
ЦУМАНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ 
ШКОЛІ ЗАГРОЖУЄ 
ЗАКРИТТЯ

Для діток, які навчаються у 
Цуманській музичній школі, що 

виховує багато лауреатів і переможців 
різних конкурсів, цей заклад уже давно 
став другою домівкою. Тут вони не 
лише здобувають музичну освіту, але 
й черпають натхнення для навчання у 
школі. 

www.volynnews.com
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«НА ЗАВОДІ Є ПРУЖИНКА...»

В ужиток футбольних 
уболівальників усього 

світу увійшла нова фраза: 
«Against modern football» 
(з англ. – «Проти сучасного 
футболу»). Фанатські рухи 
та ультрас-угрупування в усіх 
країнах борються за те, щоб 
зберегти футбол звичним, 
залишити його тією народною 
грою, подивитися на яку 
ми всі одного разу вперше 
прийшли на стадіон. 

ЯК МОТИВУВАТИ 
ДИТИНУ ВЧИТИ УРОКИ?

Багатьом 
українським 

школярам 
виконувати 
домашні завдання 

допомагає вся родина. 
За зошити беруться мама, тато й навіть 
дідусі та бабусі...

поради психолога

ВОЛИНСЬКА ЙОГИНЯ: 
«ТІЛО – ЦЕ ІНСТРУМЕНТ, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ НАМ 
СТАТИ РОЗУМНІШИМИ»

Йога прийшла на 
пострадянські 

та західні терени 
як щось загадкове, 
езотеричне та 
втаємничене. 
Незвичні пози 
тіла, годинні 
медитації, зупинки 
серцебиття, ходіння 
по склу та сон на 
цвяхах – приблизно 
таким букетом 

стереотипних уявлень для пересічної 
людини ще не так давно було оповите 
це заняття з далекої Індії.

намасте

УСПАДКОВАНА 
«ПРИХВАТИЗАЦІЯ» 
ЧИ ДЕРИБАН ПО-
СТАРОВИЖІВСЬКИ?
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УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ:
«НА МАЙДАНІ ВІДЧУЛИ, 
ЩО МИ УКРАЇНЦІ»

Лідія і Сергій Козулі з села 
Воля, що у Ковельському 
районі, відстояли увесь 

Майдан, незважаючи на те, що обом 
було вже за 60. Спочатку поїхав 
Сергій, потім син Ярослав, а тоді вже 

доєдналися і внучка Юля (донька 
найстаршої з нащадків Козуль 
Валентини), і пані Лідія. 
Вони й донині пам’ятають усе в 
найдрібніших деталях. Як одними 
з перших прибули у ті холодні 

грудневі дні до Києва. Пережили 
на Майдані найважчі дні штурмів, 
дивом уникнули смерті та знайшли 
справжніх побратимів і друзів. 

ЯК УБОЛІВАЛИ ЗА «ТОРПЕДО» І «ВОЛИНЬ» У 1980-х

ДИТИНУ ВЧИТ

Б
ш
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За зошити беруться ма
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ВІДПОЧИНОК У ЄГИПТІ 
ПОДОРОЖЧАЄ
Із 1 липня Єгипет вводить нову ціну 
для туристичних віз – $60. Раніше віза 
коштувала $25. Попередньо нові роз-
цінки мали вступити у дію вже з 1 берез-
ня, однак туристична галузь висловила 
спротив. У 2016 році доходи Єгипту від 
туризму скоротилися до $3,4 млрд, що 
на 44,3% менше порівняно з поперед-
нім роком. У 2016 році країну відвідали 
майже 420 тисяч українських туристів, 
повідомляє «Європейська правда». 

У ПОЛЬЩІ СПРОБУЮТЬ 
ЗАБОРОНИТИ 
«УКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛІЗМ» 
Польські сенатори від партії «Право і 
Справедливість» (PiS) не захотіли під-
тримати ініціативу маршалка Сенату 
Марека Карчевського про відкликання 
із Сейму законопроекту щодо заборони 
пропагування тоталітарних символів, 
зокрема й «українського націоналізму». 
Відтак його буде винесено на загальне 
обговорення у Сеймі Польщі.

МЕРКЕЛЬ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ 
ЗА ПОСТ КАНЦЛЕРА 
Християнсько-демократичний союз у 
суботу, 25 лютого, офіційно висунув Ан-
гелу Меркель кандидатом у канцлери на 
парламентських виборах, які відбудуть-
ся 24 вересня. Цю посаду вона обіймає 
з 2005 року. 

СКОТЛАНД-ЯРД УПЕРШЕ 
ОЧОЛИЛА ЖІНКА
Комісаром міської поліції Лондона 
вперше за її 188-річну історію стала жін-
ка – Крессіда Дік. Вона обійшла трьох 
інших претендентів. Раніше працювала 
на посаді заступника Скотланд-Ярду та 
займалася боротьбою із тероризмом. 

У ЧИЛІ БЕЗ ПИТНОЇ ВОДИ 
ОПИНИЛИСЯ МІЛЬЙОНИ 
ЛЮДЕЙ
Чотири мільйони людей у Чилі залиши-
лися без питної води. Забруднення води 
у річці, що веде в резервуар поблизу 
столиці Чилі Сантьяго, відбулося внаслі-
док зсуву ґрунту через потужні зливи. 
Як мінімум чотири людини загинули.

БІЛОРУСИ ПІКЕТУЮТЬ 
«ПОДАТОК НА 
ДАРМОЇДСТВО» 
Тисячі людей у низці білоруських міст 
26 лютого вийшли на протести проти 
«податку на дармоїдство». Збір платити-
муть працездатні жителі, які є безробіт-
ними, й ті, хто не платить податків більш 
як півроку. Податок сягає 20 базових ве-
личин ($245 – на 2015 рік, $186 – на 2016 
рік), повідомляє «Еспресо». 

УЧЕНІ ЗНАЙШЛИ ТРИ 
ПЛАНЕТИ ДЛЯ ЖИТТЯ 
Астрономи виявили в системі зірки 
TRAPPIST-1 сім планет завбільшки з Зем-
лю, на трьох із них умови підходять для 
існування життя, оскільки вони, ймовір-
но, мають воду і густу атмосферу, інфор-
мує «УНІАН». 

КРАЇНИ-ЗАСНОВНИКИ ЄС 
ЗАКЛИКАЛИ СТВОРИТИ 
ЄВРОФЕДЕРАЦІЮ
Спікери парламентів чотирьох країн-
засновників Європейського Союзу – Іта-
лії, Німеччини, Франції та Люксембургу – 
закликали до створення Європейської 
федерації з широкими повноваженнями. 
Йдеться про те, аби перейти до тіснішої 
політичної інтеграції. 

НА СИЦИЛІЇ ПРОКИНУВСЯ 
ВУЛКАН 
На італійському острові розпочалося ви-
верження вулкану Етна. Від останнього 
його пробудження минуло лише дев’ять 
місяців. Процес супроводжується вибу-
хами та хмарами попелу. Етна – найви-
щий та найактивніший вулкан Європи.

світова хроніка

shatsk.rayon.in.ua

освіта 

МАЛОКОМПЛЕКТНІ УЧИЛИЩА 
МОЖУТЬ УКРУПНИТИ 

Волинь 

Замість малокомплектних ПТУ 
на Волині цьогоріч планують 
створити 4-6 регіональних 

центрів профтехосвіти. Начальник 
управління освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації Людмила 
Плахотна повідомила, що до таких 
закладів уже можна віднести 
Луцьке вище професійне училище 
будівництва та архітектури, в 
структурі якого діють навчально-
практичні центри від підприємств. 

Окрім цього, буде створено коледжі 
з більш конкретною спеціалізацією, тех-
нічні ліцеї, що стануть структурними під-
розділами вишів. Планують об’єднати два 

zn.ua

будьте пильні! 

героям слава! 

ЗБИРАЛИ ГРОШІ ДЛЯ АТО І ДІТОК, 
А КЛАЛИ СОБІ В КИШЕНЮ 

ВІЙНА ЗАБРАЛА ЖИТТЯ 
ВОЛИНЯНИНА 

Луцьк 

Двох підозрілих чоловіків, які 
збирали пожертви, затримала поліція. 
25 лютого їх помітив один із учасників 
«Самооборони» Луцька. Волонтери не 
змогли чітко відповісти, на що підуть 
кошти, тому активіст викликав поліцію. 
Виявилося, чоловіки збирають кошти 
незаконно.

Замість ПТУ – центри 
профтехосвіти

професійно-технічні заклади Ковеля, а також 
два професійно-технічні навчальні закла-
ди Нововолинська. У результаті об’єднання 
протягом вересня-грудня цього року пла-
нують заощадити майже два мільйони гри-
вень завдяки ефективному використанню 
будинків та кадрів. Загальні витрати у 2018 
році мають зменшитися на 12%, зекономле-
ні кошти планують спрямувати на купівлю 
нового обладнання, техніки та інструментів. 
У Міносвіти також говорять про укрупнення 
малокомплектних училищ. На Волині менш як 
по 300 учнів наразі в Ковельському ПТУ №5, 
Берестечківському ПТУ №27, Оваднівсько-
му професійно-технічному ліцеї, Технічному 
коледжі Луцького національного технічного 
університету. 

Плахотна наголосила, що навряд чи ма-
ють майбутнє ті заклади, які не працюють у 
напрямку заохочення дітей до вступу, не на-
вчають робітничих професій, що потрібні на 
ринку праці.

ні сорому, ні совісті 

багатогранна особистість 

Київ 

Волинський нардеп-мажоритарник 
Сергій Мартиняк з «Волі народу» 
прогуляв 76% засідань аграрного 
комітету, членом якого він є у 
Верховній Раді.

Про це йдеться в дослідженні Громад-
ського руху ЧЕСНО з ефективності роботи 
Аграрного комітету Верховної Ради.

На момент підготовки матеріалу нар-
деп перебував у Польщі в складі Парла-
ментської асамблеї України і Республіки 
Польща та не зміг пояснити Руху ЧЕСНО 
причину своїх прогулів.

Очолює список прогульників «опо-
блоківець» Дмитро Добкін, який прогуляв 
87% засідань Комітету з питань аграрної 
політики і земельних відносин Верховної 
Ради з початку його роботи. Він відвідав 
лише п’ять засідань, а пропустив 34.

Далі в рейтингу прогульників коміте-
ту – нардепи Денис Омельянович з «Опо-
блоку» (77% прогулів), трійку замикає 
Мартиняк. Слідом за кількістю прогулів 
йдуть Аркадій Корнацький з БПП (56%) та 
Василь Петьовка з «Волі народу» (також 
56% прогулів).

Одеса 

Колишній керівник волинської міліції 
Олександр Терещук переміг у конкурсі 
на посаду першого заступника 
голови Одеської обласної державної 
адміністрації, передає одеський сайт 
«Думская».

Зазначається, що Терещук набрав 
найвищий бал у співбесіді (19,5) і краще 
за інших кандидатів розв’язав ситуативні 
завдання на другому етапі конкурсу (13 
балів з 16).

Нагадаємо, Олександр Терещук 
25 лютого 2014 року під тиском громади 
написав рапорт про відставку. А 3 липня 
Президент України Петро Порошенко 
скасував його люстрацію.

легка нажива

інших, 24 та 29 років, переслідували та затри-
мали в автомобілі Volkswagen Passat на авто-
дорозі поблизу села Свидники Ковельського 
району. Викрадені речі вилучили.

Операцію проведено у співпраці з СБУ та 
за процесуального керівництва прокуратури 
області. Троє затриманих – в ізоляторі тимча-
сового тримання. Їм інкримінують розбій. 

Санкція статті передбачає від восьми до 
п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіс-
кацією майна. Триває досудове розслідування.

МОЛОДІ РОЗБІЙНИКИ ВИКРАЛИ 
ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬЛюбомль 

Троє зловмисників уранці в неділю, 26 
лютого, увірвалися до будинку 44-річної 
жительки Любомля. Вони розбили вікно 
та зв’язали власницю. Побивши нещасну, 
забрали гроші та коштовності. Загалом – 
майже 500 тисяч гривень. 

Поліцейські за гарячими слідами опера-
тивно встановили особи зловмисників і затри-
мали їх. Викрадені речі вилучили, повідом ляє 
прес-служба поліції. 

Один із розбійників – 24-річний житель 
Любомля. Його затримали у райцентрі, а двох 

npu.gov.ua

paralleli.if.ua

Аби затримати розбійників, 
улаштували гонитву 

НАРДЕП-ФЕРМЕР –
ЗАТЯТИЙ 
ПРОГУЛЬНИК

ЕКС-ШЕФ ВОЛИНСЬКОЇ 
МІЛІЦІЇ КЕРУВАТИМЕ 
В ОДЕСІ 

Як повідомляє «Преса України», псевдо-
волонтери збирали кошти поблизу місцевого 
РАЦСу. Правоохоронці встановили, що горе-
волонтери прибули до Луцька з Дніпропет-
ровської області. Однак на цьому їхні спільні 
свідчення закінчилися, адже один заявив, що 
вони приїхали для збору коштів на АТО, а дру-
гий почав запевняти полісменів, що допома-
гають дитячим будинкам.

Виявилося, що чоловіки є членами бла-
годійної організації «Милосердне серце», за-
сновником якої виступила церква «Нове по-
коління». Проте ця організація не має жодних 
повноважень та дозволу на збір благодійних 
внесків на території міста.

Пізніше «гастролери» зізналися, що шах-
раюють: виручені протягом дня кошти вони 
ділять між собою та роботодавцем, якому 
відправляють перекази на банківську картку. 
Серед речей затриманих було виявлено чек, 
який підтверджує їхні слова, а також папірець 
з контактами російського посольства в Хар-
кові з відміткою «питання громадянства» та 
кілька аркушів паперу з печатками.

Шацьк, Донбас 

Волинь втратила ще одного Героя – 
на сході, захищаючи незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України та ї ї мирних жителів, загинув 
Сергій Мокренко. У Шацькому районі 
з 28 лютого до 3 березня 2017 року 
оголошено дні жалоби.

«Уранці 28 лютого в зоні АТО на Світло-
дарській дузі під час мінометного обстрілу 
загинув Мокренко Сергій Вікторович із Шаць-
ка... Друг Крук. Боєць 54-ї бригади. Справжній 
Герой – пройшов Майдан. Довго воював як 
доброволець «Правого сектору» та батальйо-
ну «Азов» у найгарячіших місцях. Мав бойові 
поранення: п’ять осколків під час виходу з 
оточення в Іловайському котлі, у грудні 2016 
року був поранений на Світлодарській дузі. 

З вересня 2016 року перейшов на контракт 
до 54-ї ОМБР. Нашому Сергійку 24 березня 
випов нилося би всього 24 роки. Він так і не 
встиг одружитися та народити діточок», – по-
відомила волонтер Наталія Попова.

«Волинські Новини» висловлюють щирі 
співчуття родині та близьким Героя.

24 березня Сергієві 
виповнилося б лишень 24...

Псевдоволонтери попалися



Мрії змінити весь світ здаються дурними і нездійсненними. Але ж кожен може зробити 
що-небудь маленьке, щоб хоч трохи покращити його. Террі Пратчетт www.volynnews.com
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ПІД АВДІЇВКОЮ ЗАГИНУВ 
ВІДОМИЙ КІБОРГ
Смертельна куля наздогнала кіборга 
Миколу Гуцаленка з позивним Кока, 
відомого тим, що вивісив прапор над 
Донецьким аеропортом. Від отриманих 
поранень боєць помер, перебуваючи у 
комі. 

БАР’ЄР ПЕРЕД БЕЗВІЗОМ 
ДЛЯ УКРАЇНИ ПОДОЛАНО 
Рада ЄС затвердила механізм призупи-
нення безвізових режимів із третіми 
країнами, ухвалення якого блокувало 
затвердження безвізового режиму для 
України. Після підписання ухваленого 
регламенту вдасться розпочати тристо-
ронні переговори про проект законо-
давчого акта щодо скасування візових 
вимог для українців. 

ЛЬВІВСЬКЕ СМІТТЯ 
ЗАТРИМАЛИ НА 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
11 фур зі львівським сміттям затримали 
на Дніпропетровщині, інформує «Ве-
роятно». Нагадаємо, що після грибо-
вицької трагедії вантажівки зі сміттям 
мандрують територією України, хоча не 
завжди є погодження таких вантажів. 

У КИЄВІ «ЧЕРЕЗ ВТОМУ» 
ВПАВ МІСТ 
27 лютого в Києві обвалилася частина 
Шулявського шляхопроводу. Обвал за-
чепив одну машину, яка стояла під мос-
том. Постраждалих немає, інформують 
«Факти.ICTV». «Аварійним він визнаний 
не був. З одного боку, він втомився від 
часу. З іншого – було порушено норми 
експлуатації, під мостом стояли МАФи, 
де була пожежа», – пояснив мер столиці 
Віталій Кличко. 

ОЛІГАРХ З РФ УЗЯВ 
ПІД КОНТРОЛЬ ГАЗОВІ 
РОДОВИЩА
Упродовж останніх двох років компанія 
«Голден Деррік», яку контролює росій-
ський олігарх Павло Фукс, викупила 
кілька провідних українських газодо-
бувних компаній, пише журналіст Де-
нис Казанський, інформує Телеканал 
новин «24». 

САВЧЕНКО ДОПИТАЛИ У 
СПРАВІ ПРО ТЕРОРИЗМ 
У рамках кримінального провадження 
за статтею «тероризм» СБУ допитала 
нардепа Надію Савченко. У відомстві 
пояснили, що, спілкуючись із представ-
никами незаконних формувань за ліні-
єю зіткнення, куди Савченко прибула 
днями, нардеп як таємниценосій вино-
сить дуже багато інформації, інформує 
«5 канал». Окрім цього, Савченко про-
понує свій «формат» переговорів щодо 
звільнення українських бійців із полону 
бойовиків: «Порошенко – Путін. Я і За-
харченко». 

ФІРТАША ВИПУСТИЛИ ПІД 
ЗАСТАВУ В 125 МЛН ЄВРО 
Суд у Відні звільнив олігарха Дмитра 
Фірташа під заставу в 125 млн євро, яку, 
за повідомленням ЗМІ, вніс російський 
мільярдер Василь Анісімов. Екстрадиції 
олігарха домагаються Іспанія та США, де 
його звинувачують у відмиванні грошей 
та даванні хабара за ліцензію на розроб-
ку титанових родовищ.

ТРАВНЕВИХ СВЯТ МОЖЕ 
Й НЕ БУТИ 
До початку травня парламенту запро-
понують компромісний проект щодо 
скасування радянських свят в Україні. 
Таким чином, 8 Березня цьогоріч іще 
святкуватимуть, як раніше (гарантова-
ний вихідний), а от із травневими свята-
ми можуть бути зміни. Про це розповів 
голова Інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович в інтерв’ю «Ліга.
net». Можливо, день солідарності тру-
дящих всіх країн піде у минуле.

українська хроніка

npu.gov.ua

ото слава ВОЛИНСЬКІ «ЕКСТРАСЕНСИ» 
ПОЗНІМАЛИ ВРОКИ НА 2,5 МЛН ГРН 

вчасне рішення 

негідний вчинок 

у добру путь! 

cмачного 

прикра (не)випадковість 

ІЗ ПІДЛІТКАМИ 
ГОВОРИТИМУТЬ 
ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ 
ІГРИ 

БРАКОНЬЄРИ 
ПОЗБАВИЛИ 
ЖИТТЯ ЛОСИХУ 

 

Хмельниччина 

Хмельницькі 
поліцейські затримали 

групу волинян, які 
«гастролювали» 
практично по всій країні. 
Тільки на території 
Хмельниччини на їхньому 
рахунку – близько 25 
епізодів шахрайств на 
загальну суму понад 
2,5 мільйона гривень, 
інформують у прес-
службі Нацполіції.

Одну з жительок Хмельницька 
прямісінько на овочевому ринку 
зловмисники залякували, зазна-
чаючи, що їй «пороблено». Пере-
лякана жінка винайняла таксі, по-
їхала додому, а це 60 кілометрів в 
обидва боки, і привезла усі гро-
ші та коштовності й передала їх  
«благодійникам» для проведення 
ритуалу очищення. Коли отями-
лася, то шахрайок поблизу вже не 
було. Жінка втратила понад 40 ти-

сяч євро, 4 тисячі доларів та усі 
кош товності.

Також на велику суму злодії 
«зняли вроки» і з ще однієї хмель-
ничанки. Жінка віддала зловмис-
никам гроші та коштовності май-
же на 370 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці з’ясо-
вують причетність підозрюваних 

до вчинення аналогічних шах-
райств на території інших облас-
тей.

Із затриманням шахраїв по-
в’язана ще одна досить цікава 
історія. Під час обшуків, прове-
дених на Волині, хмельницькі 
поліцейські вилучили йоркшир-
ського тер’єра. Як виявилося, 

три роки тому під час чергового 
«зняття вроків» у Білій Церкві в 
місцевої дівчини вони разом із 
грішми та  цінностями на загальну 
суму близько 100 тисяч гривень 
забрали ще й собаку. Увесь цей час 
тер’єр жив у злодіїв, а нещодавно 
правоохоронці повернули його 
законним власникам.

Вийти на слід шахраїв допо-
могли свідки одного з епізодів, які 
запам’ятали, на якому автомобілі 
пересувалися зловмисники. 

Наразі членам групи вже ого-
лошено про підозру у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 
190 (шахрайство) Кримінально-
го кодексу України, санкція якої 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 5 
до 12 років із конфіскацією майна. 
На період досудового слідства суд 
обрав їм міру запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою.

В одної з 
потерпілих 
(на фото) 
забрали не 
лише цінності, 
а й улюбленого 
песика 

Волинська, Львівська,  
Чернівецька області 

Маршрут денного швидкісного «регіональ-
ного експресу» сполученням Чернівці-Львів 
продовжать до Ковеля. У «Львівській залізни-
ці» повідомляють, що таке рішення ухвалили 
на численні звернення жителів Волині, Буко-
вини та Галичини. Уже з 3 березня 2017 року 
поїзд курсуватиме за новим маршрутом. Із 
Чернівців він рушатиме о 06:11, зі Львова до 
Ковеля відправлятиметься о 10:20. Зупиняти-
меться на станціях: Червоноград (11:41-11:43), 
Сокаль (11:53-11:55), Iваничі (12:13-12:15) та 
Володимир-Волинський (12:40-12:42). До Ко-
веля прибуватиме о 13:30.

Поїзд «Ковель-Львів-Чернівці» відправля-
тиметься із Ковеля до Львова о 15:23. Зупиня-
тиметься на станціях: Володимир-Волинський 
(16:10-16:12), Iваничi (16:38-16:40), Сокаль 
(16:58-17:00), Червоноград (17:09-17:11). До 
Львова прибуватиме о 18:35. До Чернівців 

Луцьк 

За профілактику дитячих суїцидів та 
участі школярів у небезпечних іграх 
візьмуться у школах Луцька, розповів 
начальник міського управління освіти 
Олег Гребенюк.

Лише протягом минулих тижнів полі-
ція Волині врятувала від самогубства кіль-
кох підлітків, які планували вкоротити собі 
віку, беручи участь в інтернет-спільноті 
«Синій кит». 

Як відомо, такі товариства діють у соц-
мережах уже понад два роки. Вони закли-
кають підлітків вступати в небезпечну гру, 
результатом якої має стати самогубство. 
Лише нещодавно кіберполіція активно 
почала повідомляти українців про небез-
печні «групи смерті». Цікаво, що студенти 
з Придністров’я запустили інтернет-гру 
«Білий ведмідь», яка є протилежністю не-
безпечній забаві. У грі треба виконати 50 
завдань. Серед них – прибирання будин-
ку чи фото щоденника з позитивною оцін-
кою.

Любешівський район 

Шестеро жителів села Ветли 
Любешівського району вбили 
самку лося у Мукошинському 
лісництві державного підприємства 
«Любешівське лісомисливське 
господарство».

Тушку виявили під час спільного рей-
ду працівники єгерської служби та мо-
більної рейдової бригади, повідомили у 
прес-службі Волинського управління мис-
ливського та лісового господарства. 

Було очевидно, що застрелили твари-
ну недавно. Зважаючи на те, що дорога 
була присипана снігом, за гарячими слі-
дами браконьєрів вдалося наздогнати. На 
місце викликали поліцію, яка й вилучила 
три рушниці. Загалом незаконним по-
люванням займалися шестеро чоловіків, 
усі – жителі села Ветли Любешівського ра-
йону. Нині тривають слідчі дії. На поруш-
ників склали протокол, згідно з яким вони 
мають сплатити збитки, а це 20 тисяч гри-
вень. Суму адмінштрафу встановить суд.

ipress.ua

ВОЛИНЬ ТА БУКОВИНУ 
СПОЛУЧАТИМЕ ЗАЛІЗНИЦЯ 

ДОШКІЛЬНЯТАМ ШАХТАРСЬКОГО 
МІСТА ЗБІЛЬШИЛИ ВАРТІСТЬ МЕНЮ 

відправлятиметься о 19:08 і прибуватиме о 
22:44. 

Поїзд курсуватиме щопонеділка, 
щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. Маршрут 
обслуговуватиметься дизель-поїздом у складі 
трьох вагонів І класу.

Нововолинськ 

Міська рада Нововолинська вирішила 
встановити з 1 березня до 31 грудня 2017 
року плату для батьків за утримання дітей 
в дошкільних навчальних закладах у 
розмірі 18 грн, норми харчування – 30 грн 
на день на одну дитину. 

Безплатно харчуватимуть у дитсадках 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, 
які отримують допомогу відповідно до зако-
ну «Про державну соціальну допомогу мало-

забезпеченим сім’ям», батьки яких призвані 
на військову службу за мобілізацією до часу 
їхньої демобілізації, діти членів сімей учас-
ників АТО, військовослужбовців Збройних 
сил України та інших військових формувань, 
співробітників правоохоронних органів (на 
період їхнього відрядження для участі в АТО), 
батьки яких загинули у ході антитерористич-
ної операції, отримали інвалідність (І-ІІ групи). 
Багатодітні сім’ї звільняються на 50% від спла-
ти за утримання дітей у дошкільних навчаль-
них закладах.

Володимир-Волинський 

Невідомі підпалили банер на стіні церкви 
Святого Йосафата (кірха), що у Володимирі-
Волинському. Інцидент трапився в ніч із 27 
на 28 лютого, інформує «Буг».

Поліцейські з’ясували, що пошкодження 
відбулося внаслідок перекидання запаленої 
лампадки. Відомості поліція зареєструвала в 
Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення та інші 
події. 

До слова, у жовтні 2016 року невідомі по-
розкидали біля місця вшанування Героїв лам-
падки та квіти. А в листопаді минулого року 
виникла пожежа на інформаційному стенді 
«Загинули за Незалежність України», що роз-

ВОГОНЬ ПОНИЩИВ СТЕНД ПАМ’ЯТІ 
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ташований на Театральному майдані в Луць-
ку. Вогнем знищено три метри стенду з фо-
тографіями, частину з них закопчено димом. 
Нині стенд повністю відновлено. 

bug.org.ua
bug.org.ua

Наприкінці 2016 року вогонь 
понищив стенд і в Луцьку
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принципове питання

  Ірина ДУДЕЙКО 
Луцьк

Місто опинилося 
в нетипових та 
тривожних умовах: 

його очільник дочасно 
пішов із життя. Хто нині 
керує Луцьком, підписує 
важливі господарські 
документи, а головне – 
нестиме відповідальність – 
стало предметом гарячих 
дискусій у громадському 
та політичному 
середовищах.

ХТО НЕСТИМЕ 
ПОЛІТИЧНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

Повноважень міського голо-
ви до виборів має набути секретар 
міської ради. Так говорить закон. 
Секретаря обирають з-поміж депу-
татського корпусу самі ж депутати, 
коли вступають у повноваження. 
Нині ним є Юлія Вусенко. Вона пред-
ставляє партію «Самопоміч», що ви-
борола лише 9,52% уподобань лу-
чан. Тобто менш як десята частина 
виборців підтримували станом на 
2015 рік гасла цієї політичної сили. 
Які електоральні симпатії після гри-
бовицької трагедії, у якій є й вина 
лідера «Самопомочі» Андрія Садо-
вого, можна тільки здогадуватися. 
Разом з тим, саме представник цьо-
го формування прагне виконувати 
обов’язки міського голови Луцька. 

З іншого боку, є більшість у місь-
кій раді – команда «УКРОПу» (35,71% 
голосів виборців) та ще кілька де-
путатів з інших політичних сил, що 
напевне мають власного кандидата 
чи кандидатів на посаду секретаря. 
Чи підтримає ці пропозиції депутат-
ський склад – має вирішувати саме 
депутатський корпус, вважають 
укропівці. Але таку можливість раді 
треба принаймні надати як головно-
му представницькому органу міста. 
Цього, тобто розгляду питання про 
зміну секретаря, нещодавно в місь-
кій раді не сталося саме завдяки 
діям представниці «Самопомочі» та 
її політичних консультантів. А такі, 
найімовірніше, були.

На засідання чергової сесії було 
винесено питання про зміну секре-
таря міської ради та дострокове 
припинення повноважень міського 
голови. Останнього вимагає закон 
для проведення подальшої закон-
ної процедури призначення вибо-
рів міського голови.

Однак, аби закріпити власні по-
зиції, Юлія Вусенко напередодні 
чергової сесії терміново скликала 

небезпечні симптоми 

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

позачергову, ставлячи лише єдине 
згадане питання – припинення пов-
новажень міського голови. Коли б 
це рішення було проголосоване, 
вона фактично набула б законних 
повноважень міського голови до 
виборів. А також отримала б право 
вето, щоб скасувати рішення ради 
про дострокове припинення її пов-
новажень як секретаря. 

Коли вибори міського голови 
призначить Верховна Рада – пи-
тання спірне. Є інформація, що кан-
дидатура Вусенко як тимчасового 
мера міста влаштовує особисто 
голову облдержадміністрації Воло-
димира Гунчика, та й загалом Блок 
Петра Порошенка. Тож частина де-
путатського корпусу, не підтримую-
чи таку зухвалу позицію, просто не 
зареєструвалися на цю позачерго-
ву сесію. 

«Юлія Вусенко не хотіла визна-
вати позачергову сесію такою, що не 
відбулася. Хоча, згідно з регламен-
том, законом України «Про місцеве 
самоврядування», це справді так. 
19-та позачергова сесія не відбула-
ся, депутати прийшли на чергову, 
однак секретар цього визнавати не 
хотіла. Те, що це незаконно, публіч-
но підтвердив і начальник юридич-
ного відділу міськради Олександр 
Рачков. Додам: відповідно до того 
проекту юридичного висновку, що 
я бачив, позиція юридичного відді-
лу підтверджує позицію депутатів, 
що позачергова 19-та сесія є такою, 
що не відбулася», – пояснює голова 
фракції «УКРОП» у міській раді Ігор 
Поліщук.

Так, кажуть, відсутність реєстра-
ції була вимушеним політичним 
кроком, і свою позицію укропівці 
аргументують так. По-перше, без 
обговорення імені секретаря є 
ризик, що посадові особи міської 
ради опиняться у вільному плаван-
ні. Іншими словами, міський голо-
ва Микола Романюк мав вплив та 
політичну відповідальність за дії 
своїх підлеглих, а саме – очільників 
управлінь, заступників, керівників 
комунальних підприємств. За нової 
політичної ситуації таку відпові-
дальність має нести особа, яка ма-
тиме повноваження міського голо-
ви. Втім таку особу варто визначити 
з огляду на ситуацію, що склалася, 
хоча б обговорити це пуб лічно. 
Інакше, побоюються, може виник-
нути ситуація, коли такої відпові-
дальності ніхто не нестиме. 

По-друге, обрання на посаду 
секретаря Вусенко було свого часу 
результатом політичних домов-
леностей і знову ж таки лягало на 
плечі політичної відповідальності 
міського голови, який ініціював 
таку кандидатуру.

До слова, за правдиве тракту-
вання закону може поплатитися і 
згаданий начальник юридичного 
відділу міськради Олександр Рач-
ков. Із власних джерел стало відомо, 
що його «попросили» піти з посади 
за те, що підготував висновок, «не-
вигідний» секретарю міськради Юлії 
Вусенко. Цей висновок секретар так 
і не дала юристу озвучити в сесійній 
залі. А згодом прокоментувала, що 
про його звільнення не йдеться. 
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ЛУЦЬК БЕЗ МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ – ХТО БІЛЯ КЕРМА?

ДОВГА ДОРОГА... 
ДО РАДИ?

Про те, хто така Юлія Вусенко, 
до нещодавніх подій, очевидно, 
знало не так багато лучан. Хіба сти-
калися з нею чи сім’єю в царині біз-
несу. Можливо, й нині чимало з них 
не надто переймаються політичною 
кухнею. А варто, оскільки вона ще 
навіть до законного набуття повно-
важень міського голови приміряє 
одежу мера. Наприклад, ставлячи 
власний підпис під клопотаннями 
до Верховної Ради про призначен-
ня позачергових виборів міського 
голови. Таке клопотання має наді-
слати особа, яка на цей час здійснює 
повноваження міського голови. Але 
отримує ці повноваження особа не 
з моменту смерті, а з моменту при-
пинення повноважень мера.

Вусенко справляє враження вір-
ного партійця, який хоче отримати 
омріяний депутатський мандат у 
Верховній Раді (на виборах до пар-
ламенту в 2014 році вона посідала 
36 місце у списку). І нині може бути 
саме той золотий період, аби вислу-
житися перед партійним керівни-
цтвом. Можливо, саме тому неод-
норазово зверталася до депутатів 
міськради з пропозицією налагоди-
ти «сміттєвий транзит» Львів-Луцьк. 
І це при тому, що місто має і влас-
ну сміттєву проблему – звалище в 
Брищі, яке десятками років труїть 
місцевих жителів. Та й чоловік пані 
Юлії Дмитро Вусенко є товаришем 
Андрія Садового. І тут знову хочеть-
ся згадати про питання політичної 
відповідальності: чи нестиме її пе-
ред містянами політик, який при-
міряє апартаменти у столиці? Чи не 
використає посаду суто для збага-
чення власних політичних активів? 

До слова, щодо збагачення.
Не випадково згадали й про те, 

що саме через бізнес частині лучан 
знайома секретар міськради. Бать-
ки Юлії Вусенко володіють рестора-
цією «Подвір’я» в районі Київського 
майдану у Луцьку. Нещодавно по-
ряд відкрився ресторан грузин-
ської кухні. Конкурентна боротьба, 
що почалася, має підтримку з боку 
секретаря міської ради, який мав би 
відокремитися від цього питання та 
зберігати паритет. З-поміж нечис-
ленних запитів пані Вусенко один 
адресовано очільниці муніципаль-
ної поліції Луцька Юлії Сиротин-
ській. У ньому вона просить «вжити 

належних заходів» щодо грузин-
ського кафе, яке буцімто має не-
законну піч. І дарма, що перевірка 
правил протипожежної безпеки – 
це вотчина аж ніяк не муніципалів, 
а пожежників.

У ДОВГУ ШУХЛЯДУ
Імовірно, чергова сесія місь-

кої ради поставить крапку в цьому 
питанні. Поки що через те, що на-
передодні секретар міської ради 
відмовилася проводити чергову 
сесію, не провівши позачергової, 
страждають комунальні заклади. 
На ній мали розглянути питання ви-
ділення коштів на закупівлю хліба 
та молока в дитсадки міста, оскіль-
ки тендерні закупівлі на ці продук-
ти досі не відбулися. Проте за про-
дукти для дітлахів уже кілька днів 
мусять додатково платити батьки. 
«Ми цю проблему розв’язуємо, зав-
тра всі садочки будуть забезпечені і 
молоком, і хлібом», – 28 лютого за-
певнив заступник міського голови 
Андрій Киця. 

Станом на 28 лютого секретар 
ради так і не змогла повідомити, 
коли відбудеться сесійне засідан-
ня. Саме вона за посадою має його 
скликати. Однак, наприклад, зе-
мельні питання мають розглядати 
не рідше, ніж раз на місяць, цей тер-
мін спливає вже 1 березня. Відпо-
відно, чинний стан речей – пряме 
порушення закону. 

*** 
Цікава деталь: під час згаданих 

сесійних засідань Луцької міської 
ради у приміщенні була присутня 
Олена Палагута – колишня поміч-
ниця загиблого народного депута-
та Ігоря Єремеєва, представниця 
бізнес-групи «Континіум». Жінка 
весь час була в кабінеті помічника 
міського голови Богдана Гончарука. 
Що вона робила цього дня, поса-
довці пояснити не змогли. 

«Будь-хто може зайти в при-
міщення міської ради. І Олена Па-
лагута, і Вячеслав Рубльов (голова 
фракції «УКРОП» у Волинській облра-
ді, – ВН). Вона (Олена Палагута, – ВН) 
не давала вказівок», – відповів на 
брифінгу перший заступник місько-
го голови Тарас Яковлев.

Зрештою, з огляду на те, як пред-
ставники виконавчої влади – за-
ступники міського голови – комен-
тують роботу представницького 
органу, напрошується висновок про 
їхні прямі політичні інтереси. 

Учасники Громадського форму-
вання «Варта порядку» вимагають 
від заступника міського голови 
Сергія Григоренка публічного виба-
чення. Коментуючи події 24 лютого, 
коли було заплановано 20-ту чер-
гову сесію Луцькради, яка так і не 
відбулася, посадовець вказав, що 
на стоянці мерії нібито стояли три 
автобуси з представниками «Варти 
порядку». У цьому ж контексті він 
прирівняв активістів формування 
до «тітушок».

Такі слова обурили вартівців, 
серед яких  є воїни-афганці, бійці 
та ветерани АТО. У заяві, яку опри-
люднила «Варта порядку», йдеться, 
що того дня спільно з поліцією вони 

ХРОНІЧНЕ СЛОВОБЛУДДЯ: ЗАСТУПНИК 
МЕРА НЕ ДОБИРАЄ СЛІВ та порядку». Очільник організації, 

ветеран війни в Афганістані Олек-
сандр Тиводар цікавився, кого під 
«тітушками» мав на увазі Григорен-
ко: ветеранів АТО, війни в Афганіс-
тані, чоловіків, які боронять країну 
на сході й мають бойові нагороди?

«Під словом «тітушки» я мав на 
увазі народну назву людей, яких ви-
користовують ті чи ті політичні сили 
для здобуття влади у незаконний 
спосіб, для тиску на своїх політич-
них опонентів чи громадськість», – 
пізніше пояснив Сергій Григоренко 
й додав, що висловлювання не про-
звучало на адресу членів «Варти по-
рядку». 

Нагадаємо, що Григоренко вже 
не вперше дозволяє собі нетоле-
рантні висловлювання. Свого часу 
за використання антисемітської 
лексики його виключили з лав 
«Батьківщини».  

патрулювали місто відповідно до 
розпорядження Головного управ-
ління Нацполіції і в рамках затвер-
дженого маршруту. Справді, один із 
автомобілів вартівців був біля стін 
міської ради. Тож вони попросили 
«не робити всілякі провокативні за-
яви, які не мають жодного стосунку 
до громадського формування «Вар-
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Юлія Вусенко

Сергій Григоренко
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ПОПРИ ТИСК З БОКУ ГОЛОВИ РДА,
  Анна ВОЛОЩУК

    Маневичі

Маневиччани – 
за, а голова 

райдержадміністрації – 
проти. У Маневичах 
відбулися громадські 
слухання щодо створення 
Маневицької об’єднаної 
територіальної громади. 
Участь у них також взяли 
представники місцевої 
влади та експерти з питань 
деценталізації.

Як відомо, в Україні триває ре-
форма децентралізації, яка перед-
бачає створення об’єднаних тери-
торіальних громад та передання 
повноважень на місця. У затвердже-
ному перспективному плані в Мане-
вицькому районі має бути створено 
шість об’єднаних територіальних 
громад. Як пояснює маневицький 
селищний голова Олександр Гаври-
люк, у результаті об’єднання грома-
да отримає більші прибутки та шир-
ші перспективи.

«Очікувані  надходження від по-
датків на доходи фізичних осіб – у 
межах шести мільйонів гривень, очі-
кувана інфраструктурна субвенція 
від держави – понад 10 мільйонів. 
Це найскромніші підрахунки. Впро-
вадження реформ – справа нелегка, 
іноді дуже невдячна. Іду шляхом ре-
форми, адже розумію, що майбутні 
ОТГ будуть потужнішими, ніж грома-
ди сьогоднішнього формату», – роз-
повідає Олександр Гаврилюк.

Проте керівник місцевої район-
ної державної адміністрації Андрій 
Линдюк вирішив піти проти людей 
та президента і змінити план та 
створити в найбільшому районі Во-
лині лише дві громади.

«Мало бути дві громади – Мане-
вицька і Колківська, але створилася 
Прилісненська. Тож тепер мають 
бути Маневицька і Прилісненська 
ОТГ, – переконує чиновник. – Як тіль-
ки ви об’єднаєтеся, то сумарний бю-
джет не збільшиться і не зменшить-
ся. Він буде таким, як є нині. Якщо 
говорять, що субвенцій від держави 
стане більше, то цього не буде».

Мовляв, грошей на фінансу-
вання соціальної чи медичної сфер 
держава не додасть, а самі об’єднані 
громади на це не зароблять. 

«Сьогодні в районі сформована 
вся інфраструктура, яка працює. 
Бюджет був 22-24 мільйони, а цьо-
го року зведений бюджет буде не 

гаманець 

ВИМИКАЙТЕ СВІТЛО! ЕНЕРГІЯ 
ДОРОЖЧАЄ

Із 1 березня українці в середньому 
платитимуть за енергію на 26-
30% більше. Підняття тарифу 
відбудеться відповідно до 
постанови Національної комісії, що 
здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг, яку та видала ще у 
2015 році. З хороших новин – це 
останнє підняття ціни, принаймні 
відповідно до цієї постанови.

Тариф буде однаковим для жите-
лів і села, й міста. Єдина градація – ви-
користовує споживач до 100 кВт на 
місяць чи більше. 

Отож, з весни 1 кВт для побутових 
споживачів коштуватиме 90 (якщо вико-
ристовуєте до 100 кВт•год на місяць) або 
168 копійок (якщо більш як 100 кВт•год) 
з ПДВ. Для тих споживачів, які обігріва-
ють будинки в опалювальний період 
електроприладами (за умови, що їхній 
будинок обладнаний в установленому 

порядку електроопалювальними уста-
новками), обсяг споживання поділя-
ється на два типи: до 3000 кВт•год 
електроенергії на місяць (включно) 
чи більше. Оплачується відповідно 
90 чи 168 коп. за кВт. Для ба-
гатодітних, прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейно-
го типу, незалежно від обсягів 
споживання електроенергії, 
тариф становить 90 копійок 
за 1 кВт•год незалежно від 
обсягів спожитої електрич-
ної енергії. 

Якщо ви споживаєте по-
над 100 кВт на місяць, то для 
того, щоб один раз закип’я-
тити півторалітровий електро-
чайник (середня потужність 
2000 Вт), вам треба буде заплати-
ти 22,4 коп (1 хв роботи чайника: 
168*2/60=5,6 коп. Чайник закипає за 
4 хв). Якщо пити чай тричі на день, то за 
місяць набігає близько 20 грн. 

менш як 63 мільйони. Ми порахува-
ли суто технічно й арифметично: дві 
громади – це ідеальний розподіл 
району. Центральну районну лікар-
ню не відкриєте в кожній громаді, 
суд не відкриєте в кожній громаді. 
Військкомат теж. Частину послуг 
можна отримати тільки в Маневи-
чах», – каже Линдюк.

«Колківська громада ніколи не 
буде з Маневичами. Від Маневичів 
до Колок – 27 кілометрів. Згідно 
з методикою, затвердженою Каб-
міном, радіус ОТГ – не більш як 20 
кілометрів. Децентралізація має 
наблизити послугу до людини. 
Чому колківчани мусять їхати в 
Маневичі? Вони всі послуги мають 

отримати в своєму населеному 
пункті. У Колках ви маєте повне 
право утворювати ОТГ. Це перед-
бачено в перспективному плані», – 
каже регіональний консультант із 
правових питань Офісу реформ у 
Волинському РВ АМУ Валентин Ма-
линовський.

За словами людей, які були при-
сутні в залі, керівник райдержадмі-
ністрації почав «тероризувати» тих 
селян, які хотіли створити громади. 
Андрій Линдюк  їздить населеними 
пунктами району та збурює людей 
проти створення ОТГ.   

«Якщо якийсь сільський голова 
відчує тиск з боку цієї людини, про 
що я чув на сесії обласної ради, то 

буду просити обласне керівництво 
розібралися з чиновником, який 
перешкоджає створенню громад. 
Телефонуйте мені, я повідомлю СБУ, 
що ця людина провадить антидер-
жавну діяльність», – заявив Вален-
тин Малиновський. 

Як розповів голова Приліснен-
ської ОТГ Ігор Терещенко, через 
те, що у Прилісному було створе-
но громаду, яка зіпсувала власний 
«перспективний» план Андрія Лин-
дюка, райдержадміністрація прос-
то кинула їх. 

«Район відмовився від грома-
ди. Коли почалися сніги, заметілі, 
їх ОТГ пережила з допомогою ди-
ректора ДП «Волиньторф» Івана 

Киричика. Він старався, чистив і 
дороги місцевого значення, і кому-
нальні. Коли подзвонив до Линдюка 
і попросив допомоги, той сказав, 
мовляв, оскільки ви створили ОТГ, 
то самі вирішуйте, чистьте, як хо-
чете. Шановний, я погоджуюся, але 
передайте мені дороги місцевого 
значення, передайте мені гроші – і 
я буду їх обслуговувати. Куплю грей-
дери, техніку. Дайте мені час – зараз 
на рахунках копійки», – розповідає 
Ігор Терещенко.

«Тут найскладніша ситуація. Щоб 
голова РДА їздив і агітував проти 
об’єднання, за якусь єдину грома-
ду... Це найбільший район в області. 
Яка мета – незрозуміло. Тут віддалі 
величезні. Тут саботують закон. Го-
лова РДА – людина президента, яка 
веде протилежну політику», – каже 
Валентин Малиновський. 

Попри переконання  голови 
райдержадміністрації, люди про-
голосували за те, аби в Маневичах 
було створено об’єднану територі-
альну громаду. За це висловилися 
72 особи із присутніх. Ще троє лю-
дей, а серед них і Андрій Линдюк, 
виступили проти. 

«Результат очікуваний, бо люди 
хочуть змін і прагнуть скинути ярмо 
влади. Влада встромляє палки в ко-
леса, голова адміністрації залякує і 
робить усе, аби об’єднання не від-
булося, проте зміни будуть», – під-
сумував депутат Волинської облас-
ної ради від фракції «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» Іван 
Киричик.

МАНЕВИЧЧАНИ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА 
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ

Голова Маневицької РДА Андрій Линдюк, маневицький селищний 
голова Олександр Гаврилюк, регіональний консультант з питань 
децентралізації Володимир Малиновський

Маневиччани бачать майбутнє 
у створенні об’єднаної 
територіальної громади

Карта Маневицького району до та після децентралізації

Депутат Волинської облради, керівник 
маневицького районного УКРОПу Іван 
Киричик поділяє думку громади
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відкрила кримінальне 
провадження стосовно 
посадових осіб 
Старовижівської районної 
ради. Щоправда, поки 
за фактом зловживання 
службовим становищем 
представником 
органу місцевого 
самоврядування. Йдеться 
про Анатолія Оніщука і 
його ймовірну участь у 
приватизації його ріднею 
земельного наділу. Своєю 
чергою, співробітники 
Департаменту 
захисту економіки 
Національної поліції 
України також здійснили 
перевірку та виявили 
порушення земельного 
законодавства. 

За висновками останніх від-
крили ще одне кримінальне прова-
дження, в якому фігурує колишній 
інженер-землевпорядник Іван Дя-
чук. У діях цього екс-посадовця 
поліцейські виявили ознаки 
злочину, що підпадають під 
ч. 1 ст. 366 Кримінального ко-
дексу України. Йдеться про 
службове підроблення, тоб-
то внесення службовою осо-
бою до офіційних документів 
завідомо неправдивих відомостей, 
інше підроблення документів, а та-
кож складання й видавання завідо-
мо неправдивих документів.

Згодом обидва провадження 
об’єднали в одне, оскільки в них 
ішлося про факт фальсифікації дер-
жавного акта на землю, виданого 
спадкоємцям нині покійного Ми-
хайла Євтушика. Саме останні, роз-
махуючи (за версією слідства, – ВН) 
підробленими документами, мину-
лоріч позивалися до Миколи Кри-
сюка, в якого й відібрали майже дві 
сотки ділянки, що ними цей чоловік 
користувався тридцять років по-
спіль.

КОРИСНЕ СУСІДСТВО
Михайло Євтушик жив у Старій 

Вижівці, де працював залізнични-
ком. Мешкав чоловік у невеличкій 
дерев’яній хатинці, поблизу якої 
ще в радянські часи роздавали зе-
мельні наділи іншим людям. Дехто 
з новоспечених користувачів забу-
дував отриману земельку, а дехто 
лишень почав зводити майбутнє 
обійстя. Деякі ж взагалі не скорис-
талися своїм правом на ділянки, 
тому їх врешті-решт повернули у 
власність громади. Допоки трива-
ли усі ці зміни, зять дочки Михайла 
пан Анатолій Оніщук, напевне, й 
вирішив допомогти родині. Таким 
чином одна ділянка діда Михайла 
перетворилася на дві, які, до речі, 
суттєво збільшилися в розмірах. І 
доросли до таких, у яких вже в часи 
незалежної України дозволялася 
безплатна приватизація...

Так, очевидно, у приватизовані 
спадки й увійшли покинуті землі, 
розташовані поряд. І не тільки по-
кинуті. Під шумок відібрали майже 
дві сотки ще й у жителя Старої Ви-
жівки Миколи Крисюка. До того ж, 
чоловік отримував згадану ділянку 
із прямим цільовим призначенням: 
для будівництва житлового будин-
ку та господарських споруд. І навіть 
тридцять років тому звів там фунда-
мент, але... Про все за порядком.

Ще у 1985 році Микола Сергійо-
вич узяв виділену рішенням місце-
вої влади земельку й відразу ж за-
лив фундамент під майбутню хату. 

Та часи змінилися, і продовжити 
будівництво дому Микола Крисюк 
не зміг. А тут ще й дружина важко 
захворіла. Та й постійну роботу чо-
ловік утратив. Тож користувався 
тим наділом, висаджуючи городину 
довкола зведеного фундаменту.

А поряд стояла хатинка. Жив у 
споруді той старенький дідусь Ми-
хайло. Жив собі та й жив доти, доки 
настав час передавати наділ у спад-
щину синові та доньці. Зауважимо, 
що в радянські часи у селищі місь-
кого типу більш як дванадцять соток 
ніхто ніколи не мав. Принаймні, не 
отримував більше землі для будів-
ництва чи ведення присадибного 
господарства. Тому дуже дивно, що 
син та донька Михайла після його 
смерті приватизували майже чверть 
гектара. Звідки ж узялися додаткові 
сотки? І чому в їхню власність пере-
йшли довколишні ділянки, на яких 
ще у дев’яності планували будувати-
ся зовсім інші люди? Проте додатко-
ві сотки все ж перейшли...

Чому? Бо ж не секрет, що чоло-
вік онуки згаданого Михайла пра-
цював і, до речі, донині працює у 
Старовижівській селищній раді ке-
руючим справами органу місцевого 
самоврядування. Та ще й у кабінеті 
поряд із головним архітектором 
району. Тому, напевне, і «прихвати-
зували» ту ділянку як захотіли. Сіли 
й, очевидно, намалювали державні 
акти на землю, які виписали на сина 
та доньку Михайла. Склепали, пев-
не, ті документи без будь-якого по-
годження із сусідами та виносу меж 
у натурі.

– Я там ні до чого. Моя дружина 
Ніна і справді успадкувала частину 
ділянки, яку після діда Михайла при-
ватизувала її мати Василина. Тобто 
моя теща, яка й передала їй свою 
частину ділянки, – розповідає ке-
руючий справами Старовижівської 
селищної ради Анатолій Оніщук. 

А другу частину наділу прийня-
ла у спадок ще одна онука діда Ми-
хайла – Олександра Євтушик – піс-
ля свого батька Івана. Одне слово, 
прийняли і замовчали. Не казали 
нікому нічого доти, доки не настав 
час забирати успадковане в натурі. 

ВІДІБРАЛИ ЗЕМЛЮ 
ТА ПРИТЯГНУЛИ ДО 
КРИМІНАЛУ

До речі, про приватизацію. Яким 
чином могли нині покійні Іван та Ва-
силина у далекі дев’яності привати-
зувати ту ділянку без чітко встанов-
лених меж? Чому ж вони не спитали 
згоди у сусідів? І взагалі, хто й коли 
виділив їм спірну землю? Чи просто 
все це фальсифікували заднім чис-
лом, а тому й без дозволу влади та 
сусідів?

Натомість у судовому рішенні 
про усунення перешкод у корис-
туванні представники Феміди на-
голосили, що Крисюк начебто са-
мовільно захопив згадані сотки. І 
заплющили очі на той факт, що саме 
у Миколи Сергійовича є і відповідне 
рішення селищної ради, і технічна 
документація, отримані та виготов-
лені ще в 1985 році. Заплющили, 
щоб ствердити, що Крисюк захопив 
землю самовільно? 

Та, зрештою, так і будуть казати, 
оскільки до відповідальності інже-
нера земельного відділу досі ніхто 
не притягнув. Упав землевпоряд-
ник на дно, а з ним кудись поділася 
і вся правда...

Наразі ж засудили до криміна-
лу. Ні, не зниклого землевпорядни-
ка, а Миколу Крисюка за те, що він 
не віддавав спірних соток. Правда, 
ухвалою районного суду його вели-
кодушно звільнили від покарання. 
Мовляв, тіштеся, Миколо Сергійо-
вичу, що не потрапили за ґрати, 
відстоюючи своє право на землю. 
А щодо зменшення розміру наділу 
пояснили, що і справді він отриму-
вав у користування вісім соток, од-
нак донині залишається невідомим, 
де ж межі тієї ділянки.

Це ж не його приватна влас-
ність, тож можна її шматувати на 
власний розсуд. Кому? Та хоча б 
тамтешньому землевпоряднику, 
якого бідолашні правоохоронці не 
можуть упіймати вже кілька десяти-
літь поспіль.

До слова, нещодавно Апеляцій-
ний суд Волинської області скасував 
судове рішення районного суду і 
відправив справу на новий розгляд.

Хоча й дещо раніше, схоже, пла-
нувалося інше. Позаяк дуже вже не 
хотіли притягувати згаданого дер-
жавного службовця до відповідаль-
ності за законом. Тому й перевісили 
усі проблеми на Миколу Крисюка. 
Однак часи змінилися, і правоохо-
ронці відкрили кримінальне про-
вадження, за яким нині проводять 
розслідування, аби з’ясувати, хто 
виписував сумнозвісний держав-
ний акт. Хто й чому на рішення се-
лищної ради про виділення Миколі 
Сергійовичу землі планував... прос-
то начхати.

P.S. Днями Старовижівський 
районний суд відмовив слідчому 
поліції у наданні матеріалів цивіль-
ної справи. Мотивували служителі 
Феміди своє рішення тим, що пред-
ставник правоохоронного органу 
детально не пояснив, кому і для 
чого потрібні згадані папери. Зреш-
тою, можливо, й так. Однак така 
відмова – радше виняток, аніж пра-
вило. Тому, хто ж насправді не хоче 
сприяти слідству, покаже час, адже 
згадана відмова може бути й абсо-
лютно законною, а може...
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Та часи змінилися, і продовжити

УСПАДКОВАНА УСПАДКОВАНА 
«ПРИХВАТИЗАЦІЯ» 
ЧИ ДЕРИБАН ПО-
СТАРОВИЖІВСЬКИ?

– Ця земля раніше була 
на околиці нашого селища. 
Тож мій дід постійно нею ко-
ристувався. Потім почали її 

забирати й роздавати іншим 
людям, – пояснює Олександра Єв-
тушик. – Але в мене є архітектурний 
план із мокрою печаткою, де зазна-
чені справжні межі дідової ділянки.

Звісно, план є, але чи є рішення 
селищної ради про надання дідові 
Михайлові тієї землі? Та ще й у тако-
му розмірі?

– Ні, немає. Є у мене архітектур-
ний план і рішення суду, в якому 
йдеться, що це моя ділянка, – апе-
лює пані Євтушик.

Виходить, що достатньо нама-
лювати архітектурний план – і все? 
Ти господар? До слова, встановле-
но, що у державному архіві області 
зберігається зовсім інший план, а в 
управлінні краю, що керує земель-
ними ресурсами, взагалі третій... І 
всі ці плани – з мокрими печатками.

Однак у статті 118 Земельного 
кодексу України сказано: «Грома-
дянин, зацікавлений у приватизації 
земельної ділянки, яка перебуває 
у його користуванні, подає заяву 
до відповідного органу виконавчої 
влади або органу місцевого само-
врядування, який передає земельні 
ділянки державної чи комунальної 
власності у власність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 
122 цього кодексу».

Тобто, згідно із законом, пере-
дають земельку у власність суто за 
рішенням селищної ради, а не за 
якимось архітектурним планом.

ТОЙ ПРАВ, У КОГО 
БІЛЬШЕ ПРАВ...

Отож, усе було б гаразд, якби 
не одне але... У частину земельної 
ділянки, яку приватизував батько 
Олександри Євтушик, раптом уві-
йшли майже дві сотки, що були у 
постійному користуванні Миколи 
Крисюка.

Виходить, що, малюючи згада-
ний державний акт (згідно з архі-
тектурним планом, – ВН), старови-
жівські спритники просто взяли й 
відрізали від ділянки пана Миколи 
шматок території. Очевидно, від-
тяли земельку, де він роками виро-
щував городину та мріяв у майбут-
ньому добудувати власну садибу. 
Мріяв, планував, хоча й нікуди не 
поспішав. Адже думав, що ніхто не 

наважиться відібрати наділ, виді-
лений йому під забудову. Тим паче, 
що аж ніяк не всі українці встигли 
приватизувати свої ділянки, на яких 
і донині стоять їхні садиби.

І ПОКІЙНИКИ 
ПОГОДЖУВАЛИ 
МЕЖІ

Натомість теперішня сусідка 
Крисюка Олександра Євтушик та 
дружина Анатолія Оніщука Ніна ли-
шень у 2015 році заходилися вста-
новлювати межі своєї приватизова-
ної території. Почали узгоджувати й 
навіть склали відповідний акт, який 
підписали... покійні Іван та Васи-
лина. У такий спосіб, одне слово, й 
захопили шматок наділу, на якому 
більш ніж тридцять років розташо-
ваний город Крисюка.

Останній ніяк не міг збагнути, 
яким чином його земля раптом 
стала сусідською, і кинувся скаржи-
тися у всі правоохоронні інстанції. 
Але зась... Суд визнав, що Олек-
сандра Євтушик – власниця тих 
соток, а тому Микола Сергійович 
зобов’язаний покинути свій город, 
віддавши їй спірну ділянку. До речі, 
земельний наділ Крисюка служите-
лі Феміди у своєму рішенні раптом 
назвали... зайнятим самовільно.

Звісно, чоловік, у якого важко 
хворіла дружина, зміг лишень пи-
сати, аби захистити свої права. Де 
ж йому взяти гроші на щось інше? 
Тому й захищався як міг. І, звісно, не 
захистився.

У результаті тієї писанини, як 
відомо, суд виніс рішення про 
звільнення Крисюком спірних со-
ток. Оскільки, згідно із державним 
актом, ця територія відтепер нале-
жала його сусідці. Цікаво, а на яких 
підставах? Адже ніхто у Крисюка тієї 
земельки з користування не вилу-
чав. Принаймні, у законний спосіб. 
До того ж, на його ділянці вже давно 
розпочалося будівництво приват-
ного будинку. Тобто згаданий наділ 
постійно використовували за пря-
мим цільовим призначенням.

Проте виходить, що можна 
й так. Узяти і, приміром, забрати 
шматок присадибної ділянки, яку 
людина з тих чи тих причин ще не 
приватизувала. А далі йти до суду 
й узаконювати свої сотки, оскільки 
на руках уже є державний акт про 
приватизацію. І не біда, що цей акт 
намалювали на коліні...

О
лена М

ороз

Старенька хатинка – спадок діда Михайла
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Благородна людина перш за все винить себе, людина з дрібною душею 
схильна звинувачувати інших. Конфуцій
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зберегти таланти

  Ольга ПРИХОДЬКО
Фото автора
Ківерцівський район

ЦУМАНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ 
ШКОЛІ ЗАГРОЖУЄ ЗАКРИТТЯ 

«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.

Для діток, які 
навчаються 
у Цуманській 

музичній школі, що 
виховує багато лауреатів 
і переможців різних 
конкурсів, цей заклад 
уже давно став другою 
домівкою. Тут вони не 
лише здобувають музичну 
освіту, але й черпають 
натхнення для навчання у 
школі. 

 «Коли вперше у житті почув гі-
тару, її насичений звук, то мені від-
разу захотілося грати. У нас вдома 
усі, крім тата, уміють грати на музич-
них інструментах. Я граю на гітарі, 
молодший брат – на баяні, старша 
сестра – на фортепіано, мама грає і 
на баяні, і на фортепіано», – розпо-
відає Сашко Кулакевич.

Класи в Цуманській музичній 
школі дуже маленькі, всіх, хто хоче 
навчатися музики, більше, аніж 
вона може умістити, але й так нині 
тут гру на інструментах опановують 
104 учні. Сюди приходять не лише 
місцеві дітлахи, а й приїздять із 
ближніх сіл.

Утім невдовзі учням музичної 
школи, можливо, доведеться по-
прощатися із культурною домівкою. 
Адже нова реформа в освіті пере-
кладе утримання таких закладів 
на місцеві бюджети. Мовляв, три-
вають децентралізаційні процеси, 
створюють об’єднані територіальні 
громади, відтак саме на їхні бюдже-
ти й мають бути перекладені значні 
видатки по багатьох статтях. Однак, 
коли ще в сфері медицини та освіти 
на початках держава обіцяє субвен-
ції, то про культуру взагалі не йдеть-
ся. Окрім того, мистецькі школи 
можуть втратити статус освітніх за-
кладів і перетворитися на звичайні 
гуртки. А це означає ніщо інше, як 
фактично кардинальне знищення 
усіх таких закладів, як Цуманська 
музична школа. 

РЕФОРМА З 
МІНІМАЛЬНИМИ 
СТАНДАРТАМИ

Волиняни всерйоз занепокоєні 
ситуацією, через яку музичні школи 
можуть зникнути. Адже, за новим 
проектом закону «Про освіту», який 
пройшов перше читання у Верхов-
ній Раді, мистецькі навчальні за-
клади перейдуть на фінансування 
місцевих бюджетів.

На Волині про загрозливу си-
туацію зникнення музичних шкіл 
вперше заговорили у Цумані Ківер-
цівського району. Саме з цього при-
воду керівництво школи та батьки 
звернулися до народного депутата 
від «Українського об’єднання патрі-
отів – УКРОП» Ірини Констанкевич. 

Нардеп відразу ж сюди приїхала 
і зустрілася з колективом закладу та 
батьками учнів. Люди стурбовані, 
адже вважають, що новостворені 
громади можуть не «витягнути» 
утримання таких закладів. 

«Міністерство культури наді-
слало нам лист, у якому висловлює 
занепокоєння долею мистецьких 
шкіл, які при утворенні громад мо-
жуть опинитися в несприятливих 
умовах, – пояснює директор Цуман-
ської музичної школи Олександр 
Прокапало. – Тобто вони таки кон-
статують факт, що над такими шко-
лами може нависнути загроза. У 
такому випадку, щоб зменшити ри-
зики мистецьких шкіл, міністерство 
пропонує забезпечити мінімальні 
стандарти початкової музичної 
освіти. Навчання в музичних шко-
лах хочуть поділити на два типи. 

Перший – початкова професійна 
освіта – для тих, хто збирається 
вступати до освітніх закладів ви-
щого рівня, а другий – загально-
мистецька підготовка – для тих, хто 
просто прагне розвиватися. Я так 
розумію, що й фінансування теж 
буде різне. Тим більше, що йдеться 
про мінімальне забезпечення куль-
тури». 

Цуманці кажуть, що дуже 
стурбовані інформацією щодо пе-
реведення мистецьких шкіл на 
фінансування громад. Адже це ві-
добразиться і на якості навчально-
виховного процесу, і на ступені со-
ціального захисту його учасників. А 
також позначиться відтоком наяв-
них кадрів. Педагоги переконують, 
що в такій ситуації у школах зали-

шаться працювати лише вчителі пе-
редпенсійного та пенсійного віку. 

«Вважаємо передання початко-
вих мистецьких шкіл на фінансуван-
ня з місцевих бюджетів дочасним, 
що може призвести до невиправ-
них наслідків, – пояснює директор 
Цуманської музичної школи. – У та-
кий час соціально-економічної кри-
зи відпустити це у вільне плавання 
й кинути дітей – злочин». 

Думку педагогів поділяє і се-
лищний голова Анатолій Дорошук. 
Каже, що утримати такий заклад 
громаді буде проблематично, бо 
місцеві бюджети обмежені в кош-
тах, а до цього ще додаються і 
проб леми з утриманням медицини, 
дошкільної та середньої освіти, по-
жежних частин.

ЧЕРЕЗ РЕФОРМУ ПОНАД СТО ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ МОЖУТЬ ОПИНИТИСЯ НА ВУЛИЦІ

немає. Є гроші, але вони пішли не 
туди, куди потрібно». 

Підтримують позицію народно-
го депутата і батьки учнів школи. 

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Волиняни упевнені, що розв’я-

зати цю проблему буде непросто, 
однак покладаються на допомогу 
депутата. Своєю чергою, Ірина Ми-
рославівна пообіцяла донести до 
влади цю проблему і разом із колега-
ми напрацювати механізми виходу з 
такої ситуації. 

«Якщо ми не матимемо на-
працьованої системи на законо-
давчому рівні, то питання не буде 
розв’язано, – вважає Ірина Констан-
кевич. – Реформи заради чогось же 
проводять, але наразі ми бачимо, що 
це реформи заради реформ. Тому 
готуватиму запит на уряд, щоб нада-
ли відповідь, якими будуть подаль-
ші дії і чи хтось аналізував можливі 
наслідки таких реформаторських 
дій. У ситуації з музичними школа-
ми очевидно, що хтось насаджує 
таку ідею про те, що цієї освіти не-
має, що це якийсь рудимент старої 
радянської системи. Мабуть, це така 
урядова вказівка – де можна скоро-
чувати і де можна економити». 

Ірина Констанкевич додає, що 
вже найближчим часом підготує 
звернення до міністра культури 
Євгена Нищука та міністра освіти 
Лілії Гриневич із проханням надати 
роз’яснення, ґрунтовний аналіз щодо 
перебігу реформ у музичній освіті.

ПРІОРИТЕТИ 
ДЕРЖАВИ: 
СИЛОВИКАМ – УСЕ, 
ОСВІТІ – НІЧОГО?

Ірина Констанкевич розповідає, 
що в Києві теж уже почався рух за 
збереження мистецьких шкіл – бать-
ки та вчителі об’єднуються навколо 
своїх закладів, аби відстояти їх. Адже 
міська влада вважає, що цих шкіл за-
багато, і їх хочуть скорочувати.

Як пояснює Ірина Мирославів-
на, економити на освіті та культурі 
наша держава почала вже давно, 
а останні реформаторські дії лише 
підсилили цю тенденцію. Напри-
клад, зовсім нещодавно під таку 
економну реформу потрапили й 
українські студенти – до сорока 
відсотків скоротили кількість тих, 
хто тепер може отримувати сти-
пендії. На фоні такої суцільної еко-
номії зов сім непогано почувається 
силовий блок країни. Для силових 
структур, на відміну від культури та 
освіти, коштів у бюджеті вистачає. 

«Коли ж ми порахували, скільки 
потрібно, щоб забезпечити стипен-
дії студентам, вийшло 10 мільярдів, 
а на Нацполіцію – 16, на Нацгвар-
дію – 9, на прокуратуру – 12 мільяр-
дів гривень, – каже Ірина Констанке-
вич. – Натомість про один мільярд на 
культуру ніхто не хоче й чути. Окрім 
того, кошти (400 мільйонів гривень) 
на придбання житла виділено лише 
для працівників Нацгвардії. Фактич-
но, силовий блок виходить у пріо-
ритеті, а освіті й медицині – копійки. 
На жаль, так зміщені пріоритети у 
нашій державі. Кажуть, що грошей 

Музична школа – це другий рідний дім У таких мистецьких закладах розвивають таланти діток

Народний депутат Ірина Констанкевич на зустрічі 
з цуманською громадою пообіцяла підтримку в 
питанні збереження музичної школи

Директор Цуманської музичної 
школи Олександр Прокапало

Ще один лист із міністерства, який суперечить 
інтересам громади та порушує право дітей на розвиток
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на здоров’ячко 

ОЗДОРОВИТИ 
ОРГАНІЗМ ДОПОМОЖЕ 
ТРАВ’ЯНА ВАННА
Якщо вдома збереглися 
лікарські трави, то не варто 
залишати їх на наступний рік. 
У лляних мішечках їх треба 
опустити у ванну з гарячою 
водою та дати настоятися 
15 хвилин. Ще краще спочатку 
приготувати відвар або настій 
для ванни. 20 г лікарських трав 
(череди, ромашки, кропиви, 
м’яти, евкаліпту, шавлії або їх 
суміші) помістити в емальовану 
посудину, залити склянкою 
окропу, закрити й кип’ятити 
на водяній бані 15 хвилин, а 
потім охолодити, процідити та 
вилити у ванну. 

ЧАЙ ПОПИВАЙТЕ, АЛЕ МІРУ ЗНАЙТЕ 

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

МИЄМО ПОСУД 
БЕЗ ХІМІЇ  
Від хімічних рідин та порошків 

страждає не тільки шкіра рук. 
Доведено, що засоби для миття 
посуду не до кінця змиваються 
навіть при ретельному полосканні 
у великій кількості води. Залишки 
хімічних сполук неминуче 
потрапляють у шлунково-кишковий 
тракт. Аби уникнути цього, можна 
скористатися рецептами домашніх 
засобів. 

Досить просто приготувати гель, 
який може довго зберігатися в пластико-
вій пляшці. На 500 мл гарячої води знадо-
биться чверть склянки мильної стружки. 
Розмішувати треба доти, поки повністю 
не розчиниться. Потім, постійно помішу-
ючи, влити по 2 столові ложки гліцерину 
і лимонного соку, 1 чайну ложку горілки 
або спирту. 

Рідину для миття посуду також можна 
приготувати з гірчичного порошку. Його 
розчиняють у воді 1:2 і дають настояти-
ся. Гірчичний мийний засіб прекрасно 
розчиняє жир, м’яко очищає пригорілу 
їжу зі сковорідок і каструль, не пошко-
джуючи тефлон та емалеві покриття. 

Сода ідеально 
підходить для 
миття посуду із 

залишками під-
горілої їжі. Содовий 

розчин застосовують для ополіскування 
скляних пляшок, а металеві поверхні, 
духовки й дека чистять содовим порош-
ком. Засіб розчиняють у воді або нано-
сять на вологу губку. 

Лимон – перевірений засіб для очи-
щення забруднених поверхонь. Крім того, 
його шкіра й сік миттєво видаляють не-
приємні запахи цибулі, часнику та риби. 

Оцет – теж популярний домашній за-
сіб. Його можна використовувати і роз-
веденим, і концентрованим. Оцет добре 
відмиває скляний посуд, а також кастру-
лі з вапняними відкладеннями та почор-
нілий від часу алюмінієвий посуд. 

Універсальний мийний засіб, яким 
можна мити не тільки посуд, а й сан-
техніку: дитяче мило – 1 шматок, сода – 
250 г (половина пачки), 2 склянки води. 
Мило натерти на тертці, додати спочатку 
1 склянку води та добре розмішати, а 
тоді ще одну склянку води та соду. Засіб 
відмиває усе, навіть вапняний наліт. 

знадобиться

yak-prosto.com

варто знати

городнику на замітку

ЯК ПОЗБУТИСЯ НАКИПУ

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР НА БЕРЕЗЕНЬ

Трав’яні чаї містять 
цінні біологічно 
активні речовини. Їх 

легко готувати, приємно 
пити, а якщо правильно 
застосовувати, то можна 
запобігти багатьом 
захворюванням. Однак 
невиправдано тривале 
вживання одного й того 
ж рослинного препарату 
може призвести до 
передозування і 
патологічних виявів. 
Це може статися навіть 
тоді, коли застосовувати 
трави, які вважаються 
безпечними, 
наприклад, плоди 
шипшини, 
квіти 
ромашки 
лікарської.

Чай із квітів 
софори японської є досить 
ефективним гіпотензивним за-
собом. Якщо напій пити надто 
часто, то це може призвести до 
штучного атеросклерозу, адже 
квіти містять багато рутину (ві-
таміну Р). При його надлишку 
судини втрачають еластичність, 
що призводить до погіршення 
пам’яті. 

Надмірне вживання листя 
мати-й-мачухи порушує всмок-
тування поживних речовин на-
віть за умови повноцінного хар-
чування, бо трава містить багато 
слизу. 

Не можна безперервно пити 
чаї та настоянки з ехінацеї пур-
пурової, оскільки в рослині міс-
титься багато мікроелементів, 
надлишок яких призводить до 
порушення обміну речовин, іно-
ді навіть до виникнення новоут-
ворень. 

Чудовим відхаркувальним 
засобом є корінь солодки. З 
неї готують чаї, сиропи, різно-
манітні лікарські препарати. 
Однак ця рослина містить са-
поніни гормонотропної дії, що 
стимулюють функцію наднир-
кових залоз. У разі тривалого 
використання і передозування 
виникає переобтяження цих за-
лоз, що з часом може призвес-
ти до зниження їхньої функції. 
Це особ ливо небезпечно для 
хлопців-підлітків, бо засіб зни-

– Довести воду в чайнику до кипіння, 
додати соди (2-3 ст. ложки на 1 л води) та 
кип’ятити 30-40 хвилин. Потім воду злити й 
наповнити чайник чистою, додати оцтову 
есенцію (1/8 скл. на літр). Кип’ятити ще 20-30 
хвилин. Накип розм’якне, і його буде легко 
стерти зі стінок. 

– Додати у воду лимонну кислоту (1 ч. 
ложка на 1 л води), довести до кипіння. Зали-
шити на 10 хвилин і знову прокип’ятити. Чай-
ник слід ретельно сполоскати водою. 

– Позбутися накипу допоможе чисте кар-
топляне лушпиння, яке треба покласти у чай-
ник і кілька разів прокип’ятити. 

– Відмити 
накип можна 
й так: влити 
у чайник біле 
вино і кілька 
разів довести до 
кипіння. 

– А от здирати накип 
дротяною губкою та наждачним папером 
не можна. Емаль у чайнику пошкодиться i 
його доведеться викинути. Забороненими 
засобами є також соляна й сірчана кисло-
ти. Їх не можна використовувати для миття 
посуду.

Томати
3 (до 17:21), 6 
(після 14:55), 
7, 8 (до 17:00), 
11, 29 (після 
18:49), 30.

жує сперматогенну 
активність і в період 
статевої зрілості може бути 
причиною недостатньої кон-
центрації сперматозоїдів. 

Не можна безперервно 
вживати жовчогінні засоби, 
наприклад, цмин пісковий, 
позаяк через тривале вико-
ристання цього засобу жовч-
ний міхур може не виділити 
навіть тієї порції жовчі, що 
була до прийняття жовчогін-
ного. Така ж захисна реакція 

Навесні організмові особливо по-
трібен трав’яний чай. Можна взяти 

суміш трав: листя кропиви, звіробій, 
сушені ягоди малини, смородини, горо-
бини. Заваркою для чаю можуть бути 
шавлія, чебрець. Ці трави можна брати 
в будь-якому співвідношенні. Загальна 
кількість суміші не має бути більшою 
від чайної ложки на склянку води. Що 
більше компонентів входить до чаю, 
то більше біологічно активних речо-
вин отримує організм. Пити такий чай 
корисно вранці та ввечері – без цукру та 
солодощів. 

Заварку для лікувального чаю готу-
ють як відвар або настій із суміші трав. 
Відвари можна готувати з коріння рос-
лин, кори, а настої – з листя, стебел, кві-
ток. Трави слід подрібнити та засипати в 
емальовану або порцелянову посудину, 
залити водою, поставити на водяну 

баню. 
Нагріва-
ти їх слід 
30 хвилин, 
часто по-
мішуючи. 

Можна при-
готувати відвари і простішим способом – 
без кип’ятіння: збір чаю із суміші ліку-
вальних рослин залити окропом, посуд 
закрити кришкою, утеплити й настоюва-
ти 4-6 годин, а потім процідити. 

Настої краще готувати щоденно, 
зберігати в темному прохолодному місці 
або у холодильнику (термін зберіган-
ня – не більш як дві доби). Перед тим 
як почати пити лікувальний чай, слід 
провести очисну терапію. Добре сприяє 
очищенню організму чай із додаванням 
кропиви, подорожника, листя смородини 
та цвіту бузини. 

ЯК ГОТУВАТИ ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ

вилити у ванну. 

, 

при-

ня і 
виявів. 

тися навіть
стосовувати
ажаються

лоди 

ів 
ої є досить
отензивним за-
пій пити надто

жує сперматогенну 

організму спостерігаєть-
ся, якщо безперервно пити 

чай з листя чорниці та із 
лушпиння квасолі. 

Багаті на ві-
таміни листя 
кропиви, плоди 

шипшини, ба-
зилік та кінза. Чаї з цих трав 
надзвичайно корисні. Однак 
якщо людина має схильність 
до тромбозів, або ж у неї піс-
ляінфарктний чи післяінсульт-
ний стани, то не можна до-
пускати передозувань цими 
рослинами, адже вони згу-
щують кров. Тому передусім 
треба цікавитися, що входить 
до складу фіточаю. Трав’яні чаї 
пити можна, але в усьому має 
бути міра. 

С
п
м

з
горіл

lifelib.net

belive.ru

yak-prosto.com

о 

и накип

mamagovorila.com

Капуста
3 (до 17:21), 6 
(після 14:55), 
7, 8 (до 17:00), 
11, 29 (після 
18:49), 30.

Баклажани й перець
15 (після 17:12), 16, 17, 18, 
19, 20 (до 10:39), 20 (після 
17:32). 21, 22 (до 15:21), 
25 (після 12:08), 26, 27 (до 
13:20).

Огірки
3 (до 17:21), 
6 (після 
14:55), 7, 8 
(до 17:00), 
30.
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ВІВТОРОК 7 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.00 Золотий гусак 
06.45, 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 «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу» 10.25, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.15 Д/ф «Жінки в 
литовській історії» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15, 04.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 15.45 
Спогади 16.10 Мистецькі 
історії 17.20 Хто в домі 
хазяїн? 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 «Наталья 
Сумська. Перевтілення» 
19.55 Наші гроші 20.20, 
04.40 Про головне 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Телевистава 
«Повія» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.00 Зона ночі
05.25, 18.00 Абзац
06.19, 08.09 Kids Time
06.20 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.15 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Клініка»
11.15 Т/с «Щасливі 

разом»
15.40, 19.00 Серця трьох
21.05 Х/ф «Красуня»
23.20 Т/с «Бібліотекарі»

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.15, 18.30 «За живе!»

10.45 «Все буде смачно!»

11.40 «МайстерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 

«МайстерШеф. Діти - 2»

00.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
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» 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
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Сьогодні

07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. 

Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 04.50, 05.40 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вітряна жінка»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
01.20 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»

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 
Слони: темний бік 11.50 
Таємниці Гвадалківіру 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20, 23.40 Історичні 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Територія 
гепарда 19.00, 00.30 
Бандитська Одеса 

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»
11.00, 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)

14.45 «Сліпа»
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, 01.40 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство»

04.30 «Гроші»

1+1

05.10, 20.00, 00.45 
«Подробиці»

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, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

01.35 Т/с «Банкірші»
03.05 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.00, 08.45, 15.45 Факти
05.20 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.40 Т/с «Шулер»
12.00, 13.10 Т/с «Відділ 44»
13.20, 01.55 Х/ф 

«Людина-тінь»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 

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

оборона
23.20 Х/ф «Форрест Гамп»
03.25 Стоп-10
04.50 Служба розшуку 

дітей
04.55 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50 Казки У Кіно
14.30, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 20.00 Віталька
17.50 ЛавЛавСar
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
07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10, 19.30 «Із перших 

уст»
08.20 Крок назустріч
08.40 Т/ц «Творчий 

портрет»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Як це було»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Твій дім»
12.15, 17.00 «Дитячий 

світ»
12.30 «Варто знати»
13.35 Т/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

14.50 Т/ц «Як це?»
15.10 «Піщані історії»
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!»
17.20 «Ми вас обирали»
17.40 Мультсеріал
18.05 Т/ф «Аристократ 

духу»
18.55, 00.25 Служба 

розшуку дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.45 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Влада громади»
01.25 Т/ф «Останній 

напис»
02.20 «Музичний 

проспект» («Оранта»)
03.00 Т/ф «Іван Богун»
03.40 Мультфільм
04.00 Новини. Підсумок. 
04.25 «Волинська 

веселка»
05.00 Д/ф «Лесь Курбас»

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

добро»
13.00 Концерт «А жінка 

так на весну схожа...»
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
15.00 Бутік TV

АВЕРС 16.00 Т/с «Травма»
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 «Травма»
23.00 Грані музики
00.35 У фокусі Європа
01.00 Концерт Театр 

тіней «Firefl ies»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Сільва»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини

06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 23.00 Золотий 

гусак
06.45, 07.45, 08.25 

Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
15.20 Фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.45 Д/с «Національні 

парки Америки»
17.45, 04.20 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 «На межі. Група 

«Антитерор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/с «Національні 

парки»
03.05 Х/ф «Вечорниці»

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»
11.00, 12.25, 12.55 

«Міняю жінку - 4»
12.20 Налаштування нових 

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

14.45 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя»
22.00 «Гроші»
23.15, 01.20 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство»

04.10 Х/ф «Кирило і 
мефодій»

04.40 «Подробиці тижня»
06.00 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 Х/ф «Два 
Івани»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 00.50 «Подробиці»
21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
01.45 Т/с «Банкірші»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05 Дивитись усім!
05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.40 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.45 Антизомбі
10.35, 00.25 Х/ф 

«Важкий корпус»
13.15 Х/ф «Погані 

хлопці»
15.40, 16.10 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «На трьох»
22.20 Свобода слова
02.00 Підсумки 

Національного відбору 
до Євробачення-2017

02.35 Т/с «Лас-Вегас-3»
04.00 Стоп-10

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

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, 16.50 Казки У Кіно
14.30, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 20.00, 04.10 

Віталька
17.50 ЛавЛавСar
22.00, 02.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Відьми Іст-

Енду»
01.40 Теорія зради

00.30 Балет «Жар-птиця»
01.10 Т/ц «Хочу бути»
01.25 «Галерея портретів» 

(Ліна Костенко)
02.15 «Я прийшов у цей 

світ любити» (Степан Гіга)
04.25, 08.00, 06.00 

«Волинська веселка»
05.00 Т/ф 

«Новопокликаний 
апостол»

06.00 Т/ф «Мовою 
музики»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45, 19.40 «Із перших 

уст»
08.25, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.10 Х/ф «Зоряна 

варта»
11.50, 17.00 «Дитячий 

світ»
12.05 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Музична весна на 

Першому»
14.30 «Піщані історії»
14.35 «Фабрика ідей»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55, 00.25 Служба 

розшуку дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо»
19.45, 00.30, 04.25 

«Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.25 «Фольк - music»
02.30 Т/ф «Левко 

Лук’яненко. Покликаний 
бути символом»

03.35 «Музичний 
проспект»

04.00 Новини. Підсумок

07.10, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.10 «Все буде смачно!»
10.10, 18.30 «За живе!»
11.40 Х/ф «Ніколи не 

забуду тебе»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

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» 
14.20, 20.00 «Орел і 
Решка. На краю світу» 
15.20, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 18.00 «Орел 
і Решка» 19.00, 01.20 
«Розсміши коміка» 22.00 
Х/ф «Велике весілля» 
23.40 Т/с «Сонна 
Лощина» 02.10 «Нічне 
життя» 

04.10, 18.00 Абзац
05.05, 08.00 Kids Time
05.10 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.25 М/ф «Сезон 

полювання 2»
08.02 Х/ф «Однокласники»
09.55 Х/ф 

«Однокласники 2»
11.55 Х/ф «Змішані»
14.15 Х/ф «Лисий нянь»
16.05, 19.00 Ревізор 

Спешл
20.50 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
23.55 Х/ф «Дракула 2»
01.35 Національний 

відбір Євробачення 
2017. Підсумки

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
10.50, 05.30 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Посміхнися, 

коли плачуть зірки»
13.45, 15.30 Т/с 

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

Україна»
21.00 Т/с «Вітряна жінка»
23.30 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»
01.50 Профілактика!!!

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 Крокодили: холодна 
кров 11.50 Дика Північна 
Америка 13.40 Містична 
Україна 14.30 Дивна справа 
15.20, 23.40 Історичні 
битви 16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Вовчиця 19.50 Нечисть 
00.30 Академік Корольов 
01.20 Прокляття відьом 
02.10 Прокляття скіфських 
курганів 

ПОНЕДІЛОК 6 березняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

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

22.05 Телебіржа. Ринок 
праці

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

18.55 Погода
19.00 Захищеність
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»

АВЕРС 20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15 Т/с «Травма»
23.00 Грані музики
23.50 Настав час
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «А жінка 

так на весну схожа...»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

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

Фільм «Важкий корпус»

10:35

kinoprostir.com

Фільм «Красуня»

21:05

frazy.su

Фільм «Форрест Гамп»

23:20

sm
otri-fi lm

i.net

УКРАЇНУ НА 
«ЄВРОБАЧЕННІ» 
ПРЕДСТАВИТЬ 
О.TORVALD 

25 лютого 
відбувся фінал 

національного 
відбору на 
«Євробачення-
2017». Україну, 
яка цьогоріч 
приймає 
конкурс, представлятиме O.Torvald. 

Журі та глядачі віддали гурту по п’ять 
балів. Аналогічну кількість отримала спі-
вачка TAYANNA. Однак рокери більше спо-
добалися глядачам.  

Нагадаємо, що за право представляти 
Україну на «Євробаченні-2017» також бо-
ролися «Сальто Назад», MELOVIN, ILLARIA 
та ROZHDEN. 

До слова, конкурс вестимуть Володи-
мир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур 
Мірошниченко. Півфінали «Євробачення» 
відбудуться у Києві 9 та 11 травня, фінал – 
13 травня. 

пісенний конкурс

А 
ЕННІ»
ИТЬ 

фінал

нкурс

uFest.in.ua
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СЕРЕДА 8 березня
06.00 Підсумки
06.15, 08.05 АгроЕра
06.25 На слуху
06.45, 08.10 Смакота
07.05 Золотий гусак
07.30 Світ on line
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Х/ф «Шопен. 

Бажання любові»
11.10 Х/ф «Останній 

танець Кармен»
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00, 21.00 Новини
13.15 Наші гроші
13.50 Фольк-music
15.45, 19.20 Віктора 

Павлика «Приречений 
на любов»

18.15, 01.20 Новинний 
блок

18.50 Що там з 
Євробаченням?

19.00 Новини. Культура
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.55 Про головне
21.45 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Концерт «Для тебе, 

кохана...»
02.10 Телевистава «Чорна 

Пантера та Білий 
Ведмідь»

03.25 Д/ф «Стефан 
Турчак. Портитура долі»

04.00 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
05.39, 07.33 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.35 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
09.40 Х/ф «Улюбленці 

Америки»
11.35 Х/ф «Серцеїдки»
14.00 Х/ф «Красуня»
16.20, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.35 Х/ф «Красуні-

втікачки»
23.10 Т/с «Бібліотекарі»
01.05 Х/ф «Дракула 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00, 18.30 «За живе!»
10.20 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
12.00 «МайстерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.45 

«МайстерШеф. Діти - 2»
00.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
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» 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 «Навколо М» 
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
06.30, 07.15, 08.15 Ранок 

на підборах
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 02.40 Сьогодні
09.15 Х/ф «Анжеліка, 

маркіза янголів»
11.45 Х/ф «Прекрасна 

Анжеліка»
13.50 Х/ф «Анжеліка і 

король»
15.50 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»
17.45, 19.45 Т/с «Жінки 

на тропі війни»
22.15 Х/ф «Наречена 

мого нареченого»
00.10 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
03.20 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

УКРАЇНА
07.20 Україна: забута 

історія
08.10 Квітка Цисик
08.50 Мерилін Монро
09.40 Історичні битви
11.50 Боїнг 747: 

революція
13.30 Завоювати небо
14.20 Загадки планети
15.20 Дика Шрі-Ланка
18.20 Наші
19.00 У пошуках пригод
19.30 Відьма в кожному
21.20 Розгадка таємниць 

Біблії
00.00 Територія гепарда
00.50 Крокодили: 

холодна кров
01.40 Слони: темний бік
02.30 Правда життя

МЕГА

06.00, 02.00 Х/ф 

«Абонент тимчасово 

недосяжний»

09.20 «1+1 удома: 8 

березня»

11.30 Х/ф «Чудо»

19.30 «ТСН»

20.05 Х/ф «Титанік»

23.45 «Концерт Потапа і 

Насті. Золоті кити»

01.05 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство»

05.10, 20.00, 01.00 
«Подробиці»

06.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.15 Х/ф «Покровські 
ворота»

14.00 Х/ф «Дівчата»
16.00 Концерт «Поговори 

зі мною, мамо»
18.00, 19.00, 04.30 

«Стосується кожного»
21.00 Концерт Олега 

Винника
23.10 Х/ф «Осінні 

клопоти»
01.50 Т/с «Банкірші»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.00, 04.50, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

05.20 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Громадянська 

оборона
11.00, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Х/ф 

«Форрест Гамп»
15.10, 16.10, 01.45 

Х/ф «Кохання не за 
розміром»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «На трьох»
23.20 Х/ф «Привид»
03.15 Стоп-10
04.45 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом 2
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 ЛавЛавСar
20.00, 04.10 Віталька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
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
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 «Із перших 

чоловічих уст»
08.35 «Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00, 17.00 «Дитячий 

світ»
10.15, 18.00 «Кошик 

творчих ідей»
10.35 «Фольк-music»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
14.20 Мультфільм
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 Тема дня
17.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.45 «Казки Сашка Лірника»
18.20 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 «Портрет сучасної 

волинянки»
19.50 Т/ф «Бути жінкою»
20.25 «Із перших 

чоловічих уст»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Самопоміч. 

Країна»
21.25 «Видатні волиняни». 

(В. Михальська)
22.00 «Весняна серенада»
22.25 Погода
22.30 «Час-Time»
22.45 Т/ф «І буде син і 

буде...»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 «Портрет сучасної 

волинянки»
00.25 Віктор Павлік: 

«Освідчення»
02.05 Олег Винник: 

«Монолог»
04.00 Новини. Підсумок. 
04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 «Музичний проспект» 

(Антоніна Маренич)
06.00 Т/ц «Музеї Волині»: 

«Художній музей»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00 «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 Театр 

тіней «Firefl ies»
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.30 Настав час
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Бутік TV
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15 Феєрія мандрів
18.45 Я тут живу
18.55 Погода
19.00 «Чорні черешні»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Концерт Катерини 

Малицької «Серце не 
камінь»

22.15 Т/с «Травма»
23.00 Грані музики
00.00 Євромакс
00.30 Завтра-сьогодні
01.00 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
02.00 МузейОк
02.30 Глобал 3000
03.45 Чоловічі розваги
04.00 «Алітет йде в гори»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

ЧЕТВЕР 9 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.10, 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.00 Золотий гусак 06.45, 
07.45, 08.30 Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Незнайомка 
з Уайлдфелл-Холлу» 
10.30, 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 11.20 Д/ф «У 
полоні пристрасті Наталії 
Долі» 12.00 Орегонський 
путівник 12.25 Суспільний 
університет 13.15 
Слідство. Інфо 14.00 
«Наш Шевченко: сестри 
Тельнюк» 14.30 Д/ф 
«Всеволод Нестайко. 
Родом з дитинства» 15.20 
Надвечір’я. Долі 16.15 
На пам’ять 17.25 Казки 
Лірника Сашка 17.45 
Школа Мері Поппінс 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Мій Шевченко. 
Роман Балаян 19.55 
«Схеми» 20.20, 04.40 Про 
головне 21.30, Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Х/ф «Ну, 
ти й відьма» 03.45 Віра. 
Надія. Любов 

UA: ПЕРШИЙ

03.15, 02.40 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.53, 07.49 Kids Time
05.55 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.55 М/с «Історії Тома і 

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

разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф «Ціпонька»
22.50 Т/с «Бібліотекарі»
00.40 Х/ф «Улюбленці 

Америки»
02.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40, 18.30 «За живе!»

09.55 «Все буде смачно!»

11.50 «МайстерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
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» 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
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 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 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Сила 

серця»
01.20 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

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 
Вовчиця: шлях до влади 
11.50 Дивовижна Замбія 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20, 23.40 Історичні 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00, 
22.40 Загадки планети 
18.00 Крокодили: 
холодна кров 19.00, 
04.40 Бандитська Одеса 
00.30 Ризиковане життя 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.25 «Міняю жінку»
12.20 Налаштування нових 

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

14.45 «Сліпа»
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 2017»
00.30 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство»
01.40 Х/ф «Титанік»

05.10, 20.00, 00.50 
«Подробиці»

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»

01.40 Т/с «Банкірші»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.10 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

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

«Привид»
15.05, 16.10, 21.20 Т/с 

«На трьох»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Ньюсмейкер. Юрій 

Луценко
23.15 Х/ф «Мій хлопець 

- псих!»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.55 Стоп-10
04.45 Служба розшуку 

дітей
04.50 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

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, 16.50 Казки У Кіно
14.30, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 20.00 Віталька
17.50 ЛавЛавСar
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
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 Т/ф «Шевченко 

сьогодні»
10.40 Т/ф «Моя любов - 

Україна і математика»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30 Тема дня
11.55 Т/ф «Думи Кобзаря»
12.30 Т/ф «Бути жінкою»
13.05 Т/ф «Волинська 

сповідь Кобзареві»
13.30 Т/ц «Напам’ять»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ф «Кобзар у вічності»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультфільм
17.40 «Кошик творчих ідей»
18.00 Т/ц «Абетка здоров’я»
18.20 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «Не Шевченка 
- нас підмінили»

19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «Монументальна 

Шевченкіана»
23.35 «Книголюб»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Волинська веселка»
01.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
01.30 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

02.20 Т/ф «Юрій 
Рибчинський. Музика 
слів»

03.00 Т/ц «Сторінками 
історії державотворення»

03.30 Ретроспектива ВТ: 
«Художник із забуття»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Глобал 3000
07.35, 12.00, 18.35, 

20.30, 21.20, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

08.00 Ретроспектива: 
«Тарас Шевченко»

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»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода
19.00 Аукціон TV 

магазин& онлайн
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Т/с «Травма»
23.00 Грані музики
00.35 Глобал 3000
01.00 Концерт «Зіграй 

мені мелодію дощу»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Клуб Суперкниги

Мультсеріал «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»

Фільм «Мій хлопець – псих!»

Фільм «Титанік»

Фільм «Привид»

09:50

23:15

01:40

23:20

tet.tv
fi lm

.ru

kinoprosm
otr.tv

dum
o4ka.ru



№ 8 (56) від 2 березня 2017 року

«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

«Волинь спортивна» – одна з програм, що їх реалізовує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Її мета – зробити 
спорт популярним і доступним для пересічних волинян. 
Засновник Фонду Ігор Палиця наголошує: вкладення 
грошей у спорт – це інвестиція у здоров’я краян. 
Саме масовий спорт і спортивні школи максимально 
потребують допомоги, адже мають на меті виховання 
сильного і здорового покоління.

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

СУЧАСНИЙ ІНВЕНТАР – 
КРОК ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

Не секрет, що уроки 
фізкультури посідають 

важливе місце в навчально-
виховному процесі. Якщо 
інші дисципліни спрямовані 
на розвиток розумової 
діяльності учнів, то фізична 
культура відповідає за 
їхнє здоров’я. Для того 
щоб волинські школярі 
розвивалися у спортивному 
напрямку, в 2013 році 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» запровадив проект 
«Футбольне поле – в кожну 
луцьку школу». За цей час 
універсальні міні-футбольні 
поля зі штучним трав’яним 
покриттям з’явилися на 
подвір’ях 18 шкіл міста. 
Ще три загальноосвітні 
навчальні заклади Луцька 
отримають такі поля цього 
року. 

Інша ситуація в Луцькій спеціа-
лізованій школі №1. Тут навчається 
понад тисяча дітей. Через велику 
завантаженість заклад працює у 
дві зміни. Попри те, що школа з 
поглибленим вивченням іноземної 
мови, тут рівною мірою розвива-
ються і природничі, і суспільно-
гуманітарні науки. Особливе міс-
це посідає спорт. Три роки заклад 
тримає першість міста з баскетболу 
серед юнаків, чемпіоном Луцька є і 
шкільна волейбольна команда. 

Так склалося, що школа не має 
власного спортивного майданчика. 
Не має навчальний заклад і землі, 
де можна було б обладнати сучасне 
поле. Тому Фонд пішов назустріч 
школі: замість поля діти отримали 
спортивний інвентар та обладнан-
ня на 100 тисяч гривень. 

– Порадившись із керівництвом 
та педагогами школи, ми визначили 
повний перелік обладнання, потріб-
ного для того, щоб якомога більше 
урізноманітнити заняття школярів 
на уроках фізкультури. Щоб діти 
могли всебічно розвивати пруж-
ність, міцність, власне здоров’я, – 
зазначає координатор центру роз-
витку міста Олександр Жариков. 

Шведські стінки, турніки, ган-
телі, мати, спортивні лавки, нова 
спортивна форма для шкільної 
команди, гетри, м’ячі – спортивне 
обладнання та інвентар суттєво по-
кращилися.

Світлана Соловйова працює 
у школі 13 років. Саме стільки літ 
тому вона змінила професію еко-
номіста на фах учителя фізкульту-
ри. Жінка каже, що пішла стопами 
батьків: мама викладала фізкульту-
ру в школі, тато – в університеті.

– Я ніколи не припускала, що 
буду працювати з дітьми. Думала, 
не впораюся. Але вийшло навпа-
ки, – пригадує вчителька. – Своїх 

учнів ми з першого класу спонука-
ємо відвідувати спортивні секції. 
Діти ходять на волейбол, баскетбол, 
легку атлетику. 

Доки Світлана Соловйова на-
вчає дівчат елементів волейболу, 
використовуючи нові м’ячі, учи-
тель фізкультури Олександр Гна-
тюк на власному прикладі показує 
хлопцям, як правильно та ефектив-
но робити вправи для пресу, трену-
вати грудні м’язи, біцепси. 

– Ви самі розумієте, якою важ-
ливою є силова підготовка для 

хлопців, – каже вчитель. – Нове 
обладнання ми використовуємо не 
лише під час уроку, а й після занять 
діти приходять, підтягуються, кача-
ють прес. 

Зі слів директора школи Тетяни 
Копчак, раніше фінансове наван-
таження із забезпечення закладу 
спортивним інвентарем лягало на 
плечі батьків. 

– Звичайно, допомога Фонду – 
суттєва для нашої школи. Результат 
ви бачите сьогодні. Кожна дитина 
має м’яч і може реалізувати свої 

можливості. Ми – за розвиток ма-
сового спорту, щоб усі діти мали 
змогу тренуватися та покращувати 
здоров’я. Маючи цей інвентар, пра-
цюючи на уроках та проводячи по-
закласні заняття, ведучи спортивні 
секції, ми зможемо досягти ще біль-
ших результатів.

Направду, в наш час здоров’я 
дітей викликає неабияке занепоко-
єння. Лише у СЗОШ №1 понад со-
рок відсотків дітей – у спецгрупі.

– Усе йде від сім’ї. Якщо батьки 
підтримують дитину, віддають у 

спортшколу, басейн, у гуртки, то й 
результат є. Без фізкультури немає 
здоров’я, – резюмує завідувачка 
методичного об’єднання кафедри 
фізкультури Світлана Падалюк. 

«Вкладання грошей у спорт – це 
інвестиція у здоров’я волинян», – у 
цьому переконаний засновник Фон-
ду «Тільки разом» Ігор Палиця. 
Саме тому Фонд підтримує масовий 
спорт та навчальні заклади, яким 
до снаги виховати сильне та здоро-
ве покоління. 

Ірина ЮЗВА

Урок фізкультури
Силова підготовка – 
важлива для юнаків

Тепер м’ячів вистачає усім

Олександр Гнатюк розказує, 
як правильно тренувати м’язи 
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ПІДТРИМКА ОСББ РОЗУМНА ЕКОНОМІЯ: ПРОЕКТ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТЛЕННЯ

ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДИ РУКА ДОПОМОГИ

Темні сільські вулички – радше правило, 
ніж виняток. І хоча ми, за словами 
політиків, крокуємо в Європу, вуличними 
ліхтарями, що світять, похвалитися може 
не кожен населений пункт. Чому в одного 
сусіда вулиця освітлена, а в іншого – у 
кожному закутку темінь? На це питання 
знають відповідь у селі Ворончині 
Рожищенського району. Віднедавна 
центральну вулицю тут освітлюють 
економні світлодіодні лампи. Жителі села 
в один голос запевняють: це – велике 
благо для громади.

– Вуличне освітлення в нашому селі 
стали робити ще на початку 90-х років ми-
нулого століття. Ліхтарі трохи нам послу-
жили. Потім почалися періодичні відклю-
чення, перебої електропостачання. Старі 
ліхтарі просто руйнувалися. А коли в селі 
запропонували відновити освітлення, всі 
були тільки за. Тепер в нас – як у місті: тем-
ної пори доби вулиця сяє, – каже житель 
Ворончина Володимир Демчук.

На центральній вулиці села розташова-
ні сільська рада, церква, школа, дитсадок, 
ФАП, відділення зв’язку, дві крамниці. 
Тепер, щоб дістатися до певного закладу, 
жителям уже не потрібні ліхтарики. Узим-
ку, коли швидко сутеніє, а дорога слизька, 
вуличне освітлення дуже виручає. 

За словами сільського голови Миколи 
Касянчука, брати участь у проектній ді-
яльності громада розпочала з 2012 року. 
Завдяки співфінансуванню вдалося зроби-
ти капітальний ремонт ФАПу в Студинях 
(село входить до Ворончинської сільської 
ради). Громада переконалася, що завдяки 
таким проектам можна суттєво покращи-
ти інфраструктуру. Тому, коли в селі за-
планували відновити вуличне освітлення, 
місцева громадська організація «Діброва» 
вирішила взяти участь у конкурсі проектів 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».  

– Попередньо ми підрахували кошто-
рис і зрозуміли: самі не потягнемо. І Фонд 
нас підтримав. Щоправда, виставив умо-
ву поміняти старі електроопори на нові. 
Так що ми ще й поставили уздовж вулиці 
17 новеньких електроопор, – каже голо-

ва громадської організації Руслана Пана-
сюк. – Вирішили, що лампи треба ставити 
економні, світлодіодні. Їхня потужність – 
30 ват, але світять прекрасно.    

У подальших планах громади – «пере-
селити» дитсадок в колишнє приміщення 
колгоспної контори. У Ворончині його збе-
регли від розпаювання. Добротна двоповер-
хова споруда розташована поряд зі школою.  
Наразі у Ворончині 80 діток дошкільного 
віку. Отже, в села є майбутнє. Руслана Па-
насюк каже, що сільські активісти мають 
намір співпрацювати з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», щоб розв’язати цю 
нагальну проблему. Для участі в конкурсі 
проектів уже є комплект документів. 

– У листопаді 2016 року в рожищен-
ське представництво Фонду з проектною 
пропозицією звернулося місцеве ГО «Ді-
брова». Проект «Світле село Ворончин» 
можна охарактеризувати як соціально-
економічний. Адже він передбачає покра-
щення умов проживання і безпеку руху 
темної пори доби. Це другий проект такого 
типу в Рожищенському районі. У селі То-
пільному він на стадії завершення, – каже 
керівник представництва Олена Веремчук. 
– Фонд матеріально підтримує ініціативні 
громади, які прагнуть позитивних змін. 
У Ворончині вдалося відновити вулич-
не освітлення завдяки співфінансуванню 
місцевої та районної влад, а також Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Вірю, що по-
переду в нас – ще масштабніші проекти.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Приємно повертатися в стіни рідного дому, 
де затишно, тепло й світло. До комфортних 
умов проживання належить і наявність 
ванної кімнати. Саме цього довгий час були 
позбавлені мешканці гуртожитку в місті 
Володимирі-Волинському.

Розуміючи, що проект дороговартісний, 
вони вирішили звернутися у Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» із проханням допомогти 
з реконструкцією ванної кімнати. Відтак на 
умовах співфінансування було встановлено 
бойлер, що забезпечило гаряче водопоста-
чання, та здійснено повний ремонт із замі-
ною сантехніки. А щоб тепло не втікало крізь 
старі дерев’яні вікна, замість них встановле-
но нові енергозберігальні.

Мешканці гуртожитку не натішаться ре-
монтом та висловлюють вдячність керівнику 
західної філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Андрію Алексюку, керівнику місце-
вого представництва Фонду Вікторії Кашубі 
та голові осередку об’єднання УКРОП у місті 

Платити в п’ять разів менше 
за спожиту електроенергію 

навчилися мешканці будинку 
на вулиці Конякіна, 14Б, що 
у  Луцьку. Відтепер тут у 
допоміжних та приміщеннях 
загального користування 
всі лампи розжарювання 
замінено на енеогозберігальні. 
Модернізацію 
електроосвітлення ініціювали 
активісти ОСББ «Добробут 14Б». 
Загальна вартість проекту – 
18 тисяч гривень, а реалізували 
його за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» на умовах 
співфінансування. 

– Після створення ОСББ ми 
взяли за мету створити комфорт-
ніші умови проживання наших 
мешканців, при цьому ефективно 
використовуючи їхні кошти. Одним 
із перших проектів було модерні-
зувати електроосвітлення шляхом 
заміни ламп розжарювання на енер-
гоощадні в місцях загального корис-
тування – коридорах, підвалах та 
на міжсходових майданчиках. Але, 
оскільки цей проект дороговартіс-
ний, ми звернулися у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», де його під-
тримали. Відтак відремонтували 
електрощитову, замінили старий лі-
чильник на новий, який не потребує 
повірки 16 років. Також закупили 
всі нові світильники і встановили 

100 енергоощадних ламп. У резуль-
таті споживання електроенергії 
скоротилося в п’ять разів. Раніше 
ми щомісяця платили 2,5 тисячі 
гривень, тепер за весь будинок ця 
сума становить 520 гривень. Відтак 
витрачені на модернізацію кошти 
нам окупляться вже через півроку, – 
розповідає голова ОСББ «Добробут 
14Б» Володимир Кацевич. 

З його слів, це перший проект, 
реалізований спільно з Фондом. 
Повторне звернення мешканці 
вже ініціювали, і стосується воно 
утеп лення будинку. Хоча на сьо-
годні зроблено чи не найголовні-

ше – встановлено лічильник обліку 
теп ла. За три місяці опалювального 
сезону за спожите тепло вони спла-
тили на 350 тисяч гривень менше. 

Мешканець будинку Микола 
Андрусік позитивно відгукується 
про створення та діяльність ОСББ. 
Каже, якщо жителі самі будуть ак-
тивними й націленими на резуль-
тат та допомагатимуть ОСББ, то 
зміни на краще швидко стануть 
помітними. 

– Ми допомагаємо ОСББ від-
повідно до їхніх звернень. У цьому 
будинку – це проект модернізації 
електроосвітлення, що дозволяє 

суттєво економити кошти. Енерго-
ефективні програми – у пріоритеті, 
ми завжди готові їх реалізовува-
ти спільно з громадою, – наголо-
сив менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Андрій Кремський. 

Як розповіла менеджер Офісу 
розвитку кварталу на вулиці Горді-
юк, 37 Леся Подольська, мешканці 
цього будинку звернулися до них 
ще на етапі створення ОСББ. 

– Ми надавали їм консультації, 
правову допомогу, супроводжува-
ли у цьому процесі, розповіли, що 
є можливість скористатися допо-
могою Фонду на умовах співфінан-

сування. Голова ОСББ оперативно 
підготував та надав усі потрібні до-
кументи. Про ефективність проек-
ту свідчить суттєва економія кош-
тів мешканців будинку. До того ж, 
він довготривалий і скерований на 
перспективу, – зауважила Леся По-
дольська. 

Спільними зусиллями можна 
зробити навіть багатоквартирний 
будинок світлим, теплим і затиш-
ним. А Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» підтримуватиме ініціатив-
них лучан, готових до ефективних 
змін.

Оксана ВАШКЕВИЧ

КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ПРОЖИВАННЯ – 
ПОВАГА ДО СЕБЕ

СВІТЛІ ВУЛИЦІ – 
БЛАГО ДЛЯ ГРОМАДИ 

Володимирі-Волинському Сергію Радкевичу.
– Люди, які звернулися до нас із прохан-

ням, дуже ініціативні.  А ще вони – справжні 
господарі. Це помітно із їхнього дбайливого 
ставлення до спільного дому. Власними си-
лами мешканці другого поверху гуртожитку 
облаштували кухні та туалети. Тому наша 
відповідь на звернення про реконструкцію 
ванної кімнати була лише позитивною. Це 
питання давно стояло, адже в гуртожитку 
живуть сім’ї з дітьми, люди поважного віку, 
які потребують адекватних умов проживан-
ня, – розповіла Вікторія Кашуба. 

Голова ініціативної групи Євгенія Губе-
рук каже, що зараз на другому поверсі в 14 
кімнатах мешкає десять сімей. Досі вони не 
мали гарячої води, могли лишень підігрівати 
її на плиті. 

– Усі хочуть жити в кращих умовах, але 
для цього потрібні ініціатива, час та гроші. 
Згуртувавшись, ми зробили кухні, туалети, 
але на ванну кімнату вже грошей не вистача-
ло. Неодноразово зверталися в інші організа-
ції, фонди з проханням про виділення коштів 
на запланований ремонт, та позитивного ре-
зультату так і не отримали. Дізнавшись про 
діяльність у нашому місті представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», виріши-
ли звернутися ще до них. І нам не відмови-
ли. Відтак на кошти, виділені Фондом, нам 
вдалося закупити будівельні матеріали, а вже 
ремонт оплачували самі. Зараз у нас є і душо-
ва кабіна з гарячою водою, і ванна кімната, 
де також стоять пральні машини. Усе чисто, 
гарно і по-сучасному. Хочу щиро подякувати 
Фонду від усіх нас, адже гуртом легше робити 
справи, – зазначила Євгенія Губерук. 

Допомога мешканцям гуртожитку з ре-
конструкцією ванної кімнати стала можли-
вою завдяки проекту «Ініціативні громади», 
що його реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Це один з перших проектів саме у 
Володимирі-Волинському, а загалом у районі 
підтримано та реалізовано понад 20 проектів 
у різних сферах життя. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Спілкування з головою ОСББ Освітлення під’їздів теж енергоощадне

Проект реалізовано

Новенька душова кабіна в гуртожитку
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ЮВІЛЕЙ МІСЦЕ, ДЕ 
ОСЕЛИЛОСЯ 
ДИТИНСТВО

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ КНИГА – ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ

35 років тому 
маленькі рученята 

вперше відчинили двері 
новозбудованого дитячого 
навчального закладу №22 
«Радість», що в Луцьку. Відтоді 
тут виховалося не одне 
покоління лучан. Колишні 
випускники приводять сюди 
своїх діток, а дехто, можливо, 
і внуків. Багато змін відбулося 
у стінах дитсадка за ці роки. 
Заклад усе більше розквітає 
та розвивається. Незмінними 
лишаються лише тепло й 
доброта, з якими щоранку 
зустрічають маленьких 
вихованців працівники 
дитсадка.

Наразі в ДНЗ функціонує 11 
груп, які відвідують понад 250 діт-
лахів. Працівники закладу намага-
ються не лише навчити дітей гра-
моти, а й закласти ази людяності. 
Не лишається садочок осторонь 
проблем сьогодення. Неоднора-
зово працівники закладу разом 
з батьками готували передачі на 
схід для наших захисників, брали 
участь у патріотичних акціях та 
заходах. 

У світлій відремонтованій 
залі – святкова атмосфера. Приві-
тати дитсадок із ювілеєм прийшли 
представники влади, ветерани 
педагогічної праці, батьківська 
громада, випускники дитсадка, а 
також добрі та щирі друзі. Влас-
не, одним із таких є Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», за спри-
яння якого в ДНЗ створено фонд 
розвит ку навчального закладу. 

– 35 років для дитсадка – пора 
ранньої юності, коли є молодець-
кий запал і сміливі плани. Саме 
така атмосфера панує сьогодні у 
цій залі, – зауважив керівник про-

Загальноосвітня школа 
села Полиці, що на 
Камінь-Каширщині, за 
два роки святкуватиме 
вісімдесятилітній ювілей. 
Попри поважний вік, заклад 
має охайний та сучасний 
вигляд. У Полицях поважають 
українські традиції та 
прищеплюють любов до 
них дітям. У кожному класі 
висять ікони, прикрашені 
вишитими рушниками. Образи 
зустрічають гостей і при вході 
у навчальний заклад. 

Тут виховують справжніх па-
тріотів та героїв. Свідчення цьо-
го – меморіальна дошка пам’яті 
учня школи Сергія Приймака на 
фасаді закладу. У пам’ять про за-
гиблого в російсько-українській 
війні проводять багато різних за-
ходів.

– Не той патріот, хто одягнув 
вишиванку та вигукує гасла, а той, 
хто не смітить, робить щось ко-
рисне для громади, – переконаний 
директор ЗОШ Роман Прокопчук.

Власним прикладом він пропа-
гує здоровий спосіб життя. У пла-
нах директора – відремонтувати 
понівечений спортзал, щоб дітям 
було комфортно тренуватися. До 
речі, це єдина школа в окрузі, яка 
має спортивний зал.

Школа розвивається не лише в 
спортивному напрямку, а й у твор-
чому. Тут навчають дітей виши-
вати, в’язати, шити. Та особливе 

екту «Фонд розвитку навчального 
закладу», депутат Луцької міської 
ради Борис Смаль. – Я пригадую 
перші невпевнені кроки, коли 
ми створювали благодійну орга-
нізацію. Сьогодні можна твердо 
cказати: ваш фонд розвитку тісно 
закріпився у трійці лідерів серед 
тих двох десятків фондів розвитку 
навчальних закладів, що діють у 
Луцьку. Зростання вам, здійснен-
ня найсміливіших планів. Для нас 
завжди велика честь і радість бра-
ти участь у вихованні маленьких 
українців. 

Від Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Борис Смаль вручив 
завідувачці садочка Ірині Сарнав-
ській сертифікат на отримання 
благодійної допомоги.

Фонд розвитку ДНЗ №22 за 

майже рік діяльності направду до-
сягнув чимало. Завдяки співпраці 
колективу дитсадка та батьків для 
розвитку дошкільнят вдалося за-
лучити понад 90 тисяч гривень. 
Із них 27 тисяч надав Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Від імені батьків зі святом при-
сутніх привітав голова правління 
фонду розвитку ДНЗ №22 «Ра-
дість» Андрій Костенко та вручив 
подарунковий сертифікат на при-
дбання акустичної системи.

Дошкільнята вітали гостей ве-
селими піснями, віршами й танця-
ми. Дзвінкою піснею зустріли при-
сутніх працівниці дитсадка. 

Серед гостей – і перша заві-
дувачка Валентина Данкіна, яка 
безпосередньо брала участь у 
відкритті закладу та понад 30 ро-

ків очолювала його. Педагог, яка 
знач ну частину життя присвятила 
дитсадку «Радість», зазначила, що 
їй дуже приємно спостерігати, як 
заклад розвивається та покращу-
ється.

– Ви вже маєте свою історію, 
певні здобутки, успіхи, звичаї. 
Основне, що заклад надає якіс-
ні освітні послуги та створює 
комфортні умови для дошкіль-
нят, – звернулася з вітальним сло-
вом голова міської профспілки 
працівників освіти і науки Галина 
Василенко. 

Працівників, які віддано тру-
дяться на благо розвитку кожної 
дитини, своєю турботою зігріва-
ють дитячі душі, відзначили подя-
ками та квітами. 

Ірина Сарнавська подякувала 

попередникам за те, що вкладали 
душу в дитсадок, батькам – за те, 
що вибрали для своїх дітей саме 
цей навчальний заклад, друзям 
ДНЗ – за те, що підтримують та 
допомагають іти вперед.

– Нам 35! Протягом цих ро-
ків педагогічний колектив робив 
усе для того, щоб заклад був за-
тишним теплим гніздечком для 
наших малюків, – резюмувала 
заві дувачка. – Кожен із педагогів 
віддає частинку серця дітям. Я 
думаю, що наш дошкільний на-
вчальний заклад переживе ще не 
одну славетну дату, а ті надбання 
та здобутки наших педагогів, які 
працювали раніше і які зараз пра-
цюють, будуть величезним скар-
бом для майбутніх поколінь.

Ірина ЮЗВА

місце у навчальному закладі має 
книга.

Полицівська шкільна бібліо-
тека завбільшки з клас. На стела-
жах – книги, що чекають на чи-
тачів. Бібліотекар Надія Банько 
каже, що це не вся література. У 
школі ще є книгосховище, де збе-
рігаються старі книги. Також бага-
то літератури – на руках. З її слів, 
найактивнішими читачами є учні 
молодших класів. Старшокласни-
ки також часто відвідують шкіль-
ну книгозбірню, але переважно 
беруть твори, які потрібні за на-

вчальною програмою. 
– Звертаємося до випускників 

школи, щоб по можливості пре-
зентували нам кілька книг. На-
віть акцію проводили «Подаруй 
бібліотеці книгу»: діти приносять 
із дому ті книги, що вже прочита-
ли, ми, своєю чергою, на лінійці 
відзначаємо їх, – розповідає про 
наповнення бібліотечного фонду 
Надія Банько, яка віддала книж-
ковій справі 13 років.

Комплекти нових книг пре-
зентував для полицівської шкіль-
ної бібліотеки Фонд Ігоря Палиці 

«Тільки разом». Діти з неабияким 
захопленням гортали новенькі 
книжки, розглядали яскраві ма-
люнки.

Варто зазначити, що це не 
перше знайомство Фонду з чима-
ленькою полицівською шкільною 
родиною. Кілька місяців тому на-
вчальний заклад за підтримки 
Фонду оновив стенди в кабінеті 
української мови та літератури. 
Окрім цього, завдяки народному 
депутату України, члену правлін-
ня Фонду Ірині Констанкевич но-
вими словниками поповнилася і 

шкільна кафедра української мови 
та літератури. 

– У нас тлумачні словники 
були дуже давні. А словників ін-
шомовних слів та фразеологічних 
узагалі не було, – пригадує вчи-
тель української мови Валентина 
Кузьмич. – Тепер маємо понад 15 
різних словників. Особливо дякує-
мо Ірині Констанкевич за словник 
із правопису складних слів, який 
вона виділила нам зі своєї біб-
ліотеки, та нове видання «Лісової 
пісні» Лесі Українки українською 
та польською мовами. 

Учителька каже, що в окрузі 
жодна школа не має таких слов-
ників, та зазначає, що це вкрай 
потрібна річ для повноцінного на-
вчання дітей.

Керівник східної філії Фонду 
Олександр Мельничук перекона-
ний: шкільні бібліотеки потрібно 
підтримувати та систематично 
оновлювати. Адже до книжки лю-
дина привчається з дитинства. Чи-
таючи, дитина покращує пам’ять, 
поглиблює знання, розвивається. 
Саме книга є першим кроком до 
успіху. 

У Полицях – активна та ініціа-
тивна громада. Свідченням цього 
є ще один проект Фонду з ремонту 
сільського будинку культури, що 
його зініціювала небайдужа гро-
мада. Люди не лише підготували 
потрібні документи, а й власними 
силами виконали всі ремонтні ро-
боти.

Ірина ЮЗВА

Подарунок від Фонду

Найактивніші читачі школи – третьокласники

Вітання від випускників

Рідному дитсадку – 35!
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14
У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

СПОРТИВНЕ МАЙБУТНЄ

ЮНІ ФУТБОЛІСТИ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ЧЕМПІОНАТУ

СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ДЮСШ

Одним із основних 
напрямків роботи 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» є підтримка спорту 
та здорового способу життя 
молоді. Про це красномовно 
свідчать збудовані за 
сприяння Фонду спортивні 
майданчики та стадіони. 
На жаль, районні ДЮСШ 
отримують недостатнє 
фінансування від держави. 
Тому Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» долучився 
до  зміцнення матеріально-
технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту. 

У 2016 році в рамках програ-
ми «Волинь спортивна» дитячо-
юнацькі спортшколи області отри-
мали м’ячі, гантелі, спортивну 
форму, тренажери та багато іншо-
го в рамках  проекту «Оснащення 
спортивним обладнанням та інвен-
тарем». Окрім цього, Фонд підтри-
мує перспективних юних спортсме-
нів. У 2016 році стипендії отримали 
74 вихованці ДЮСШ.

Тренер вікової групи U-17 
Андрій Петров розповів, що такі 
товариські зустрічі дуже важли-
ві, адже підготовка до офіційних 
змагань неможлива без серйоз-
них спаринг-партнерів.  Вони да-
ють можливість оцінити рівень 
підготовки команди та суперни-
ків, демонструють, над чим тре-
ба попрацювати, на що звернути 
увагу тренерам. 

– Мета в таких іграх одна: 
щоб гравці отримали практичні 
навики, а тренери – інформацію. 
Тому кожен наш виїзд, участь у 

навчально-тренувальних зборах, 
спарингових іграх є важливими 
та результативними, – наголосив 
Андрій Петров.

Участь у чемпіонаті серед 
дитячо-юнацьких команд бере 
більшість вікових категорій 
ДЮФШ «Волинь». Хоча, як за-
значає тренер групи U-15 Воло-
димир Мозолюк, перед ними і 
вихованцями стоїть завдання не 
вигравати всі дитячі турніри, а 
дати можливість юним спортс-
менам виступати в старших віко-
вих категоріях, зокрема в U-19, 

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

Дайджест «Тільки разом» 

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

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

Минулого тижня представни-
ки Фонду вручили вихованкам-во-
лейболісткам комплексної ДЮСШ 
імені Євгена Кондратовича у Ковелі 
новеньку спортивну форму та набір 
м’ячів. За словами тренера Тетяни 
Максимчук, вони довго та прискіп-
ливо обирали колір, дизайн і ткани-
ну для форм. Тепер юні спортсмен-
ки захищатимуть честь ДЮСШ та 
міста у нових  яскравих спортивних 
комплектах. 

– Засновник Фонду «Тільки ра-

зом» Ігор Палиця завжди підтримує 
та шанує спортсменів. У 2016 році 
Фонд започаткував проект «Осна-
щення спортивним обладнанням та 
інвентарем» ДЮСШ області. У вашу 
спортивну школу ми привезли фор-
ми для волейболісток і м’ячі. Бажа-
ємо вам нових перемог, щоб через 
кілька років ви поповнили основ-
ний склад нашої головної команди 
«Волинь-Університет-ОДЮСШ» і 
виборювали призові місця на най-
престижніших змаганнях, – зазна-

чив Олексій Сорокун, координатор 
програми «Волинь спортивна» Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Вихованці Рожищенської ра-
йонної ДЮСШ отримали від Фонду 
багатофункціональний тренажер 
і гантелі. Придбати цей інвентар 
самотужки спортшкола не змог-
ла б. Адже у 2015 році, за слова-
ми директора Сергія Приходька, 
тут провели опалення, обладна-
ли душові кімнати та внутрішні 
вбиральні, зробили внутрішній 
ремонт. Одне слово, витратили 
чималі кошти. Тому підтримка 
Фонду для юних спортсменів була 
дуже доречною. 

14-річна Аня Приходько відві-
дує секцію легкої атлетики. Дівчина 
залюбки займається на новому тре-
нажері. Каже, це допомагає зміцню-
вати м’язи. Юна спортсменка вико-
нує вправи, розроблені за порадою 
тренера. 

– Спорт – це здоров’я. Відві-
дуючи ДЮСШ, ви зміцнюєте себе 
фізично та духовно. Засновник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
передає вам вітання й бажає нових 
перемог та впевненості у власних 
силах, – звернувся до юних спортс-
менів Олексій Сорокун. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ 

Юні футболісти з ДЮФШ «Волинь» взяли участь у 
товариських іграх в рамках підготовчого етапу до 
чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Цього 
разу ігри відбувалися у Львові. Нашу область представляли 
дві вікові групи – U-15 і U-17. Поїздка стала можливою 
завдяки проекту «Підтримка команд з ігрових видів спорту», 
що його втілює Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 

а як пощастить, то й відразу в 
дублі головної команди ФК «Во-
линь». 

– Зараз ми активно працюємо 
над технікою володіння м’ячем, 
швидкістю та реакцією під час 
гри. Проте U-15 – це та вікова 
група, коли треба остаточно ви-
значитися, чи буде дитина й далі 
професійно займатися спортом і 
представлятиме в майбутньому 
ФК «Волинь», чи залишиться на 
аматорському рівні. Ми спілку-
ємося з дітьми, батьками, тре-
нерами, і це рішення має бути 
дуже важливим. А такі виїзди та 
тренувальні збори, гра з ровес-
никами дають можливість ухва-
лити правильне рішення. Батьки 
завжди готові підтримати і здійс-
нити мрії дітей, але не завжди їм 
це до снаги, тому й звертаються 
по допомогу в різні організації. А 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у нас чудова співпраця, 
оскільки Фонд завжди підтримує 
молодих спортсменів та сприяє 
їхньому професійному зростан-
ню, – каже Володимир Мозолюк. 

При цьому обидва тренери 
зазначають, що зараз в україн-
ському юнацькому футболі є 
гарна тенденція – гравці мають 
бути всебічно розвинутими, ін-
телектуалами. 

Координатор програми «Во-
линь спортивна», в рамках якої 
й реалізовується проект, Олексій 
Сорокун зауважив, що другий 
рік поспіль Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» підтримує ко-
манди з ігрових видів спорту 
(окрім футболу – волейбол, бас-
кетбол та гандбол). 

– Ми допомагаємо у форму-
ванні спортивного потенціалу 
області: підтримуємо молодих 
спортсменів, виділяючи кошти 
на змагання, намагаємося ство-
рювати умови для тренувань, 
вручаємо інвентар та форму. 
Розвиток спорту – один із пріо-
ритетних напрямків діяльності 
Фонду, і ми будемо його й надалі 
розвивати, – резюмував Олексій 
Сорокун. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Тепер ковельські волейболістки 
мають новенькі форми та м’ячі

Вихованець Рожищенської ДЮСШ займається на новому тренажері

Напружений момент гри

Тренери U-15 та U-17
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СУБОТА 11 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
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.55 Біатлон. Кубок світу. 

Гонка переслідування 
12, 5км. (чоловіки)

14.00 Т/с «Ейфель 
Правдива історія»

16.10 Біатлон. Кубок 
світу. VІІІ етап. Гонка 
переслідування 10км. 
(жінки)

17.00 Чоловічий клуб. 
Спорт

18.30 Чоловічий клуб
19.15, 21.30 Музична 

весна на Першому
21.00, 05.35 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.00 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7, 5км. (жінки)
03.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»
04.40 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

05.55 М/с «Хай живе 
король Джуліан»

07.10 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»

08.05 Ревізор Спешл
10.00 Таємний агент
11.25 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Від пацанки до 

панянки 16+
15.25 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек 2»
19.10 Х/ф «Поліцейська 

академія 3»
21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 4»
22.45 Х/ф «Новачок»
00.35 Х/ф «Красуні-

втікачки»
02.45 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 «Караоке на 

Майдані»
08.35, 09.55 «Холостяк 

- 7 »
09.00 «Все буде смачно!»
12.10 «МайстерШеф. 

Діти - 2»
19.05 «Україна має 

талант! Діти-2»
22.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.50 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.15 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
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 Х/ф «Бунтарка»
15.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.25 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
18.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
00.20 Т/с «Сонна 

Лощина»
02.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.45 

Сьогодні
07.15, 04.25 Зірковий 

шлях
09.10 Т/с «Сила серця»
13.00, 15.20 Т/с «Жінки 

на тропі війни»
17.10, 19.40 Т/с «Школа 

проживання»
21.45 Х/ф «Анжеліка, 

маркіза янголів»
00.10 Х/ф «Прекрасна 

Анжеліка»
02.00 Х/ф «Анжеліка і 

король»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
06.20 Відьма в кожному 

з нас
08.00, 19.30 У пошуках 

істини
09.40 Історичні битви
11.40, 23.00 Завоювати 

небо
14.20 Загадки планети
16.20 Дивовижна Замбія
18.20 У пошуках пригод
18.50 Наші
21.10 Боїнг 747: 

революція
23.50 Україна: забута 

історія

МЕГА

06.35 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 19.30, 04.45 «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 «Українські 

сенсації»
00.10 «Концерт Потапа і 

Насті. Золоті кити»
01.30 «Неділя з 

Кварталом»
05.30 Х/ф «Звичка 

розлучатися»

1+1

05.00, 20.00 «Подробиці»
05.45 Мультфільм
06.20 Х/ф «Покровські 

ворота»
09.00 «Україна вражає»
10.00, 04.25 Док.проект 

«Лариса Голубкіна. Я 
тебе ніколи не забуду»

11.00, 03.00 Х/ф 
«Гусарська балада»

13.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

14.50 Х/ф «Люблю. 9 
березня»

16.15 Т/с «Краплина 
світла»

20.30 Творчий вечір 
К.Меладзе «Останній 
романтик»

23.15 Х/ф «Торкнутися 
неба»

01.10 Х/ф «Довіра»

ІНТЕР

05.05 Х/ф «Живеш 
тільки двічі»

07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу 
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
14.10 Х/ф «Апокаліпсис»
16.35 Х/ф «Форсаж»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Форсаж-4»
22.00 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

23.55 Х/ф «Рейс»
02.20 Т/с «Прокурори»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом 2
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»
10.20 М/ф «Клуб Вінкс: 

Чарівна пригода»
11.50 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 5»
13.30 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 4»
15.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 3»
16.45 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
18.10 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 2»
19.50 Казки У Кіно
20.55 Казки У
22.00, 02.30 Країна У
00.00 Х/ф «Коктейль»
04.10 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Спадщина»
08.15 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 «Кошик творчих ідей»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 «Студентський 

квиток»
14.00 Т/ц «Сам собі 

господар»
14.15 Т/ц «В майстерні 

митця»
14.30 «Мій тато став 

зіркою»
15.05 Т/ф «Відлуння віків. 

Александрія»
15.30 «Народна скарбниця»
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 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Ковель: події, час»
23.30 «Музеї Волині»
00.00 Новини. Підсумок
00.25 Служба розшуку 

дітей
00.30 «Молодіжна студія»
01.25 Концерт «Хор 

«Хрещатик»: шлягери 
звідусіль»

02.10 Вистава «Назар 
Стодоля»

03.50 «Музеї Волині» 
(Поле Берестецької 
битви)

04.00 Новини. 
Підсумок 

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 01.40 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 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
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
18.00 Мозаїка батьківства

АВЕРС 18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі» 
18.55, 21.40 Погода
19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі» 
22.00 Т/с «У меншості»
23.00 Грані музики
23.35 По ту сторону пригод
00.00 Новини «На часі»
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Концерт - MORJ
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Острів скарбів»
05.30 СмачнОГО!
06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 10 березня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 18.15, 21.00, 
01.20, 05.10 Новини 
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 
09.00 Д/с «Легенди тофу» 
09.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу» 10.25 
Т/с «Лінія захисту» 11.15 
Д/ф «Наталья Сумська. 
Перевтілення» 11.40 
Орегонський путівник 
12.10 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15 Схеми 14.00 Віра. 
Надія. Любов 15.25 
Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 10км. (чоловіки) 
17.00 Мій Шевченко. 
Роман Балаян 17.30 
Казки Лірника Сашка 
17.50 М/с «Гон» 18.30 
Що там з Євробаченням? 
18.40 Біатлон. Спринт 
7, 5км. (жінки) 20.20, 
04.35 Про головне 21.50 
Мій Шевченко. Микола 
Жулинський 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Золотий 
гусак 23.15 Підсумки 
01.35 Музичне турне 
02.35 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 10км. (чоловіки) 
04.05 Д/ф «Світова марка 
патонівців» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00, 02.55 Зона 
ночі

05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.53 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.55 Т/с «Клініка»
11.45 Т/с «СашаТаня»
13.45 Серця трьох
15.50, 19.00 М/с «Кухня»
21.05 Х/ф «Дружина 

напрокат»
23.15 Т/с «Бібліотекарі»
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
08.45 Х/ф «Вам і не 

снилося»
10.20 Х/ф «П’ята група 

крові»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7 »
01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 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, 
01.50 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.20, 20.00 
«Орел і Решка. На краю 
світу» 15.20, 21.00 «Орел 
і Решка. Навколосвітня 
подорож» 18.00 «Орел 
і Решка» 19.00, 01.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 «КВН» 
02.35 «Нічне життя» 

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

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. 

Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.00 Х/ф «Наречена 

мого нареченого»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Ілюзія 

щастя»
01.20 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
03.35 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 Територія 
гепарда 11.50 
Дивовижна Замбія 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20, 23.40 Історичні 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Слони: 
темний бік 00.30 
Прихована реальність 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 6»
11.00, 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)

14.45 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.20 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.15 «Вечірній квартал»
00.10, 04.50 «1+1 удома: 

8 березня»
02.15 Х/ф «Звичка 

розлучатися»

05.10, 20.00, 02.25 
«Подробиці»

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»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Ніканорова»

00.50 Х/ф «Шербурзькі 
парасольки»

03.10 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.15 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 Ньюсмейкер. Юрій 

Луценко
11.00, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Х/ф «Мій 

хлопець - псих!»
14.50, 16.10 Т/с «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Апокаліпсис»
01.55 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.15 Стоп-10

ICTV

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.50 Х/ф «Коктейль»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.55 Віталька
17.50 ЛавЛавСar
20.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
21.25 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 2»
23.05 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
00.35 Х/ф «Сон»
02.15 Країна У

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «Із перших 

уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ф «Шевченко і 

пісня»
10.30 «Поверніть мені 

Шевченка» (М.Куделя)
11.15 «Книголюб»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.30 Т/ф «Повернення з 

непам’яті»
14.05 Мультсеріал
14.40 «Дитячий світ»
14.55, 17.20 «Кошик 

творчих ідей»
15.15 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
15.30 «Ми - українські»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.40 «Чудесний канал»
18.00 Ретроспектива ВТ: 

«Кобзар у моєму житті» 
18.35 Т/ц «Як це?»
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народна 

скарбниця» (В. Жупанюк)
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 «Музичний проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 Т/ф «Гуцулка Ксеня»
01.55 Т/ф «Шевченко і 

пісня»
02.25 «Волинська веселка»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 «Музичний 

проспект» (Петро Наліч)

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.40 М/с «Пригоди 
Робіка»

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

добро»
13.00 Концерт «Зіграй 

мені мелодію дощу»
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 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
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 Концерт гурту 

«ManGust» та 
симфонічного рок-
оркестру «Sound Bliss»

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

«Навала»
05.30 Музична скринька
06.00 Мозаїка батьківства

Фільм «Торкнутися неба»

Фільм «Наречена мого нареченого»

Фільм «Лікар Дуліттл»

23:15

16:00

20:00

uakino.tv
uakino.tv

m
p4v.ru

НА ВРУЧЕННІ «ОСКАРА» 
ПЕРЕПЛУТАЛИ КОНВЕРТИ

89-та церемонія вручення нагород 
Американської кіноакадемії 

закінчилася скандалом.

Легендарна американська актриса Фей 
Данавей зі сцени оголосила перемож-
цем мюзикл «Ла-Ла Ленд». По наго-
роду на сцену піднялися продюсери 

фільму Фред Бергер, Джордан 
Хоровіц і Марк Платт. Однак після 
виголошення промови вони по-
мітили, що у конверті «Найкращий 

фільм року» написано «Місячне 
сяйво». У результаті шокована зні-
мальна група «Ла-Ла Ленду» була 
змушена покинути сцену й віддати 
щойно отримані нагороди про-
дюсерам «Місячного сяйва» Адель 
Романскі, Деде Гарднеру, Джеремі 

Клейнеру.
Відтак «Місячне сяйво» здо-

було три «Оскари» («Найкращий 
фільм», «Найкращий адаптова-

ний сценарій» і «Найкращий 
актор другого плану»). «Ла-Ла 
Ленд» має шість статуеток.

конфуз

Це поки немає 
дітей – ти 

жайворонок 
чи сова. А 

потім – усе, ти 
зомбі.
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Вони навчили мене цінувати вірність... І ніколи не забувати про тих, кого любиш. 
Фільм «Хатіко: найвірніший друг»
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НЕДІЛЯ 12 березня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий 

гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 04.00 Д/ф «Ігор 

Білозір. На зламі епох»
09.45 Спогади
10.20 Театральні сезони
11.00 Мистецькі історії
11.25 Фольк-music
12.30, 16.05, 19.25 

Т/с «На межі. Група 
«Антитерор»

14.25 Біатлон. Кубок світу. 
Одиночна змішана 
естафета

15.35 Твій дім-2
17.10 Біатлон. Кубок світу. 

Змішана естафета
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/ф «Суші на експорт»
21.50 Що там з 

Євробаченням?
22.25 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. 

Гонка переслідування 
12, 5км. (чоловіки)

03.10 Біатлон. Кубок 
світу. VІІІ етап. Гонка 
переслідування 10км

05.50, 12.45 Факти
06.15 Х/ф «На секретній 

службі Її Величності»
08.55 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.00 Х/ф 

«Форсаж»
14.40 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

16.35 Х/ф «Форсаж-4»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Примарний 

гонщик»
22.55 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух 
помсти»

00.30 Х/ф «Рейс»
02.40 Т/с «Прокурори»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом 2
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
09.20 Х/ф «Лікар Дуліттл 

5»
10.50 Х/ф «Лікар Дуліттл 

4»
12.20 Х/ф «Лікар Дуліттл 

3»
14.05, 04.10 Віталька
16.35 Казки У Кіно
20.55 Казки У
22.00, 03.20 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Танька і Володька
01.50 Х/ф «Сон»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.25 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
12.00 Т/ц «Фабрика ідей»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ц «Оберіг»
13.00 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
13.25 «Піщані історії»
13.40 «На Всі 100»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 Вистава «Тарас»
15.30 «Обереги»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Волинська веселка»
17.00 Художній фільм на 

«Новій Волині»: «Мамо, 
я льотчика люблю»

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

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ф «Дорога до 

Тараса»
21.40 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Л. Лежанська)
22.00, 04.00 «Волинський 

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

100»
00.30 «Невигадані 

історії»: «Божественний 
дар»

01.00 «Українське кіно на 
«Новій Волині»: «Мамо, 
я льотчика люблю»

02.30 «Життєва 
олімпіада» (С.Мирвода)

04.25 «Музична весна на 
Першому»

06.00 «Український клуб»

05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк - 7 »
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.55 «Україна має 

талант! Діти-2»
16.00, 23.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.10, 00.25 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

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

додай води»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.10 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
20.00 Х/ф «Наречена-

втікачка»
22.15 «Вечірній квартал»
00.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Ілюзія щастя»
13.10 Т/с «Школа 

проживання»
17.00, 20.00 Т/с 

«Випробування 
вірністю»

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

21.30 Х/ф «Там, де є 
щастя для мене»

23.20 Реальна містика
02.50 Т/с «Райське місце»

06.00, 05.20 Бандитська 
Одеса

07.20 Прихована 
реальність

08.00, 19.30 У пошуках 
істини

09.40 Історичні битви
11.40 Розгадка таємниць 

Біблії
14.20 Загадки планети
16.20 Дивовижна Замбія
18.20 Наші
21.10 Завоювати небо
23.50 Скарб.ua

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-
забава»

09.40 М/ф «Маша і 
ведмідь»

10.00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія»

14.55 «На ножах»
16.40 Т/с «Життя після 

життя»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.20 Х/ф «Ми 

купили зоопарк»
01.35 «Аргумент кiно»

05.15 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

06.50 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 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
12.50 Т/с «Нехай 

говорять»
16.10 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Гніздо 

горлиці»
23.35 Х/ф «В Париж!»
02.05 Х/ф «Торкнутися 

неба»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.15 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»

08.35 Т/с «Якось в казці»
12.15 М/ф «Сезон 

полювання 3»
13.50 М/ф «Шрек 2»
15.25 Х/ф «Поліцейська 

академія 3»
17.10 Х/ф «Поліцейська 

академія 4»
19.00 Х/ф «Дім великої 

матусі»
21.00 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»
22.55 Х/ф «Дім великої 

матусі: Який батько, 
такий син»

01.05 Х/ф «Дружина 
напрокат»

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

подій

АВЕРС 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, 01.40 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 - MORJ
02.00 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Тринадцять»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 6 березня ВТ 7 березня СР 8 березня ЧТ 9 березня ПТ 10 березня СБ 11 березня НД 12 березня
06.00, 08.00, 18.50 Топ-
матч 06.10 Атлетік - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ворскла - Зоря. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00, 13.50 Ейбар 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.30 Ліверпуль 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
18.20, 05.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 18.55 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
19.50 МЮ - Ліон. 1/8 фіналу 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.40 LIVE. 
Алавес - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Сандерленд - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 01.30 
Профілактика 05.00 Журнал 
Ліги Європи 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 Вест 
Гем - Челсі. Чемпіонат Англії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Ворскла - Зоря. Чемпіонат 
України 12.10 «Великий 
футбол» 13.50 Барселона 
- Сельта. Чемпіонат Іспанії 
19.10 Ейбар - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 21.00, 23.40 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 21.35 LIVE. 
Арсенал - Баварія. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.20 МЮ 
- Борнмут. Чемпіонат Англії 
02.10 Сталь - Зірка. Чемпіонат 
України 04.00 Алавес - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 02.00 Топ-матч 
06.10 Тоттенгем - Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Атлетіко - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
00.10 Наполі - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Сандерленд - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 13.55 
Ворскла - Зоря. Чемпіонат 
України 16.00, 18.25 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.35 
Арсенал - Баварія. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.10 
Барселона - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 21.00 Журнал Ліги 
Європи 21.30 LIVE. Боруссія 
(Д) - Бенфіка. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.40 
«Сіткорізи» 02.10 Вест Гем - 
Челсі. Чемпіонат Англії 04.00 
Атлетік - Малага

06.00, 08.00, 13.10 Топ-матч 
06.10 Арсенал - Баварія. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.10 Наполі - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 15.10 
Журнал Ліги Європи 10.50, 
02.25 Боруссія (Д) - Бенфіка. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.40 «Сіткорізи» 13.20 
МЮ - Борнмут. Чемпіонат 
Англії 16.00, 18.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 16.35 Барселона - 
ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.00, 00.00 «Шлях до 
Стокгольма» 19.50 LIVE. Ростов 
- МЮ. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 21.55 LIVE. Ліон - Рома. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
00.40 Копенгаген - Аякс. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
04.10 Шальке - Боруссія (М)

06.00, 08.00, 12.45, 21.20 
Топ-матч 06.10 Сталь - Зірка. 
Чемпіонат України 08.10 
Копенгаген - Аякс. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.25 «Сіткорізи» 10.55 
Арсенал - Баварія. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.55, 
01.40 Ліон - Рома. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 16.05, 20.35 «Шлях 
до Стокгольма» 16.55 Ростов 
- МЮ. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 18.45 Шальке - Боруссія 
(М). 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 21.35 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 22.50 Передмова 
до 1/4 фіналу. Кубок Англії 
23.20 Барселона - ПСЖ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.10 Чемпіонат Іспанії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Шальке - Боруссія (М). 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Барселона - ПСЖ. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 Ростов - МЮ. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
13.45 Передмова до 1/4 
фіналу. Кубок Англії 14.10 LIVE. 
Мідлсбро - Гаддерсфілд Таун/
Ман Сіті. 1/4 фіналу. Кубок 
Англії 16.15 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 17.10 
LIVE. Севілья - Леганес 18.00 
Футбол Tables 19.10, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
19.25 LIVE. Малага - Алавес 
21.40 LIVE. Гранада - Атлетіко 
23.50 Олімпік - Ворскла. 
Чемпіонат України 01.50 
Арсенал - Лінкольн

06.00, 08.00, 19.10 Топ-матч 
06.10 Севілья - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Мідлсбро - Гаддерсфілд Таун/
Ман Сіті. 1/4 фіналу. Кубок Англії 
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Олімпік - Ворскла 12.35, 00.50 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 13.30, 15.55 Футбол 
LIVE 13.55 LIVE. Зірка - Динамо 
14.45 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА 16.40, 03.35 Журнал 
Ліги Чемпіонів 17.10 LIVE. 
Депортіво - Барселона 18.00 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Сельта - Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Тоттенгем - Міллволл. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 01.45 
Сосьєдад - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 04.05 Ліверпуль - Бернлі

Фільм «Примарний гонщик»

20:30

opankey.com

Фільм «Дім великої матусі»

19:00

tabkino.ru
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омріяна оселя

Будівельна компанія 
«Інвестор» буквально 
увірвалася на ринок 

нерухомості Волинської області. 
Масштабна рекламна кампанія 
швидко зробила ї ї відомою навіть 
за межами нашого регіону, а 
оригінальність та інноваційність 
їхніх проектів приваблюють 
щоразу більше клієнтів.

Чому компанія так швидко досягнула 
успіху, на якому етапі будівництво нинішніх 
проектів, чому квартира у новобудові – це 
найкраща інвестиція і які проекти в планах 
«Інвестора»? Відповіді – у нашій розмові з ди-
ректором компанії Андрієм Разумовським.

– Торік компанія «Інвестор» продемон-
струвала шалені темпи розвитку. Які досяг-
нення стали визначальними у 2016 році?

– У 2016 році ми повністю здали та прода-
ли житло у комплексі «Струмочок», що в селі 
Струмівка. Цей проект – наша гордість, бо він 
наш первісток. Ми його створили, збудували 
та здали. І, що дуже важливо, – продали. Наші 
клієнти задоволені якістю житла та комфор-
том. Вони оцінили всі переваги й тепер реко-
мендують нашу компанію. Також у 2016 році 
ми почали три проекти – «Супернова», «Юпі-
тер» і «Парковий квартал».

– Очевидно, що найбільше уваги при-
вернув житловий комплекс «Супернова». 
У чому його особливість? 

– «Супернова» – наш найамбітніший та 
най масштабніший проект. Його ідея в тому, 
щоб створити не просто житловий комплекс, 
а новий мікрорайон, у якому буде все для 
комфортного проживання. Він розташований 
у районі вулиць Львівської та Потебні. Поряд – 
ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а 
до центру міста – менш як два кілометри.

Наразі будівництво «Супернови» йде 
згідно із графіком. Триває робота відразу на 
трьох будівлях. У нас виготовлено всі технічні 
умови та проекти, тож за відповідної погоди 
відразу розпочнемо будувати мережі до «Су-
пернови» – газ, світло, воду, каналізацію та 
все, що потрібно, аби ввести в експлуатацію 
будинок. 

У цьому житловому комплексі буде 752 
квартири, з яких 30 – пентхауси, 463 – одно-
кімнатні та 259 – двокімнатні. Загалом «Супер-
нова» буде оселею для більш як двох тисяч 
мешканців. 

Площа земельної ділянки, на якій розта-
шований житловий комплекс, – 5,6 га. Завдя-
ки цьому комплекс не буде гамірним і надміру 
багатолюдним: показник густоти населення 
тут становитиме 314 жителів на гектар (серед-
ній у Луцьку – 1000 мешканців на гектар). 

– Ви згадували про новий мікрорайон. 
Який вигляд він матиме?

– Ми розпочинаємо зведення адміністра-
тивного приміщення, де будуть спортзал, 
аптека, пральня, кафе, магазин, салон краси 
тощо. Хочемо повністю забезпечити житло-
вий комплекс власними об’єктами соціально-
побутової інфраструктури. 

До речі, запрошуємо всіх зацікавлених 
підприємців до співпраці щодо адміністра-
тивної будівлі. Чекаємо на вас у нашому офісі 
в Луцьку на Коперника, 13в. Переконаний, що 
зможемо створити вигідну модель спів праці. 
Між іншим, уже маємо попередні домовле-
ності щодо магазину та кафе. 

– Торік ви також розпочали будівни-
цтво ЖК «Юпітер». Наскільки він відрізня-
ється від ваших інших об’єктів? 

– ЖК «Юпітер» ми зводимо в селі Липини 
Луцького району, майже на межі з обласним 
центром. Тут повним ходом іде будівництво 
першої черги. Роботи тривають згідно із гра-
фіком, і в грудні 2017-го їх буде завершено.

Унікальність цього проекту в тому, що 
тут – лише 48 квартир на території понад 
1,5 гектара. Показник густоти населення ста-
новитиме 181 житель на гектар. Тобто це буде 

АНДРІЙ РАЗУМОВСЬКИЙ: «ІНВЕСТОР» – 
КОМПАНІЯ, ЩО БУДУЄ МАЙБУТНЄ»

  Анатолій КОТЛЮК 
Луцьк

будівництвах ми проводимо відповідні роз-
рахунки: які вікна встановлювати, яка система 
теплопостачання. Найближчим часом прове-
демо точні розрахунки та опублікуємо вар-
тість комунальних послуг у наших будинках. 

Дуже важливим є й питання електропо-
стачання, освітлення зовнішньої території, 
утеплення під’їздів тощо. Оскільки газ коштує 
дуже дорого, та й його якість знижується, 
важливо враховувати моменти теплозбере-
ження. У наших квартирах буде тепло, зручно, 
комфортно. До того ж, жильці суттєво еконо-
митимуть на комунальних послугах. Навіть 
якщо попередньо ми витратимо більше, ніж 
колеги, зрештою наші клієнти будуть сплачу-
вати менше за комуналку.

– У чому секрет успіху «Інвестора»?
– На мою думку, успіх – питання умовне. 

Ми просто робимо свою роботу та йдемо далі, 
це постійний рух уперед. Також ми передусім 
думаємо про комфорт клієнтів. Генрі Форд 
казав: «Бізнес, повністю присвячений клієнту, 
не матиме проблем із прибутком. Він (прибу-
ток, – ВН) буде непристойно великим». 

Житло – це надзвичайно важлива покуп-
ка для кожної людини. Тому ми як спеціалісти 
завчасно продумуємо усі моменти, аби зро-
бити для людини максимально комфортним 
момент переїзду. З кожним нашим проектом 
ми рухаємося вперед, з кожним роком удос-
коналюємося та постійно навчаємося. Адже 
є розуміння того, що варто не просто йти у 
ногу з часом, а бути попереду на один крок. І 
найголовніше, що наші клієнти це відчувають, 
розуміють цю різницю між просто житлом та 
житлом від компанії «Інвестор».

– Чому квартира в новобудові – це хо-
роша інвестиція?

– Є кілька факторів. По-перше, кварти-
ра амортизується, як і автомобіль, тобто має 
певний строк експлуатації. Сьогодні в Україні 
дуже багато старого житла, строк експлуата-
ції якого – 30-50 років. По-друге, у квартирах 
вторинного ринку централізоване опалення, 
вони не утеплені, стара прибудинкова тери-
торія без умов доїзду. А нове житло зазвичай 
усім цим забезпечене. По-третє, це цікава 
інвестиція. Є бізнес, який працює за рахунок 
збільшення вартості об’єкта, а є бізнес, який 
працює постійно з надходжень. Як у сільсько-
му господарстві. Є фермер, який вирощує ко-
рову і продає її на м’ясо, він отримує разовий 
прибуток з цього. А є фермери, які тримають 
корів та здають молоко, отримуючи прибуток 
упродовж тривалого часу. На мою думку, це 
більш правильний підхід, який можна умов-
но проектувати на нерухомість. Є люди, які 
хочуть заробити на купівлі-продажу, а є ті, 
хто хоче заробити на оренді. На сьогодні іпо-
течні ставки дуже високі, можливість купити 
житло мають не всі. Але ж жити десь треба. 
Тому оренда квартир – це перспективний на-
прямок у бізнесі. Якщо сьогодні однокімнатна 
квартира у центральній частині міста коштує 
15-16 тисяч доларів, ремонт можна зробити 
за 5-6 тисяч доларів, у сумі – 20-22 тисячі, то 
оренда житла вартує до 5 тисяч гривень на мі-
сяць, тобто близько 200 доларів. Якщо ж роз-
ділити її вартість, то інвестиція окуповується 
приблизно за 9 років.

Я сподіваюся, що у нашій державі все піде 
на лад, нерухомість почне дорожчати, а війна 
припиниться. Тому вартість житла додатко-
во зростатиме. Якщо, наприклад, купити 10 
квартир та здати їх в оренду, то прибуток до-
рівнюватиме сумі вартості однієї квартири на 
рік. Це перспективний ринок, оскільки людей 
багато, і треба багато сучасного житла. Адже 
часто, взявши нову квартиру в оренду, треба 
платити менше за комунальні послуги, ніж у 
старому помешканні. Тому є сенс у тому, щоб 
купити квартиру на першому етапі будівни-
цтва та перепродати її, коли об’єкт вартувати-
ме значно дорожче.

– Андрій Разумовський живе у будин-
ку, який звів «Інвестор»?

– Так, звісно. Я проживаю у «Струмочку» в 
будинку з невеликою площею – 180 м2. Дуже 
мало плачу за газ, ми споживаємо 250 кубів 
на місяць.

заміська затишна домівка для людей, які ціну-
ють спокій.

Важливою перевагою новобудови стане 
автономне опалення, що забезпечує мак-
симально комфортні умови в холодну пору 
року. Крім того, ми зробили акцент на еконо-
мії на комунальних послугах. Адже господарі 
помешкання самі контролюватимуть рівень 
нагрівання радіаторів та тривалість роботи 
опалювального котла – тобто свої ж витрати.

– У 2016 році ви також вийшли з новою 
пропозицією на ринок нерухомості Кове-
ля. На якому етапі будівництво ЖК «Пар-
ковий квартал»?

– У ЖК «Парковий квартал», згідно із 
планом, здали першу чергу, а у вересні 2017 
року, може, й раніше, здамо другу. У першому 
під’їзді вже продано майже всі квартири, туди 
заселяються власники. Триває зведення дру-
гої черги, роботи дійшли до п’ятого поверху. 

Планування помешкань «Паркового квар-
талу» вирізняється комфортом і затишком. Є 
можливість обрати, буде це квартира-студія 
чи житло класичного зразка. Окрім того, тут, 
як і на решті наших об’єктів, власники можуть 
замовити ексклюзивний професійний дизайн 
відповідно до їхніх уподобань. Або ж взяти на 
себе і ремонт помешкання «під ключ», і об-
лаштування інтер’єру відповідно до обрано-
го проекту. Ми подбали про те, щоб поряд із 
будинком, поблизу ставка, створити рекреа-
ційну зону для оздоровлення та відпочинку. 
Для цих потреб облаштуємо сучасні вуличні 
спортивний та дитячий майданчики, міні-
футбольне і баскетбольне поля. Тому, купу-
ючи помешкання у «Парковому кварталі», ви 
матимете змогу відпочити, зайнятися масо-
вими видами спорту і просто гарно провести 
час із дітьми чи онуками.

– Одна з фішок реклами проектів ком-
панії «Інвестор» – постійні акції. Що сьо-
годні пропонуєте? 

– До 10 березня у нас триває акція, яку ми 
оголосили в День святого Валентина. Купую-
чи житло у період дії акції, тобто до 10 берез-
ня, покупці зможуть зекономити від 65 000 

до 150 000 гривень. Акція діє на усіх наших 
об’єктах. 

– Чи будуть у компанії нові проекти в 
2017 році? 

– Ми запланували будівництво двох нових 
житлових комплексів: таунхауси та квадраха-
уси. Перший розпочинаємо вже 15-20 берез-
ня. Згодом чекайте на рекламу, а відповідно, 
й більш повну інформацію. Наразі отримали 
декларацію про початок будівництва цього 
об’єкта. Окрім того, в нас є проект у централь-
ній частині міста – квартири поліпшеного 
планування. Це поки майже секретна інфор-
мація, яку ми також повідомимо наприкінці 
березня. Ці проекти повністю відрізняються 
від житла, яке будують у Луцьку.

– Які пріоритети ставить перед собою 
компанія «Інвестор» в царині інновацій у 
будівництві житла?

– Нині нашу компанію дуже цікавить вар-
тість комунальних послуг, а саме – максималь-
на економія без втрати якості. Це дуже важли-
во для нас тому, що кожен елемент будинку 
згодом відповідатиме за комфорт проживан-
ня. Ми почергово розповімо нашим клієнтам 
про кожен елемент, від якого залежить ціна 
комунпослуг. Наприклад, визначилися з вік-
нами, які будемо встановлювати. Тому розпо-
відатимемо клієнтам, які вікна краще обира-
ти, якими мають бути коефіцієнти супротиву, 
який вигляд вони мають мати, яка має бути 
фурнітура. Поки що навіть не всі забудовники 
володіють цією інформацією. Вікно ж є ключо-
вим моментом у питанні тепловтрат.

Не менш важливий і проект теплопоста-
чання. Ми по кожній квартирі робимо такий 
проект: яка кількість батарей, де вони мають 
бути встановлені для того, щоб забезпечити 
стабільне тепло з мінімальним споживанням 
газу. Багато людей некомпетентні у цих пи-
таннях. А ми радо допоможемо зрозуміти, 
що й до чого. Можна поставити три маленькі 
батареї під вікном – котел працюватиме на 
максимальній потужності, а в квартирі буде 
холодно. Наші спеціалісти вирахували цю 
пропорцію, замовили проекти. І у всіх своїх 

Директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський

Житловий комплекс «Супернова»

П
авло Березю

к
investor.lutsk.ua



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЖИТТЯ18 www.volynnews.com

Чиста душа завжди покаже тільки правильний шлях. Оноре Де Бальзак

№ 8 (56)  2 березня 2017 року

synchrodogs.com

  Ольга СОЗОНІК

знай наших! поради психолога ЯК МОТИВУВАТИ ДИТИНУ 
ВЧИТИ УРОКИ?

  Галина ТЕРНОВА

мереживо долі НА ОСВІДЧЕННЯ ДРУЖИНИ

ЧЕКАВ 25 РОКІВЗвичайний робочий 
день обірвав 
телефонний 

дзвінок. Тетяна підняла 
слухавку і тієї ж хвилини 
відчула, як земля почала 
втікати у неї з-під ніг: 
«Ваш чоловік потрапив 
у автокатастрофу, 
перебуває у важкому стані 
в реанімації». 

Стривожена жінка зірвала з ві-
шака пальто і миттю помчала на 
маршрутну зупинку. За кілька хви-
лин уже стояла біля воріт лікарні. 
Цього дня до Олега її не пустили, 
сказали, що чоловік ще дуже слаб-
кий. А вже ввечері збентежена жін-
ка дізналася, що він у комі. 

Для Тетяни це був немов страш-
ний сон, після якого дуже хотілося 
якнайшвидше прокинутися. Вона 
відмовлялася вірити, що все це 
сталося з нею. Свідомо чекала, що 
зараз із палати вийде серйозний 
дядько в білому халаті, весело роз-
сміється і скаже, що це лише злий 
жарт. Але почула інше: «Ми зроби-
ли усе, що змогли. Тепер тільки Бог 
знає, що буде з вашим чоловіком». 

Тетяна не знала, що їй робити. 
Адже усі важливі рішення завжди 
ухвалював Олег. При вході в лікар-
ню жінка побачила маленьку кап-
личку, і хоч до цього не була надто 
набожною, її наче щось потягнуло 
всередину. Зрозуміла, що потрібно 
молитися, але жодної молитви при-
гадати не змогла. Тоді поглянула на 
ікону Богородиці, і всі потрібні сло-
ва знайшлися: «Боже, врятуй мого 

почав, коли Тетяна вкотре заявила, 
що Олег товстий. 

«І коли ж це я зрозуміла, що ко-
хаю чоловіка? – подумалося жінці. 
– Тоді, коли він із величезним буке-
том троянд забирав мене з полого-
вого? Чи тоді, коли ми святкували 
двадцяту річницю подружнього 
життя? А може, тоді, коли усією 
сім’єю відпочивали взимку в Карпа-
тах, а потім удвох із чоловіком грі-
лися біля каміна, наспівуючи старі 
пісеньки? Як давно це було...». 

Тетяна зрозуміла, як сильно 
кохає чоловіка того дня, коли до 
неї нарешті дійшло, що вона може 
втратити його назавжди. 

Чи це лікарі добре виконали 
свою роботу, чи Бог почув молитви 
Тетяни – хтозна. Але вже через кіль-
ка днів чоловік опритомнів. Олег не 
міг самостійно рухатися, був дуже 
кволим і майже завше роздратова-
ним. Жінка годувала його з ложеч-
ки, переодягала, змінювала білизну. 
Це вона тепер вивозила свого «не-
любого» Олега на прогулянки, за-
бавляла його, як дитинча, щоб забу-
вав про хворобу. Через кілька років 
Олег повернувся до повноцінного 
життя. 

– Дуже боявся, що ти мене поки-
неш, – якось сказав Тетяні. – Не лю-
била молодого, не полюбиш тепер 
старого і хворого. Добре пам’ятав 
твої слова, коли казала, що вийшла 
за мене, бо так батько хотів. 

– Мовчи, ти потрібний мені те-
пер більше за усі скарби світу, – під-
бігла вона до чоловіка й міцно при-
горнулася. – Я люблю тебе. 

– Я чекав на ці слова 25 ро-
ків, – Олег усміхнувся й поцілував 
дружину в чоло. – Навіть радий, що 
потрапив в автокатастрофу. Якби не 
вона, може, ти й досі мені цього не 
сказала б?..

чоловіка. Він ще ж не такий старий. 
Хіба ж це вік – 50 років? Я не знаю, 
як мені без нього жити, я так його 
люблю...». Останнє слово вилетіло з 
уст Тетяни несподівано. 

«Люблю? – подумалося жінці. – 
Як же я зрозуміла, що кохаю його?». 

Бо до цього дня, хоч вони з Оле-
гом прожили уже більш як двадцять 
років, вона ніколи й собі не зізна-
валася, що кохає чоловіка, не те, що 
Олегові це сказати. 

...Батько Тетяни викладав у виші, 
мама працювала головним лікарем 
у місцевій лікарні. Інтелігентні бать-
ки завжди мріяли, щоб донька мала 
достойного нареченого. Тому й кан-
дидатуру на роль благовірного самі 
підібрали. Ним став єдиний син дав-
ніх знайомих. 

– Ти й не уявляєш, яка це для 
тебе вигідна партія, – переконував 
дочку батько. – Вони дуже заможні 

люди, щоліта за кордоном відпочи-
вають, а інтелігентності їм не пози-
чати. Житимеш із таким чоловіком, 
як у Бога за пазухою, – завершував 
настанови батечко. 

– Що ж ти таке кажеш? – не стри-
мавшись, крикнула Тетяна. – Він ли-
сий, огрядний і страшний! 

– Ну, що є, то є, – пробурмотів 
батько. – Але хіба з лиця воду пити? 
Тобі потрібно про майбутнє думати. 

– Хіба я вам щось погане зро-
била, що ви мене продаєте, як то-
вар? – вибігла з квартири дівчина, 
немов навіжена. 

Вечірні розмови з батьками 
закінчувалися так щоразу. Але на-
стирливий батько не втрачав надії 
вмовити доньку. Тоді Тетяна якраз 
із Василем зустрічалася й чути не 
хотіла про огрядного Олега. Але ці 
стосунки закінчилися, щойно дів-
чина дізналася про подвійні ігри 

Багатьом українським 
школярам виконувати 

домашні завдання 
допомагає вся родина. 
За зошити беруться 
мама, тато й навіть 
дідусі та бабусі.  Коли 
ж у когось зі старших 
уривається терпець, дитині 
погрожують обмежити час 
спілкування із друзями, 
покарати. Очевидно, що 
такі методи не дають 
бажаного результату, а 
навпаки – відбивають 
охоту до навчання. То як 
вчинити правильно?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА 
ВІК ДИТИНИ

У  ранньому шкільному віці 
виконання домашніх завдань 
відбувається без жодних проб-
лем. Дитина отримує зовнішню 
мотивацію від батьків. Вона ро-
бить усе, щоб мати зразкову по-
ведінку, приносити гарні оцінки, 
тим самим відповідати очікуван-
ням батьків. Натомість у підлітко-
вому віці на перше місце в житті 
дитини виходять спілкування 
з однолітками, пошук новизни, 
інтерес до навчання значно зни-
жується. Завдання батьків у цей 
період – бути поруч, підтримува-
ти порадами й просто розуміти. 
Надмірний тиск і вимоги можуть 
викликати підлітковий протест і 
погіршити ситуацію із навчанням. 
І лише у старшому шкільному віці 
в дитини без зовнішнього тиску, 
якщо до цього в неї не відбили 
бажання вчитися і правильно мо-
тивували, з’являється  внутрішня 
мотивація. Вона самостійно по-
кращує свою успішність, розумі-
ючи те, що це впливає на її май-
бутнє.

коханого: зустрічався з Тетяною, а 
одружився з іншою. 

Наступного дня розчарована 
дів чина сама запропонувала бать-
кам запросити їхніх друзів із сином 
на вечерю... Після цього Олег та 
Тетяна кілька разів ходили в кіно, 
потім у театр, а через місяць батько 
хлопця натякнув про весілля. На-
речений розчервонівся, як буряк, і 
сидів так, наче набрав повний рот 
води. Тетяна погодилася. Подумала: 
якщо не пощастило в коханні, то, 
може, в житті пощастить із багатим 
чоловіком? 

Весілля минуло, немов у тумані. 
Тетяна приймала вітання й подарун-
ки, але наближатися до чоловіка їй 
зайвий раз не хотілося. Бідолашній 
вистачило того, що гості щоразу 
кричали «Гірко!», тож мусила ці-
лувати нелюбого Олега. А першої 
шлюбної ночі не дозволила йому 
навіть узяти її за руку. 

– Ану, геть! На більше й не роз-
раховуй. Досить того, що ти зі мною 
одружився, – Тетяна зашипіла змі-
юкою до чоловіка. – Не збираюся з 
тобою ще й в одному ліжку спати! 

Тієї ночі Тетяна спала у спаль-
ні, Олег – у вітальні. Але з часом 
жінка все ж змінила думку. Згодом 
і донеч ка народилася, а за нею ще 
одна. Нечасті полюбовні ночі вона 
сприймала як подружній обов’язок. 

Олег ніколи не був багатослів-
ним, але завше старався догодити 
вибагливій дружиноньці. То пода-
рунками закидав, то відправляв у 
закордонні поїздки, навіть бігати 

Одна з найбільш 
епатажних зірок світо-
вого шоу-бізнесу – аме-
риканська співачка Леді 
Гага – зняла презента-
ційні фото для колекції 
своїх футболок в Україні. 
У зніманнях взяли участь 
луцький фотограф Ро-
ман Новен та модель із 
луцького агентства MZM 
Models Анастасія Корен-
дюгіна (Стейсі), пише 
журнал Vogue UA.

Знімання, що від-
бувалися в Івано-
Франківську, Леді Гага 
довірила українській 
команді. «Ми відчували, 
що українські пейзажі 
будуть ідеально підходити для лукбука (серія 
оригінальних фото, що презентують дизай-
нерський одяг, – ВН). Адже вони щоразу різні, 
іноді – сирі й брудні, але водночас повні гар-
монії, сильні, інтенсивні. Нам подобається ком-
бінувати речі, які, здається, ніколи не мають 

бути разом», – каже 
Тетяна Щеглова, 
яка працює в дуеті 
з Романом Новеном 
під творчим псевдо 
Synchrodogs.

У лукбуці пред-
ставлено футболки 
з колекції Леді Гаги, 
вартість яких – 40-
60 доларів. Для зні-
мань їх поєднали з 
одягом українських 
брендів: Zirochka 
Ukraine, Paskal, Yana 
Chervinska, Yulia 
Yefi mchuk+, Masha 
Reva, Crystal Tania, 
Anton Belinsky та 
Drag and Drop.

yct.su

МОДЕЛЬ ІЗ ЛУЦЬКА 
ЗНЯЛАСЯ ДЛЯ 
КОЛЕКЦІЇ ЛЕДІ ГАГИ

УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНИХ 
ЕМОЦІЙ – ПЕРШ ЗА ВСЕ

За критичними зауваження-
ми, що дитина пише криво або 
робить виправлення, часто кри-
ється батьківське прагнення до 
бездоганності. Критикою дитини 
за нелюбов до англійської деякі 
батьки компенсують власне не-
реалізоване бажання знати мову. 
Часто вони виплескують на чадо 
втому і стрес, накопичені протя-
гом дня. 

Хай як це важко, перш за все 
батькам потрібно впоратися з 
власними емоціями. Перед тим 
як допомагати дитині з домашнім 
завданням, слід нагадати собі, 
що вона має окремий світ, спосіб 
мислення, індивідуальний темп, 
що потребує поваги. 

МОТИВУЙТЕ МРІЯМИ

Сучасні діти уже не вірять на 
слово. Вони ставлять під сумнів 
поради на кшталт  «добре вчися – 
будеш успішним». Їм мало слів – 
запросіть на гостину знайомого 
лікаря, запитайте у невимушеній 
бесіді, якими предметами він за-
хоплювався у школі, як навчання 
допомогло йому досягнути мети. 

Подаруйте дитині гарний зо-

шит і запишіть у нього її мрії. Запи-
тайте, ким вона хоче стати і в яких 
місцях хоче побувати. Можна візу-
ально підкріпити мрії вирізаними 
із журналів зображеннями. Слід 
без примусу пояснити дитині, що 
навчання – одна зі сходинок до 
омріяного майбутнього. 

У підлітковому віці подбайте 
про те, щоб дитина потрапила у 
коло «корисного спілкування». 
Запишіть її до фото- чи театраль-
ної студії, спортивної секції. Таким 
чином ви забезпечите чаду коло 
друзів, яке без вашого втручання 
скеровуватиме його розвиток. 

НАВЧІТЬ ДИТИНУ 
РОЗПОДІЛЯТИ 
ВЛАСНИЙ ЧАС

Допоможіть дитині створити 
комфортну для неї власну сис-
тему управління часом. У бесіді 
на рівних посортуйте її день на 
легкі, складні, термінові та друго-
рядні завдання. Обов’язково на-
гадайте про бонус – прогулянку з 
друзями, час для спорту або по-
хід у кіно, який очікує в результа-
ті правильного розподілу часу. 

До речі, саме у намаганнях 
подолати власну лінь під час ви-
конання домашніх завдань італій-
ський студент Франческо Черіл-

ло винайшов систему управління 
часом, яка в народі отримала на-
зву «правило помідора». Вона пе-
редбачає чергування 25 хвилин 
зосередженої праці та 5 хвилин 
перерви. Через 4-5 таких проміж-
ків можна зробити довшу паузу 
для відпочинку – до 30 хвилин. 

ПРИПИНІТЬ КРИТИКУВАТИ 
ВЧИТЕЛІВ У ПРИСУТНОСТІ 
ДИТИНИ

Не дозволяйте собі у присут-
ності чада розмовляти про недо-
сконалість шкільної системи або 
складну ситуацію з робочими міс-
цями. Дитина сприймає на віру 
подібні розмови дорослих. Як 
наслідок, авторитетність учителів 
знижується, навчальний процес 
погіршується. 

ЗАЛИШАЙТЕ ДИТИНУ 
НАОДИНЦІ ПІД 
ЧАС ВИКОНАННЯ 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Надмірна опіка батьків, ба-
жання контролювати формують 
у дитини відчуття безпорадності 
та пасивності. У такому випадку 
вона припинятиме вчити уроки, 
як тільки не буде поруч когось із 
дорослих. Якщо у вас вже склала-
ся така ситуація, варто поступово 
зменшити час вашої присутності 
біля дитини, коли вона вчиться. 

СВЯТКУЙТЕ УСПІХ РАЗОМ

Зосереджуйте увагу на успі-
хах дитини. Радійте разом із нею. 
У розмові запитуйте, які її звич-
ки, риси характеру або підхід до 
навчання допомогли отримати 
перемогу. Таким чином ви посту-
пово посилюватимете певні звич-
ки дитини, що через деякий час 
стануть стилем її життя.  

Зрештою, менше виховуй-
те нащадка – більше виховуйте 
себе, все одно ваша дитина буде 
схожою на вас.

intofi nland.ru

synchrodogs.com

Надмірна батьківська увага заважає 
дитині ставати самостійною та активною
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Люди не люблять тих, у кого мир у душі і в серці. 
Не витрачайте час на заздрісників, бережіть своє щастя! Мати Тереза
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  Лілія БОНДАР
Фото автора
Ковельський район

патріоти УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ:
«НА МАЙДАНІ ВІДЧУЛИ, 
ЩО МИ УКРАЇНЦІ»

«Знаєте, оце я вам розповідаю 
і відчуваю, як мороз шкірою 
іде», – зізнається учасник 
Революції Гідності Сергій Козуля. 
Три роки минуло від тих подій, 
а йому й досі болить. І не тільки 
рука, яку пошкодив озвірілий 
беркутівець. Пам’ять болить… 

УСІЄЮ СІМ’ЄЮ – НА МАЙДАН 
Лідія і Сергій Козулі з села Воля, що у Ко-

вельському районі, відстояли увесь Майдан, 
незважаючи на те, що обом було вже за 60. 
Спочатку поїхав Сергій, потім син Ярослав, 
а тоді вже доєдналися і внучка Юля (донька 
найстаршої з нащадків Козуль Валентини), і 
пані Лідія. 

Вони й донині пам’ятають усе в найдрібні-
ших деталях. Як одними з перших прибули у 
ті холодні грудневі дні до Києва. Пережили на 
Майдані найважчі дні штурмів, дивом уникну-
ли смерті та знайшли справжніх побратимів і 
друзів. 

«Ми з дружиною були й на Помаранчевій 
революції. Коли у 2013 році в країні таке по-
чалося, то я відразу вирушив до Києва, а жінка 
залишилася вдома на господарстві. Розумів, 
що від нас залежить доля людей – друзів, ді-
тей, онуків. Прагнув зробити все можливе, аби 
покращити їхнє життя та життя нашої країни. 
Я відчув патріотизм на повні груди, коли сто-
яли біля Будинку профспілок і почався штурм. 
Одне тільки крутилося в голові: якщо не ми, то 
хто? Звісно, було страшно. Особливо – бачити 
вбивства на власні очі. Але я розумів: якщо за-
раз цього не зробити, то вже завтра я не змо-
жу вільно гуляти вулицями, повноцінно жити. 
Нині, сяк-так аналізуючи події тих днів, розу-
мію, скільки було моментів, коли я насправді 
міг просто не повернутися додому з Майдану... 
Беркутівці під ноги кидали гранату і вона там 
розривалася. Було, на барикадах куля летіла 
біля мене: залишився живий, бо не влучила... 
Але що більше нас беркутня шарпала, то твер-
діше ми стояли...» – каже Сергій Козуля. 

За словами чоловіка, перші дні на Май-
дані було тихо. Удень стояли, а ввечері йшли 
спати у хостел. Бронювали ліжко на чотирьох. 
Хтось спав, хтось сидів поруч і тільки вдавав, 
що спить. А потім стався перший штурм, з 10 
на 11 грудня. 

«Політики годували нас тими обіцянками. 
Стверджували, що у них є план. Запевняли, 
що все спокійно буде, – каже чоловік. – Того 
вечора хлопці вже каші наварили й спальні 
місця підготували. Дивлюся, нас уже оточили, 
а намет завалили. І тільки тітушки скрізь та 
міліція. Узяв свою стару каску, одягнув одну 
куртку, а на неї – ще й дублянку. Вона мене 
й урятувала, коли нас із брандспойтів поли-
вали. Холодно було. Мороз. То я мокру одіж 
зняв, а в сухій залишився. Так ми тоді перший 
штурм вистояли. Я відразу зателефонував до-
дому і повідомив, що живий-здоровий». 

ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ – НА ВІЙНУ 
Лідія каже, що її життя після Майдану дуже 

змінилося. Воно ніби розділилося на «до» і 
«після». Вона запевняє, що навіть характер 
став інакшим. Тепер жінка не така терпелива, 
як була колись. 

«Можу зірватися і плакати через усе, – зі-
знається вона. – Просто так. Без причини. За 
день по 30 хлопців відспівували, оплакували. 
Годі таке побачити і залишитися байдужим, 
черствим. Знаю людей, які тепер кажуть, що 
через революцію у нас війна. Неправда! Війна 
давно мала розпочатися. Якби не Майдан, то 
віддали б нас до Росії – і все».

Революція Гідності перемогла, і коли по-
чалася анексія Криму, Козулі не збиралися 
відсиджуватися вдома. У 63 роки Сергій ви-
рішив піти добровольцем на війну. А з ним – і 
внучка, і син. 

«Приїздила до них у Старобільськ як во-
лонтер. Возили ми туди продукти. Кажу до 
чоловіка: «Віддай хоч сина, щоб було кому 
свиню заколоти». Ярослава таки забрала, а ті 
двоє залишилися. Син ще туди рвався, але я 
вже його не відпустила», – пригадує вона. 

До речі, внучка Юля зустріла на полігоні 
кохання – Олександра Гребенюка. Дідусь роз-
повідає, що спочатку Саша навіть підсміював-
ся з неї, мовляв, жінка на фронті не годиться. 
Однак потім закохався, а невдовзі й весілля 
відгуляли.

«Внучка дуже рвалася на фронт, – каже 
чоловік. – Але я їй заборонив на війну їхати. 
Сказав, що нема їй там що робити. Мене в АТО 
також не взяли, бо мав уже за 60 літ. Важко 
мені там було. Навіть жартував: «Хлопці, я не 
доживу до тих боїв. Помру на полігоні». 

Козулі розповідають, що завжди були па-
тріотами і любили Україну. А відзначилися ще 
у 1990 році. 

«Наша донька у Львові навчалася, – каже 
Лідія. – Я до неї поїхала і побачила, що там уже 
українські прапори висять. Як додому повер-
нулася, то все чоловікові розповіла. Той, дов-
го не думаючи, узяв свою найновішу голубу 
сорочку, мої жовтогарячі штори з пошти (я 
там усе життя пропрацювала), розпоров і по-
шив український прапор. Уночі виліз на вер-
шечок школи й почепив його там». 

«Ох і радості тоді було, – каже Сергій Ко-
зуля. – Усе думав, що вже незалежна Україна 
буде. Лізу по тій драбині і собі наспівую: «За 
Україну, за її волю...». Прийшов на роботу, а 
голова колгоспу й каже, що то я зробив, бо 
більше на таке ніхто не наважився б».

Жінка пригадує, що наступного дня у село 
приїхало кілька машин з кадебешниками. Але 
усе обійшлося, і чоловіка вони не займали. 

Подружжя Козуль – не лише патріоти, 
а й активні громадські діячі. Сергій – член 
волонтерського підрозділу «Вбережу». Лі-
дія також волонтерить і часто їздить на схід. 
Вони вірять, що Україна буде вільною, а війна 
обов’язково закінчиться. 

«Хоч нас на Майдані й побили, – каже 
жінка, – але ми здобули там силу, відчули, що 
українці».  

НЕ СТРИМАЛАСЯ І ПОЇХАЛА 
ДО ЧОЛОВІКА 

«Вмикала телевізор і слідкувала за поді-
ями. Це було щось страшне. Серце розрива-
лося, – долучається до розмови пані Лідія. 
– Не спала жодної ночі. Усі мої були на Май-
дані, тож під кінець 2013 року не витримала 
і поїхала до Сергія. А вдома бичок, свині, усе 
господарство залишилося. За всім треба було 
доглядати. То я поїду, побуду там кілька днів – 
і назад вертаюся». 

Лідія Козуля каже, що спочатку навіть не 
вірила, що беркутівці будуть у натовп стріля-
ти. Вона і ще кілька жінок їх навіть просили: 
«Хлопці, змилуйтеся над нами, не стріляйте. 
Ми вас як матері благаємо». Але 19 січня, на 
Водохреще, усе вже було сплановано та під-
готовлено. Автобуси стояли, а біля них – бен-
зин, шини. І беркутівці вишикувалися. 

«Пішли ми на Європейську площу, – при-
гадує жінка. – А там уже почалося щось 
страшне. Думаю, як почнуть зараз стріляти, 
то буде біда. Хлопець-беркутівець біля нас 
був, такий гарний, голубоокий, усе мене за-
певняв: «Ні, ми не стрілятимемо. Стоятимемо, 
поки ваші не відійдуть». А там уже й гранати 
почали кидати. Газу було повно. Думала, що 
від нього задихнуся. Щастя, що хтось дав мені 
м’ятну цукерку, і кашель заспокоївся. Відразу 
попередили, щоб не промивали очі водою, а 
тільки молоком. Після цього я поїхала додому, 
більше не витримала. А чоловік залишився». 

Однак довго всидіти удома пані Лідія не 
змогла і знову до Києва вирушила. 

«Уранці 18 лютого почали колони шику-
ватися. Пішли ми до Верховної Ради. Я почала 
бантики синьо-жовті хлопцям-беркутівцям 
в’язати. Мене люди питали, нащо в’яжу, їм, 
мовляв, байдуже до України. А я не вірила, 
казала: «Я їм до серця в’яжу. Хіба ж вони не 
такі українці, як ми?» – розповідає жінка, не 
стримуючи сліз. 

Лідія каже, що за кілька метрів від неї гра-
ната розірвалася і оглушила. Вона була ще з 
однією жінкою, то та навіть не побачила. Тіль-
ки сказала, що її хтось у лікоть вдарив, а ви-
являється, це були осколки. 

«Уже газу на Майдані було повно. Багато 
людей тоді спалило ним легені. Я відшукала 
свого Сергія, він порадив мені спускатися до 
Дніпра, бо там безпечніше. Треба було йти 
через сніг і бруд, подумала: куди ж пхатися з 

тої кручі в той Дніпро? А беркутівців уже було 
й там повно, одна сталь: і каски, і щити. Хотіла 
провести знайому Олю до Дніпра і поверну-
тися назад, бо ж син та чоловік там залиши-
лися. Як же я їх могла покинути? Але тут бер-
кутівці налетіли, і нам уже дороги назад не 
було. Яким шляхом я вибігала з Маріїнського 
парку – не знаю. Адже там скрізь огорожа. 
Як через неї перелізла – не пам’ятаю. Це був 
жах. Люди лізли одне на одного, рятувалися. 
За нами котилися клуби газу. З Інститутської 
уже почали стріляти. Робилося невідомо що. 
Бігала й шукала, де мої хлопці. Поміж людей 
протискалася, дехто з них уже не міг іти, то 
повз». 

Сергія Козулю тоді поранили в руку, доб-
ре, що мав на собі ще бронежилет і каску. Ди-
вом урятувався. 

«Уже руки не відчував. Каска теж була по-
гнута. Усе в крові було. Дивлюся – то одного 
убили, то іншого. Де у мене та сила взялася, не 
знаю, бо вдалося вирватися. Стояли сміттєві 
контейнери, то я туди прорвався», – каже він. 

Пізніше очевидці розповіли чоловікові, 
що куля від нього у міліметрах пролетіла. А 
тих, хто не встиг утекти, тітушки добили. 

«Складали людей на купи. Там і мертві, і 
живі були. Якщо бачили, що хтось ворушить-
ся, тому швидку викликали й відвозили. І все 
було всипано квітами, які кияни приносили 
щодня. Мізки по стіні були розмазані... Ще 
через місяць туди приходили, а кров так і не 
змилася, – пригадує жінка. – Я не могла стри-
мати сліз. Несли тих хлопчиків таких юних, а 
вони всі ніби усміхалися. Усіх їх у Михайлів-
ський собор заносили». 

Лідія облаштувала у себе вдома кімнату-
музей. Тут і вишиті рушники, і ткані килимки. 

Пішли на Майдан, бо хотіли 
кращого життя для дітей та онуків

Жінка каже, що люди приносять їй старовинні 
речі, бо знають, що вона їх збереже 
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ВОЛИНСЬКА ЙОГИНЯ: «ТІЛО – ЦЕ 
ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ 
НАМ СТАТИ РОЗУМНІШИМИ»

намасте

Йога прийшла на 
пострадянські 
та західні терени 

як щось загадкове, 
езотеричне та 
втаємничене. Незвичні пози 
тіла, годинні медитації, 
зупинки серцебиття, 
ходіння по склу та сон на 
цвяхах – приблизно таким 
букетом стереотипних 
уявлень для пересічної 
людини ще не так давно 
було оповите це заняття з 
далекої Індії. Щось у цьому 
переліку справді мало 
стосунок до йоги, щось 
було елементом міфу, а 
щось узагалі – чистісінькою 
вигадкою. 

Нині заняття йогою як гімнас-
тикою для тіла доволі поширені. Її 
методики для покращення мобіль-
ності тіла та заспокоєння розуму ви-
користовують спортсмени, беруть 
на озброєння елементи йоги май-
бутні мами, аби бути якнайдовше 
молодими, на голову стають пенсіо-
нери, а мужчини задля чоловічого 
здоров’я опановують шпагат. Кому 
ж потрібна йога та що вона може 
змінити, говоримо з інструктором 
методу Ішвара-йоги луцького цен-
тру «Територія йоги» Христиною 
Губською.

– Гадаю, ідеальним віком для 
мене, щоб почати займатися йогою, 
було 12 років. Я почала трохи піз-
ніше, у 14 (нині Христині 26, – Т. Г.). 
У підлітковому віці я була фізично 
слабкою. Уроки фізкультури для 
мене були нестерпними, одноклас-
ники насміхалися з того, що я не 
можу й разу відтиснутися від під-
логи. Морально це дуже гнітило 
мене. Один з учителів фізкультури 
радив мені взятися за себе, мовляв, 
твій розвиток потрібен лише тобі, й 
ніхто інший не зможе вирости за-
мість тебе. Тож, маючи за плечима 
лише бальні танці, я пішла в рідно-
му Горохові у гурток, який вела Інна 
Круковська зі своєю мамою. В один 
із днів ми займалися шейпінгом, 
інший присвячували східним тан-
цям, а одне з тижневих занять було 
з йоги. Мені найдужче подобалися 
саме такі заняття, чекала цього дня, 
йога була мені зрозумілою і приєм-
ною. Заняття у комплексі мене дуже 
зміцнили, вже за півроку на уроках 
фізкультури більше з мене ніхто не 
кепкував. Учитель викликав, я по-
чала відтискатися. Каже: «Досить, я 
й так тобі ставлю найвищу оцінку!». 
Але я продовжила, бо не хотіла по-
блажок і знала, що можу пов ністю 
виконати норматив. Згодом ми при-
святили усі заняття йозі. Це було 
для мене справжнім святом, дару-
вало щастя.

– Попри молодий вік, у тебе 
за плечима – шість років викла-
дацького досвіду. Пам’ятаю, під 
час одного з відкритих занять ти 
сказала: якщо є світло всередині, 
то ним потрібно ділитися. Коли 
ти наважилася поділитися? 

– Бути інструктором з йоги я 
не планувала, займалася для себе. 
В університеті вивчала прикладну 
лінгвістику. Уроки фізкультури були 
вільними: хтось бігав, стрибав, а 
я – йожилася. Це зацікавило викла-
дачів, мені дали ключі від гімнас-
тичної зали, аби я там займалася. 
Долучилися мої однокурсники, їм 
стало цікаво, це був ніби урок фіз-
культури.

– Але ж це так відповідаль-
но...

– Мабуть, якби я тоді так пере-
ймалася цим, то у мене нічого не 
вийшло б. Але страху не було. Адже 

Йога робить тіло сильним та мобільним, розуму 
додає усвідомленості, а душі – спокою та гармонії

приходили мої друзі, знайомі, їм по-
добалася така альтернатива моно-
тонній фізкультурі. Якось в універ-
ситеті волонтери Корпусу миру, з 
якими ми співпрацювали, дали зав-
дання організувати власний про-
ект відповідно до умінь, талантів. 
Тож я мала провести кілька уроків 
з йоги для різних вікових груп. Ди-
тячий центр «Плай» погодився, аби 
я провела такий урок у них, і, на моє 
здивування, запросили це робити 
постійно. Згодом приєдналися до-
рослі. Коли закінчила виш, пробу-
вала працювати за спеціальністю, 
але сидіти на одному стільці цілий 
день для мене виявилося дуже важ-
ко. Увечері подумала – зранку напи-
сала заяву на звільнення. 

– Йоги не вчать в університе-
тах, водночас є надмір інформа-
ції про цю науку. Де ти набувала 
знань?

– Передусім я завдячую пер-
шій учительці з Горохова Інні. Вона 
не лише мене мотивувала своїми 
фізичними даними, а й стимулю-
вала розвиватися духовно, читати 
різну літературу. Шукала учителів 
й у Луцьку, але десь мені не подо-
балося, десь мене не хотіли брати. 
Згодом почала їздити на семінари, 
фестивалі, пройшла інструкторські 
курси в Івано-Франківську у Юрія 
Сулика, згодом познайомилася з 
президентом Міжнародної Асоціа-
ції Йоги Анатолієм Зенченком, який 
навчає власної методики викладан-
ня йоги – Ішвара-йоги. Ця людина 
дала потужне всебічне знання про 
йогу, яке не порівняти з тим, що я 
знала до цього. Одним з улюблених 
своїх учителів вважаю також Генна-
дія Болгова, який навчив мене тон-

кощів роботи з диханням. Зараз я – 
інструктор Ішвара-йоги, і це дуже 
почесно для мене, оскільки це вже 
міжнародний рівень, за мною сто-
ять сильні вчителі.

– Анатолій Зенченко часто го-
ворить, що є велика Йога – з ве-
ликої літери Й, і мала – з малень-
кої й. Що це означає для тебе?

– Цей умовний поділ для того, 
аби інструктори йоги не починали 
«розкривати чакри», «знімати ві-
нець безшлюбності», «ставати май-
страми медитації» тощо. Наприклад, 
поняття медитації саме у Йозі – це 
стан, який досягається складними 
техніками, до яких потрібно до-
рости, яких вчить гуру, і доходять 
до цього рівня одиниці. Те, що у 
західному світі заведено називати 
медитацією, – радше концентрація 
на чомусь, роздуми на конкретну 
тему абощо, практика хороша, але 
з сьомою сходинкою Йоги (їх розріз-
няють загалом вісім, – Т. Г.) не має 
нічого спільного. Те, що ми назива-
ємо йогою з маленької літери, – це 
робота з тілом та диханням, вона 
робить нас продуктивними, здоро-
вими, гармонійними, але ці техніки 
не ведуть до просвітлення, роз-
криття чакр тощо.

– Та все ж таки йогу часто асо-
ціюють з езотерикою...

– Так, це правда. Та йога – річ 
повністю практична й пов’язана з 
механізмами роботи тіла і, як на-
слідок, свідомості. Коли люди по-
чинають займатися тілом, згодом 
підключають дихальні практики, це 
сприяє зміні гормонального фону 
організму та зміні хімії крові. Тому 
після заняття й відчувається інший 
стан. Це цілком фізичне поняття, 

воно має раціональне пояснення. 
Тіло – це машина, якою ми маємо 
навчитися керувати. Для цього й 
працюємо за допомогою очищення 
організму, виконання асан (позиції 
у йозі, – Т. Г.) та дихання. Від того й 
думати по-іншому починаємо.

– Ти – вегетаріанка. Чи є якісь 
сталі правила харчування йогів?

– Йога має певну системність. 
Практика полягає не лише у ви-
конанні асан, пранаям (практики 
дихання, – Т. Г.), а й шаткарм (прак-
тики очищення організму, – Т. Г.), 
дотримання принципів ями та нія-
ми (етично-моральні правила по-
ведінки, – Т. Г.). Своїм учням уже з 
самого початку я раджу не вживати 
шкідливу їжу, не їсти за кілька годин 
до заняття і розповідаю, що буде 
максимально корисним для них у 
плані харчування. А згодом, після 
регулярного очищення організму, 
занять, людина й сама відчуває по-
требу харчуватися здоровою їжею. 
Щодо вегетаріанства, то нікого до 
цього не змушую, а лише ділюся 
власним досвідом. Ішла до тако-
го режиму п’ять років. Відмова від 
м’яса для мене сталася природно, 
організм просто перестав його хо-
тіти. Той, хто лише почав займатися 
йогою, не має змінювати все карди-
нально в один день. Психіка просто 
не витримає такої подачі напруги. 
Додам, що у йозі шанують традицій-
ну індійську медицину – аюрведу, 
яка поділяє людей на умовні типажі. 
Залежно від цього, радить певний 
тип харчування, додавання спецій.

– Коли потрібно займатися 
йогою?

– У ту пору, коли комфортніше 
почуватиметься організм. Деко-
му підходять ранкові заняття, інші 
краще почуваються ввечері. Єдина 
різниця, що ранкові заняття більш 
націлені на те, аби зарядити орга-
нізм, пробудити його, а вечірні ви-
тонченіші, плавніші.

– Часто можна почути: «йога 
для жінок», «йога для чоловіків». 
Такий поділ доцільний?

– Загальна практика універ-
сальна. Здорові чоловіки й жінки 
роблять однакові вправи. Ми ж не 
настільки сильно відрізняємося. 
До слова, у йозі є спеціальні техні-
ки, які дозволяють покращити ста-
теві функції і в чоловіків, і в жінок. 
Однак у жінок є певні фізіологічні 
особливості – менструальний цикл, 
вагітність – у ці періоди практика 
корегується. Є й спеціальні класи 

для майбутніх мам, які готуються 
до безпечних природних пологів. 
Окрім цього, перед тим, як почати 
займатися, варто зважати на захво-
рювання, травми, які є в людини, та 
відповідно до цього коректувати 
практику. А різні родзинки, як-то 
«йога на гамаках», «йога в сауні» 
тощо – це зазвичай елемент мар-
кетингу або варіант «розбавити» 
практику чимось екзотичним.

– Тобто йога для схуднення – 
це теж для заманювання?

– Не зовсім. Звісно, заняття з 
йоги – це не кардіонавантажен-
ня, які сприяють затраті великої 
кількості кілокалорій. Однак, якщо 
звернутися до аюрведи, то йога, 
пранаяма сприяє висушенню орга-
нізму. Внаслідок чисток, правиль-
ного збалансованого харчування 
та старанної практики тіло позбу-
вається зайвого й набуває гармо-
нійної ваги. Окрім цього, попри те, 
що збоку практика може здатися 
легкою, виконання асан буває до-
волі складним, та й, окрім статич-
них положень, йога має великий 
спектр динамічних елементів, які 
добре прогрівають тіло. Тренери зі 
спортзалів на заняттях обливалися 
потом, оскільки це зовсім інший тип 
навантаження. Моя відповідь – так, 
за умови системності йога допо-
магає позбутися зайвої ваги. Це не 
швидкий результат, але стабільний.

– Очевидно, що й у йозі ви-
никають травми. Від чого це за-
лежить?

– На мою думку, 90% травм – 
це вина інструктора, який не про-
контролював виконання асани, 
або ж не знає, як зробити так, щоб 
заняття було безпечним. Але 10% 
залежить від людини, її уважності. 
Критерій безпечності – у практиці 
вам має бути приємно. Важливо й 
не зазнаватися, не дозволяти влас-
ному его брати гору. Сенс не в тому, 
аби закрутитися якнайдалі. Тіло – 
це лише інструмент, який дозволяє 
нам стати розумнішими. Люди, які 
зазнаються і працюють для того, 
щоб похизуватися чи для фото, 
отримують «привіт» від карми. Світ 
справедливий і одразу показує, 
де промах. Загалом практикувати 
можуть усі. Головне – знайти свого 
інструктора й регулярно займатися 
не лише у залі, а й вдома, знаходити 
час для себе. Це і є повага до себе, 
свідома практика, коли ви відволі-
каєтеся від усього, слухаєте лише 
власне тіло, дихання та відчуття.

  Тетяна ГРІШИНА
Луцьк, Горохів 

Д
іана Іванкова 

Христина практикує йогу з 14 років

Масові заняття з йоги інструктор влаштовувала 
для учасників фестивалю «Бандерштат»

Анастасія Черчик

Д
м

итро Горош
ко
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Матч 1/16 фіналу Кубка СРСР луцького «Торпедо» 
проти московського ЦСКА, літо 1987 року

Арбітр: Кривоносов (Київ) 
«Олександрія»: Новак, Огіря, Куліш, 
Цуріков, Чорній (Старенький, 70), 
Грицук (к) (Леонов, 63), Чеботаєв, 
Шендрік (Бондаренко, 78), Банада, 
Козак, Басов.
«Волинь»: Кичак, Романюк, Мелінишин 
(Горопевшек, 74), Логінов, Зедерецький, 
Тетеренко, Р. Никитюк (Чепелюк, 
40), Мемешев (Ляшенко, 81), Дудік, 
Діденко (к), Петров.
Попередження: Діденко (44), Чепелюк 
(45), Задерецький (79).
Вилучення: Діденко (75 – друге 
попередження).
Голи: Грицук (15 – пенальті), Куліш (27, 
70, 88, 90+2), Задерецький (45+2 – 
автогол).

«Олександрія» – 
«Волинь» – 6:0 (3:0)

ультрас

прем’єр-ліга

«НА ЗАВОДІ Є ПРУЖИНКА...»

ПІСЛЯ КУЛІША – У «ШАХТУ»

КОЛИ СИН 
ПРОДОВЖИВ 
ЛЕГЕНДУ БАТЬКА
Італійці Чезаре та Паоло 
Мальдіні, данці Петер і Каспер 
Шмейхелі, росіяни Володимир 
і Григорій Федотови – ці 
сімейні дуети батько-син є чи 
не найзірковішими в історії 
світового футболу. Але на 
особливому рахунку – щемлива 
історія італійців Валентіно та 
Сандро Маццола.  

На цьому фото весни 1949 року –  
легендарний атакувальний Маестро Ва-
лентіно Маццола допомагає поправити 
тренувальну амуніцію шестирічному 
сину Сандро. Дуже скоро, 4 травня, 30-
річний Валентіно розбився під час авіа-
катастрофи за участі його «Торіно». Він 
пішов із життя в статусі найкращого іта-
лійського футболіста свого покоління й 
одного з найкращих в історії футболу на 
Апеннінах. 

Здавалося б, досягти рівня Вален-
тіно практично неможливо, а переви-
щити його успіх для сина – не більш як 
фантазія. Але, як і батько, Сандро Мац-
цола став іконою та легендою. Тільки 
не туринського «Торіно», а міланського 
«Інтера».

Маццола-молодший був не таким 
вигадливим та непередбачуваним в ата-
ці, як батько, але виділявся тактикою, 
розумінням футболу та універсалізмом. 

На двох Валентіно й Сандро виграли 
9 чемпіонств Італії, Сандро у 1960-1970-
ті додав до цього два Кубки чемпіонів, 
два міжконтинентальні Кубки й титул 
чемпіона Європи. 

Але тільки титулами їхню футбольну 
велич не виміряти. Усе ж це був найкра-
щий сімейний футбольний дует...

УЛЬТРАС «ВОЛИНІ» 
ЗАСНУВАЛИ 
ОРГАНІЗАЦІЮ 
«ЧЕРВОНО-БІЛІ»

Найактивніші фанати луцької «Во-
лині» за реєстрували власну громадську 
організацію «Червоно-білі». Цими днями 
ультрас отримали відповідні документи 
про її реєстрацію. 

– Головною 
метою громад-
ської організації 
є об’єднання всіх 
активних фана-
тів ФК «Волинь», 
патріотичне ви-
ховання молоді, 
популяризація 
фанатської культури серед населення, 
а також захист і задоволення законних 
соціальних, творчих, економічних, на-
укових, культурних інтересів її учас-
ників, – розповідає лідер волинських 
ультрас Тарас Третяк. Він переконаний, 
що створення громадського об’єднання 
полегшить пошуки фінансів для соціаль-
них акцій, які проводитимуть ультрас. 

Крім того, фанати розробили бренд-
бук своєї організації, у планах – випуск су-
венірної та представницької про дукції.  

думки вголос

Луцьк

В ужиток футбольних 
уболівальників 
усього світу 

увійшла нова фраза: 
«Against modern 
football» (з англ. – «Проти 
сучасного футболу»). 
Фанатські рухи та 
ультрас-угрупування в 
усіх країнах борються за 
те, щоб зберегти футбол 
звичним, залишити його 
тією народною грою, 
подивитися на яку ми 
всі одного разу вперше 
прийшли на стадіон. 

За щирість і безкомпроміс-
ність, за дух чоловічої боротьби 
ми колись полюбили гру міль-
йонів. У радянські часи футбол 
ще був справжньою віддушиною 
для здійснення мрій простих 
хлопчаків. 

Як уболівали в ті часи у Луць-
ку?

Про це «Волинським Нови-
нам» розповів лучанин Костян-
тин Демченко, один з активних 
фанів «Волині» ще з 1980-х.

– Я з першого класу на стадіо-
ні, прийшов на футбол ще в 1986-
му. До середини 1990-х поняття 
«фанатського сектору» або яки-
хось «фірм»-угрупувань ультрас 
не було. Так, серед нас були ак-
тивніші хлопці, зазвичай старші, 
вони придумали перші «рози», 
малювали перші банери, – при-
гадує Костянтин. – Кольорами 
«Волині» в ті часи були чорно-білі 
(відлуння «Торпедо») та зелено-
білі (у такому екіпіруванні ко-
лись грала луцька команда). На 
атрибутиці фанатів переважно 
малювали геральдику Луцька й 

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

ЯК УБОЛІВАЛИ ЗА «ТОРПЕДО» І «ВОЛИНЬ» У 1980-х

оформилися

з архіву автора

Олександрія

У першому матчі 2017-го волиняни по-
стійно перебували під пресингом «городян», 
але витримати його не завжди вдавалося. 
Спочатку був нещасний випадок у вигляді пе-
нальті за потрапляння м’яча в руку Задерець-
кого, що його, відповідно, реалізували госпо-
дарі. Гості не знітилися, але таки повалилися 
під кінець тайму. Загалом, матч перетворився 
на бенефіс нападника команди Шарана Ста-
ніслава Куліша. Він став справжнім чорним 
генієм для «хрестоносців», забивши чотири 
рази! Покер Куліша став першим для футбо-
лістів «Олександрії» у Прем’єр-лізі, а перемо-
га – рекордною.

Волиняни провели у матчі кілька небез-
печних атак, але наші моменти марнували, на 
відміну від «Олександрії». 

Невиправданим з точки зору арбітражу 
стало й вилучення Анатолія Діденка. Наш ка-
пітан у кінці першого тайму засперечався з 
арбітром з приводу непризначеного пеналь-
ті, а в другому дебютант суддівського корпусу 

Crusaders FC Volyn Lutsk

Волині, а ще наприкінці 1980-х 
на стадіоні часто можна було по-
бачити українські національні 
прапори. 

До речі, якщо уважно проди-
витися відео з переможного мат-
чу «Волині» проти «Суднобудів-
ника» (жовтень 1989 року, 3:0), то 
синьо-жовті стяги дуже помітні, а 
після забитих господарями голів, 
які принесли Луцьку звання чем-
піонів України в другій лізі союз-
ного футболу, видно кинуті на до-
ріжки стадіону фаєри та стрічки. 

Найпопулярніша фанат-
ська пісня тих часів – «Хабіда». 
Пам’ятаєте її? «На заводі є пру-
жинка. Ха-біда, хабіда. Хай живе 
радянська жінка. Ха-біда, хабі-
да...».

Мене часто запитують про 
сенс слів, думаю, що римувалося 
просто й дохідливо. Припускаю, 
що там, де йдеться про «пружин-
ку і завод», – це натяк на те, що 
клуб мав зв’язок із нашим авто-
заводом. 

Дерев’яні лави «Авангарда» 
вгиналися від уболівальників, 
стадіон ущерть заповнювався 

навіть на деякі, здавалося б, про-
хідні матчі.

Так званий фанатський сек-
тор у ті часи був не із номером 17, 
а в районі сучасних 13-14-го. Під-
літки та юнаки ходили на матчі 
за так званим «районним» прин-
ципом – окремо сидів «вокзал», 
окремо «карлуха» (сучасний про-
спект Відродження), ще десь – 
«40-й». Старші зазвичай кликали 
на футбол молодших, які ганяли у 
м’яча в дворах. 

Перші фаєри на «Авангар-
ді» запалили також наприкінці 
1980-х. Це не була піротехніка в 
сучасному значенні цього слова. 
На вишківському військовому ае-
родромі вимінювали дефіцитну 
тоді горілку на спеціальні «вогні», 
які військові застосовували для 
підсвічування посадки літаків. 
Там-таки діставали димові шаш-
ки. Смерділи й кіптявіли вони не-
самовито! 

Цією «амуніцією» опікувалися 
хлопці з 40-го кварталу. Вони ж 
діставали раритетні тепер бобін-
ні стрічки десь у районі КРЗ. 

Після виграних матчів «Тор-

педо» чи «Волині» вболівальни-
ки збиралися у колону й робили 
«коло пошани» містом: від стадіону 
йшли в центр, по Богдана Хмель-
ницького, звертали до ринку. На 
повороті вгорі на Парковій колону 
зазвичай розганяла міліція, і фана-
ти весело розбігалися у парк.

Хоча я не пригадую якихось 
суттєвих заворушень за участі 
міліції. У футболі було... більше 
футболу. Ну, хіба дербі за учас-
ті команд із сусіднього Рівного 
могло перейти межі. А от те, що 
рубалися тоді гравці на полі за 
честь міста і за свою честь – це 
факт. І обов’язково дякували нам 
за підтримку. 

За футбол мене... вигнали з 
піонерів. Якось матч із севасто-
польською «Чайкою» проходив 
чомусь ледь не вдень. То я на-
мовив два класи знятися з уроків 
і піти на футбол. Коли прийшов 
покараний додому, батько, при-
хильник Руху, мене... похвалив.

«Биток» на «Авангарді» був 
майже завжди в ті успішні для 
команди 1980-ті. Особливо при-
гадується матч Кубка СРСР про-
ти вищолігового московського 
ЦСКА. Присягаюся, прийшло 
25 тисяч людей! Ну й після пере-
моги у другій лізі на всі матчі пе-
рехідної зони багато народу при-
ходило, наприклад, на гру проти 
«Текстильника». 

Знали й любили усіх футболіс-
тів, але найбільше – Федецького, 
Польного, Антонюка, Бурча. На-
шому воротарю часто кричали із 
сектора: «Міша, гол буде?!». Бурч, 
не повертаючи голови, хитав ру-
кою, заспокоюючи, мовляв, зараз 
мої заб’ють. І забивали регулярно!

УПЛ Кривоносов побачив у діях «дяді Толі» 
симуляцію й показав другу жовту...

У не вельми хорошому настрої, а ще – 

19-й тур «Зоря» – «Динамо» – 1:2, 
«Олімпік» – «Сталь» – 0:0, 
«Олександрія» – «Волинь» – 6:0, 
«Зірка» – «Дніпро» – 1:1, 
«Чорноморець» – «Карпати» – 1:0, 
«Шахтар» – «Ворскла» – 2:1.

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.

без дискваліфікованих Кварцяного, Діденка, 
травмованого Герасимюка «Волинь» готува-
тиметься до першого домашнього матчу про-
ти «Шахтаря». Донеччани після вильоту з Ліги 
Європи від «Сельти» не без проблем розібра-
лися з «Ворсклою» 2:1.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 19 17 2 0 43 - 12 53

2 Динамо 19 12 4 3 40 - 20 40

3 Зоря 19 10 4 5 30 - 18 34

4 Олександрія 19 9 5 5 36 - 23 32

5 Олімпік 18 8 5 5 24 - 26 29

6 Чорноморець 19 7 5 7 15 - 19 26

7 Ворскла 19 6 5 8 21 - 23 23

8 Зірка 19 5 4 10 18 - 30 19

9 Сталь 19 3 6 10 12 - 24 15

10 ВОЛИНЬ 19 2 4 13 12 - 36 10

11 Дніпро 19 4 7 8 20 - 29 7

12 Карпати 18 2 5 11 18 - 29 5
* З ФК «Дніпро» знято 12 очок, а з ФК «Карпати» – 6 очок.

calcio.it

Старт року був для 
«хрестоносців» провальним

Ф
К «О

лександрія»
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Іноді доводиться обійти цілий світ, щоб дізнатися, що скарб був закопаний 
біля порога власного дому. Пауло Коельо 
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Розмовляють два студенти після екза-
мену: 

– Саню, ти щось написав? 
– Ні, порожній аркуш здав. 
– Але ж ти й дурень! 
– Це чого ж? 
– Я теж здав чистий, тепер подумають, 

що ми один в одного списували.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я не можу це приховувати. Я хочу тебе 
всім тілом, серцем і всією душею. Іди до 
мене, моя кохана тарілко червоного бор-
щу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти спиш?
– Ні.
– А чому очі заплющив?
– Зір економлю...

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

У мене є прес, але він працює під при-
криттям.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фраза «Коханий, подай, будь ласка, 
кольорові невидимки» вбила чоловічу ло-
гіку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому асфальт такий тонкий? 
– Щоб рідну землю було видно!

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

– Я вирішив дівчині романтику влашту-
вати. Наповнив ванну шампанським, на 
три хвилини відвернувся – половини не-
має, вона в дрова!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Посперечалися ведмідь і заєць, хто 
кому більше зубів виб’є. Замахується за-
єць – чотири зуби у ведмедя випало. Б’є 
ведмідь – вибиває зайцю тільки два.

– А це як? – шокований ведмідь.
– А більсе нема.

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

– Любий, дай мені грошей на пілінг!
– А що це?
– Це коли стару шкіру знімаєш, а нова – 

гладка й красива!
– А я думав, що ви, змії, безплатно ли-

няєте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зараз діти в 11 років шукають собі дру-
гу половинку і п’ють пиво, а я в такому віці 
жував «Хуббу бубу» і клеїв подорожник на 
розбиті коліна.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П’ятирічна дівчинка батькові:
– Татку, дай мені 100 гривень, і я тобі 

скажу, хто вночі з мамою спить, коли тебе 
немає...

– Ось, бери... Скажи, ХТО?!
– Я!!!

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

– Любий, ти де був? 
– Бігав! 
– А чому футболка суха, а труси мокрі? 
– Не добіг.

Жартівливий гороскоп на 2 – 8 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіст
За наявності внутрішньої 
чесності тиждень допоможе 
відшукати правду, позбутися 
всього, що вам непритаманне. 

Ефективними будуть спогади, опрацювання 
комплексів і страхів. Цілком можливо, що 
отримаєте трансферну звістку. 

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Зорепад усіх надій і сподівань 
відіб’ється на емоційному 
стані й загальній атмосфері 
тижня. Не дозвольте 

нерішучості побороти вас – гайда з друзями 
на природу, нехай і виснажену зимою. 
Писатимете скарги аж до сьомого поту. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Василь Нагорний 
26 травня 1974 р.
Правозахисник
Буття стане більш емоційним, 
можливі проблеми з 
конкретикою, чесністю, 
ясністю. Збільшиться інтерес 

до загадок, двозначних заяв, імовірний 
розбрід у думках і відчуттях. Сформується 
потреба в зміні інтересів або стилю 
спілкування.

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Депутат Луцькради
Якщо чогось і вдасться 
досягти, то ціною величезних 
зусиль. Цього тижня 
відчуєте торжество розумної 

достатності. Поведінка вирізнятиметься 
зваженістю та об’єктивністю. Будьте пильні: 
вас атакуватимуть приховано, із засідки.

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник обласного 
управління Державної 
казначейської служби
Розумове затьмарення за 
участю Меркурія і Нептуна 

створює передумови для плутанини в думках 
та почуттях. Запекла віра в ілюзії і потурання 
уподобанням поглиблять хаос і забезпечать 
повторення помилок у майбутньому. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»
Доречні приватні форми 
спілкування, краще 
скасувати нараду, виступ. Не 

варто затверджувати плани, оформляти 
документи, укладати договори, давати хід 
ініціативам. Від проблем не втекти, тому... 
намотуйте кола на самоті. 

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна  
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»

Не здивуєтеся 
інтелектуальному осяянню, 
яке підкаже вихід зі скрутного 
становища. Правильне слово, 

сказане в потрібний момент і в потрібній 
обстановці, зігріє громаду. Відчуєте подих 
слави. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Візьметеся за наведення 
ладу та зміну інтер’єру – 
перекладете папери з одного 

краю стола на інший. Нові речі принесуть 
позитивну енергетику в робочу обстановку. 
Тому можливі придбання канцелярії та 
кавового сервізу.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова 
Каменя-Каширського
Зорі радять провести тиждень 
у повному спокої і відкласти 
всі клопоти. Вимкніть телефон 

і пограйте у футбол. Ваше місто потребує 
моральної підтримки, погомоніть із ним 
відверто. Ймовірні неждані гості, вивезіть 
сміття з-під парканів. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Зорі натякають на те, що час 
адаптуватися, перебудуватися, 
або ж підсумувати прожите. 
У суперечливих ситуаціях 

беріться або за чарку, або за дружнє плече. 
Оптимальне рішення тижня – веселий 
компроміс.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
У цей час Марс близько 
до Сатурна, і це один з 
найжорсткіших планетних 

«батлів». У повсякденному сенсі це 
означає, що будь-які дії наштовхнуться на 
перешкоди. Що більше ви опонуватимете, 
то більше вас вимащуватимуть брудом. 

Риби (20.02 – 20.03)
Микола Пархомук 
11 березня 1959 р.
Голова Любомльської 
райдержадміністрації
Тиждень принесе багато гарних 
новин. Не варто допускати 
спілкування з людьми, які 

мислять негативно. Вдайтеся до психологічних 
практик, щоб залишитися у спокійному стані. 
Найкраще  поїхати на кордон і поспілкуватися 
з духовними гуру контрабанди. 
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(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
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(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)
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ГОРОСКОП 2 – 8 березня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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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, гідро-
підсилювач, 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. Можлива оплата частинами. 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

 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.

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, 
жалюзі, рулонні штори, захисні ролети, москітні 
сітки. Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. Тел.: 
095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Куплю автомобілі вітчизняного та 
іноземного виробництва (будь-які, 
не розмитнені). Тел.: 066-770-92-43, 
050-242-02-44.

 Куплю 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. 

 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 

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  

Польщі. Робота з червня. Збір полуниці. 
Оплата 1-1,5 злотих за кг. Звертатися за тел. 
097-908-64-46 (Вікторія).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
бронювання готелю та інше). Звертайтеся: 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-
72, 093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 
096-598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 
(Іванна).

 Втрачений військовий квиток, виданий 
на ім’я Денисюка Віктора Георгійовича 
військоматом міста Дніпропетровська у 
1981 році, вважати недійсним.
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Люди просять інших розповісти про вихідні лише для того, щоб поділитися з кимось тим, 
що сталося з ними... Чак Паланік
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погляд у минуле

«МОНОПОЛІЯ» – НАЙПОПУЛЯРНІША ГРА У СВІТІ 2 березня – Федір, Порфирій, 
Роман, Марія, Микола

3 березня – Кузьма, Віктор, Лев, 
Василь

4 березня – Архип, Макар, 
Богдан, Максим, Микита, Євген

5 березня – Тимофій, Георгій, 
Євстафій, Самсон, Сергій, Давид, 
Корнилій, Денис, Гнат, Леонтій

6 березня – Остап, Юрій, Тимофій, 
Іван, Костянтин, Ольга, 
Олександр, Георгій, Захар

7 березня – 
Петро, Панас, 
Пилип, Федір, Ірина, 
Варвара, Андрій, 
Володимир, Йосип, 
Леонід, Михайло

8 березня – Іван, 
Дем’ян, Олександр, 
Микола, Клим, Лазар, 
Мойсей, Олексій

2 березня – Федір, Порфирій, 
Роман Марія Микола

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 31 000 прим. Замовлення: 24096.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 8 березня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера –  сковорідка з 
антипригарним покриттям.
«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 __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. … Кb3+ 
2. Крb1 Фc1+ 
3. Т:c1 Кcd2#

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

Спробуйте 
порахувати 
кількість 
цукерок на 
малюнку.

Розфарбуйте Кар 
Карича у кольори, 
які показано на зразку.

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.
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7 березня 1933 року в 
американському місті Атлантик-

Сіті Чарльз Дарроу запатентував 
популярну й нині гру «Монополія». 
Чарльз побачив, як його сусіди 
грають у гру, мета якої – заробляти 
гроші продажем будинків та готелів. 
Учасники робили ходи по черзі та 
кидали гральні кістки. Найголовніше 
у грі – довести до банкрутства усіх 
інших гравців.

Відколи Чарльз Дарроу запатентував «Моно-
полію», близько 750 мільйонів людей зіграли в 
неї, що зробило її найпопулярнішою комерцій-
ною настільною грою у світі. 

У 2008 році компанія Hasbro Inc., якій належать 
права на «Монополію», та кіностудія Universal 
Pictures підписали угоду щодо створення худож-
ньої кінострічки за мотивами популярної гри. Ре-
жисером картини було обрано Рідлі Скотта. Од-
нак кіностудія відмовилася фінансувати стрічку, 
тому її і досі не зняли.

Допоможіть гному знайти 
дорогу до подарунка.
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Відколи «Монополію» запатентували, в неї зіграло близько 750 мільйонів людей 
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наші люди всюди ВСЕСВІТНЬО ВІДОМІ 
АКТОРИ З УКРАЇНИ

Науковці назвали нову малу 
планету Сонячної системи 

Бернардбоуеном. Нaзву 
було oбрaно Мiжнaрoдним 
центрoм рaдioacтрoнoмiчних 
дocлiджень, зacнoвникoм 
якoгo був acтрoфiзик Бернaрд 
Бoуен, повідомляє EurekAlert.

Плaнетa рoзтaшoвуєтьcя в пoяci 
acтерoїдiв мiж Мaрcoм i Юпiтерoм. 
Аби зрoбити коло нaвкoлo Coнця, 
їй пoтрiбнo 3,26 земнoгo рoку. 
Небеcне тiлo вiдкрили ще 28 жoвтня 
1991 рoку, донині воно булo вiдoме 
як (6196) 1991 UO4.

Раніше вчені вважали малі пла-
нети астероїдами, проте у 2006 році 
термін «планета» уточнили. Таким 
чином до категорії малих планет 
зарахували також Цереру, Еріду і 
Плутон. 

Крім цього, вчені виявили ще 
сім планет, три з яких можуть бути 
придатні для життя, адже там є 
вода. Вони перебувають на відстані 
40 світлових років від Землі.

До слова, нещодавно група вче-
них також провела дослідження, 

яке засвідчило, що Нова Зеландія 
і Нова Каледонія – це частина сьо-
мого континенту, який умовно на-
зивається Зеландія, а не звичайна 
група островів. Такого висновку 
дійшла група австралійських та но-
возеландських геологів, яка опуб-
лікувала звіт на сайті Геологічного 
товариства Америки.

Зеландія має площу близько 
4,9 мільйона кілометрів. Континент 
більший за територію Індії та був 
частиною суперконтиненту Гондва-
ни. Нині 94% Зеландії перебуває під 
водою. Це є результатом витончен-
ня земної кори під час попередньо-
го суперконтинентального розпаду 
і подальшої ізостатичної рівноваги.

ЩЕ ОДНА ПЛАНЕТА, 
ЩЕ ОДИН КОНТИНЕНТ

голлівудські матусі

ЗІРКИ, ЯКІ ПІЗНО НАРОДИЛИ 

Ці зірки могли б 
створити потужну 
акторську школу, 

якби повернулися в країну 
предків. А поки що вони 
прославляють Україну 
з-за кордону, підтримують 
діаспору та засуджують дії 
агресора Путіна. 

МІЛА КУНІС
Зірка фільмів «Чорний ле-

бідь» та «Макс Пейн» народи-
лася у Чернівцях і жила там до 
1991 року. Потім сім’я Міли переї-
хала у США в пошуках кращого май-
бутнього. Мама акторки працювала 
в Україні учителем фізики. Батько 
був інженером-механіком на заводі 
«Легмаш», а після переїзду в Лос-
Анджелес працював таксистом. Час 
переїзду Куніс згадує з жахом: «Що-
дня плакала, не розуміла людей, 
культуру, моя англійська була дале-
кою від досконалості».

Нині знаменитість успішно зні-
мається у фільмах та виховує двох 
дітей з голлівудським актором 
Ештоном Катчером.

БЕРТА ВАСКЕС
Берта народилася у Києві. Її 

мама – українка, батько – ефіоп. 
Мама з дівчинкою переїхали жити 
до Іспанії, коли малій було три роки. 
Акторка стала відомою завдяки 
фільму «Пальми в снігу». Васкес зні-
малася у серіалі Vis a vis і в коротко-
метражці L’Agent, режисером якої 
виступила Пенелопа Крус.

МІЛА ЙОВОВИЧ
Актриса, яка зіграла Лілу Далас у 

«П’ятому елементі» й стала відомою 
на увесь світ, народилася в Києві у 
1975 році в родині лікаря Богдана 
Йововича з Чорногорії та радян-
ської актриси Галини Логінової. 
Коли Мілі було п’ять років, її сім’я 
переїхала до Лондона, а звідти – до 

у Вермонті, а в 1997 році перебра-
лась до Нью-Йорка.

Євген зіграв роль одесита у 
фільмі «Все освітлено». За сюжетом, 
він допомагає єврею Джонатану 
Фоєру (Елайджа Вуд) знайти жінку, 
яка врятувала його дідуся від фа-
шистів. Також Євген знявся у стрічці 
«Бруд та мудрість», режисером якої 
стала подруга музиканта – співачка 
Мадонна.

ВІРА ФАРМІГА
Номінантка на «Оскар» Віра 

Фарміга, що прославилася завдяки 
стрічкам «Мені б у небо» та «Хлоп-
чик у смугастій піжамі», виросла 
в родині українських емігрантів. 
Майбутню актрису виховували в 
національних традиціях: удома го-
ворили українською, дівчина ходи-
ла в українську школу.

Фарміга пишається своїм укра-
їнським походженням, стежить за 
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США. Уже в 11 років Міла з’явилася 
на обкладинці італійського журна-
лу Lei, а через два роки вона дебю-
тувала як кіноакторка.

Голлівудська зірка час до часу 
відвідує батьківщину. Під час Рево-
люції Гідності вона підтримала укра-
їнців і закликала своїх прихильни-
ків жертвувати гроші на допомогу 
постраждалим на Майдані. Акторка 
заявляє: «Я – українська дівчина, 
тому вмію багато працювати».

ЄВГЕН ГУДЗЬ
Гудзь відомий перш за все як лі-

дер музичного гурту Gogol Bordello, 
але в кіно Євген грає не менш май-
стерно. Народився 6 вересня 1972 
року в Боярці. Навчався в київській 
школі. Після аварії на ЧАЕС був ра-
зом із сім’єю евакуйований на захід 
України. Його сім’я емігрувала до 
США у 1989 році, де осіла спочатку 

gam
er.ru

подіями в країні та пише у 
своєму твіттері «Ще не вмер-
ла Україна». Вона не просто 
номінально належить до 
діаспори, а ментально ро-
зуміє проблеми України. 
Актриса не раз крити-
кувала дії Володимира 
Путіна. Наприклад, в од-
ному з інтерв’ю Віра ска-
зала українською: «Не до-
торкайся до лайна – не буде 
смердіти».

ОЛЬГА КУРИЛЕНКО
Дівчина Агента 007 Ольга Кури-

ленко народилася в Бердянську. Її 
мати має російсько-білоруське по-
ходження, батько – українець. До 
знімань у «Кванті милосердя», «Хіт-
мені» й «Землі забуття» Куриленко 
працювала моделлю. Ольга була 
на обкладинках Marie Claire, Vogue, 
Glamour, ELLE та інших журналів.

Актриса часто приїздить у Бер-
дянськ, де живе її мама. Вона зізна-
ється, що її улюбленими стравами, 
як і раніше, залишаються фарши-
ровані перці, пельмені, сирники, а 
також салат «Олів’є».

ВОЛОДИМИР 
ПАЛАГНЮК (ДЖЕК 
ПЕЛАНС)

Джек Пеланс народився в сім’ї 
емігрантів-українців Івана Палаг-
нюка та Ганни Грам’як. Його тато 
був родом із села Іване-Золоте, що 

на Тернопільщині, мати – зі Льво-
ва. Хлопець до початку акторської 

кар’єри працював на шахті 
та був професійним боксе-
ром. Ветеран Другої світової 
війни. Закінчив Стенфорд-
ський університет, був ре-
портером, охоронцем та 

фотомоделлю.
Коли почав працюва-
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ти на Бродвеї, змінив ім’я на Уолтер 
Джек Пеланс. Більшість кіногероїв, 
яких він зіграв, були громилами-
злочинцями, проте «Оскара» Палаг-
нюк отримав за комедійну роль у 
фільмі «Міські піжони». Завжди під-
креслював своє походження та мрі-
яв зіграти Тараса Бульбу й Мазепу. 
У 2004 році відмовився від звання 
народного артиста Росії. «Я – укра-
їнець, а не росіянин», – сказав Пе-
ланс.

ДАСТІН ХОФФМАН
Батьки актора емігрували до 

США з Києва після того, як у них 
перед очима розстріляли бабусю 
й діда. Про своє українське похо-
дження Хоффман довідався тільки 
в 78 років у програмі «Розшукуючи 
ваше коріння». Тоді актор дізнався, 
що його предки – вихідці з Білої 
Церкви. Він почав активно цікави-
тися життям українських емігрантів 
у США.

Дастін Хоффман знявся у таких 
фільмах, як «Випускник», «Крамер 
проти Крамера», «Парфумер: істо-
рія одного вбивці» та інших.

Народити після 40 
років – один із трендів 

серед жінок у всьому 
світі. Однак і потенційних 
матусь, і медиків турбує 
одне: чи безпечно 
народжувати в такому віці? 
Одні вважають, що пізня 
вагітність омолоджує та 
покращує здоров’я жінки. 
Інші впевнені, що пологи 
після 40 років – це стрес 
для організму породіллі 
та підвищений ризик 
розвитку патологій у дитини, 
розповіли у «Сніданку з 1+1».

Гінекологи стверджують, що 
з 35 років у жінок знижується 
репродуктивна функція, зменшу-
ється кількість яйцеклітин. Однак 
важливим фактором є генетика. 
Також під час вагітності після 40 
років збільшується ризик викид-
нів та ймовірність народити не-
доношену дитину. Проте медики 
наголошують, що за допомогою 
сучасних технологій можна вбе-
регтися від загроз.

Поки в Україні тему вагітності 

після 40 років вважають пікант-
ною, в Америці та у Європі жінки 
все частіше наважуються ставати 
мамами у зрілому віці.

Наприклад, відома акторка 
Сальма Хайєк народила в 41 рік. 
Під час вагітності зірка набрала 
понад 20 кг, але після народження 
донечки змогла швидко поверну-
ти привабливі форми.

У 39 років народила первіст-
ка італійська акторка та модель 
Моніка Беллуччі. А через шість 
років зірка вдруге стала матір’ю. 
Моніка не приховувала вагітність 
і навіть на пізніх термінах активно знімалась у фотосесіях для модних 

глянців.
У 41 рік відчула усі материнські 

клопоти кіноакторка Холлі Беррі. 
Відома жінка-кішка народила дів-
чинку, а вже у 47 років завагітніла 
вдруге.

Майже у 45 років стала ма-
мою і зірка серіалу «Відчайдушні 
домогосподарки» Марсія Кросс. 
Після тривалого лікування від не-
пліддя жінка вдалася до штучного 
запліднення й подарувала життя 
донечкам-близнючкам.

Міла Куніс

Ольга Куриленко
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Холлі Беррі стала мамою у 41 рік

Моніка Беллуччі має двох діток, 
яких народила після 39 років
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