анто-
ній Петрович розповідає, що до ньо-
го зверталися батьки підлітків, які у 
досить ранньому віці цікавилися фі-
лософськими течіями, пов’язаними 
з аналізом сенсу життя та смерті. 
Бували й випадки, коли діти захоп-
лювалися чортівнею (зображення-
ми черепів, скелетів тощо), однак це 
теж було звичайною тягою до чогось 
таємничого. Втім, аби це визначити 
напевне, не зайвим буде прокон-
сультуватися зі спеціалістом.

Загалом, пояснює Антоній Пет-
рович, суїцидологія не може чітко 
відповісти, що керує людьми, які ви-
рішили вкоротити собі віку. А надто, 
коли це стосується дітей. Нерідко 
справжні мотиви приховані.

«Після сварок з дорослими 
діти можуть думати про смерть 
як спосіб помститися батькам. Це 
приклад суїцидальних думок, які 
колись-таки відвідують кожного. Є 
суїцидальні наміри – коли людина 
у випадку складної ситуації вирішує 
щось із собою зробити. Це своєрід-
ний спосіб утечі. Розрізняють ще 
суїцидальні спроби, коли каліцтво 
є показовим, часто – маніпуляцією. 
Зрештою є суїцидальні вчинки – 
мотивовані чи ні дії. Тоді самогуб-
ство може бути наслідком афекту, 
осмисленого наміру, або ж із неві-
домої причини. У підлітковому віці 
найчастіше суїцид розглядається як 
випробування чогось нового. І коли 
незнайомі через інтернет підкида-
ють якісь такі ідеї, дитину це захоп-
лює», – пояснює спеціаліст.

Батькам потрібно підшукати 
дитині альтернативу того, що її за-
хопить і в чому вона зможе себе 
виявити – спорт, книги, музика. Та, 
звісно, бути другом для малечі, аби 
вона завжди знала, де зможе знай-
ти допомогу й слушну пораду.
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В Іваничах уже другий рік поспіль 
у свято Стрітення на центральній 

площі селища проводять благодійний 
ярмарок. Його започаткували 
депутати місцевої райради, аби 
зібрати кошти для потреб сімей 
учасників АТО та військовослужбовців. 
Цього року благе діло знайшло відгук 
у серцях небайдужих – вдалося 
зібрати понад 28 тисяч гривень. І це, 
кажуть, ще не межа!

На ярмарку кипить життя – тут не тільки 
можна покуштувати рибної юшки й шашликів, 
вареників і сала, подивитися вистави та спор-
тивні забави, а й зробити добру справу.

«Гроші, виручені від продажу смаколиків 
на цьому ярмарку, будуть скеровані адрес-
но. Торік, коли проводили таку акцію, ми 
зібрали понад 38 тисяч гривень. Ці кошти 
використали для лікування дітей атовців та 
для покращення матеріального стану наших 
військово службовців. Така ідея благодійного 
ярмарку з’явилася спільно в депутатського 
корпусу нашої райради», – розповідає голо-
ва фракції «Українського об’єднання патрі-
отів – УКРОП» у Іваничівській районній раді 
Сергій Недбайло.

Перед гостями ярмарку виступила донька 
загиблого в АТО військовослужбовця Валерія 

Янчука Аня. Її рідні не стримують сліз – вось-
мирічна дівчинка розуміє важливість таких 
заходів та бере в них активну участь.

«Ми, матері діток, батьки яких загинули в 
АТО, об’єднуємося, адже це потрібно не тіль-
ки моїй дитині, а всім, бо нас багато», – каже 
мама дівчинки Наталія Трикушина.

Ненька загиблого військовослужбовця 
Любов Романюк розповідає: її син пішов во-
ювати у квітні 2014 року та був важко пора-
нений під Іловайськом. Місцевий житель за-
віз чоловіка в лікарню міста Амвросіївки, де 
Валерій помер на операційному столі.

«Він казав, що йде захищати доньку. Ми 
його розшукували цілий рік, і в цьому нам до-
помагали добровільні організації та небайду-

жі люди. Його тіло привезли аж 25 квітня 2015 
року. Вважаю, що такі заходи надзвичайно 
потрібні, адже їх організовують люди, яким 
не все одно, які намагаються підтримати тих, 
до кого війна постукала у двері. Як кажуть, 
ниточка до ниточки – і виходить рушник, 
тому такі благодійні акції потрібно проводити 
частіше, щоб підтримати діток, які лишилися 
сиротами, і наших захисників», – додає бабуся 
Ані Любов Романюк.

Депутати фракції «УКРОП» в Іваничівській 
райраді та представники політсили з трьох 
об’єднаних громад – Литовезької, Павлівської 
та Поромівської – активно долучилися до 
проведення цього заходу та разом із сім’ями 
наготували багато різних смаколиків: і млин-

ців, і кексів, і бутербродів із салом, наварили 
рибної юшки та насмажили шашликів. 

«Ми у фракції обговорили, хто що буде 
готувати, аби не повторюватися. Усі партійці 
долучилися до цього, адже розуміють, як по-
трібна підтримка і дітям військових, і самим 
захисникам. Моя дружина вже другий рік 
поспіль готує млинці на цей ярмарок і щиро 
сподівається, що кошти від продажу стануть 
у пригоді тим, хто цього потребує», – каже 
депутат Іваничівської районної ради, укропі-
вець Віктор Дорошук.

І попри те, що благодійний ярмарок за-
вершився, кошти й далі надходять, бо добре 
діло завжди знайде відгук у небайдужих, яких 
серед українців ніколи не бракувало. 

Наталія та Аня знають, 
що їхній коханий чоловік 
та люблячий тато Валерій 
Зінчук допомагає їм з небес

Частування не заради 
розваги, а заради допомоги

Днями волинські правоохоронці запобігли самогубству неповнолітньої 
лучанки. Поліцію попередили зі школи, де навчалася дівчина. Дитину 
зупинили на 50-му кроці страшної гри, тобто вже на останньому завданні.
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НАМЕТАЛИ НА ШІСТЬ 
МЕДАЛЕЙ І ПУТІВКУ НА 
КУБОК ЄВРОПИ

Волинські метальники 
повернулися із загалом 
успішного для них зимового 
чемпіонату України. Він, як і торік, 
відбувся в Мукачевому. Для 
більшості учасників – це перший 
відповідальний старт сезону, який 
дозволяє підсумувати зимовий 
етап підготовки спортсменів. 

Із Закарпаття команда волинських 
метальників повернулася з хорошим 
здобутком. 

Передусім відзначимо друге поспіль 
чемпіонство на зимовому чемпіонаті 
учасниці Олімпійських ігор Ірини Кли-
мець. У четвертій спробі Іра метнула мо-
лот на 68.50 м, і цього їй виявилося до-
статньо, аби вибороти «золото». Відтак 
уболіватимемо за Климець та її тренера 
Романа Черкашина на Кубку Європи з 
метань, який відбудеться в іспанському 
Лас-Пальмасі 12-13 березня. 

Інші два чемпіонства волинянам 
принесли вихованці Володимира Са-
харука. Дмитро Кальков був першим у 
метанні списа серед юнаків (до 18 р.) із 
результатом 61.60 м, а Софія Богдан пе-
ремогла у цій же віковій категорії серед 
дівчат (44.16 м). Наша Альбіна Савчук 
була тут третьою (36.40 м).

У юнаків до 16 років Максим Троцюк 
виборов також «бронзу». Його резуль-
тат – 40.05 м.

Марія Барилюк була другою в мета-
нні списа серед молоді (44.08 м). 

У командному заліку волиняни ви-
бороли високе восьме місце з-поміж 20 
команд.  

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ
10-й тур, «Білозгар-

Медуніверситет» – «Волинь-
Унiверситет-ОДЮСШ» – 3:1 (25 – 20, 
18 – 25, 25 – 19, 25 – 19), 3:1 (25 – 22,  
16 – 25, 25 – 17, 25 – 15).

11-й тур, 24-25 лютого. «Волинь-
Унiверситет» – «Регіна-МЕГУ-
ОШВСМ».

легка атлетика

  Юрій КОНКЕВИЧ
Фото автора
Суми

  Юрій КОНКЕВИЧ
Закарпаття

В ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ З 45-м РОЗМІРОМ 
ВЗУТТЯ ПІШОВ У БАСКЕТБОЛ 

спортперсона 

Баскетбольні функціонери 
країни вважають його одним 
із найперспективніших 

гравців, які в майбутньому як 
мінімум мають бути в основній 
обоймі клубів української 
суперліги. Він уже встиг стати 
чемпіоном країни серед школярів 
у баскетболі 3х3 та дебютувати в 
найсильнішому чемпіонаті України 
у складі рідного «Волиньбаскета». 
Він – один із наймолодших гравців 
cуперліги Парі-Матч Максим Дейна.

– Пригадаєш своє перше тренування?
– Мій перший наставник – Олександр 

Архипович Вяткін. Перше тренування прохо-
дило в луцькій гімназії №14, на нього потра-
пив завдяки маминій приятельці, що пора-
дила спробувати себе в баскетболі. Як зараз 
пам’ятаю: прийшов на заняття у повному екі-
піруванні: в придбаних баскетбольній формі й 
моїх перших баскетбольних кросівках «джор-
данах». До речі, уже в одинадцять років мав 
проблеми з пошуком взуття 45-го розміру. 
Саме тренування проходило дуже весело – 
грали з пробіжками та подвійним веденням. 
Одне слово, хто як міг, так і грав. Очевидно, 
що так тренер робив для себе якісь нотатки. 
Почали відпрацьовувати ведення й передачу, 

ноги в руки

волейбол

№ Клуб І В П О
1 Хімік (Южне) 20 20 0 60

2
Галичанка 
(Тернопіль)

20 16 4 49

3
Волинь-Унiверситет 
(Луцьк)

20 12 8 34

4
Білозгар-
Медуніверситет 
(Вінниця)

20 10 10 27

5
Орбіта 
(Запоріжжя)

20 9 11 28

6
Педуніверситет 
(Чернігів)

20 5 15 16

7 Регіна (Рівне) 20 4 16 15

8
Сєвєродончанка 
(Сєвєродонецьк)

20 4 16 11

Максим Дейна тренується 
ледь не щодня по кілька разів

Климець знову вдало 
розпочала сезон

до кидка навіть не доходило. Уже згодом я по-
трапив до тренера Дмитра Чайковського.

– Чи довелося обирати між різними ви-
дами спорту?

– До баскетболу займався рукопашним 
боєм, пробував себе у футболі та плаванні.

– У юному віці ти дебютував у вишці, 
через певний час – у суперлізі. Поки що 
все йде правильно.

– Так, я пам’ятаю цей матч-дебют у Вищій 
лізі України – ми грали з «Вовчою зграєю», яка 
була фарм-клубом БК «Київ». У тому поєдин-
ку закинув свої перші два очки у вишці після 
асисту Артема Шевченка. Ту гру, що вдвічі 
приємно, ми виграли. Можна сказати, що де-
бютував цього сезону в Суперлізі у Матчі про-
ти «Кременя», бо минулого року я грав тільки 
в Кубку України.

– Надалі бачиш себе у баскетболі чи 
таки обереш якусь іншу професію?

– Думаю, що баскетбол поки, а далі поба-
чимо. Хоча й не криюся – не маю наміру все 
життя провести в Луцьку, адже потрібно буде 
розвиватися. Є плани, є мрії, але для їхньої ре-
алізації потрібно ще багато працювати.

– На жаль, наступного сезону Луцьк 
ризикує залишитися без Суперліги. Дум-
ки представників влади у баскетбольному 
питанні розділилися – одні намагаються 
хоч якось підтримати, інші вважають, що 
потрібно розвивати не професійний, а 
тільки дитячий спорт.

– Я не розумію такого ставлення влади до 
спорту. Це є неправильно, на мою думку, адже 
здорова нація – майбутнє України. Крім того, 
молодим гравцям надалі буде проблематич-
но розвиватися без професійного клубу.

– Попри молодий вік, ти вже достатньо 
титулований у 3х3. Як тобі цей різновид 
гри?

– 3х3 є дуже цікавим видом, адже тут роз-
виваєш індивідуальні якості гравця – швид-
кість ухвалення рішень і майстерність. А вони 
мені неодмінно знадобляться у класичному 
баскетболі.

– Чи виявляють до тебе інтерес відомі 
клуби?

– Звичайно, хотілося б, аби виявляли. 
Можливо, і є якісь розмови, але я нічого про 
це не чув.

– Якого спортивного режиму дотриму-
єшся?

– У понеділок, середу та п’ятницю – по три 
тренування, в інші дні – по одному-два. Там, 
де три, обов’язково є фізичне (тобто трена-
жерний зал), тренування з основною коман-
дою та вечірнє з однолітками.

– Харчування?
– Можу дозволити собі все, проте в міру.
– Із ким на майданчику можеш порозу-

мітися з півслова?
– Легше порозумітися з Вовою Коцьком, 

бо ми разом граємо вже досить довго. А ком-
фортно грати з більш досвідченими Віктором 
Герасимчуком, Едуардом Федчуком, Станісла-
вом Диким. У них є досвід, вони порадять та 
підкажуть.

– А проти кого найважче один на 
один?

– Проти маленьких Федчука, Тимощука 
й Коцька та високих Герасимчука і Дикого. З 
маленькими важче на швидкості й на веден-
ні, адже вони скрізь устигають. Із високими 
ж важко, бо на досвіді в певних моментах об-
манними рухами можуть заплутати.

– А серед суперників?
– Тут однозначно Анісімов, Загреба, За-

вадський і Петров – дуже кваліфіковані гравці 
з досвідом виступів за кордоном та в Україні. 
Хороші центрові.

– На когось рівняєшся?
– Серед зарубіжних подобається центро-

вий ЦСКА Кайл Хайнс, а в Україні – Михайло 
Анісімов.

У Сумах відбувся чемпіонат 
України з легкої атлетики 

в приміщенні. Більш як 700 
легкоатлетів змагалися за 
нагороди, а також ліцензії на 
чемпіонат Європи, що відбудеться 
3-5 березня в Бєлграді. Зимовий 
чемпіонат традиційно проводять у 
гордості Сумського університету – 
Олімпійському манежі. Склад 
учасників був надзвичайно 
сильним – більшість провідних 
українських легкоатлетів приїхали 
до Сум. 

ІЗ СУМ – З МЕДАЛЯМИ ТА ПУТІВКАМИ В БЄЛГРАД

Чемпіонат приніс волинським спортсме-
нам кілька призових місць. Найбільші споді-
вання були на фінал чоловічого бігу на 400 
метрів. Сюди пробилися два представники 
волинської команди – Євген Гуцол та Данило 
Даниленко. У фіналі вони гідно протистояли 
рекордсмену України на цій дистанції сумча-
нину Бутриму. В Гуцола у підсумку «срібло» 
(47,58 с), у Даниленка – «бронза» (48,17 с). Від-
так Євген здобув разом з Бутримом путівку до 
Бєлграда, адже ще раніше виконав норматив.

А от на спринтерській дистанції приємно 
здивувала наша Юлія Гаврилюк. Вихованка 
тренера Олександра Козловича впевнено 
вийшла до півфіналу змагань на 60 метрів. І в 
своєму забігу Юля фінішувала п’ятою з резуль-
татом 7,92 с. Цього вистачило, аби завоювати 
бронзову нагороду чемпіонату серед молоді.

Не дотягнув до п’єдесталу любешівський 
атлет Сергій Березюк. До фіналу на 1 500 

мет рів він увійшов із третім часом з-поміж 
усіх учасників. А у фіналі був четвертим із 
результатом 3.55.60 хв. Ще один волинянин 
із цього фіналу – Андрій Ніколайчук – хоч і 
прибіг останнім, але результату вистачило 
для того, аби завоювати бронзову медаль 
серед молоді.

Емоційним фінішем чемпіонату стала чо-
ловіча естафета 4 по 400 метрів. Волиняни 
виставили потужний склад, аби протистояти 
не менш сильній сумській команді: Анатолій 
Синянський, Олександр Пенькало, Данило 
Даниленко та Євген Гуцол. 3.17.46 хв – цей час 
приніс нашому квартету «срібло» в естафеті. 
Сумчани були першими, дніпровці – третіми, 
черкащани – четвертими.

Два учасники волинського естафетного 
квартету – Євген Гуцол та Данило Даниленко 
– виступатимуть у складі української збірної 
в Бєлграді.

Волинська естафетна команда 4 по 400 метрів

Євген Гуцол – «срібний» призер 
на 400 метрів і володар путівки 
на чемпіонат Європи
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«Алмалик» (Узбекистан) – 1:2 
(Горопевшек), «Металург» 
(Узбекистан) – 2:1 (Дудік, О. Марчук), 
«Десна» – 1:4 (Діденко), «Динамо» 
(Грузія) – 0:4, «Вайле» (Данія) – 
2:1 (Дудік, Діденко), «Катовіце» 
(Польща) – 0:2, «Іртиш» (Казахстан) – 
1:2 (Дудік).
Усього в Туреччині: +2=0-5, 7:16
Кращі бомбардири: Дудік (3 голи), 
Діденко (2 голи).

Турецькі спаринги «Волині»

  Юрій КОНКЕВИЧ

напередодні

19-й тур. 25 лютого: 
«Зоря» – «Динамо», 

14:00; «Олімпік» – «Сталь», 14:00; 
«Олександрія» – «Волинь», 17:00.
26 лютого: «Зірка» – «Дніпро», 
14:00; «Чорноморець» – 
«Карпати», 14:00; «Шахтар» – 
«Ворскла», 17:00.

20-й тур. 4 березня: 
«Дніпро» – 

«Чорноморець», 14:00; «Динамо» – 
«Олімпік», 17:00.
5 березня: «Карпати» – 
«Олександрія», 14:00; «Ворскла» – 
«Зоря», 17:00; «Сталь» – «Зірка», 
19:30; «Волинь» – «Шахтар», 19:30.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 18 16 2 0 41 - 11 50

2 Динамо 18 11 4 3 38 - 19 37

3 Зоря 18 10 4 4 29 - 16 34

4 Олександрія 18 8 5 5 30 - 23 29

5 Олімпік 17 8 4 5 24 - 26 28

6 Ворскла 18 6 5 7 20 - 21 23

7 Чорноморець 18 6 5 7 14 - 19 23

8 Зірка 18 5 3 10 17 - 29 18

9 Сталь 18 3 5 10 12 - 24 14

10 ВОЛИНЬ 18 2 4 12 12 - 30 10

11 Дніпро 18 4 6 8 19 - 28 6

12 Карпати 17 2 5 10 18 - 28 5
* З ФК «Дніпро» знято 12 очок, а з ФК «Карпати» – 6 очок.

УСІ ІНТРИГИ УПЛ ВЛАСНИЙ 
ПРИКЛАД – ЗАКОН

  Юрій КОНКЕВИЧ

Хто це на фото? Елегантний 
джентльмен з граблями... Так, 
допомогти підготувати поле 
до зимового матчу прийшов 
легендарний тренер «Ліверпуля» 
Біл Шенклі!

Вихований у дуже бідовій сім’ї, Шен-
клі не цурався допомагати персоналу 
клубу готувати поле «Енфілд Роуд» до 
гри чемпіонату Англії проти «Сандер-
ленда» (28 грудня 1964 року).

Один із найвідоміших гравців бри-
танського футболу 1930-1940-х років 
Біл Шенклі у грудні 1959 року став ме-
неджером «Ліверпуля». Із ним клубу 
вдалося домогтися найбільших успіхів 
у своїй кар’єрі та покласти початок успі-
хам клубу 1970-х і 1980-х років. У той час 
«Лівер» являв собою досить сумне видо-
висько – клуб розташовувався в нижній 
частині таблиці Другого Дивізіону, мав 
старий стадіон і жахливі умови для тре-
нувань. Підбір гравців теж був поганим. 
Тренувальні поля перебували в жахли-
вому стані та практично заросли тра-
вою, а душова була взагалі тільки одна.

Біл Шенклі підняв «Лівер» у лідери 
англійського футболу, його досягнення 
знайшли відображення в багатьох піс-
нях уболівальників клубу (наприклад, 
Fields Of Anfi eld Road). Його ім’ям назва-
но одні зі вхідних воріт домашньої аре-
ни «Ліверпуля».

Про любов Шенклі до футболу ши-
рилися легенди. Так, захисник і капітан 
«червоних» Томмі Сміт свого часу ска-
зав: «Якщо цього дня не грав «Лівер-
пуль», він вирушав дивитися «Евертон». 
Якщо не грав і «Евертон», він їхав у Ман-
честер. Якщо нічого не було і в Манчес-
тері, він переміщався в Ньюкасл. Якщо 
футболу цього дня не було взагалі, він 
ішов у парк і дивився, як грають діти. 
Якщо вони не грали у футбол, він сам 
організовував їм матч».

Легенда «Лівера» непрямо підтвер-
див ці слова свого підопічного, даючи 
відверте інтерв’ю: «Кажуть, що я в річ-
ницю весілля замість подарунка відвів 
дружину на матч резерву «Ліверпуля». 
Це неправда, хіба я дурень – одружити-
ся посеред сезону?!».

Ну й ось вам ще кілька золотих ци-
тат людини, яка не цуралася розгрібати 
сніг разом із підлеглими: «Якщо ти пер-
ший, то ти перший. Якщо ти другий, то 
ти ніхто», «Ми розгромили їх 0:0», «Якщо 
ти не підтримуєш нас після поразок або 
нічиїх, нема чого нас підтримувати після 
перемог»...

думки вголос

Найближчої суботи команди 
багатостраждальної Прем’єр-
ліги повертаються до гри. 

Після зимової паузи відживає 
національний чемпіонат. У лютому-
березні відбудеться чотири 
тури першої частини чемпіонату. 
Нагадаємо, що у квітні-травні 
команди УПЛ розіб’ються на дві 
шістки за результатами першої 
частини. Жереб календаря другої 
частини відбудеться наприкінці 
березня. 

Турнірна таблиця все ще залишає кілька 
інтриг на весняну частину турніру. Наприклад, 
за місце у першій шістці продовжують запекло 
боротися «Ворскла» та «Чорноморець». 

Аутсайдерська гонитва взимку загостри-
лася, і за право залишитися в УПЛ тепер бити-
муться вже три команди – «Волинь», «Дніпро» 
та «Карпати». З дніпрян зняли за борги ще 6 
очок. А от «Карпати» взимку хоч і втратили лі-
дерів, але за виручені гроші змогли підсили-
тися і провести два збори в Туреччині. 

Загалом кадрова картина Прем’єр-ліги у 
зимове міжсезоння була такою...

«ШАХТАР». Втрати: Матвієнко («Карпа-
ти»), Веллінгтон Нем («Сан-Паулу», Бразилія), 
Селезньов («Карабукспор», Туреччина), Еду-
ардо (Італія), Шевчук. Надбання: Алан Патрік 
(«Фламенго», Бразилія), Бланко-Лещук («Карпа-
ти»). Прогноз ВН: чемпіонство.

«ДИНАМО». Втрати: Рибка («Карабук-
спор», Туреччина), Селін («Астерас», Гре-
ція), Мякушко («Ворскла»), Шовковський, 
Макаренко, Гусєв. Надбання: Кадар («Лех», 
Польща), Пантіч («Алавес», Іспанія), Яремчук 
(«Олександрія»). Прогноз ВН: боротьба за 
срібло із «Зорею».

«ЗОРЯ». Втрати: Сіваков («Оренбург», 
Росія), Караваєв («Шахтар», «Фенербахче»). 
Надбання: Бабенко («Буде-Глімт», Норвегія), 
Калітвинцев (оренда), Кадимян («Карпати»), 
Качавенда («Войводіна», Сербія). Прогноз ВН: 
боротьба за срібло з «Динамо».

«ОЛЕКСАНДРІЯ». Втрати: Яремчук («Ди-
намо»). Надбання: Бондаренко («Скала»), 
Сімінін («Ворскла»), Чантурішвілі («Динамо», 
Тбілісі). Прогноз ВН: боротьба за місце у Лізі 
Європи.

юне покоління

Дитяча команда 
школи «Волині» 

виборола четверте 
місце на міжнародному 
дитячому турнірі 
з футболу «Наше 
майбутнє». Він 
відбувався у мінському 
манежі й зібрав 12 
команд 2005 року 
народження із п’яти 
країн Європи. До слова, 
«Волинь» U-12 прибула 
до Мінська на клубному 
автобусі.

Груповий раунд хлопці трене-
рів Адальберта Мікояна та Рома-
на Степанова почали дуже успіш-
но: з перемог над господарями 
турніру – вихованцями шкіл БАТЕ 
і ФК «Мінськ-2». Відповідно – 2:1 

«ВОЛИНЬ» U-12 – ЧЕТВЕРТА 
НА ТУРНІРІ В МІНСЬКУ

УКРАЇНСЬКА ПРЕМ’ЄР-ЛІГА ВІДНОВЛЮЄ МАТЧІ КАЛЕНДАРНОГО СЕЗОНУ

баскетбол

17 лютого, «Запоріжжя» – «Волинь-
баскет» – 81:54.

19 лютого, «Дніпро» – «Волиньбас-
кет» – 65:51. 

Турнірна талиця
№ Клуб І В П О
1 Будівельник 24 22 2 46
2 Хімік 23 19 4 42
3 Дніпро 23 17 6 40
4 БІПА 24 13 11 37
5 Черкаські Мавпи 23 12 11 35
6 Миколаїв 24 10 14 34
7 Запоріжжя 23 10 13 33
8 Кремінь 23 7 16 30
9 Волиньбаскет 24 4 20 28
10 Політехнік 23 3 20 26
11 Кривбас 0 0 0 0

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ  

Кращий бомбардир «Волині» на зборах у Туреччині – Артем Дудік

Facebook Crusaders FC VO
LYN

  Юрій КОНКЕВИЧ
Мінськ

«ОЛІМПІК». Втрати: Барановський 
(Таджикистан), Драченко («Зірка»), Танчик 
(«Угорщина»), Лисенко («Десна»). Надбання: 
Моха («Хімнастік», Іспанія), Захарченко («Чор-
номорець»), Сергійчук («Верес»). Прогноз ВН: 
5-6 місце.

«ВОРСКЛА». Втрати: Непогодов («То-
бол», Казахстан), Ткаченко («Горняк-Спорт»), 
Дітятьєв («Карпати»), Пілявський (Росія), Сі-
мінін («Олександрія»), Бартулович (Польща), 
Кобахідзе (Туреччина), Турсунов (Катар), Ко-
ломоєць (Угорщина), Буднік. Надбання: Сар-
навський (Уфа, Росія), Мякушко («Динамо» К) 
Шарпар («Атирау», Казахстан), Бараннік, Буд-
нік. Прогноз ВН: 5-6 місце.

«ЧОРНОМОРЕЦЬ». Втрати: Боровик, Фі-
лімонов («Карпати»), Калітвінцев («Динамо», 
«Зоря»). Надбання: Аблітаров («Оболонь-
Бровар»), Каплієнко («Аланьяспор», Туреч-
чина), Карноза («Карпати»). Прогноз ВН: 7-9 
місце.

«ЗІРКА». Втрати: Мойя (Коста-Ріка), Ай-
тор (Іспанія), Фаворов (Данія), Баєнко (Узбе-
кистан), Каваців («Верес»). Надбання: Есеола 
(«Арсенал»), Драченко («Олімпік»). Прогноз 
ВН: 7-9 місце.

«СТАЛЬ». Втрати: –. Надбання: Кучук 
(тренер), Шабанов, Леандро. Прогноз ВН: 7-9 
місце.

«ВОЛИНЬ». Втрати: Шабанов («Сталь»), 
Хомченко («Карпати»). Надбання: –. Прогноз 
ВН: боротьба за місце в УПЛ.

«ДНІПРО». Втрати: Лучкевич («Стандард», 
Бельгія), Політило («Окжетпес», Казахстан), 
Блізніченко («Карабюкспор», Турція), Бохашві-
лі («Рух»), Шеліхов, Піко, Назаренко. Надбан-
ня: –. Прогноз ВН: боротьба за місце в УПЛ.

«КАРПАТИ». Втрати: Страшкевич («Ве-
рес»), Кадимян («Зоря»), Новотрясов, Рудика 
(«Іллічівець»), Бланко-Лещук («Шахтар»), Кос-
тевич («Лех», Польща), Кравець («Луго», Іс-
панія), Окечукву, Карноза, Чумак, Ярошенко. 
Надбання: Боровик, Філімонов («Чорномо-
рець»), Хомченко («Волинь»), Дитятьєв («Вор-
скла»), Пас («Аргентина»), Шина (Бразилія), 
Гуцуляк («Вільяреал», Іспанія). Прогноз ВН: 
боротьба за місце в УПЛ.

та 2:0. Після цих матчів організа-
тори почали говорити про воли-
нян як про фаворитів турніру.

Навіть мінімальна поразка в 
третьому матчі групи від коман-

ди з Молдови (0:1) не змінила цієї 
думки, адже волиняни показува-
ли дуже зрілу гру. Утім півфінал 
та матч за третє місце наші про-
грали.

– Можливо, далися взнаки 
втома та дуже ранній початок 
матчів – о 8:00 за місцевим часом. 
Можливо, те, що в Луцьку ми не 
можемо тренуватися цієї пори 
року на таких якісних штучних 
полях, – розповідає тренер Ро-
ман Степанов. – За дві хвилини 
до кінця півфіналу з мінчанами 
ми пропустили в контратаці й по-
ступилися 0:1. Фарт відвернувся, 
і в грі за третє місце проти латвій-
ців програли у серії пенальті 2:3 
після того, як основний час гри 
завершився нульовою нічиєю. 

Крім хороших відгуків про 
гру нашої команди, юні «хресто-
носці» отримали й індивідуальні 
нагороди. Рома Ковалюк став 
кращим нападником турніру. У 
складі «Волині» організатори ви-
знали кращим футболістом півза-
хисника Дмитра Демчука.

futbik.by

Юні «хрестоносці»

Facebook FC Liverpool
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У своїй тарілці почуваєшся тільки доти, доки хтось оберігає цю тарілку. Франсуаза Саган
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Студент іде на побачення:
– Мам, дай грошей!
– Ні, не дам.
– Ти внуків захотіла, чи що?
– Ой, зараз, синку, ось гроші...

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

– Крихітко, що на тобі зараз? 
– Чорні мереживні трусики... Штани, 

светр, махровий халат, в’язані шкарпетки, 
шапка, шуба, рукавиці.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Щоб улітку мати гарний вигляд на пля-
жі, Леся ще із зими почала відгодовувати 
найкращу подругу Оксану.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На уроці.
– Петрику, коли в тебе день наро-

дження?
– 5 червня.
– Якого року?
– Не повірите, Маріє Іванівно, кожного!

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

Учитель: 
– Ті, хто буде вчитися на дванадцятки й 

одинадцятки, потраплять у рай, а ті, хто на 
двійки й трійки, – в пекло. 

Голос із останньої парти: 
– А живими закінчити школу шанси є?

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

Мати синові:
– Кожна твоя витівка – це ще одна сива 

волосина на моїй голові!
Хлопчик, дивлячись на сиву бабусю:
– Я бачу, ти в молодості теж добряче 

чудила.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Американець у неділю відпочиває 
вдома від важких буднів. Українець у по-
неділок відпочиває на роботі від важких 
вихідних.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чим відрізняється фальшива любов від 
справжньої? Фальшива:

– Мені подобаються сніжинки на твоє-
му волоссі!

Справжня:
– Дурепо, де шапка?!

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

Швидкість звуку – дивна штука. Батьки 
щось тобі говорять у 20 років, а доходить 
тільки в 40...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Повінь на Закарпатті. Сидить Іван на 
даху й журиться. Бачить – шапка Петра по-
пливла вниз за течією, потім проти течії. І 
так кілька разів. Іван кидає камінь. Випли-
ває Петро.

Іван:
– Ти що там робиш? Повінь же йде...
Петро:
– Повінь не повінь, а орати треба...

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

Черга в супермаркеті. Продавець кри-
чить касиру:

– Віко, пробий цьому чоловікові печін-
ку і перебий йому яйця на кисіль...

Жартівливий гороскоп на 23 лютого – 1 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр 
11 квітня 1962 р.
Директор 
КП «Волиньприродресурс»
Гора нерозв’язних проблем 
скоро закриє сонце. Утім 
незабаром здивуєтеся: 

«Невже ця купка проблем у куточку 
кабінету вчора здавалася нездоланною 
горою?». Не звикати вам до непроханих 
гостей у домі, тому мужайтеся-кріпіться. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної поліції Луцька
Аби збільшити ефективність 
роботи, вдаватиметеся до 
нетрадиційних способів 

зняття напруги. Стежте за мовою, аби не 
наговорити дурниць, і за руками, аби не 
наробити біди. Рекомендовано студіювати 
рідкісні науки й не брехати.

Близнята (22.05 – 21.06)
Сергій Скиданюк 
8 червня 1986 р.
Голова Федерації футболу 
Луцького району
Рукавичку кинуто – вороття 
немає. Зорі намагатимуться 
допомогти вам чим можуть, 

але тільки власні зусилля допоможуть 
здолати Ведмідь-гору. Пошук союзників 
призведе до сумних наслідків.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат 
У Раків нема приводів 
розслаблятися. Доведеться 
увімкнути п’яту передачу 
й дострибати, дотягнути, 

добігти до фінішної стрічки. Цього 
тижня оминайте мутні калабані, але й у 
чистих озерах на вас чекають неприємні 
сюрпризи.   

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волині
Десятою дорогою обходьте 
цього тижня друзів з 
великими проблемами. 

Спостерігатимете за цирковою виставою 
здаля. Адже відомо, що велике бачиться на 
відстані. Спрямуйте усі проекти в єдиний 
план на рік.

Діва (24.08 – 23.09)
Юлія Батенкова-Бауман 
20 вересня 1983 р.
Біатлоністка
Влучатимете у ціль вправно, 
а от життєвий хід доведеться 
підлаштувати під кар’єру. 
Зорі здивовані вашим 

блиском: ще трохи – і ви затьмарите 
їх на небосхилі. Подих конкуренції усе 
тепліший.  

Терези (24.09 – 23.10)
Олег Герасимюк 
25 вересня 1986 р.
Футболіст
Резерви здоров’я обмежені, 
дошкулятимуть давні 
переляки та комплекси. 
Відчуєте стокгольмський 

синдром, а ще – різко захочете змін. 
Обов’язково підтримають давні друзі та 
шанувальники таланту. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р.
Начальник Волинського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства
Тиждень буде вдалим для 
початку різних справ, 

медитації, голодування, посту та духовного 
прозріння. Бажано їсти впольовану їжу. 
Сесії будуть віщими. Висока ймовірність 
потрапити у власноруч виставлені пастки. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Не час виходити з тіні, 
бо занадто високі мужі 
створили її для вас. Водночас 

надумаєте «замутити» щось власне – 
патріотичне й велемовне. 
Резерви красномовства обмежені, 
доведеться позичити в старших колег. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Час розрахуватися за старими 
боргами, отримати дещицю 
нагород і замислитися про 
майбутні проекти. Бо ж кожен 
фініш – це, по суті, старт. 

Пригадаєте, де лежать ваші шиповки. Зорі 
бачать прихильних амурів, які нарешті 
навчаться вправно випускати стріли. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат
Час високої активності 
організму, він є найкращим 
для рішучих дій. Водночас це 
пора хоробрості, завзятості 

в досягненні мети, подорожей, поїздок 
наземним транспортом, підприємництва. 
Цілком можлива зміна роботи. 

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Нарешті побачите кілка у 
власному оці, а не тільки 
порошину в чужому. 

Заздрість та брехню вибиватимете з 
підлеглих палицею. Водночас не забудьте 
витрусити килимки вдома – старе й вічно 
молоде жіноче свято «на носі».

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 23 лютого – 1 березня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 7 (

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, ворота. Тел.: 066-233-86-51, 
095-206-74-97.

 Продам приміщення міжрайбази в Камені-
Каширському. Тел. 097-290-74-94.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
а також ефективний засіб проти дротяника. 
Недорого. Ціна договірна. Тел. 098-461-20-57. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. 
Тел.: 066-299-23-28, 097-116-35-35.            

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідропідсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67 (Валерій). 

 Терміново продам комбайн Claas Consul, 
ширина жатки – 2,7 м, січкарня, кабіна, хороший 
стан. Ціна 220 000 грн. Тел.: 098-806-70-70, 
066-843-32-03.

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у дуже доброму технічному стані та 
нові колеса для міжрядного обробітку ґрунту 
(9,5*42) в Любешівському районі. Доставка 
безплатна. Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33.

 Продам землю під забудову. Село Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 20 
соток, 5 хв до міста, неподалік парк Слов’янський. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
Тел.: 096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продам цегляний будинок площею 8х10 м 
з господарськими спорудами у селі Любче 
Рожищенського  району. Земельна ділянка 0,40 
га, повністю приватизована. Є газ, криниця. 
Тел. 063-674-48-22.

 Продамо саджанці великоплідної малини 
й інших плодових. Надсилаємо поштою по всій 
Україні. Замовте безплатний каталог за тел.: 
067-629-94-55, 099-374-58-10. 
Сайт: titovchp.uaprom.net

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, жалюзі, 
рулонні штори, захисні ролети, москітні сітки. 
Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Продам добротний будинок у с. Острів’я 
Шацького району. 119 кв. м, 5 житлових 
кімнат, кухня, ванна, туалет, холодна і 
гаряча вода, опалення пічне, свердловина, 
криниця, хлів, 0,15 га приватизованого городу, 
зариблений ставок. Недалеко оз. Світязь, 
навколо ліс. Тел.: 068-64-26-277, 
063-92-52-948.

 Куплю автомобілі вітчизняного та іноземного 
виробництва (будь-які, не розмитнені). 
Тел.: 066-770-92-43, 050-242-02-44.

 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. 

 Ремонтую холодильники та морозильні камери. 
Письмова гарантія. Тел. 066-126-39-80 (Сергій).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
бронювання готелю та інше). Звертайтеся: 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367 

МФО 303440

купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай  

093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 
096-598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Шукаю роботу няні на повний робочий 
тиждень. Маю досвід роботи з дітьми від 
народження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обговорюю з 
батьками. Маю педагогічні навички. 
Є позитивні рекомендації. Усі подробиці – 
телефоном. Зарплата за домовленістю. 
Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 Бронювання місць на сезонну роботу в Польщі. 
Робота з червня. Збір полуниці. Оплата 1-1,5 
злотих за кг. Звертатися за тел. 097-908-64-46 
(Вікторія).
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Використовуючи добре слово і револьвер, можна досягти більшого, ніж просто 
вимовивши одну добродушну репліку. Аль Капоне
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погляд у минуле ВИНАЙДЕННЯ НЕЙЛОНУ
23 лютого – Анна, Всеволод, 
Гаврило, Валентина, Василь, 
Павло

24 лютого – Дмитро, Власій, 
Федір

25 лютого – Олексій, Марія, 
Євген, Антон, Євгенія

26 лютого – Світлана, Зоя, 
Степан, Семен

27 лютого – 
Кирило, 
Аксентій, 
Михайло, Федір

28 лютого – 
Онисим, Овсій, 
Єфросинія

1 березня – Ярема, 
Данило, Порфирій, 
Ілля, Макар, 
Самуїл, Юліан, 
Павло

23 лютого – Анна, Всеволод, 
Гаврило Валентина Василь

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 
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Публікації із позначкою * друкуються 
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Наклад 31 000 прим. Замовлення: 24059

  призовий сканворд

К А Р Т О П Л Я
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 1 березня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера –  комплект столовий 
(1 скатертина, 12 серветок).
«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 __________________________________________

Світлана, Зоя, 

ір

рема,
ирій,

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:d5 Кр:d5 
2. Сe4#

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

12 місяців – 152,08152,08 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс
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Завдання. Хід чорними. Мат у три ходи.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

Відшукайте правильну тінь.
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З’єднайте цифри лінією 
та розфарбуйте малюнок.

28 лютого 1935 року американський 
учений-хімік Уоллес Х’юм Карозерс на 
базі центральної лабораторії компанії 
«Дюпон де Немур» синтезував 
синтетичне волокно – нейлон.

Творець цього унікального волокна так і 
не дізнався, яким важливим для всього люд-
ства виявилося його відкриття. 29 квітня 1937 
року Карозерс укоротив собі віку через три-
валу депресію. А наступного року керівники 
фірми, на базі якої він працював, оголосили 
про те, що винайшли нейлон. Спочатку цей 
матеріал можна було купити тільки в одному 
універмазі США, який розташовувався в міс-
ті Вілмінгтоні. Перша партія товару надійшла 
в роздрібний продаж 1939 року. І першим 
виробом, створеним з нейлону, були жіночі 
панчохи. Вони стали справжньою сенсацією у 
світі моди. Усі жінки хотіли придбати собі це 
диво текстильної промисловості. У результа-
ті панчохи почали продавати по всій країні. 
Відомо, що у Нью-Йорку в день розпродажу 
вдалося продати п’ять мільйонів пар нейло-
нових панчіх. Уоллес Х’юм Карозерс

m
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bra.ru



Чутки існують тільки для того, щоб розповісти про них усьому світу. Леді Гага
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подорожі

  BBC Україна
     bbc.com/ukrainian

життя на пенсії

Перед усіма 
президентами колись 
постає одне й те 

ж питання: що робити у 
відставці? 

БАРАК ОБАМА – 
КАЙТСЕРФІНГІСТ 

Барак Обама вирішив вируши-
ти на острів у Карибському морі. В 
інтернеті тиражують фотографії ко-
лишнього президента США на пля-
жі у бейсбольній кепці, одягненій 
задом наперед, в супроводі щасли-
вої Мішель Обами.

Де саме президент знайшов 
щастя? На Британських Віргінських 
Островах, точніше, на одному з цих 
островів, що належить британсько-
му мільярдерові Річарду Бренсону. 
Сер Річард опублікував у своєму 
блозі фотографії, на яких видно, як 
44-й президент США займається 
кайтсерфінгом і всіляко насолоджу-
ється життям.

Мільярдер запросив Обаму до 
себе на острів відразу ж після того, 
як той поїхав з Білого дому, для того, 
щоб «повністю змінити атмосферу».

ДЖОРДЖ БУШ-
МОЛОДШИЙ – ХУДОЖНИК

43-й президент США залишив 
Білий дім у січні 2009 року й від-
разу ж поїхав з Вашингтона. Він 

проводив час то вдома у Далласі, 
то на ранчо в Техасі. 63-річний Буш-
молодший брав щотижневі уроки 
живопису. Він узявся за пензля, аби 
відпочити від політики. Джордж 
Буш-молодший заявив своєму учи-
телю живопису: «Усередині мене 
живе справжній Рембрандт, ваше 
завдання – знайти його». Зокрема, 
він написав портрети Володимира 
Путіна, Тоні Блера, Далай Лами, а 
також своїх собак. 

ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ – 
МИСЛИВЕЦЬ

Незважаючи на відому історію 
про те, як Теодор Рузвельт відмо-
вився стріляти у ведмедя, у 1909 
році 26-й президент США разом із 
сином Кермітом вирушив у мис-
ливську експедицію до Африки й 
провів там цілий рік. В експедиції 
їх супроводжували понад 200 но-
сильників, а також учені зі Смітсо-
нівського інституту.

Вони проїхали через усю Аф-
рику, застрелили понад 11 тисяч 
тварин: слонів, носорогів, беге-
мотів, змій, зебр і мавп. Туші від-
правили до Америки для наукових 
досліджень.

У 1913 році екс-президент і його 
син вирушили у ще одну екзотичну 
подорож. Цього разу вони приєдна-
лися до експедиції бразильського 
першопрохідника і державного ді-
яча Кандіду Рондона, який намагав-
ся знай ти джерело річки Сумнівів. 
Відтоді вона називається річкою 
Рузвельта.

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН – 
ВИРОБНИК ВІСКІ

Перший президент США про-
жив усього два роки після відстав-
ки. Увесь цей час він виробляв віскі. 
Після смерті Вашингтона його завод 
у штаті Вірджинія щорічно випускав 
близько 50 тисяч літрів алкоголю. 
Тоді це був найбільший завод у кра-
їні. До речі, він і досі працює.  

БЕНДЖАМІН 
ХАРРІСОН – ЧОЛОВІК 
СВОЄЇ ПЛЕМІННИЦІ

Теодор Рузвельт недолюблював 
свого попередника в Білому домі 
Бенджаміна Харрісона, який обі-
ймав пост президента з 1889 до 1893 
року. Він назвав його холоднокров-
ним, непоступливим, упередженим 
боягузом, який наспівує псалми. 
Бенджамін одружився з жінкою, на 
25 років молодшою за нього. Перша 
дружина Харрісона Керолайн по-
мерла від туберкульозу в 1892 році. 
Через чотири роки він одружився 
з її племінницею Мері Діммік. Діти 
Харрісона відмовилися приїхати на 
весілля.

ЩО РОБЛЯТЬ АМЕРИКАНСЬКІ 
ПРЕЗИДЕНТИ У ВІДСТАВЦІ? 

Бразильці Ренато 
Родрігес та Наяра 

Точчі – професіонали 
рекламної індустрії. Якось 
вони зрозуміли, що робота 
більше не тримає їх на 
одному місці й вони можуть 
працювати з будь-якого 
куточка світу, де є інтернет, 
пише «Українська правда.
Життя».

«Нам не потрібно було кидати 
своє життя, просто трішки його змі-
нити – залишити тільки те, що справ-
ді потрібно», – пояснює Ренато.  

За його словами, пара відмо-
вилася від химерних обідів, брен-
дового одягу, крафтового пива та 
кондиціонованого повітря. Щоб 
мати можливість подорожувати, 
Ренато і Наяра купили списаний 
поліцейський автомобіль.

Аби повернути його до життя, 
знадобилося вісім місяців. Тепер 
машина називається Major Tom, на 
честь персонажа, якого вигадав 
улюблений співак пари Девід Боуї.

З 2015 року «Майор» їздить до-
рогами Південної Америки. Пара 
дісталася півдня континенту й те-

ЖИТТЯ НА КОЛЕСАХ: 
ПАРА ПОЄДНАЛА РОБОТУ 
ТА УЛЮБЛЕНЕ ЗАНЯТТЯ 

експеримент 

Ідея про те, що собаки 
перебирають на себе деякі риси 

господарів, отримала наукове 
підтвердження, пише «BBC 
Україна». Австрійські дослідники 
кажуть, що собаки можуть 
копіювати тривожну й негативну 
поведінку своїх власників. А 
привітні та веселі пси здатні 
заразити цими рисами й людей, 
допомагаючи господарям 
упоратися зі стресом.

Понад 100 собак і їхніх хазяїв 
узяли участь в різноманітних тес-
тах, під час яких їм вимірювали 
серцебиття та реакцію на загро-
зу. Після цього власників тварин 

оцінювали за п’ятьма ключовими 
рисами особистості: невротич-
ність, екстравертність, відкритість 
до нового досвіду, поступливість і 
добросовісність.

Особистість кожної собаки теж 
описували за допомогою анкет. 
Доктор Іріс Шоберль з Віденського 
університету каже, що і господарі, 
і собаки впливають на механізми 
психологічної адаптації одне одно-
го. При цьому люди мають більший 
вплив на тварин, ніж тварини на 
них. Виявилося, що собаки чутливі 
до емоційних станів своїх господа-
рів і вміють віддзеркалювати їх.

УЧЕНІ ДОВЕЛИ, ЩО СОБАКИ 
КОПІЮЮТЬ ЛЮДЕЙ

korm
otech.org.ua

цікава наука 

cатира

У Китаї група 
міжнародних 

дослідників 
виявила досі 
невідомого науці 
пращура людини, 
повідомляє 
Еuronews. Науковці 
наполягають, що це 
найдревніша істота, 
що стала предком 
Гомо Сапієнс. 

ЗНАЙШЛИ НАЙДРЕВНІШОГО 
ПРЕДКА ЛЮДИНИ: НУ Й ЛЯЛЕЧКА! 
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Закохані назвали свій автомобіль Major Tom

Якось Ренато Родрігес та Наяра 
Точчі зрозуміли, що робота 
більше не тримає їх на місці
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Вік виявленої мікро-
скопічної морської істоти 

Saccothytus становить 
540 мільйонів років. До-
слідники кажуть, що 
істота належить до ро-
дини вторинноротих і є 

прямим пращуром широ-
кого кола видів. Зокрема, 

хребетних і людини. Вчені 
дійшли висновку, що зна-

хідка дає чітке уявлення про ево-
люційний процес, який призвів 
до виникнення риб і, як наслідок, 
людей.

Під час мікроскопічного дослі-
дження науковці виявили, що най-
більша частина тіла істоти – це її рот. 
Цікаво, що анальний отвір у твари-
ни теж відсутній, а це свідчить про 
те, що дефекація відбувалася також 
через рот.
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У ЛЕЩАТАХ ДОНАЛЬДА 

Карикатурист Deutsche 
Welle Сергій Йолкін у 

сатиричній формі показав 
відносини США і Росії 
після того, як у Білому 
домі заявили, що РФ має 
повернути Крим Україні. На 
ньому зображена реакція 
президента країни-агресора 
Володимира Путіна на слова 
адміністрації Трампа. 

Раніше вустами прес-сек-
ретаря Шона Спайсера Трамп 
заявив, що очікує «скорочення 

масштабів насильства 
в Україні та повер-
нення Криму Росією». 
Спайсер підкреслив, 
що Трамп не збирається 
йти на компроміси з Путіним і 
буде жорстким із Росією доти, 
доки вона не віддасть Україні 
анексований півострів. А пред-
ставник МЗС Росії Марія Захаро-
ва підкреслила, що РФ не збира-
ється повертати Крим, тому що 
вважає півострів своєю тери-
торією.

znaj.ua 

пер рухається на північ у напрям-
ку Аляски.

«Ми звикли працювати п’ять 
днів на тиждень, як майже всі 
інші, але тепер поєднуємо це із 
найкращими моментами нашого 
життя», – каже Ренато.

Пара веде мандрівний що-
денник в інтернеті. Надихатися 
їхніми подорожами також мож-
на на сторінках у Facebook та 
Instagram.
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