
ПОГРОЗИ, ТИСК, 
МАНІПУЛЯЦІЯ: БУДНІ 
БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ

Доки чинний секретар Луцькради 
Юлія Вусенко не хоче позбуватися 

посади, тиск на незгодних із цим 
депутатів посилюється, а в хід ідуть 

найрізноманітніші методи: від 
спекуляції іменем покійного 
міського голови Миколи Романюка 

до неприхованого 
втручання голови 
облдержадміністрації 
Володимира 
Гунчика в діяльність 
органу місцевого 
самоврядування. 
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ДОБРОВІЛЬНО ПРОБІГЛИ-ПРОЙШЛИ-
ПРОЛІЗЛИ... ПОНАД 100 КМ! 

Кілометри волинськими 
лісами, лід під ногами 

змінювало болото, 
незайманим снігам 
поступався асфальт, 
легені переповнювалися 
свіжим повітрям, у голові 
блукали лише чисті 
помисли, а ноги гули, 
наче свинцем налиті. 
Такі емоції та відчуття 
пронизували учасників 
туристичного змагання 
«Стежками Героїв 
«Доброволець». 

МІСЬКА ВЛАДА РОКАМИ 
ІГНОРУЄ АВАРІЙНУ 
ШКОЛУ В ЛУЦЬКУ
ПІД ЗАГРОЗОЮ – ЖИТТЯ ДІТЕЙ

Сільська хата – перше, з чим 
асоціюється школа №13 міста 

Луцька. Це єдиний навчальний заклад 
обласного центру, розташований 
в одноповерховому дерев’яному 
приміщенні. 

на межі

«ВЛЕТІТИ» В ЯМУ Й 
ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ: 
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Із настанням 
весни нерви 

водіїв проходять 
випробовування на 
міцність: зі снігом 
сходить дорожнє 
покриття, шляхи 
всівають численні 
ями. Добре, 
якщо водій їде звичними дорогами та 
встигає маневрувати між «кратерами». 
Утім в дощову погоду чи у темряві, в 
незнайомому місці помітити вибоїну не 
завжди вдається. 

наші гроші

 читайте на стор. 17

ЧЕРЕЗ НЕВЧАСНО 
ПРОВЕДЕНІ ТЕНДЕРИ 
ДІТИ ЛИШИЛИСЯ БЕЗ 
ХАРЧУВАННЯ

 читайте на стор. 18

З ПОЛЬЩІ В ЕКВАДОР – 
ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

Українка Богдана 
Коломієць та 
еквадорець Ґерардо 

Аріас познайомилися в 
інтернеті. Закохані бачилися 
всього один раз. А потім 

дівчина ризикнула й переїхала 
до коханого в Еквадор. 
Богдана каже, що жодного 
разу не пошкодувала про 
своє рішення. Нині вони з 
чоловіком живуть у Луцьку. 

Пара започаткувала тут свою 
справу й поки не збирається 
повертатися до Латинської 
Америки. 
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Дикун пошкодив 26 
надмогильних плит та 9 хрестів 

ЄВРОПА ХОЧЕ ВІДНОВИТИ 
ВІЗИ ДЛЯ США 
Європарламент ухвалив резолюцію, в 
якій рекомендує Єврокомісії тимчасово 
відновити візовий режим зі США. У пові-
домленні йдеться, що на такий крок ЄС 
змушений піти у зв’язку з небажанням 
США надати право безвізового в’їзду 
для громадян п’яти країн ЄС. Нині гро-
мадяни Кіпру, Болгарії, Хорватії, Польщі 
та Румунії зобов’язані отримати візу пе-
ред відвідуванням США.

ВИБОРИ В РОСІЇ ХОЧУТЬ 
ЗРОБИТИ У ДЕНЬ АНЕКСІЇ 
КРИМУ 
Президентські вибори в Росії 2018 року 
можуть відбутися 18 березня – саме 
цього дня Кремль «офіційно» анексував 
Крим. З такою пропозицією звернулися 
до Держдуми члени Ради Федерації Ан-
дрій Клішас та Анатолій Широков, пише 
РБК. Відповідно до  законодавства, ви-
бори президента Росії мають відбутися 
11 березня 2018 року. 

ПОРТУГАЛІЯ ВИЗНАЛА 
ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 
ГЕНОЦИДОМ
Парламент Португалії підтримав резо-
люцію про визнання Голодомору в Укра-
їні геноцидом. У документі йдеться, що 
винищення відбулося з боку «тоталітар-
ного комуністичного режиму Сталіна».

ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ ГОНКИ 
У ФРАНЦІЇ – ЯЄЧНИЙ 
НАПАД 
Невідомий жбурнув яйце в кандидата у 
президенти Франції Еммануеля Макро-
на, влучивши політикові в чоло. За дани-
ми місцевих ЗМІ, Макрон уже наражався 
на подібні «атаки».

ПОНАД СТО ОСІБ 
ЗАГИНУЛИ ВІД ГОЛОДУ
У Сомалі від голоду за дві доби загинуло 
понад 110 осіб. Причиною стала трива-
ла посуха в країні. У 2011 році тут через 
нестачу їжі загинуло 260 тисяч людей. 

КАНДИДАТКА ЛЕ ПЕН НЕ 
ВВАЖАЄ ПУТІНА ВБИВЦЕЮ 
Лідер ультраправих та кандидатка в пре-
зиденти Франції Марін Ле Пен днями за-
явила, що президент РФ Володимир Пу-
тін не зробив нічого, щоб називати його 
вбивцею. До слова, Європарламент не-
щодавно проголосував за те, щоб позба-
вити її депутатської недоторканості через 
повідомлення в інтернеті з фото, на яких 
ІДІЛ страчує людей. 

БРИТАНІЯ МОЖЕ 
УНИКНУТИ «АЛІМЕНТІВ» 
ВІД «БРЕКСІТ» 
Британія не буде юридично зобов’язана 
сплатити в бюджет ЄС 60 млрд євро, 
якщо не буде досягнуто угоди щодо 
умов виходу країни з блоку. Такого ви-
сновку дійшли аналітики Палати Лордів, 
повідомляє The Independent. Кажуть, що 
цифри у так званому «рахунку за роз-
лучення» значною мірою спекулятивні, 
і кожний елемент може бути об’єктом 
різних інтерпретацій.

120 ГОСТЕЙ УТЕКЛИ 
З РЕСТОРАНУ, НЕ 
СПЛАТИВШИ ЗА РАХУНКОМ 
Понад 120 громадян Румунії, які свят-
кували хрестини у ресторані в Іспанії, 
втекли, не сплативши за рахунком 2000 
євро, пише Daily Mail. Власник ресто-
рану підкреслив, що у такій ситуації він 
опинився вперше за тридцять років ді-
яльності закладу. 

ВІДТЕПЕР І У ФІНЛЯНДІЇ 
МОЖЕ БУТИ ВЕСІЛЛЯ 
БЕЗ НАРЕЧЕНОЇ 
У Фінляндії дозволили одружуватися 
одностатевим парам, повідомляє YLE. 
До переліку таких країн ще належать 
Аргентина, Бельгія, Канада, Ісландія, 
Нідерланди, Норвегія, Португалія, ПАР, 
Іспанія, Швеція, Франція, Мексика, Спо-
лучені Штати Америки, Нова Зеландія, 
Данія, Бразилія, Уругвай, Люксембург, 
Фінляндія, Словенія, Ірландія. 

світова хроніка cлово – не горобець БІЙЦІ ОБУРЕНІ «ЛЯПАННЯМ» 
НАРДЕПА ЛАПІНА

ото пригода ЗАТРИМАВ ВАНДАЛА НА МОГИЛКАХ

трагедія 

ПОДВІЙНЕ ВБИВСТВО: 
ЗАРІЗАЛИ ВНУЧКУ 
Й ДІДА 

Волинь, Запоріжжя 

Колишні бійці та 
ветерани АТО 
заперечили 

закидам нардепа від 
Луцька Ігоря Лапіна, 
який в ефірі телеканалу 
NewsOne заявив, що 
військові на редутах 
за гроші пропускають 
контрабанду в окремі 
райони Донецької та 
Луганської областей. 

Ветерани добровольчих ба-
тальйонів, які зараз стоять на ре-
дуті «Запоріжжя» в Бахмуті, різко 
засудили заяву Ігоря Лапіна, який 
є колишнім бійцем батальйону 
«Айдар» та побратимом тих лю-
дей, проти яких виступив.

«Ми без політичних ідей сюди 
прийшли. Вважаємо, що блока-
да ОРДЛО – правильна. Вже три 
роки триває війна, і з кожним 
роком торгівля з ОРДЛО набирає 
все більших масштабів. Просто 
так вона не закінчиться. А щодо 

проплачених чи не проплачених 
пропусків, то це не відповідає 
дійсності. Треба запитати, скільки 
платять тим, хто нас паскудить», – 
йдеться у відповіді.

На цьому ж блокпосту є і два 
представники Волині.

«Я прошу вибачення у побра-

тимів за таке образливе звернен-
ня мого земляка (Ігоря Лапіна, – 
ВН). Здивований, що ця людина 
може говорити так про побрати-
мів, які воювали з ним на одному 
боці проти спільного ворога. Як 
можна було взагалі сказати, що 
ми отримуємо гроші за те, щоб 

робити будь-що невигідне Украї-
ні? Ми патріоти, ми добровольці, 
ми воювали не за гроші. Тепер за 
гроші поїзди зупиняємо? Це про-
сто ляпання, образливе ляпання 
для всіх військових, учасників 
АТО», – каже військовослужбо-
вець Артур з Волині.

Ветеран АТО, учасник бло-
кади ОРДЛО, волинянин Богдан 
Пташник, який також нині пере-
буває на редуті «Запоріжжя», під-
тримав бійця Артура.

«Ти (Лапін, – ВН) обіцяв при-
їхати, приїжджай – поговоримо. 
Волинь цю блокаду підтримує 
повністю. Її в нас на Волині не під-
тримують, як виявляється, Лапін і 
БПП. Отой, хто починає заводити 
мову про якісь там гроші, що їх 
отримують тут хлопці, про якісь 
там чорні схеми, то перша ознака 
«порохобота», такого, якому ви-
гідна ця торгівля з ОРДЛО», – до-
дав Пташник.

nfront.org.ua

Ковельський район 

Понад 25 надгробних пам’ятників 
на кладовищах у Ковельському 
районі пошкодив молотком чоловік, 
повідомили у прес-службі волинської 
поліції.

1 березня до Ковельського відділу по-
ліції надійшло повідомлення від 53-річної 
жительки села Старі Кошари про те, що на 
місцевому кладовищі пошкоджено надмо-
гильні пам’ятники.

Особу зловмисника встановили. Ним 
виявився 51-річний житель цього ж райо-
ну. Загалом він пошкодив 26 надмогиль-
них мармурових пам’ятників та чотири 
дерев’яні хрести. Опісля поїхав на підводі 
до сусіднього села Тупали Турійського ра-
йону, де понівечив ще п’ять нагробних хрес-
тів. Саме на цьому кладовищі миляновичів-
ський сільський голова Василь Николайчук, 
односельчани, серед яких був працівник 
МНС, його і затримали. Зі слів сільського 

голови, його попередили телефоном про 
те, що вандал наближається до цвинтаря в 
Тупалах. Зловмисника застали на гарячому: 
чоловік міцної статури розбивав молотком 
надгробок. Побачивши людей, зловмисник 
скочив на підводу, намагаючись утекти. 
Однак сільський голова наздогнав його, 
зв’язав та викликав поліцію.

«Ледь повалив його, чоловік виявився 
міцним – високий, масивний», – пригадує 
Василь Николайчук. 

Згодом на місце події приїхали ковель-
ські та турійські правоохоронці, а також дру-
жина і син затриманого. Родичі були вдячні, 
що йому не дали наробити ще більшої біди, 
адже чоловік має психічні розлади.

Відомості за цим фактом внесли до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за ч.1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримі-
нального кодексу України. Санкція статті, 
окрім штрафу, передбачає, зокрема, до 
трьох років позбавлення волі.

транспорт 

НОВИЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПРИМІСЬКОГО СЕЛА
Луцький район, Луцьк 

На прохання пасажирів та через низьку 
наповненість з 2 березня маршрут 
№ 233 «Луцьк – Липини» змінив схему 
руху. Тепер автобус курсує вулицями 
та проспектами: Теремнівською, 
Рівненською, Відродження, Ветеранів, 
Перемоги, Яровицею, Набережною, 
Шевченка, Львівською, Бенделіані. 

Він частково повторює схему скасованого 
32-го маршруту.

Заїзд до районної лікарні здійснюється 
лише під час прямування з міста в Липини. На 
маршруті – 6 машин з інтервалом у 20 хв. Змі-
ни маршруту дозволять пасажирам, які про-
живають у селі Липини та мікрорайоні Терем-
но, швидко дістатися до Завокзалього ринку, 
гіпермаркетів «Там Там» та «Нова лінія».

не затягуйте 

ПЕРШАЧКІВ УЖЕ 
ЗАПРОШУЮТЬ НА МЕДОГЛЯД

Луцьк 

Щоб не стояти у липні-серпні в чергах 
у поліклініках, батькам шестирічних 
дітей пропонують уже з початку року 
проходити медичні огляди, повідомив 
заступник луцького міського голови 
Андрій Киця під час телепрограми 
«Відкрите місто» на телеканалі «Нова 
Волинь».

«Передовсім тут спрацьовує людський 
фактор – що ближче до школи, то частіше 
батьки згадують, що треба пройти медогляд. 
Але це можна зробити протягом року. Тож із 
2 березня можна починати проходити мед-
огляд, і липень-серпень будуть розвантажені, 
а батькам буде і спокійніше, і комфортніше», – 
пояснив він.

Додамо: батьки, чиї діти цьогоріч ідуть у 
перший клас або ж розпочнуть навчання в 
дитсадках, мусять заповнити картки про про-
ходження медогляду. Для багатьох лучан та-
кий процес став тестом на витривалість. Адже 

треба пройти кілька кабінетів вузькопрофіль-
них спеціалістів, а приймають вони за різним 
графіком, у різний час, також треба здати за-
гальні аналізи, отримати висновок педіатра. 
Наприклад, торік тільки майбутніх першачків 
у Луцьку було майже 2,5 тисячі.

lvivpost.ne

Рожищенський 
район 

3 лютого в 
селі Рудка 
Козинська 
Рожищенсь-
кого району 
у власному 
будинку 
зі слідами 
насильницької 
смерті знайшли мертвими 66-
річного місцевого жителя та його 
21-річну внучку. Поліцейські почали 
розслідувати умисне вбивство. 
На тілах загиблих правоохоронці 
виявили колото-різані рани. Тіла 
нещасних знайшла сусідка. 

Правоохоронці звернулися з про-
ханням до водіїв, які 3 березня 2017 
року із 12:00 до 16:00 їхали на авто із 
ввімкненими відеореєстраторами ав-
тодорогою сполученням Луцьк-Ковель 
поблизу села Рудка Козинська Рожи-
щенського району, посприяти розкрит-
тю злочину. Інформацію можна надати 
в будь-який відділ поліції або за теле-
фоном «102».

Окрім цього, складено фоторобот 
підозрюваного. Це чоловік, якому 30-
32 роки, на зріст 1,80 м, широкоплечий, 
худорлявої статури, інформує «Кордон». 
Був одягнений у спортивні штани та 
гольф чорного кольору, шкіряну куртку 
такого ж тону, взутий у босоніжки на лип-
ких стрічках, шапка – в’язана, темна.

Фоторобот 
підозрюваного

kordon.in.ua 

Ігор Лапін

У поліклініках уже 
чекають шестирічок
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39 ЖИТІВ ЗАБРАЛА ВІЙНА 
У ЛЮТОМУ 
За лютий на російсько-українській вій-
ні загинуло 39 бійців. Наймолодшому 
воїну було 19 років, найстаршому – 51, 
інформує «Главком». 

УРЯД ЗАТВЕРДИВ 
ТОРГІВЛЮ З ОРДЛО 
Суб’єкти господарювання не можуть 
ввозити чи вивозити з зони кризової 
ситуації товари. Однак уряд зробив ви-
няток для гуманітарних вантажів, які до-
правляють продукти й медикаменти, та 
затвердженої кількості товарів металур-
гійної, гірничозбагачувальної, вуглеви-
добувної та енергогенеруючої галузей, 
повідомляє «Преса України». Але при 
цьому залишається торгівля за форму-
лою «Роттердам+», тобто додаткових 
витрат за буцімто транспортування з 
Нідерландів. 

У ЛЬВОВІ ЗНОВУ 
СМІТТЄВА КРИЗА  
Більш ніж тисячу тонн сміття на понад 
250 майданчиках накопичено у Львові. 
Мер міста Андрій Садовий не в змозі упо-
ратися з ситуацією і просить допомоги в 
обласної влади. Львів, окрім області, не 
може відправляти відходи в інші регіони, 
автівки арештовують. Так, 2 березня вісім 
вантажівок виявили на Полтавщині.  

БІЛЬШ ЯК НА ПІВРОКУ 
ІЗ ДОМУ – РЕЄСТРУЙСЬ 
Відповідно до постанови Кабміну №207, 
яка набула чинності, всі українці, які ви-
їхали з дому більш ніж на півроку (на 
роботу, навчання тощо), мають зареє-
струватися на новому місці. Тих, хто від-
мовиться, каратимуть попередженням 
і штрафами, інформує Державна мігра-
ційна служба. 

ІНІЦІЮЮТЬ УЗАКОНЕННЯ 
ПОДВІЙНОГО 
ГРОМАДЯНСТВА 
Нардеп Андрій Артеменко вніс до Вер-
ховної Ради законопроект, який до-
зволить українцям мати подвійне гро-
мадянство. Сам Артеменко підтвердив 
наявність у нього громадянства Канади 
і заявив, що наразі близько сотні нарде-
пів мають паспорти інших країн, повідо-
мляє «Преса України».

СУД ЗНЯВ АРЕШТ 
ІЗ 312 МЛН ГРН САШІ 
ЯНУКОВИЧА
Суд зняв арешт з 312 млн грн сина Яну-
ковича Олександра, які лежали у «Між-
народному Інвестиційному Банку», що 
належить Петру Порошенку. Кошти на 
рахунку були недоступні трохи більш як 
місяць, інформує «Главком».

У БУДИНКУ ЕКС-
ПОСАДОВЦЯ ЗНАЙШЛИ 
МІЛЬЙОН ЄВРО 
Прокуратура повідомила про підозру 
екс-керівникові Державного управлін-
ня справами Ігорю Тарасюку. У нього 
вдома проведено обшук, під час якого 
виявлено та вилучено документи, 1 млн 
євро, золото. Екс-керівник ДУСу фігурує 
у справі про заволодіння держамай-
ном – комплексом відпочинку «Пуща-
Водиця» урочища Межигір’я.

ЗНЯЛИ САНКЦІЇ ПРОТИ 
ЮРИ ЄНАКІЇВСЬКОГО 
Санкції стосовно Януковича і 14 його 
соратників продовжено до 2018 року. 
Винятком зі списку санкцій став Юрій 
Іванющенко, більш відомий як Юра Єна-
кіївський, повідомляє УНІАН.

ВЕСНА ПРИНЕСЕ ШІСТЬ 
ДОДАТКОВИХ ВИХІДНИХ 
У 2016 році святковими вихідними бу-
дуть 8 Березня – Міжнародний жіночий 
день; 16 і 17 квітня – Великдень; 1 і 2 
травня – День міжнародної солідарнос-
ті трудящих; 8 і 9 травня – День перемо-
ги над нацизмом у Другій світовій війні. 
Один із них потрібно буде відпрацювати 
в суботу, 13 травня.

українська хронікагаманець 

НА НОСІ – ПОДОРОЖЧАННЯ 
ПРОЇЗДУ І ТРОЛЕЙБУСНІ РЕФОРМИ 

Луцьк 

Разовий проїзд у 
тролейбусі Луцька 
вже з квітня може 

збільшитися з двох до 
трьох гривень, йдеться у 
проекті рішення. Водночас 
поки що виконком не 
погодив подорожчання у 
маршрутках до чотирьох 
гривень. 

Питання підняття ціни на 
проїзд не підтримала профільна 
комісія міської ради, та й запуще-
но процес громадських слухань, 
які мають відбутися 10 березня. 
Таке рішення перевізники зустрі-
ли вигуком: «Ходитимете завтра 
пішки!». До слова, вони вже вла-
штовували один мітинг і погро-
жували не вийти на маршрути. 
На думку перевізників, тариф у 
чотири гривні буде нерентабель-
ним, тому що собівартість на де-

яких маршрутах вища, і якщо пи-
тання не розв’язати, маршрутки 
просто зупиняться. А ось за роз-
рахунками відділення Антимо-
нопольного комітету, ціна може 
бути не більшою, аніж чотири 
гривні. Директор департаменту 
економічної політики  Луцькради 

Олександр Озінович переконує, 
що, відповідно до розрахунків, 
собівартість проїзду на марш-
рутах міста коливається від 2,25 
до 4,58 гривні. Середня вартість 
проїзду – 3,87 гривні. 

А в луцьких тролейбусах у 
кінці березня запрацюють ва-

лідатори, що здійснюватимуть 
електронний облік квитків. 

«Кондуктор підходитиме до 
кожного пасажира і даватиме кви-
ток. У кондуктора буде три картки: 
студентська (учнівська), повна, 
пільгова (нульова). Приміром, у 
тролейбус заходить студент, дає 
кондуктору одну гривню. Кондук-
тор прикладає відповідну картку, 
і валідатор видає квиток», – пояс-
нив директор Луцького підпри-
ємства електротранспорту Ігор 
Грицюк. Так буде відома кількість 
пільговиків. Згодом планують, що 
через валідатор оплатити квиток 
можна буде банківською картою. 
До слова, незабаром міська вла-
да хоче зменшити й кількість без-
платних поїздок тролейбусами 
до двох-чотирьох на день. У мерії 
пояснюють: якщо не вдатися до 
цього заходу, в місті повністю зу-
пиниться комунальний електро-
транспорт.

колаж
 ВН

надзвичайна ситуація НЕВІДОМОЮ РЕЧОВИНОЮ 
ОТРУЇЛОСЯ ДВА ДЕСЯТКИ ДІТЕЙ 

тривожні цифри

ЗА ДВА РОКИ – 
ЖОДНОГО 
ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАВОДУ

корупція

СТОДОЛАРОВА «ВДЯЧНІСТЬ» 
ОБЕРНУЛАСЯ КРИМІНАЛОМ 

Володимир-Волинський район 

У школі села Лудин Володимир-
Волинського району 3 березня діти 
отруїлися невідомою речовиною. Учнів, 
які скаржилися на нудоту, біль у шлунку, 
госпіталізували. Загалом із навчального 
закладу евакуювали 108 осіб, із яких 85 – 
діти, а до медичних закладів потрапив 
21 учень віком від 9 до 12 років та 
вчителька. Загрози їхньому життю немає. 
Станом на 6 березня частину хворих 
виписали. 

Рятувальники разом з представниками 
районної влади вирішили зірвати підлогу в 
місці, де було розлито речовину, та перекри-
ти частину школи.

За фактом отруєння невідомою речови-
ною в лудинській школі розпочато досудове 
розслідування за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 

Кримінального кодексу України (неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя та 
здоров’я дітей). 

Створена для розслідування інциденту 
комісія встановила, що отруйну речовину 
було розлито в лаборонтській комп’ютерного 
класу за годину до початку занять у школі. У 
результаті в приміщенні виник стійкий не-
приємний сторонній запах, подібний до за-
паху отрутохімікатів. На момент події в школі 
перебували діти, яких привозять на навчання 
шкільним автобусом із сусіднього села Ам-
буків о 7:30 за годину до початку навчання. 
В осередку події проведено лабораторно-
інструментальні дослідження повітря на вміст 
діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, аміаку, 
формальдегіду, фенолу. Відхилень не виявле-
но. У закладі проведуть пов торну перевірку. 

спритні ділки «ПІЛЬГОВИЙ ПРОПУСК» НА КОРДОНІ 
КОШТУВАВ 300-500 ГРИВЕНЬ Устилуг 

На Волині впіймали на хабарі групу 
громадських активістів, які за пропуск 
автівок до митного пункту біля Устилуга 
вимагали грошову винагороду. 
Спритники оформляли проїзд поза 
чергою за 300-500 гривень з однієї 
машини. Про це повідомили у прес-
службі Служби безпеки України у 
Волинській області. 

За одну зміну (12 годин) здирники могли 
пропускати до 60 транспортних засобів. Пові-

домляється, що одного з ділків правоохорон-
ці затримали на гарячому під час одержання 
чергової частини неправомірної вигоди у 
розмірі 2100 гривень за пропуск поза чергою 
семи автомобілів. Після отримання грошей 
чоловік пропустив автомобілі поза чергою, 
зобов’язавшись вплинути на службових осіб 
Державної прикордонної служби України, 
аби вони пропустили ці авто в зону митного 
контролю. Окрім того, працівники СБУ задо-

кументували факт вимагання та отримання 
хабара в розмірі 2700 гривень за пропуск 
дев’яти автомобілів. Під час обшуків за міс-
цем проживання здирників правоохоронці 
вилучили проштамповані талони та списки 
номерів машин, яким було надано право про-
ходити митний контроль поза чергою. Кримі-
нальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України (одержання 
хабара). 

zik.ua

 Луцьк 

За хабар у 
100 доларів 
поліцейським 
судитимуть 31-
річного жителя 
Ратного, повідомили 
у прес-службі 
прокуратури області.

Спроба підкупити право-
охоронців відбулася 15 грудня 2016 
року близько 4 години ранку в Луцьку. Екі-
паж патрульної поліції помітив на проспекті 
Грушевського автомобіль Toyota Land Cruiser, 
який перетнув подвійну суцільну лінію дорож-
ньої розмітки та зупинився на протилежному 
боці вулиці. Підійшовши до авто, поліцейські 
повідомили водію, який був явно напідпитку, 
суть скоєного правопорушення.

Водій же вирішив за-
лагодити ситуацію та 
запропонував патруль-

ним «подяку» за непри-
тягнення його до адміні-

стративної відповідальності. 
Відмовившись проходити об-

стеження на алкотестері, він сів 
у салон патрульного автомобіля, ви-

йняв із сумки 100 доларів США та поклав 
їх між передніми сидіннями. Але патрульні 
доларів не взяли, а повідомили про факт до 
поліції. Чоловіка обвинувачують у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу Укра-
їни. Йому загрожує штраф від 500 до 700 не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеження чи позбавлення волі на строк 
від двох до чотирьох років.

Волинь 

Із 2015 року в Україні з’явилося 107 
нових промислових підприємств. На 
Волині за цей час – жодного. Про це 
свідчать дані Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Як повідомили порталу Finance.UA в 
Центрі, близько чверті всіх підприємств 
належать до агропромислового комплек-
су – це елеваторні, олійнопереробні заво-
ди, підприємства харчової промисловості 
тощо. Майже третину нових підприємств 
складають сонячні електростанції, причому 
10 із них розміщені у Вінницькій області.

Найбільше нових підприємств у Київ-
ській, Вінницькій, Львівській, Тернопіль-
ській областях. 

НУЛАСЯ КРИМІН
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У «рогатих» буде 
електронний облік квитків

На сполох забили, коли учням стало зле
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принципове питаннягучне затримання

Ігор Гузь, 
народний депутат: 
«Мені не подобається те, 
що хтось, з одного боку, 
розказує, мовляв, ми 
славимо пам’ять Миколи 
Ярославовича, а з іншого – 
приховує банальне бажання 
керувати містом. Говорять 
про одне, а про право вето, 
наприклад, не говорять». 

  Ірина ДУДЕЙКО 
Луцьк  Підготував 

Борис ХВИЦЬ
Київ Доки чинний секретар 

Луцькради Юлія 
Вусенко не хоче 

позбуватися посади, 
тиск на незгодних із цим 
депутатів посилюється, а в 
хід ідуть найрізноманітніші 
методи: від спекуляції 
іменем покійного міського 
голови Миколи Романюка 
до неприхованого 
втручання голови 
облдержадміністрації 
Володимира Гунчика в 
діяльність органу місцевого 
самоврядування. 

ДУБЛЬ-2
Нагадаємо, після смерті Миколи 

Ярославовича постало питання про 
проведення нових виборів та управ-
ління містом протягом проміжного 
періоду. Частина депутатів на черго-
вій 20-й сесії вирішила переглянути 
кандидатуру секретаря Юлії Вусен-
ко. Пояснюють: вона представляє 
політсилу, яка набрала невеликий 
відсоток підтримки лучан. Та побою-
ються, що Вусенко має амбіції стати 
нардепом, а отже, вислужувати-
меться перед керівником своєї пар-
тії «Самопоміч» Андрієм Садовим. 
Однак менш як за добу до 20-ї сесії  
Вусенко скликала 19-ту позачер-
гову. На ній мали розглядати лише 
одне питання – щодо припинення 
повноважень міського голови. Це 
для Вусенко – необхідний механізм 
для того, аби секретар ради отри-
мала повноваження виконувача 
обов’язків, а отже, й право вето на 
рішення ради. На згадану 19-ту по-
зачергову сесію на знак спротиву не 
прийшла низка депутатів, зокрема, з 
фракції «УКРОПу» та частина з «Солі-
дарності». Вони зареєструвалися на 
чергову сесію. За  кілька днів потому 
Вусенко оголошує про «продовжен-
ня 19-ї позачергової сесії», яка так і 
не розпочалася, адже не було кво-
руму. Провести її знову не вдалося. 
Останнє рішення – провести вже 21-
шу чергову сесію в кінці березня.   

НЕУГОДНІ 
Депутатів із «Солідарності», які 

посміли не підтримати секретаря, – 
Андрія Авраменка, Євгена Ткачука 
та Олександра Козлюка – оголосили 
«зрадниками». Хоча на всеукраїн-
ському рівні «Самопоміч» в опозиції 
у принципових питаннях до команди 

вічна шана 

Порошенка. «У мене таке враження, 
що йде «прихватизація» цієї партій-
ної структури для когось і для чо-
гось», – заявив Олександр Козлюк.

А Євген Ткачук, який досі фор-
мально очолює «Солідарність», за-
явив в інтерв’ю інтернет-виданню  
«Волинь24», що тисне на обласну 
організацію Володимир Гунчик. 

«Саме він чомусь хоче, щоб міс-
то очолила Вусенко (певно, річ у 
якихось підкилимних іграх із «Само-
поміччю»). І саме він, як мені відомо, 
змусив керівництво обласної орга-
нізації, залежне від нього, видати ці 
абсурдні й нікому не потрібні заяви 
про те, що мене, Олександра Козлю-
ка і Андрія Авраменка «не вважають 
членами партії та членами фрак-
ції», – заявив Ткачук.

До слова, саме губернатор за-
явив, що готовий звернутися до пар-
ламенту про переобрання депутатів 
Луцькради, якщо вони не зможуть 
провести сесію.

ЗАКЛИКИ ЗАМОВЛЯТИ 
ТРУНУ ТА ВІДКРИТІ 
СПРАВИ 

Після означених подій на мобіль-
ні депутатів, не згодних із кандидату-
рою Вусенко, почали надходити по-
відомлення з погрозами, закликами 
замовляти труни. Номери телефонів 
саме неугодного кола депутатів в ін-
тернет викинули невідомі. А Євген 
Ткачук прямо заявив, що Володи-

ПОГРОЗИ, ТИСК, МАНІПУЛЯЦІЯ: 
БУДНІ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ 

Львівська область 

У селі Глухів Сокальського 
району Львівської області 
2 березня на відокремленому 
підрозділі «Шахта «Степова» 
ДП «Львіввугілля» внаслідок 
вибуху метану загинуло вісім 
гірників, понад два десятки 
було госпіталізовано з різними 
ступенями опіків та травм. 

Більш як за дві години на поверх-
ню було піднято всіх шахтарів. За-
галом постраждало 34 гірники. Най-
молодшому загиблому було лише 
19 років, найстаршому – 42. Це чи 
не найбільша трагедія на території 
львівсько-волинського вугільного 
басейну за останні роки. Правоохо-
ронці відкрили кримінальне про-
вадження за статтею «порушення 
правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою». 
За офіційною інформацією, вибух 
стався під час виконання ремонт-
них робіт, а не видобутку вугілля. 

ТРАГЕДІЯ НА ШАХТІ: 
ЗАГИНУЛО ВІСІМ ГІРНИКІВ 

на засіданні уряду було ухвалено рі-
шення про виділення по 500 тис. грн 
родинам загиблих шахтарів та по 
75 тис. грн постраждалим на шахті. 
Станом на 7 березня на шахті здійс-
нювали гірничо-рятувальні роботи 
щодо зменшення вмісту метану в по-
вітрі. Шахта у неробочому стані, ви-
добутку не ведуть. У лікарні потра-
пили 23 потерпілих від вибуху. Стан 
гірників, які звернулися по допо-
могу, характеризують як стабільний 
і такий, що не несе загрози життю. 
На шахті, яку здали в експлуатацію 
1978 року, вже ставалися аварії, 
остання була 2008 року, повідомляє 
«РБК-Україна». Комісія, що розсліду-
вала наслідки, виявила більш як сто 
порушень правил безпеки, в тому 
числі – два випадки місцевих скуп-
чень метану. Відповідно до урядової 
інформації, за останні кілька років 
видобуток вугілля на шахті впав з 
2,5 млн тонн до 500 тис. тонн.

Відповідно до попередніх даних, ви-
бухнула повітряно-метанова суміш. 
Віце-прем’єр-міністр – міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що 

Національне 
антикорупційне бюро 

(НАБУ) звинувачує голову 
Державної фіскальної 
служби Романа Насірова у 
завданні збитків державі 
на 2 млрд грн. 

Його відсторонено від посади 
на час слідства, а також, відповід-
но до рішення суду, арештовано на 
60 днів із можливістю внесення за-
стави у 100 млн грн. Цікаво, що На-
сірову вручили повідомлення про 
пі дозру в лікарні «Феофанія», куди 
він цього ж дня за дивним збігом по-
трапив з передінфарктним станом. 
Пізніше тривала ціла епопея зі вста-
новленням діагнозу, перевезенням 
посадовця у різні медзаклади. Най-
імовірніше, це робили для того, щоб 
затягнути розгляд справи в суді за 
станом здоров’я. Адже пізніше кіль-
ка засідань суду було перенесено, а 
під саму будівлю Феміди збиралися 
активісти, аби фігурант справи не 
міг полишити приміщення. 

У ЧОМУ 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ? 

Сама справа проти Насірова 
пов’язана зі справою проти нар-
депа Олександра Онищенка. Той 
після звинувачень у розкраданні 
державних коштів під час видо-
бутку та продажу газу таємно ви-
їхав до Лондона. А опісля зробив 
низку провокативних заяв, у яких 
компрометував та звинувачував у 
корупції, серед інших, і Президента 
Петра Порошенка. 

Насірова ж підозрюють у тому, 
що він давав вказівки місцевим по-
датківцям ухвалювати рішення про 
розстрочення податкового боргу 
підприємствам, кінцевим бенефіці-
аром яких є Онищенко, хоча такі дії 
не мали підстав. Саме по собі роз-
строчення є законним, однак для 
цього мають бути підстави, кажуть 
у НАБУ. Ці ж підприємства буцімто 
взагалі не платили податків. Сам 
же Насіров каже, що частина май-
на компаній, які фігурують у спра-
ві, перебуває в податковій заставі, 
частина суми вже витребувана. А 
нардеп-утікач Онищенко каже, що 
в його взаєминах із головою ДФС 
«грошей не було»: «Це найбільший 
провал, який здійснювало і зробить 
НАБУ. Слідство нічого не доведе». 

СПРАВА 
ПРОТИ 
ФІСКАЛА

zik.ua

daily.rbc.ua

мир Гунчик погрожував бізнесу його 
сина. Хоча губернатор пізніше вка-
зав, що нічого подібного не робив, 
пише «Конкурент». 

«Не проблема у припиненні 
повноважень. Проблема у меншос-
ті, яка хоче диктувати певні умови 
більшості. Це відбувається різними 
шляхами. У тому числі й через заля-
кування, оприлюднення персональ-
них даних», – резюмує Козлюк. 

За «збігом обставин» склали про-
токоли й на голову фракції «УКРОП» 
у Луцькраді Ігоря Поліщука. Свого 
часу в запиті щодо проникнення в 
кабінет ректора ЛНТУ і депутата Во-
линьради Петра Савчука він попро-
сив силовиків провести об’єктивне 
розслідування, оголосити підозру 
особам, яких було затримано (а це, 
за певною інформацією, саме си-
ловики), та розв’язати питання про 
запобіжний захід. У запиті він вказав 
прізвища правоохоронців, які по-
трапили в кабінет. І через це його 
звинувачують у «неповідомленні 
про наявність конфлікту інтересів» 
та «розголошенні інформації, яка 
стала відома в результаті посадової 
діяльності». Ігор Поліщук пояснює, 
що жодного конфлікту інтересів 
бути не може, адже запит – це лише 
інформація, яку керівник установи 
обов’язково має взяти до розгляду. 
Окрім цього, депутат не є службов-
цем чи посадовцем, аби володіти 
цією інформацією, тому про розго-
лошення в результаті посадової ді-
яльності не може бути мови.

Та й інцидент із проникненням 
стався ще в листопаді 2016 року. Така 
затяжна реакція, вважає Поліщук, є 
спробою тиску в зв’язку нинішньою 
політичною кризою у міськраді.

МАНІПУЛЯЦІЯ 
ПАМ’ЯТТЮ ТА 
«КОМАНДОЮ» 

Прихильники Вусенко, аргумен-
туючи свою позицію, наголошують  
на тому, що опоненти не хочуть «ви-
знавати факт смерті» Миколи Рома-
нюка, не дають працювати «команді 
мера». Однак це перекручування, 
кажуть у протилежному таборі, адже 
йдеться про визначення достро-
кового припинення повноважень 
міського голови. Та й, якщо згадати, 
кому дісталося крісло заступника, то 
пропозиціями саме Романюка були 
Юрій Вербич, який нині і керує спра-
вами виконкому, та Богдан Гончарук, 
якого корпус так і не підтримав. Усі 
інші, в тому числі Вусенко, – резуль-
тат політичних домовленостей різ-
них рівнів. 

О
ксана Тарнавська

КАЖУТЬ ПРО ПОДІЛ 
СФЕР ВПЛИВУ 

У громадському середовищі 
події навколо затримання нази-
вають спектаклем, організованим 
НАБУ та його «групою підтримки», 
щоб зняти з бюро обвинувачення у 
бездіяльності. Адже гучні справи ві-
домства так і не мали продовжень. 

«Якби в НАБУ були всерйоз 
стурбовані результативністю за-
тримання, то потрібно було не бло-
кувати лежачого Насірова в палаті у 
«Феофанії», а вручити йому підозру 
в робочий день», – зазначив політо-
лог Олександр Кочетков. Та й те, що 
підозру вручили напередодні ви-
хідного для суду дня, наводить на 
роздуми. Підкреслює Кочетков і па-
сивність у цій ситуації Адміністрації 
Президента та Генпрокуратури. «А 
значить, за ниточки шоу смикає 
саме Порошенко, який малює собі 
імідж борця з корупцією у вищих 
ешелонах», – розмірковує Кочет-
ков. Імовірно, йому шукають заміну 
із лав Блоку Петра Порошенка. 

А джерело Liga.net розповіло, 
що тепер серйозні зміни можуть 
відбутися у парламенті, адже «з по-
токів ДФС годувалися всі». Редак-
тор програми «Гроші» Олександр 
Дубінський пише, що, згідно з його 
даними, Насіров не є конкретно 
людиною Арсенія Яценюка або 
Пет ра Порошенка. «Він близький 
до Ігоря Мазепи, який займав-
ся для Адміністрації Президента 
різними «інвестиційними проек-
тами». І рекомендував Романа як 
хорошого виконавця й наповню-
вача партійної каси», – пояснив 
журналіст.

Дубінський зауважує: при-
чиною візиту НАБУ може бути те, 
що виконавець став виконувати 
занадто багато завдань для надто 
багатьох людей. Тесть Романа На-
сірова Олександр Голімбовський 
нібито просив допомагати, зокре-
ма і в справі Олександра Онищен-
ка. «Тепер, як я розумію, хлопця 
хочуть відучити від звички зала-
годжувати питання усім підряд, і 
хочуть замкнути всі фіскальні пи-
тання на Адміністрації Президен-
та...» – підсумував Дубінський.

Роман Насіров

23 людини госпіталізували
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ЧЕРЕЗ НЕВЧАСНО ПРОВЕДЕНІ ТЕНДЕРИ 
ДІТИ ЛИШИЛИСЯ БЕЗ ХАРЧУВАННЯ   Алла САДЕЦЬКА

Фото автора
Любешівський,
Камінь-Каширський,
Маневицький райони

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Маневицький район

Із початку лютого в 
навчальних закладах 
населених пунктів  

чорнобильської зони – 
Любешівського, Камінь-
Каширського та 
Маневицького районів – 
дітей не забезпечують 
гарячими обідами. 
Нагадаємо, щороку 
держава виділяє з 
бюджету кошти на 
харчування школярів та 
студентів училищ, які 
проживають у межах цих 
трьох районів. 

Щоправда, через невчасно про-
ведені тендерні процедури закупів-
лі продуктів діти по кілька місяців 
не отримують належного харчуван-
ня у навчальних закладах. Тож дер-
жава виділяє грошову компенсацію 
батькам – 8 гривень за день, аби ті 
самостійно забезпечували харчу-
ванням своїх дітей. 

Людей обурює те, що ця сума 
уп’ятеро менша від тієї, що потрібна 
для того, аби забезпечити фізіоло-
гічні норми дитячого харчування. 
Тож вони звернулися до народно-
го депутата від УКРОПу Ірини Кон-

Жителі Годомичівської сільської 
ради підтримали об’єднання з 

Колками в межах перспективного 
плану. Рішенню передували довгі 
обговорення та неоднозначні 
заяви голови Маневицької РДА 
Андрія Линдюка.

На громадські слухання в Годомичах зі-
бралося більш як сотня селян. Подальша доля 
сільради цікавила не тільки пенсіонерів, а й 
молодь. 

Традиційно для таких зборів, інформа-
ційну довідку щодо децентралізації виголо-
сив голова сільської ради. Протягом усієї 
промови очільника села Володимира Бойка 
створювалося враження, що він не підтримує 
об’єднання. Зокрема, чоловік зазначив, що у 
Маневичах вже є вся інфраструктурна база, а в 
Колках її потрібно буде створювати з нуля, і на 
це витратять більшу частину бюджету ОТГ. Вар-
то зауважити, що селище Колки на сьогодні має 
школу, ДНЗ, будинок культури, районну лікар-
ню, також там розташоване вище професійно-
технічне училище.  Про  які інфраструктурні 
об’єкти говорив голова, важко здогадатися, 
але на цьому його негативні аргументи  не за-
кінчилися.

«Що буде на селі, якщо не стане сільської 
ради? Особливість об’єднаної територіальної 
громади – наявність старости, який є посадо-
вою особою і обирається за рішенням місцевої 
ради ОТГ на термін повноважень цієї місцевої 
ради. Більшість роботи, яку раніше виконува-
ли голова й секретар, тепер виконуватиме сам 
староста. Відповідно, надання послуг буде не 
таким оперативним, як зараз»,  – наголосив Во-
лодимир Бойко. 

Навівши ще кілька прикладів «наслідків» 
ОТГ, сільський голова підсумував, що він під-
тримує об’єднання з Колками. Таку двояку по-
зицію очільника села можна пояснити, з одно-
го боку, тим, що він розуміє потребу в реформі, 
з іншого – бажанням вгодити голові Маневиць-
кої РДА, який був присутній у залі. 

Нагадаємо, Андрій Линдюк неодноразо-
во заявляв, що він завжди був прихильником 
створення лише двох ОТГ в районі. За словами 
жителів різних сільрад Маневиччини, керівник 
РДА здійснює адміністративний тиск на сіль-

ГОЛОВА МАНЕВИЦЬКОЇ РДА Й ДАЛІ 
«РОЗВАЛЮЄ» РЕФОРМУ ПРЕЗИДЕНТА 

ських голів та працівників освіти, аби втілити 
свою «мрію» і створити єдину Маневицьку гро-
маду. 

На громадських слуханнях у Годомичах 
Андрій Линдюк обрав нову тактику досягнен-
ня бажаного. Якщо на зборах щодо створення 
Маневицької ОТГ він заявляв, що має бути дві 
громади – Прилісненська та Маневицька, то в 
Годомичах Линдюк закликав людей голосува-
ти за об’єднання з Колками. Але й тут не обі-
йшлося без «підводних каменів».

«Тиждень тому я був у голови обласної ад-
міністрації Володимира Гунчика. Він сказав, що 
потрібно допомогти об’єднатися громадам, які 
хочуть увійти до Колківської ОТГ, але їх немає 
у перспективному плані. Я цю позицію під-
тримую. Технічно ми встигнемо це зробити до 
кінця року, щоб у новому бюджетному році з 
1 січня створити нову потужну громаду», – за-
уважив Андрій Линдюк.

Серед сіл, про які говорив голова РДА, – Го-
раймівка, Чорниж, Красноволя, Велика Осни-
ця. Однак, згідно із перспективним планом, ці 
сільради мають увійти до Красновільської ОТГ. 

Чому ж пан Линдюк так прагне об’єднати 
їх із Колками?  Відповідь доволі очевидна: ві-
дійшовши від перспективного плану, громади, 
які, згідно із ним, мають приєднатися до Кол-
ківської ОТГ, не об’єднаються до кінця цього 
року, багато сільрад залишаться поза рефор-
мою децентралізації. У результаті на них цілком 

станкевич. Вона й зініціювала в селі 
Пнівне Камінь-Каширського району 
зустріч громади та районного ке-
рівництва, аби ті пояснили людям, 
чому тендери на харчування дітей 
не було оголошено вчасно. 

«Закон про державний бюджет 
було ухвалено напередодні Нового 
року, і нам, щоб розпочати харчу-
вання, потрібні були кошти, – ви-
правдовується начальник районно-
го управління соціального захисту 
громадян Максим Демидюк. – На по-
чатку лютого нам надійшов лист від 
департаменту соціального захисту. 
Тиждень тому отримали затвердже-
ний кошторис витрат. На 2017 рік, по 
грудень включно, виділено на хар-
чування дітей району 46 мільйонів 
гривень. Наразі створено тендерний 
комітет. Затвердили план річної за-
купівлі, визначаємо вартість харчу-

вання на одну дитину. Це дуже тру-
домістка й відповідальна робота».

За словами чиновника, торік до 
процедури тендерних закупівель 
мали претензії СБУ та фінансова 
інспекція. Тож тепер місцева влада, 
так би мовити, перестраховується. 

Тим часом Міністерство соціально-
го захисту повідомляє, що цьогоріч 
змінювати суму грошової компен-
сації за харчування не будуть.

Нардеп зазначає, що проблема 
харчування дітей із зони радіоак-
тивного забруднення  повторюєть-

ся з року в рік. 
«Раніше тендери на харчування 

дітей проводили у Києві, з минуло-
го року – це відповідальність рай-
держадміністрацій. Влада з районів 
Волині, які підпадають під катего-
рію чорнобильської зони, не може 
дати відповідь, як зараз будуть 
харчуватися школярі та студенти 
училищ. На сьогодні в мене більш 
як 30 звернень із численними під-
писами батьків щодо того, що саме 
місцева влада затягує проведення 
тендерних процедур, – наголошує 
Ірина Констанкевич. – На основі цих 
звернень підготовлено депутатські 
запити на Генеральну прокурату-
ру та профільні міністерства щодо 
надання оцінки діям посадовців. 
Після отримання відповідей ми бу-
демо знати, як діяти далі. Винуватці 
халатності мають бути покарані».

може чекати процес примусового приєднання 
до Маневицької ОТГ. 

Регіональний консультант із правових 
питань волинського відділення Асоціації міст 
України, доктор політичних наук Валентин 
Малиновський під час громадських слухань у 
Годомичах зазначив, що завдяки об’єднанню 
громада села буде фінансово спроможна са-
мостійно розв’язувати свої проблеми, а не спо-
діватися на подачки з району. 

А проблем у сільській раді вистачає. Міс-
цева жителька Світлана Пацюк уже на пенсії. 
Жінка розповіла, що найгострішим питанням 
на сьогодні є маршрутне сполучення. 

«Раніше їздило дві маршрутки: «Рожище-
Маневичі» та «Луцьк-Годомичі», але останню 
віднедавна відмінили. Рожищенський автобус 
їде через Колки, там він о 16:00. Виходить, що 
після 16:00 доїхати вже нічим. Влада ніяк не 
впливає на перевізників, а ми залишаємося за-
ручниками ситуації», –  каже пенсіонерка. 

Першопричиною проблеми з перевізника-
ми є жахливе дорожнє покриття до Годомичів. 
Досить великий шматок шляху – це дорога, 
викладена з каміння. Районна влада виділила 
на її ремонт 70 тисяч гривень, хоча ця сума на-
вряд чи допоможе змінити ситуацію. 

Голова Колківської селищної ради Олек-
сандр Палінкевич наголосив на першочерго-
вості ремонту доріг у майбутній ОТГ.

«Дороги – це судини громади. Без нормаль-
ного сполучення багато інших сфер суспільно-
го життя також втрачають якість, зокрема, ме-
дицина та освіта. Немає доріг – немає життя в 
громаді», –  підсумував очільник Колок.

Підтримав об’єднання з Колками директор 
місцевої школи Василь Шавук. Він наголосив 
присутнім, що під час ухвалення таких рішень 
передусім треба думати про молодь, адже ОТГ 
відкриває багато нових можливостей. 

Помічник депутата Волинської облра-
ди Івана Киричика Михайло Ліщук розповів, 
що кілька років тому Василь Шавук створив 
при школі громадську організацію, яка взяла 
участь у проекті Програми розвитку ООН. 

«Директор ініціював ідею, а батьки радо 
його підтримали. Завдяки участі у тому про-
екті, в приміщенні школи було замінено вікна, 
дах та встановлено сонячні батареї, які сьогод-
ні дозволяють їм економити чимало коштів, – 
каже Михайло Ліщук. – Активні люді, які праг-
нуть змін, тут є, а об’єднана громада надасть їм 
ресурс для впровадження цих змін».

Анастасія Корецька

Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук, 
народний депутат України Ірина Констанкевич, 
голова Камінь-Каширської райради Віктор Сус Учні школи села Пнівне вже кілька місяців не мають гарячих обідів

Про проблеми з дитячим харчуванням  громада Камінь-
Каширського району розповіла народному депутату

Голова Маневицької райдержадміністрації 
Андрій Линдюк насаджує свій 
«перспективний» план розвитку громад
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує 
професійний юрист із 

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

«У спадщину було отримано 
житловий будинок із земель-
ною ділянкою. Спадкоємці (три 
особи) отримали на руки свідо-

цтво про право на спадщину із зазна-
ченими частинами 1/3 на будинок і 1/3 
на земельну ділянку. Чи має право один 
зі спадкоємців заселити в дім чи у свою 
частку (без відома і дозволів від інших 
спадкоємців) квартирантів, які є його 
повнолітніми дітьми? Ця спадкоємиця 
прописана за іншою адресою та володіє 
будинком разом із чоловіком. У цьому 
ж будинку прописані і його діти, які на-
магаються заселитись у спадщину. Яких 
заходів можемо вжити щодо виселення 
заїжджих гостей із помешкання, яке 
отримали в спадщину?»

У цьому випадку, по суті, самовільно 
когось заселити не буде законно. Оскіль-
ки таке успадковане майно на сьогодні є 
спільною сумісною власністю усіх. А ко-
ристування спільною сумісною власністю, 
згідно із нашим цивільним законодав-
ством, здійснюється за згодою усіх спів-
власників. Тому, аби розв’язати питання у 
правовому полі, слід або виділяти в натурі 
свою частку, або встановлювати порядок 
користування спільним майном (у формі 
договору або через суд) і використовувати 
його відповідно до таких домовленостей. 
Стосовно заїжджих гостей, то можете як 
його співвласники  вимагати, щоб вони за-
лишили дім, оскільки, відповідно до ст. 369 
Цивільного кодексу, співвласники майна, 
що є у спільній сумісній власності, володі-
ють і користуються ним спільно, якщо інше 
не встановлено домовленістю між ними.

«Чи можуть батьки неповноліт-
ньої дитини продати її квартиру 
та придбати на її ім`я садовий 
будинок з господарськими спо-

рудами й не переводити його у житло-
вий?»

 Можуть, якщо на це буде надано до-
звіл відповідного органу опіки та піклуван-
ня (саме на продаж). І якщо садовий буди-
нок, який хочете придбати, є житловим, а 
лише залишається садовим за статусом, 
тоді, цілком імовірно, орган опіки та піклу-
вання, обстеживши його, в комісійному 
порядку як виняток зможе надати такий 
дозвіл, якщо це буде в інтересах дитини.

Тут можна відійти від стереотипів ін-
струкцій та керуватися передбаченим ч. 8 
ст. 7 Сімейного кодексу України принци-
пом максимально можливого урахування 
інтересів дитини.

«Планую отримати земельну ді-
лянку для ведення особистого 
селянського господарства в по-
рядку реалізації права безплат-

ного отримання із земель державної 
власності. Чи не зможуть таку операцію 
класифікувати як купівлю земельної 
ділянки при призначенні субсидії? Чи 
можна буде розмістити на ділянці неве-
личкий будинок без фундаменту (тобто 
тимчасову споруду), чим це регламен-
тується? Чи зможу підвести електрику? 
Чи потрібна такій ділянці адреса?»

При призначенні субсидії таку опе-
рацію не можуть класифікувати як купів-
лю земельної ділянки. На ній можна буде 
розмістити невеличкий будинок без фун-
даменту (тобто тимчасову споруду). Це 
регламентується відсутністю щодо цього 
заборон, а що не заборонено – те дозво-
лено. Підведення до ділянки електрики та 
деталі цього слід буде уточнити у місцевій 
філії обленерго.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

аж гай шумить! 

У середньому з кожного 
автомобіліста держбюджет 
отримує мінімум 10 тис. грн. 

У ціні палива від майже 40% – 
це акцизний податок. Окрім цього, 
автомобілісти сплачують податок, 
оформляючи автівки на митниці. 
А власники дорогих машин платять 
ще й так званий щорічний податок 
на розкіш.

наші гроші 

  Підготувала Тетяна ГРІШИНА

Із настанням весни нерви водіїв 
проходять випробовування 
на міцність: зі снігом сходить 

дорожнє покриття, шляхи всівають 
численні ями. Добре, якщо водій 
їде звичними дорогами та встигає 
маневрувати між «кратерами». Утім 
в дощову погоду чи у темряві, в 
незнайомому місці помітити вибоїну 
не завжди вдається. Як наслідок – 
машина отримує пошкодження, 
усунення яких коштує чималих 
грошей. Але не лише через зайві 
витрати небезпечні дороги, а й 
через те, що кожна яма на трасі – це 
потенційна дорожньо-транспортна 
пригода. Хто ж має слідкувати за 
якістю дорожнього покриття та хто 
компенсує збитки – розповімо далі. 

ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
І ЗА ЩО ПЛАТИМО? 

Від 79 до 90% шляхів України вважаються 
морально застарілими або зношеними. Від-
повідно до рейтингу Global Competitiveness 
Index, українські дороги увійшли до п’ятірки 
найгірших у світі: 134 місце зі 138 за рівнем 
якості. Гірша ситуація тільки в Парагваї, Конго 
і на островах Мадагаскар та Маврикій.

Торік із державної казни для латання дір 
виділили більш як 19 млрд грн. У 2017 році за-
кладено 14,2 млрд грн. Однак половина із цих 
грошей піде на обслуговування боргів «Украв-
тодору», а ще частина – на експлуатацію шля-
хів. І це йдеться про витрати лише з державно-
го бюджету. Дороги місцевого значення має 
утримувати місцева казна. У бюджеті розвитку  
Луцька на 2017 рік на ремонт та реконструк-
цію доріг передбачено 19 млн грн. 

Відповідно до українського законо-
давства, контролювати стан дороги мають 
Державне агентство автомобільних доріг 
(Укравтодор), Національна поліція, виконавчі 
органи місцевого самоврядування. 

Саме через незадовільний стан доріг із 
настанням тепла на вулицях Луцька зростає 
аварійність, переконані поліцейські. 

«Ще одна серйозна проблема: не всі ділян-
ки, де ямковість загрожує безпеці дорожнього 
руху, позначаються відповідними попереджу-
вальними дорожніми знаками (яскравий при-
клад – вулиця Ківерцівська). Тож водії змушені 
різко гальмувати й маневрувати, через що 
створюються аварійні ситуації та трапляються 
часті ДТП», – зазначають у патрульній поліції. 
У цьому році поліцейські винесли 20 вимог 
на усунення ямковості і склали два протоко-
ли на посадовців, які не забезпечили належну 
якість дороги, зазначили в прес-службі луць-
ких патрульних.

ЧИ МОЖНА ВІДСУДИТИ? 
Нещодавно жителька міста Мукачевого, 

що на Закарпатті, за зламаний автомобіль від-
судила у дорожників 13 тисяч гривень. Авто 

«ВЛЕТІТИ» В ЯМУ Й ОТРИМАТИ 
КОМПЕНСАЦІЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

Волинь 

Луцький та Камінь-Каширський 
асфальтні заводи незабаром 

запрацюють. Відтак планують 
розпочати ямковий ремонт доріг. 
Про це йшлося 1 березня під час 
чергової наради з питань ремонту, 
обслуговування та утримання 
доріг місцевого і державного 
значення, повідомили у відділі 
інформаційної політики Волинської 
обласної державної адміністрації.

Зі слів начальника Служби автомобіль-
них доріг в області Анатолія Посполітака, 
початку латання дір сприяє погода. Однак, 
наголосив, волинянам треба зрозуміти, 
що аварійний і поточний ремонти – це різ-
ні речі, тому якість доріг та показники їх 
контро лю різні.

Окрім того, під час наради обговорили 
завершення поточного ремонту автомобіль-

ДВА АСФАЛЬТНІ ЗАВОДИ
ГОТОВІ ПРАЦЮВАТИ НА ПОВНУ

ної дороги Львів-Радехів-Луцьк. Як зазначив 
заступник начальника з будівництва Служби 
автомобільних доріг Ншан Антонян, ремонт-
ні роботи перебувають на завершальному 
етапі: залишилося облаштувати освітлення 
в кількох населених пунктах та на дорожніх 
переходах, кілька з’їздів, продовжують вста-
новлювати знаки тощо. До травня об’єкт пла-
нують здати.

Із 21 лютого 2017 року почав роботу пере-
сувний габаритно-ваговий комплекс. За цей 
час уже нарахована сума штрафних санкцій 
за перевищення перевізниками законодав-
чо допустимих норм навантаження на осі 
транспортних засобів становить 2 300 євро. А 
цього року за рахунок коштів з держбюджету 
планують закупити 74 габаритно-вагові комп-
лекси, два-три з яких безпосередньо переда-
дуть на Волинь. 

reporter.ua

жінка пошкодила через вибоїну на дорозі. 
Водій влетіла у яму, коли та була залита до-
щем. Від удару розірвалися дві покришки та 
погнулися диски на колесах. Жінка не розгу-
билася й викликала на місце аварії поліцію, 
щоб скласти акт про пригоду. А коли страхо-
ва компанія відмовилася покривати збитки – 
звернулася до суду, де несподівано для себе 
самої виграла справу.

Однак більшість водіїв, потрапляючи в по-
дібні ситуації, воліють або домагатися правди 
у страховиків, або ж самостійно оплачувати 
ремонтні роботи. 

Наприклад, за повідомленням патрульної 
поліції Луцька, лише 19 лютого через ями на 
дорогах трапилося дві дорожньо-транспортні 
пригоди. 

В одному з випадків на перехресті вулиць 
Д. Галицького-Братковського водій вскочив у 
яму та пошкодив передню частину автомобі-
ля. В іншому, на вулиці І. Франка, пробив два 
ліві колеса: переднє й заднє.

Водіям пояснили, що можна скласти від-
повідні матеріали про ДТП, однак тоді по-
трібно буде чекати на рішення суду. Оскільки 
цей процес дуже затяжний, автомобілісти не 
захотіли домагатися компенсації завданих 
збитків та відмовилися від складання про-
токолів. 

Однак випадок жительки Мукачевого до-
водить, що можна через суд боротися з ямами 
на дорогах. А можливо, якщо таких позовів 
стане більше, дорожники будуть ретельніше 
латати ями. 

ЯК ПОДАТИ ДО СУДУ? 
Через низьку довіру українців до судів, 

збільшення вартості судового збору та не-
зручності у зв’язку з процесом, залагоджува-
ти справи до стін Феміди українці не поспі-
шають. Зазвичай судитися дорого та довго. 
Часом водіям легше самостійно компенсува-
ти вартість ремонту. Втім, якщо пошкодження 
таки значні, як вчинити? 

Передовсім фахівці радять коректно 
оформити дорожньо-транспортну пригоду, 
ретельно сфотографувати пошкодження, 
місце аварії, заручитися підтримкою свідків. 
Саме вони мають підтвердити, що вибоїна не 
була позначена знаком чи огородженням. А 
світлини мають демонструвати місцевість і те, 
що ви не могли спрогнозувати, яких пошко-
джень може заподіяти вибоїна. 

Але є одне але. Відповідно до державних 
стандартів, є поняття гранично допустимих 
пошкоджень площ покриття, а також терміни 
ліквідації з моменту їх виявлення. Для вулиць 
та доріг місцевого значення у весняно-осінній 
період – це не більш як 5 м2 на 100 тис. м2. А 
ліквідовувати їх мають не пізніше, ніж за тиж-
день. При цьому гранична міра осідання, ви-
боїн та інших дефектів не мають перевищува-
ти 15 см завдовжки, 80 см завширшки і 5 см 
завглибшки. 

Поліцейські, своєю чергою, мають склас-
ти на відповідальних посадових осіб дорож-
ньої служби протокол про адміністративне 
порушення щодо належної експлуатації доріг. 
З копією цього протоколу, висновком експер-
та щодо матеріального пошкодження можна 
йти до суду.

Латанню дір сприяє погода

Минулоріч із держбюджету на латання доріг виділили понад 19 млрд грн

Тетяна Гріш
ина
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Ніщо так не лякає людину, як відповідальність. Через почуття страху люди намагаються уникати 
відповідальності. І саме тому насправді не прагнуть до свободи. Зигмунд Фрейд
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ситуація SOS

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Луцьк

МІСЬКА ВЛАДА РОКАМИ ІГНОРУЄ 
АВАРІЙНУ ШКОЛУ В ЛУЦЬКУ

«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.

ПІД ЗАГРОЗОЮ – ЖИТТЯ ДІТЕЙ

Сільська хата – перше, з 
чим асоціюється школа 
№13 міста Луцька. 

Це єдиний навчальний 
заклад обласного 
центру, розташований 
в одноповерховому 
дерев’яному приміщенні. У 
тісних класах навчаються 
учні початкової школи. 
Найбільше батьків 
непокоїть те, що будівля, 
зведена у 1946 році, ось-ось 
зруйнується, а стеля впаде 
на голови школярам.

СПОРТЗАЛ І ЇДАЛЬНЯ 
В ОКРЕМИХ 
ПРИМІЩЕННЯХ, 
АКТОВИЙ ЗАЛ – 
ВІДСУТНІЙ

У 1990-х роках звели ще один 
корпус школи для середніх та стар-
ших класів. Це збільшило наповню-
ваність закладу, але призвело до 
низки нових проблем. У корпусі не 
передбачили ні їдальні, ні спортзалу, 
ні актового залу. Відтак діти за будь-
яких погодних умов змушені пере-
ходити з приміщення у приміщення. 

Така ситуація склалася у зв’язку 
з плутаниною з виділеною тоді під 
будівництво землею. Насправді 
корпус навчального закладу мав 
бути зведений на іншій площі, проте 
вона, хоч і розташовувалася через 
дорогу від теперішньої, територі-
ально належала Маяківській сіль-
раді (сьогодні Княгининівська ОТГ). 
Корпус, у якому нині розміщується 
школа, планували як дитячий садок.

Дев’ятикласниці Соломія та Алі-
на розповідають, що змушені ходи-
ти в цю школу, адже вона близько 
від дому.

«У холодну пору ми в гардероб 
не ходимо, бо все одно доводиться 
по кілька разів на день виходити 
надвір. Поїсти, на урок фізкультури 
треба йти через подвір’я. Це дуже 
незручно, – каже Соломія. – Після 
фізкультури виходимо, а наступно-
го дня горло болить, нежить. Акто-
вого залу взагалі немає. Я такої ін-
шої школи не знаю, де немає місця 
для проведення концертів та уро-
чистих заходів. Але альтернативи 
немає, бо маршрутка, якою можна 
дістатися до іншої школи, ходить 
лише раз на годину. Ми просто не 
будемо встигати».

Спортивний зал розміщений у 
старому корпусі. Вчитель фізкульту-
ри Роман Кропива зауважує, що він 
невеликий – 119 квадратних метрів, 
тоді як, відповідно до норм, його 
площа має становити не менш ніж 
162 квадратні метри. 

«Тут раніше був актовий зал, але 
у зв’язку з відсутністю спортивного 
його переробили. Зазвичай займа-
ється одночасно два класи, часом 
три. Дітям геть мало місця. До того 
ж, почав протікати дах, а будівля 
стара, волога. У такому приміщенні 
дітям небезпечно перебувати», – за-
значив учитель. 

20 ДІТЕЙ ВЧАТЬСЯ 
ЗА СІМОМА ПАРТАМИ 

Наповненість навчального за-
кладу сьогодні становить 515 учнів, 
а проектна потужність двох кор-
пусів – 400 школярів. Вихованці 
початкової ланки навчаються у дві 
зміни. Цим фактом дуже стурбова-
на бабуся учня молодших класів 
Любов Ніколайчук.

«Тут навчалися мої два сини, 
тоді початкові класи були взагалі в 
іншому корпусі, його закрили через 
аварійність. Проте сьогодні ситуація 
така ж, як і колись. Діти з першого до 
четвертого класу навчаються у жах-
ливому приміщенні, але це, окрім 

батьків і колективу школи, нікого не 
хвилює, – обурюється Любов Воло-
димирівна. – Малеча навчається у 
дві зміни, так не має бути. Інші на-
вчальні заклади Луцька добудову-
ють, зводять нові, а школа №13 за-
лишається постійно осторонь. Якщо 
про нас не думають у Києві, то нехай 
місцева влада нарешті подумає».

Зайти в приміщення початкової 
школи реально, а от вільно рухати-
ся всередині годі, особливо на пе-
рерві. У будівлі так мало місця, що 
тісно навіть найменшим. 

В одному з класів сидить 30 
першокласників, парти щільно сто-
ять одна біля одної. Тому пройти тут 
може тільки маленька дитина і тіль-
ки в такому випадку, якщо рюкзак 
несе в руках, а не вдягає на плечі. 

Максим Гесть – один із цих пер-
шачків. Хлопчик каже, що вчитися 
йому подобається, але от місця 
вкрай мало. 

«На перерві бігати не можемо ні 
в класі, ні на коридорі. У роздягальні 
шафа – одна на двох. Хотілося б, щоб 
клас був просторий, щоб рухатися мож-
на було вільно», – ділиться Максим. 

Те, що в цьому приміщенні нічо-
го не змінювалося вже багато років, 
підтверджує вчитель початкових 
класів Людмила Романюк, яка пра-
цює тут з 1980 року.

«Парти дуже близько стоять 
одна до одної. Я навіть підійти не 
можу, щоб щось пояснити учневі 
індивідуально, – зауважує пані Люд-
мила. – Оскільки дітей багато, а міс-
ця мало, то тут постійно нема чим 
дихати. Відчиняється лише середнє 
вікно, інші боїмося відчиняти, бо 
шибки трусяться, коли повз школу 
проїжджають автомобілі. Скло про-
сто може вивалитися».

Людмила Романюк зазначає, що 
коли закінчуються уроки в її класі, 
сюди приходить інший, який навча-
ється у другу зміну. Прибиральниця 
ж має встигнути все прибрати між 
вузенькими проходами.

Іншим класом, який змінює 
першокласників, є 3-А. Переходи-
ти зі свого кабінету вони змушені, 
оскільки там лише сім парт, а дітей – 

20. Сидять по троє за партою, для 
них тут проводять тільки усні уро-
ки, бо писати за таких умов годі. 

ЛИШЕ БАТЬКІВСЬКА 
ПЕТИЦІЯ ПРИВЕРНУЛА 
УВАГУ ВЛАДИ

Проте навіть не жахливі умови 
розміщення змусили батьків бити на 
сполох. Основною причиною стало 
руйнування старого одноповерхо-
вого корпусу. Позаду будівлі на сті-
ні – наскрізна тріщина, яка постійно 
збільшується. Усередині в одному з 
класів, нині закритому, опорою для 
стелі служить дерев’яна палиця.

Директор школи Роман Ващук 
керує закладом лише півроку. Він 
розповів, що КП «Волиньпроект» 
зробило технічну експертизу, від-
повідно до якої будівля підлягає 
знесенню у 2016-2017 роках.

«Один із корпусів – в аварійно-
му стані. Такі дерев’яні конструкції 
можна експлуатувати протягом 40 
років, а приміщенню вже всі 70. За-
раз ми маємо домогтися розробки 
проектно-кошторисної документа-
ції, а тоді ні батьки, ні керівництво 
школи не дозволять просто відклас-
ти добудову нашого закладу в дале-
ку шухляду», – наголосив директор. 

Батьки, аби привернути увагу міс-
цевої влади до проблем школи, пода-
ли електронну петицію. Це подіяло. 
Через тиждень до ЗОШ №13 завітали 
представники міської ради на чолі з 
заступником мера Андрієм Кицею та 
секретарем ради Юлією Вусенко. 

Голова ради школи Наталія Гу-
бич, яка була однією з ініціаторів 
петиції, розповіла, що торік кошти 
на проектно-кошторисну докумен-
тацію добудови навчального закла-
ду були, але їх із невідомої причини 
перерозподілили на інший об’єкт.

«Щодня я приводжу сина та донь-
ку сюди і щодня боюся за них. Коли 
повз школу проїжджає машина – все 
труситься, – наголошує жінка. – Уже 
неодноразово нам обіцяли, що пи-
тання добудови зрушиться з місця. 
Постійно все зривається. Терпець уві-
рвався, і ми вирішили діяти, написа-
ли петицію, яка за добу набрала 300 

потрібних для її розгляду голосів. Ан-
дрій Киця пообіцяв, що до 10 березня 
представники проектного інституту 
зроблять топознімання, вивчать роз-
ташування комунікацій та варіант до-
будови, а після того протягом трьох 
місяців буде виготовлено проектно-
кошторисну документацію». 

Чверть від загальної кількос-
ті учнів школи №13 проживають 
на території Княгининівської ОТГ. 
Автором петиції стала депутат Кня-
гининівської сільської ради, мама 
одного з учнів навчального закладу 
Наталія Сливка. Жінка пояснює, що 
петиція – це не просто заява про 
проблему, це крик душі. 

«Школа в критичному стані. Тут є 
постійна небезпека для здоров’я ді-
тей. Те, що вони переходять з будівлі 
в будівлю, призводить до частих за-
хворювань. Якщо дитина з молод-
ших класів зле почувається, вона 
змушена вдягатися й переходити 
в старшу школу, бо там медпункт, – 
каже Наталія Сливка. – Попередні 
директори нашої школи зверталися 
до влади, але результату не було. 
Тому батьки вирішили діяти самі. Ре-
зультат – 482 підписи. Влада має ро-
зуміти, що ми будемо йти до кінця, 
цього разу спуску ніхто не дасть». 

НАСАМКІНЕЦЬ
Напередодні секретар Луцьк-

ради Юлія Вусенко заявила, що у 
зв’язку з великою кількістю учнів з 
Княгининівської громади бюджет 
цієї ОТГ теж має долучитися до фі-
нансування добудови.

Голова Княгининівської ОТГ, ке-
рівник районного осередку партії 
УКРОП Олена Твердохліб зазначає, 
що на сьогодні надати кошти для 
співфінансування будівництва шко-
ли неможливо, оскільки між Луць-
ком та Княгининком не підписано 
договір про співпрацю. 

«На сьогодні питання добудови 
школи №13 є дуже важливим. Про-
те наша громада існує лише три 
місяці, багато проблемних об’єктів 
так само впали на плечі нашого 
бюджету. Депутати створили ро-
бочу групу, були у всіх навчальних 

закладах ОТГ. Деякі з них потребу-
ють чималих коштів, – каже Олена 
Твердохліб. – Улітку відбудеться 
перерозподіл бюджетних коштів. 
Якщо до того часу буде підписано 
договір про співпрацю й депутати 
Княгининівської сільради проголо-
сують, то ми, звичайно, долучимося 
до фінансування добудови луцько-
го навчального закладу».

Розв’язувати питання перш за 
все на рівні міста вважає за потріб-
не депутат Луцької міської ради від 
фракції «УКРОП» Борис Смаль. Він 
каже, що батьки із ЗОШ №13 вже 
давно співпрацюють із Офісом роз-
витку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», тому з проблемою 
добудови звернулися й туди. 

«Уже є висновок спеціалістів, 
що частину старого корпусу треба 
знес ти, бо її не можна експлуатувати. 
Батьки доведені до відчаю, вони вже 
зверталися в інстанції різного рівня, 
але не досягли успіху. Після звернен-
ня в Офіс розвитку кварталу було 
написано петицію, проблема набула 
розголосу в соціальних мережах. Пе-
редусім треба розробити проектно-
кошторисну документацію. Тоді ми 
зможемо зорієнтуватися, скільки 
кош тів потрібно на добудову, та шу-
кати для цього фінансування. Без-
перечно, це будуть гроші не лише з 
міського бюджету. Моє завдання – 
проконт ролювати, щоб кошти на до-
кументацію було виділено та освоє-
но», – підсумував Борис Смаль. 

Депутат припускає: кошти, які 
було виділено в 2016 році для цієї 
школи, перерозподілили на інший 
об’єкт тоді, коли попередній дирек-
тор навчального закладу вже звіль-
нився, а нового ще не призначили. 
Школа №13 мала б бути в пріо ритеті 
у луцької влади, але чомусь трива-
лий час проблеми закладу ігнору-
вали. Тепер батьки вже готові до 
радикальних дій, адже на кону – 
здоров’я і життя їхніх дітей.

Школа в Луцьку шокує жахливими умовами

Директор 13-ї школи 
Роман Ващук на цій 
посаді лише півроку

Батьки учнів не можуть більше терпіти того, 
що влада ігнорує їхніх дітей. Про свої біди 
вони розповіли депутату Борису Смалю.
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  Тетяна ДОВГАНЬ
Луцьк

ПИРІГ 
• 2,5 скл. борошна • 1 скл. цукру
• 1 ч. ложка соди, погашеної оцтом
• 2 ст. ложки олії • 2 ст. ложки варення
• 1 скл. міцного чаю

Борошно, цукор і соду ретельно пе-
ремішати, додати олію і 
варення, ще раз пе-
ремішати й зали-
ти чаєм. Добре 
в и м і ш а т и , 
викласти у 
змащену олі-
єю форму й 
випікати до 
готовності.

БУРЯКОВИЙ МОРС
• 200 г буряків • 100 г цукру
• 1 л води • сік одного лимона

Буряк обібрати, натерти на дрібній 
тертці й вичавити з нього 

сік. Відтак залити гаря-
чою водою, довести до 
кипіння й поварити 10-
20 хвилин. Наприкінці 
варіння додати цукор, 

лимонний i буряковий 
соки. Знову довести 
до кипіння, але не 

кип’ятити. Відвар про-
цідити й перелити у 

глечик з льодом.

пісне та смачне корисний напій

квадратний метр

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «LUCEORIA»: 
СКОРО ПОЧИНАЄМО ЗАСЕЛЯТИ

вдалої покупки!

вишуканий десерт

ЯК ВИБРАТИ ПОРОСЯТ, 
АБИ НЕ ПОШКОДУВАТИ

Найкраще купувати поросят 
навесні. Але як вибрати тварин, 
аби потім не мати з ними мороки? 

Спершу слід уважно придивитися до жи-
вого товару. У здорового 
поросяти – широкі гру-
ди, пряма або злегка ви-
гнута спинка, міцні ноги, 
рівні блискучі копитця, 
тоненька й гладенька щети-
на, рожеві шкіра та вуха, а хвіст 
закручений бубликом. Краще ви-
брати порося з прямим видовже-
ним тулубом, широкою спиною, що 
переходить у заокруглені бочки. 
Крижі мають бути рівні, стегна – ви-
довжені та заокруглені ззаду. У здо-
рової свинки хвіст і промежина за-
звичай сухі.

Слід пам’ятати, що поросята 
з короткими ногами й тонким кістяком рано 
перестають рости, швидко засалюються. Та-
ких можна купувати для годівлі на сало. 

Особливу увагу варто звертати на голову. 
У майбутньої скороспілої свині вона важкень-
ка, коротка, з прямим чи перегнутим профі-
лем, з невеликими тонкими вушками (пря-
мостоячими чи навислими на очі, залежно 
від породи). Легка голова з кирпатою рийкою 

Архітектурний проект у 
самому центрі Луцька вже 
практично на фінішній прямій. 

Другу секцію багатоквартирного 
житлового комплексу з 
вишуканою назвою «LuceoriА» 
буде здано в експлуатацію у 
другому кварталі цього року. 
Документи готові, комунікації 
ось-ось буде підключено. До 
офіційного урочистого новосілля 
залишилися лічені тижні. Тож саме 
час уважніше придивитися до цієї 
елегантної новобудови. 

Що ми знаємо про забудовника? Те, що це 
компанія з амбітними сучасними проектами 
по всій Україні. Група ТЕХСЕРВІС має житлові 
комплекси у Вінниці, Волочиську, Білій Церк-
ві та Луцьку. Кожна з новобудов витримана в 
рамках філософії сучасного містобудування, 
з дотриманням стандартів безпеки та енерго-
ощадності, естетично приваблива, гармонійно 
вписана у ландшафт прилеглого мікрорайону.

Якщо говорити конкретно про комплекс 
«LuceoriA», друга секція якого готується при-
ймати новоселів, то цей будинок – ідеаль-
ний і для молодих подружніх пар, чиє життя 
наповнене невпинним рухом, і для родин із 
дітьми та онуками. «LuceoriA» розташована 
у двох хвилинах ходьби від проспекту Волі, 
відтак до транспортної артерії міста – рукою 
подати. Звідси зручно діставатися в будь-який 
куточок Луцька і власним авто, і громадським 
транспортом. Майже поряд розташовано 
кілька навчальних закладів, продовольчих 
та продуктових крамниць, відділень банків. 
Окрім того, цей мікрорайон привабливий 
зав дяки наявності зеленої зони для прогуля-

нок з дітьми та занять спортом. 
Житловий комплекс має всю дозвільну 

документацію та технічні умови для підклю-
чення комунікацій. Що це означає? На момент 
заселення власники квартир матимуть газ, 
тепло та світло, тож спокійно зможуть брати-
ся за приємні клопоти, пов’язані з дизайном 
власної оселі.  

Забудовник подбав про житлову пло-
щу для різних категорій населення. Можна 
обрати одно-, дво- чи трикімнатне помешкан-
ня, при цьому будь-який варіант включатиме 
простору кухню й набір сучасних елементів 

комфорту. Зокрема, якісну мідну трижильну 
електропроводку, здатну витримати наванта-
ження від великої кількості побутової техніки. 
Кожна квартира обладнана лічильниками та 
індивідуальним двоконтурним котлом, міц-
ними металевими  вхідними дверима та шу-
моізолювальними енергоощадними двока-
мерними вікнами з п’ятикамерним профілем. 

Для зручності новоселів стіни помешкань 
виведено стартовою білою гіпсовою штука-
туркою.

Незвичним і водночас цікавим є архітек-
турне рішення самого будинку. Цокольний 

та перший поверхи буде віддано під комер-
ційну нерухомість, а житлова розташується 
фактично з третього до дванадцятого по-
верху. Таким чином, із вікон квартир відкри-
ватиметься прекрасний краєвид не просто у 
двір будинку, а безпосередньо на місто. Щодо 
двору, то його благоустрій теж включено до 
будівельного проекту. «LuceoriА» матиме 
власну відпочинкову зону, алею, прибудинко-
ве освітлення і достатню кількість паркомісць 
відкритого типу. 

Вартість цієї комфортної пропозиції – від 
11 тисяч гривень за квадратний метр. 

Поряд з другою секцією невдовзі з’явиться 
також перша. Її здачу в експлуатацію забудов-
ник запланував на кінець третього кварталу 
поточного року. Майбутнім власникам квар-
тир готують сюрприз. Помешкання укомп-
лектують броньованими вхідними дверима 
та якісною стяжкою. Окрім того, саме в цій 
майбутній секції для зручності новоселів буде 
виконано розведення радіаторів від двокон-
турного газового котла по всій квартирі. 

Часу на роздуми залишилося зовсім неба-
гато, так само, як і вільних квартир у самому 
центрі сучасного Луцька.  «LuceoriA» запро-
шує на новосілля!

Ліцензія № 2013024595 видана Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України 25.01.16 р. і діє до 25.01.19 р.

свідчить про схильність тварини до раннього 
ожиріння. Варто придивитися, як поросята 
їдять. Сміливо слід вибирати тих, які їдять з 

апетитом, жадібно. Бо ті, які тільки 
смокчуть їжу, – не найкращий варі-

ант. Загалом, добре купувати од-
разу двійко поросят: разом вони 

доб ре ростуть, суперництво 
підсилює апетит. 

У жодному разі не слід 
купувати поросят із непра-
вильним прикусом, коли одна 
щелепа довша за іншу: свиня 

буде погано їсти і рости. Те ж 
саме, коли порося має завеликі 
як для його віку ікла, вони за-

вдаватимуть болю при жуван-
ні. Також не варто брати худу 
свинку з провислою спинкою 

чи викривленою рийкою. Варто прощу-
пати пах тваринки, чи нема, бува, у неї грижі 
(випуклість завбільшки з горіх чи жолудь). Не 
годиться купувати розгодовану свинку, ніби 
налиту. Можливо, перед продажем порося 
годували підсолодженим молоком. Після та-
кого делікатесу свинка перебиратиме харча-
ми. Якщо брати тваринку на руки, то здорове 
порося завжди буде пручатися і кувікати. А 
хворе чи ослаблене кричатиме приглушено. 

Яблука почистити й вибрати серединку. 
Покласти їх у каструлю, на дно налити трохи 
води. Змішати малинове варення, апельсино-
ву цедру, горіхи й начинити яблука. Накрити 
кришкою і готувати 20-30 хвилин. Після цього 
посипати зверху цукром і поставити в духов-
ку на кілька хвилин.

ВІДЕНСЬКІ ЯБЛУКА
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Звертайтеся у відділ продажу:

м. Луцьк, проспект Волі, 44а

+38 (096) 600-01-32
+38 (050) 600-01-32

luceoria-lutsk.com
.ua

Житловий комплекс «LuceoriА»
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ВІВТОРОК 14 березня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 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 09.00 Україна на 
смак 09.25 Лайфхак 09.35 
Т/с «Аристократи» 10.30, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.15 Звичайні герої 11.20 
Д/ф «Юрій Литвинський. 
Монгол» з циклу «Героям 
Слава» 11.35 Звичайні 
герої. Жінка-снайпер 
в АТО 11.40 Лицарі 
небесної варти. Віктор 
Ходак 12.00 Орегонський 
путівник 12.25 Суспільний 
університет 13.15 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 15.45 
Спогади 16.10 Мистецькі 
історії 17.25 Хто в домі 
хазяїн? 17.45 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Воїни миру. Рустам 
Хамраєв 19.55 Наші гроші 
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/ф «Кенгір. Сорок 
днів свободи» 03.30 Х/ф 
«Далекий голос зозульки»

UA: ПЕРШИЙ

03.25 Служба розшуку 
дітей

03.30 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.48 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.50 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Щасливі 

разом»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Т/с «Бібліотекарі 3»
23.45 Х/ф «Лімб»
01.25 Х/ф «Дракула 3»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55, 18.30 «За живе!»

11.15 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 

«МастерШеф. Діти - 2»

00.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.45 «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. Ювілейний 
2» 16.20, 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Орел і 
Решка» 22.00 «КВН на БІС» 
00.45 Т/с «Біла королева» 
01.45 Т/с «Ти - моє життя» 
02.30 «Нічне життя» 

К1
06.10, 04.30 Реальна 
містика 07.00, 08.00, 
09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 09.15, 04.00 
Зірковий шлях 11.30 
Реальна містика. Новий 
сезон 13.30 Т/с «Черговий 
лікар 2» 15.30 Т/с 
«Черговий лікар» 16.10, 
05.20 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00 Т/с «Весна 
у грудні» 23.30 Т/с «Закон 
і порядок: Злочинні 
наміри» 01.15 Х/ф 
«Морський бій» 

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00 
Вижити попри все 10.50, 
18.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40 
Містична Україна 14.30, 
19.50 Нечисть 15.20 
Історичні битви 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 21.40 Він і вона. 
Бій за життя 23.40, 05.10 
Наземні битви 00.30 
Теорія змови 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
14.45, 15.20 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 04.45 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.45 Х/ф «Дім 

Гемінгвей»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.40, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай 
говорять»

02.25 Т/с «Краплина 
світла»

03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.10 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.05 Т/с «Відділ 44»
13.25 Х/ф «Серце і душі»
15.35, 16.15 Т/с «На трьох»
16.45, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.15 Х/ф «Вірус»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.25 Стоп-10
04.35 Служба розшуку 

дітей
04.40 Студія Вашингтон

ICTV

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25 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, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 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, 00.30, 04.25 

«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»
13.25 Т/ц «Воїни миру» 

(Сергій Ващук)
13.50 Т/ц «Воїни миру» 

(«Життя перемагає»)
14.20 Т/ц «Як це?»
14.40 «Піщані історії»
14.45 Т/ц «Воїни миру» 
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
18.20 Т/ц «Воїни миру» 

(«Світязь»)
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, 00.35 «Влада 

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

(М. Романюк)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 Т/ц «Воїни миру» 

(Герой України В.Гринюк)
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.30 Концерт Катерини 

Малицької «Серце - не 
камінь»

03.50 «Піщані історії»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»

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, 03.20 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги

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

сестер Корваль»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «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
06.30 Клуб Суперкниги

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспортний 
сервіс 09.00 Біатлон. 
Кубок світу. Одиночна 
змішана естафета 10.00 
Біатлон. Кубок світу. 
Змішана естафета 12.00 
Орегонський путівник 
12.25 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
14.00 Мій Шевченко. 
Микола Жулинський 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твій дім-2 16.45 
Д/с «Національні парки 
Америки» 17.45 Вікно 
в Америку 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 19.50 З перших 
вуст 19.55 Вересень 20.20, 
04.40 Про головне 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 02.10 
Д/с «Національні парки» 
03.00 Д/ф «Без права на 
славу» 03.35 Х/ф «Далекий 
голос зозульки» 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.05 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку - 4»
14.45, 15.20 «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»

04.15 «Гроші»

06.20, 14.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Люблю. 9 
березня»

10.50, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.30 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.35, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай 
говорять»

02.25 Т/с «Краплина 
світла»

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, 04.50 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
11.55, 13.10 Х/ф «Серце 

і душі»
14.20, 16.20 Х/ф 

«Примарний гонщик»
16.55 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух 
помсти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.20 Свобода слова
00.25 Х/ф «8 міліметрів»
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.20 Стоп-10

06.00 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
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 00.35 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 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
01.00 Профілактика

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45, 19.40, 00.30, 04.25 

«Із перших уст»
08.00, 06.00 «Волинська 

веселка»
08.25 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.10 «Українське кіно. 

Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»

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, 00.35 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Воїни миру» 

(Сергій Климчук)
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.30 «Фольк - music»
02.30 Т/ц «Роки і долі»
02.50 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.10 «Життєва олімпіада»
03.40 «Музичний 

проспект»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 «Музична весна на 

Першому»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»

07.15, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.15 «Все буде смачно!»
10.15, 18.30 «За живе!»
11.45 Х/ф «Вам і не 

снилося»
13.35 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.30 «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 «Орел і Решка» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Орел і Решка» 
21.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 22.00 Х/ф 
«Наречена-втікачка» 
00.10 Т/с «Сонна Лощина» 
01.50 «Вечірній квартал» 
03.15 «Нічне життя» 

04.00, 18.00 Абзац
05.58, 06.15 Kids Time
06.20 М/ф «Сезон 

полювання 3»
08.00 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
10.00 Х/ф «Будинок 

великої матусі: Який 
батько, такий син»

12.00 Х/ф «Будинок 
великої матусі»

14.00 Х/ф «Будинок 
великої матусі 2»

16.00, 19.00 Ревізор 
Спешл

21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Дракула 3»
01.50 Х/ф «Сусідка»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 02.40 Зірковий 
шлях

11.00, 04.40 Реальна 
містика

12.00 Х/ф «Там, де є 
щастя для мене»

13.50, 15.30 Т/с 
«Випробування 
вірністю»

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

Україна»
21.00 Т/с «Весна у грудні»
23.30 Х/ф «Морський 

бій»

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Вижити 
попри все 10.50, 18.00 
Найдивовижніші тварини 
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 19.00, 00.30 
Бандитський Київ 21.40 
Він і вона. Бій за життя 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 

технічного обладнання 

ТРК «Аверс»

16.00 Бутік TV

18.00 Рандеву

18.20 Життя в цифрі

18.35, 19.50, 20.30, 

22.05 Телебіржа. Ринок 

праці

18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»

18.55 Погода

20.00 Т/с «Таємничий 

острів»

20.40 Вечірня казочка

АВЕРС 21.00 Благодатна 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 «Наречена-втікачка»

22:00

styler.rbc.ua

Фільм «Дім Гемінгвей»

23:35

kinopoisk.ru

Фільм «Вірус»

23:15

kinopoisk.ru
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СЕРЕДА 15 березня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 
На слуху 09.00 Україна 
на смак 09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30 Д/ф «Доброволець 
Антон» із циклу «Героям 
слава» 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів України 
13.15 Наші гроші 14.05 
Д/ф «Смарагди для 
Врубеля» 15.20 Світло 
16.00 Путівник прочанина 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
17.20 Хочу бути 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 
«Августин Волошин. 
Метеорит незалежності 
над Срібною землею» 
19.55 Слідство. Інфо 20.20, 
04.40 Про головне 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.40 Мегалот 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Чоловічий 
клуб. Спорт 03.25 
Чоловічий клуб 03.55 Вікно 
в Америку 04.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «СашаТаня»
15.20, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.10 Т/с «Бібліотекарі 3»
23.00 Х/ф «З темряви»
01.00 Х/ф «Лімб»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

10.30, 18.30 «За живе!»

12.00 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 

«МастерШеф. Діти - 2»

00.05 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.15 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 М/с 
«Сейлор Мун» 08.00 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.40 
«Мультфільми» 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. Ювілейний 
2» 16.20, 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Орел і 
Решка» 22.00 «КВН на БІС» 
00.45 Т/с «Біла королева» 
01.45 Т/с «Ти - моє життя» 
02.30 «Нічне життя» 

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

УКРАЇНА
06.00, 19.00 
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, 
18.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40, 
00.30 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20 Історичні битви 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00, 22.40 
Загадки планети 23.40, 
05.10 Наземні битви 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.45 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
14.45, 15.20 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 05.00 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.30, 02.00 Х/ф «На 

одного менше»

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»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.50, 04.50 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

02.35 Т/с «Правдива 
історія про Червоні 
вітрила»

1+1 ІНТЕР

05.05, 04.55 Дивитись 
усім!

05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.35 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Громадянська 

оборона
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Т/с «Відділ 44»
13.25 Х/ф «Вірус»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.15 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.55 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

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

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

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

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25 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, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 «Із перших 

чоловічих уст»
08.35, 22.45 «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 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
14.20 Мультфільм
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 Тема дня
17.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.20 «Києвотека»
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто» 

(гість - заступник 
Луцького міського 
голови С. Григоренко. 
Телефон у студії: (0332) 
77 02 42)

20.25 «Із перших 
чоловічих уст»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Самопоміч. Країна»
21.25 «Видатні волиняни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Співають 

«Волинські соловейки»
01.20 Т/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»
02.00 Т/ф «Відлуння віків. 

Александрія»
02.30 «Весна прийшла»
03.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»

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 Концерт «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 Ретроспектива: 

«Алітет йде в гори»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація

ЧЕТВЕР 16 березня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.15, 08.15 Спорт 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 07.45, 
08.30 Смакота 07.25, 23.35 
На слуху 09.00 Україна на 
смак 09.25 Лайфхак 09.35 
Т/с «Аристократи» 10.30, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежності над Срібною 
землею» 11.45 Орегонський 
путівник 12.10 Суспільний 
університет 12.40, 21.30 
Спорт 13.15 Слідство. 
Інфо 14.00 Д/ф «Сергій 
Данченко і сто лицарів 
навколо круглого столу» 
15.20 Надвечір’я. Долі 
16.15 На пам’ять 17.25 
Казки Лірника Сашка 17.45 
Школа Мері Поппінс 18.05 
Voxcheck 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 Що 
там з Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежності над Срібною 
землею» 19.55 «Схеми» 
20.20 Про головне 21.50 Т/с 
«На межі. Група «Антитерор» 
22.55 Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Д/ф «Промені темного 
простору» 02.40 Світло 
03.20 Д/ф «Альтернатива 
Олега Лаврентьєва» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
19.00 Хто зверху?
21.00 Т/с «Бібліотекарі 3»
22.30 Х/ф «13 привидів»
00.20 Х/ф «З темряви»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф - 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. Ювілейний 2»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Біла королева»
02.50 «Нічне життя»

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

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00 Він і вона. Бій 
за життя 10.50, 18.00 
Найдивовижніші тварини 
11.50 Дивовижна Замбія 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20, 23.40, 05.10 
Наземні битви 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00, 22.40 Загадки 
планети 21.40 Вижити 
попри все 00.30 Гордість 
України 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 02.10 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.45, 02.50 Х/ф 

«Розмова»

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»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.40 «Подробиці»
23.50 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
02.25 Т/с «Правдива 

історія про Червоні 
вітрила»

03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

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
09.50 Секретний фронт
10.45 Т/с «Шулер»
11.50 Т/с «Відділ 44»
13.05 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Сфера»
01.45 Т/с «Лас-Вегас-4»
03.10 Стоп-10
04.40 Студія Вашингтон

ICTV

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»
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25 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, 02.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00, 14.35, 00.30 

«Волинська веселка»
10.30 «Танцюють і 

співають діти»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.10 Тема 

дня
11.55 «Музичний проспект»
12.30 «Відкрите місто»
13.30 Т/ц «Напам’ять»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.10 «У долі своя весна»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.20 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
18.55 Служба розшуку 

дітей
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/ц «Історія без 

купюр»
23.35 «Книголюб»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
01.30 Т/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

02.20 Т/ц «Абетка здоров’я»
02.40 Мультфільм
02.55 «Музична перерва»
03.35 «Відлуння віків»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 «Сім чудес Волині»

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

Фільм «З темряви»

Фільм «Сфера»

Фільм «Розмова»

Фільм «Зіткнення з безоднею»

23:00

23:15

00:45

23:15

kino-teatr.ua
fi lm

.ru

kinopoisk.ru
m

oviestape.net

ПРОДЮСЕР 
ЛОБОДИ ПОГРОЖУЄ 
ЖУРНАЛІСТЦІ «1+1»  

Журналісти знімали біля 
будинку Світлани Лободи 

документальний фільм про 
роботу папараці, коли на них 
скоїла напад охорона співачки, 
пише «ТСН.ua».

Бодігарди обнишпорили автомобіль зні-
мальної групи, відібрали відеокамеру, ви-
ламали відеореєстратор, забрали особисті 
речі водія і втекли. Поліція перехопила ма-
шини грабіжників та відкрила кримінальне 
провадження про розбійний напад. 

Крім цього, продюсер Світлани Лобо-
ди Нателла Крапівіна почала погрожувати 
журналістці «1+1» у соцмережах: спочатку 
обіцяла побити й облити дівчину кислотою, 
а потім нацькувати на українку керівника 
Чечні та свого друга Рамзана Кадирова. На-
разі департамент журналістських розслі-
дувань збирає усі погрози від Крапівіної та 
збирається звертатись до правоохоронних 
органів, передовсім до СБУ. 

до чого дійшло 
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Міцна держава – сильна і здорова націяМіцна держава – сильна і здорова нація

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН У МАНЕВИЧАХ ВІДКРИЛИ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК 

У чотирьох затишних 
кімнатах із сучасним 

обладнанням тепер 
зможуть оздоровлюватися 
та займатися лікувальною 
фізкультурою малюки з 
особливими потребами. 
Реабілітаційні палати діють 
на базі дитячого відділення 
Маневицької районної лікарні. 

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
Створити умови для реабіліта-

ції особливих пацієнтів поставила 
собі за мету заступник головного 
лікаря із материнства і дитинства 
Тетяна Самчук. Сміливий задум 
вдалося реалізувати завдяки під-
тримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

– У Маневицькому районі про-
живає 320 дітей з особливими по-
требами. Їм потрібні реабілітація та 
лікування, яке доступне в Луцьку 
або ж у спеціалізованих санаторіях. 
Ми замислилися над тим, щоб ство-
рити відповідні умови для таких 
пацієнтів у райцентрі. Цей намір 
виношували п’ять років, нам браку-
вало коштів і спеціалістів. Але руку 
допомоги простягнув Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Якщо спо-
чатку ми планували одну кімнату, 
то завдяки підтримці Фонду вдало-
ся оснастити чотири! Ми з колегами 
переконалися: у Фонді слів на вітер 
не кидають, – каже Тетяна Самчук. 

Зі слів керівника східної філії 
Фонду Олександра Мельничука, 
звернення від ініціативної групи до 
них надійшло 29 вересня 2015 року. 
Маневиччани просили облашту-
вати реабілітаційний центр у ЦРЛ, 

щоб дітки-інваліди могли отриму-
вати допомогу на території району. 
Проект «Зміцнення матеріально-
технічної бази закладів охорони 
здоров’я» реалізовано в рамках 
програми «Здоров’я волинян». 

З особливими пацієнтами пра-
цюватимуть психолог, невропато-
лог, логопед, спеціаліст із ЛФК. До 
послуг діток – тренажерний зал, 
сенсорна, масажна й арт-кімнати. 
Палати оснащені спортінвентарем, 
технікою та приладдям. Одне сло-
во, діти з особливими потребами 
мають усе, що потрібно для ефек-
тивної реабілітації. 

АРТ-ТЕРАПІЯ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦІЄНТІВ

Дитяче відділення у Маневиць-
кій центральній районній лікарні 
розраховане на 25 ліжок. 10 років 
тому, аби малечі було веселіше лі-
куватися, працівники закладу роз-

малювали самотужки коридори 
лікарні. Коли маленькі пацієнти 
ідуть на процедури, відчувають, що 
їх підтримують персонажі улюбле-
них казок. Проте у палатах так і за-
лишилися білі стіни. 

Розмалювати їх яскравими ко-
льорами Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» запропонував обдарова-
ним студенткам Луцького вищого 
професійного училища будівни-
цтва та архітектури. Ольга Філюк 
та Вік торія Король сповна виявили 
художні таланти. 

Зазначимо, що Ольга Філюк – 
стипендіатка Фонду і вже мала до-
свід такої роботи. Разом із коман-
дою, яку дівчина зуміла згуртувати 
навколо себе, в обласній дитячій 
лікарні у Луцьку вже з’явилися 
казкові палати в хірургічному, он-
когематологічному відділеннях та 
в консультативній поліклініці. Так 
виникла ідея розмалювати палати в 
лікарні Маневичів.

Студенткам саме був потрібен 
об’єкт для виконання дипломної 
роботи. А в лікарні їм дозволили 
малювати на вільну тему. Так ді-
вчата «оживили» чотири кімнати 
реабілітаційного центру. Саме тут 
проходитимуть медико-соціальну 
адаптацію понад три сотні дітей з 
особливими потребами. І, можли-
во, саме казкові друзі з лікарняних 
стін допоможуть юним пацієнтам 
швидше одужати.

НАЙРОЗУМНІША 
ІНВЕСТИЦІЯ – 
У ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

На урочисте відкриття реабі-
літаційного центру маневицькі 
медики запросили народного депу-
тата, члена правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Ірину Кон-
станкевич. 

– Благодійність – це те, що 
об’єднує, те, що дає основу і для ду-
ховного життя, і для реалізації кон-
кретних справ. На прикладі цього 
проекту ми бачимо, як згуртува-
лося дуже багато людей. Важливо, 
що ініціатива йшла від лікарів і 
громадських організацій. Її відразу 
підтримав Фонд, що тривалий час 
робив багато хороших справ для 
дітей, які проходять реабілітацію в 
Луцьку. Віднедавна Фонд розширив 
діяльність у всіх районах Волині. 
Для мене важливо, що ми можемо 
об’єднатися під патронатом Ігоря 
Палиці задля цієї доброї справи. 
Згуртувавшись, маємо конкретні 
результати і добру справу. Я до-
лучуся до облаштування реабілі-
таційного центру своєю часткою, 
селищний голова – своєю, церкви – 
своєю, і користь буде дітям. Якби 

так було в державі – щоб кожен 
свою невеличку лепту докладав, то 
мали б успішну країну, – наголоси-
ла Ірина Констанкевич.

За доброю традицією, на ново-
сілля завітали представники місце-
вого духовенства. Настоятелі пра-
вославних та католицького храмів 
спільно помолилися і благословили 
медичний персонал на плідну пра-
цю. У подарунок новому відділен-
ню вручили ікони Святого Мико-
лая Чудотворця та Остробрамської 
Божої Матері. Священик Михайло 
Мельничук підкреслив: найрозум-
ніша інвестиція – у здоров’я дітей. 
Звісно, всі батьки мріють, щоб їхні 
малюки народжувалися і росли 
дужими та розумними. На жаль, 
не завжди так буває. Тому добру 
справу роблять благодійники, які 
створюють умови для реабілітації 
особливих діток. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Урочисте відкриття центру Заняття з батьками

Тетяна Самчук 
задоволена результатами 
співпраці з Фондом

Малеча випробовує нові тренажери та сухий басейн
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

РІЧНИЦЯ 30 РОКІВ НА СТОРОЖІ 
ІНТЕРЕСІВ ВЕТЕРАНІВ

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 ЮВІЛЕЙ

Днями півстолітній ювілей 
відзначила одна з сільських шкіл на 
Любомльщині – Зачернецька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Нині там навчається 80 учнів, 
а педагогічний колектив нараховує 
19 учителів. На свято школи завітали 
представники місцевої влади, 
громадськості. Привітати альма-матер 
прибули й численні випускники з 
різних областей України, досвідчені 
вчителі, які вже на заслуженому 
відпочинку.

Для усіх присутніх було організовано 
святковий концерт «Подорож у минуле». 
Численні відеозвернення з побажаннями, 
ретро- та сучасні фото, презентації творчих 
доробків і досягнень транслювали на вели-
кому екрані. Власне, сучасне мультимедійне 
обладнання – проектор та екран – стали 
приємним подарунком до ювілею школи від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Село віддалене від районного центру, тому 
доволі часто тут поганий сигнал та перебої з 
інтернетом. Активні школярі та ініціа тивні 
педагоги хочуть іти в ногу з часом, при цьо-
му залучаючи й батьків. Так і визрів цікавий 
проект – навчати комп’ютерної грамотності 
не лише школярів, а й їхніх тат і мам.

Ідею підтримали й представники міс-
цевого об’єднання УКРОПу. Зокрема, вчи-
тель фізичного виховання, депутат район-
ної ради від УКРОПу Іван Устимук подав 
депутатський запит про придбання для 
цієї школи ноутбука за кошти державного 
бюджету, але для повноцінного мультиме-
дійного комплекту бракувало проектора та 
екрана. Тому ініціативна група звернулася в 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», де їхній проект було підтримано. 
Відтак напередодні свята нове обладнання 
було встановлено у класі інформатики та 

Волинська обласна 
організація ветеранів 

України відсвяткувала 30-
річчя діяльності. Із цієї 
нагоди в обласній раді 
відбулося урочисте пленарне 
засідання, на якому йшлося 
про діяльність організації, 
проблеми і сподівання 
ветеранів. 

Обласна організація вете-
ранів України – найчисельніше 
об’єднання на Волині. До її складу 
входить майже 200 тисяч учасни-
ків. Серед них – ветерани Другої 
світової війни, діти війни, вете-
рани праці. За останні роки лави 
організації поповнили учасники 
бойових дій на сході України. 

Зі слів керівника організації 
Олександра Булавіна, головне зав-
дання об’єднання – соціальний за-
хист ветеранів, участь у військово-
патріотичному вихован ні молоді 
та громадському житті краю. У 
цей нелегкий для країни час ваго-
ме місце в діяльності ветеранської 
організації має волонтерська ро-
бота.

– За період діяльності ми про-
вели велику роботу з увічнення 
пам’яті героїв Другої світової вій-
ни. Лише в Ковельському районі 
перепоховано 170 воїнів. Та, на 
жаль, волинська земля завжди 
була омита кров’ю. У нас ще досі 
лишається багато безіменних ге-
роїв. Війна закінчується тільки 
тоді, коли поховано останнього 
солдата, тому ми працюємо в цьо-
му напрямку, – каже Олександр 
Булавін. – З початком військових 
дій на сході України наша органі-

зація активно включилася у про-
цес збору продуктів, коштів та 
інших речей для воїнів АТО. Ми 
плели маскувальні сітки, в’язали 
шкарпетки... Жодне відправлення 

військовослужбовців 51-ї окремої 
механізованої бригади (яку було 
перейменовано в 14-ту ОМБ) на 
схід не обходилося без представ-
ників Володимир-Волинської ве-

ШКОЛІ У ЗАЧЕРНЕЧЧІ – ПІВСТОЛІТТЯ!

підведено інтернет. 
– Ця школа – одна з найменших у регіо-

ні, проте люди в Зачернеччі дуже активні. 
Зокрема, завдяки ініціативній сільській 
громаді раніше для дітей було встановле-
но ігровий майданчик, а тепер на умовах 
співфінансування придбано проектор та 
екран. До речі, ця школа традиційно є одні-
єю з кращих у спортивному плані. Тут дуже 
гарний спортивний зал, хороше споряджен-
ня, постійно відбуваються змагання, тут 
пропагують здоровий спосіб життя. У пла-
нах – облаштувати майданчик із вуличними 
тренажерами, аби можливість провадити 
активний спосіб життя мали всі зачернечча-
ни. Ми готові підтримувати проекти, спря-
мовані на покращення життя всієї громади, 
розвиток дітей, – резюмувала керівник Лю-
бомльського представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариса Солом’янюк. 

Радо про інноваційне обладнання го-
ворить і директор школи Ольга Ваврин-
чак. Вона вважає, що в сучасному світі 
обов’язково, щоб діти володіли навиками 
роботи на комп’ютерах, готуючи презента-

ції, шукаючи інформацію в інтернеті.
– Мультимедійне обладнання дуже до-

помагає не лише на уроках інформатики, а й 
під час інших занять. Учитель має змогу під-
готувати й показати якісний матеріал усьо-
му класу. Крім того, в нас діє краєзнавчий 
гурток, учасники якого намагаються по кру-
пинці відновити історію нашого краю. На-
приклад, під час свята присутні мали змогу 
переглянути відеозаписи засновників шко-
ли, перших учителів, відомих краян, – каже 
директор навчального закладу. 

Зі слів Ольги Вавринчак, у планах – ще 
раз спільно з громадою звернутися до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» із проханням 
допомогти придбати дошки в класні кімна-
ти. Ті, якими зараз користуються діти, – ще 
ровесники школи. 

Іван Устимук працює у навчальному 
закладі вже 30 років і радо сприймає такі 
зміни. Він вважає: найкраще, що ми може-
мо сьогодні зробити, – виховати розумних і 
здорових дітей. Усі передумови для цього в 
зачернецькій школі є.

Оксана ВАШКЕВИЧ

теранської організації. А художній 
колектив Шацької районної орга-
нізації виїздив із концертом без-
посередньо в зону АТО. 

За багаторічну сумлінну пра-
цю й високий професіоналізм від-
знаками та почесними грамотами 
нагородили найактивніших членів 
організації. Один із тих, хто отри-
мав відзнаку, – голова ради вете-
ранів Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі 
Українки, кандидат історичних 
наук Вадим Кудь. Вадим Олексі-
йович має понад 90 наукових пуб-
лікацій, основними темами яких є 
події Другої світової війни на те-
ренах Волині. Про війну 90-річний 

ветеран знає більше, ніж хотілося 
б. Свої знання прагне передати 
молоді. 

– Ми думали, що більше ніко-
ли не буде війни. І навіть припус-
тити не могли, що прийде вона зі 
сходу, – каже з болем в очах сиво-
чолий ветеран.

Ще один учасник Другої світо-
вої війни, член Нововолинської 
міської організації ветеранів Ва-
силь Бусловський за два місяці від-
значатиме 91-й день народження. 
Серед орденів, медалей та інших 
відзнак на грудях ветерана – сим-
вол пам’яті: велика макова квітка. 
Чоловікові з мудрими очима є що 
розказати, однак пригадує лише 
найголовніше – перемогу:

– Я пройшов від Харкова до 
Угорщини. У Будапешті ми й від-
значали перемогу. Така радість 
була, коли закінчилася війна... 

Серед присутніх на святковому 
засіданні – учасник сучасної, досі 
невизнаної російсько-української 
війни. Керівник Горохівської ра-
йонної організації ветеранів Ми-
хайло Харків – наймолодший се-
ред очільників районних осередків 
організації. Ще року не минуло, як 
чоловік повернувся з передової. 
Керівник тільки-но взявся за ви-
конання обов’язків. А працювати 
є над чим і для кого, адже в райо-
ні – понад п’ять тисяч ветеранів.

Зі слів керівника Волинської 
обласної організації ветеранів 
України Олександра Булавіна, важ-
ко було б провадити діяльність, 
якби не допомога благодійників і 
спонсорів. Одним із таких є Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», який 
від самого початку роботи підтри-
мував ветеранів у проведенні різ-
номанітних заходів.

Ірина ЮЗВА

Урочистості з нагоди ювілею

Пленарне засідання з нагоди ювілею

Вадим Кудь прагне передати  
свої знання молоді

Зустріч сивочолих ветеранів

Волинське радіо 

Дайджест «Тільки разом» 

 субота, 12:00



13www.tilkyrazom.com.ua № 9 (57) від 9 березня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

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

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

РУКА ДОПОМОГИ

Українські бібліотеки 
переживають непростий 

період. Книжкові фонди не 
оновлюються, передплата 
періодичних видань постійно 
скорочується. У такий скрутний 
час руку допомоги волинським 
книгозбірням простягнув Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
За його ініціативи сільські 
бібліотеки поповнюють полиці 
новими книгами. 

За словами керівника східної 
філії Фонду Олександра Мель-
ничука, літературу вже завезли 
в села Ківерцівського, Камінь-
Каширського, Любешівського та 
Маневицького районів. Днями 
свіжі видання українських та зару-
біжних авторів отримали шкільні 
бібліотеки Любешівщини, зокре-
ма в селах Березичі, Воля Любе-
шівська, Люб’язь та Гірки. Комп-
лект книг від Фонду надійшов і в 
бібліотеку села Мукошин. 

– Завдяки небайдужим людям, 
які представляють Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», сотні жите-
лів сіл отримали доступ до якісної 
сучасної літератури, а отже – і до 
знань, досвіду, можливості змі-
нити щось на краще, – зазначила 
бібліотекар сільської книгозбірні 
Мукошина Ольга Кравчук. – Дяку-
ємо за цікаві книжкові новинки. 

Під час вручення нової лі-
тератури представники Фонду 
спілкувалися з директорами шкіл 
та вчителями, учнями й завід-
увачами шкільних бібліотек. У 
Березичах діти щиро повідали, 
що мріють про припинення війни 
в Україні. А ще юні читачі пере-
конані: навіть найновіші моделі 
комп’ютерів не можуть конкуру-
вати із книгою. 

Шкільний бібліотекар села Бе-
резичі Любов Романчук зазначає: 

– Усі книги мають неповтор-
ний стиль і мову. І діти, і вчителі 
задоволені новою літературою. 
Тепер є що запропонувати юним 
книгоманам. 

У Люб’язівській ЗОШ I-III сту-
пенів усі школярі активно відвіду-
ють бібліотеку. Адже переконані, 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

У ТЕПЛОМУ КЛАСІ 
НАВЧАТИСЯ ЦІКАВО 
ТА КОМФОРТНО

Мультимедійне обладнання ви-
користовують для показу презента-
цій, творчих доробків учнів, нового 
навчального матеріалу. Його можна 
застосовувати й для перегляду до-
кументальних фільмів та історич-
них фрагментів, візуалізації подій, 
таблиць, дат, аби школярі краще 
запам’ятовували матеріал. 

– Я часто зустрічаюся з коле-
гами, відвідую школи Луцька та 
Ковеля. Після цього з прикрістю 
згадував, як наш райцентр від-
стає в питаннях матеріального за-
безпечення освіти. Тепер уроки в 
нас відбуваються по-іншому: ві-
зуально цікавіше, активніше і для 
учнів, і для вчителів. У якісних та 
комфортних умовах досягати но-
вих вершин у навчанні набагато 
легше, – вважає вчитель історії гім-
назії Ростислав Кінах.

Крім того, цей клас досі був 
найхолоднішим у школі. Діти сиді-
ли на уроках в курточках, а інколи 
навіть приносили з дому теплі по-
кривала. Щоб замінити в ньому всі 
вікна, потрібні були чималі кошти. 
Тому ініціативні батьки й виріши-
ли звернутися до Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» із проханням 

допомогти придбати ще й вікна. 
Керівник старовижівського 

представництва Фонду Ольга Редь-
кович зазначила, що це перший 
проект навчального закладу, реалі-
зований спільно з Фондом. 

– Ми побачили людей, які 
об’єдналися задля розв’язання на-
гальної проблеми. Побачили, що 
вони небайдужі, а оскільки чужих 
дітей не буває, то погодилися реа-
лізувати цей проект спільно з гро-
мадою, – каже Ольга Редькович.

Нині в гімназії навчається май-
же 800 дітей. За роки, відколи по-
стала ця будівля, змінилося не одне 
покоління школярів та вчителів. 
Щоразу дирекція закладу разом з 
батьками намагаються оновлювати 
приміщення – роблять ремонти, 
купують потрібні для навчання ма-
теріали. 

Реалізація проекту спільно із 
Фондом залежить від ініціативнос-
ті громади. Саме такими і є старо-
вижівчани. Свій перший комплекс-
ний проект громада реалізувала, а 
відтак додала віри в те, що гуртом 
можна зробити набагато більше.

Людмила ПАСТУШОК

КНИГА ВЧИТЬ, 
ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ
що читання книг сприяє роз-
ширенню світогляду й допома-
гає досягти мети. Одинадцяти-
класниця Діана Нестерук змалку 
дружить із книгами. Якщо певне 
видання їй до вподоби, дівчи-
на купує його для домашньої 
бібліо теки. 

– Відеоролики чи електро-
нні книги – це не моє. Я люблю 
тримати книгу в руках, відчува-
ти запах сторінок. Подобаються 
твори Джоан Роулінг, Василя 
Шкляра, Ірен Роздобудько та 
Юрка Іздрика. Зараз читаю мен-
ше, бо готуюся до ЗНО, – каже 
Діана. 

Випускниця мріє стати 
журналісткою. Усвідомлює, що 
представник ЗМІ мусить мати 
багатий словниковий запас і 
володіти різними жанрами та 
стилями. Для цього юнка читає 
багато книг. 

Бібліотекар шкільної бібліо-
теки села Гірки Cвітлана Яку-
бець задоволена, що нарешті 
вдалося поповнити книжковий 
фонд новими яскравими видан-

нями. Адже найактивніші чита-
чики вже по кілька разів пере-
читували літературу шкільної 
книгозбірні. 

– Дякуємо Фонду за пре-
красні книги з оповіданнями, 
казками, віршами, байками, 
прислів’ями, приказками. Діти з 
великим задоволенням читають 
оповідання й казки, вивчають 
коротенькі віршики, – задоволе-
на Світлана Якубець. 

У Волі Любешівській шко-
лярі нетерпеливо чекали на нові 
книги. Щойно видання розкла-
ли на столі, діти вишикувалися 
в чергу. 

– Найактивніші читачі 
шкільної бібліотеки – учні мо-
лодших класів. Саме для них 
Фонд підібрав багато науково-
популярних видань, – каже біб-
ліотекар шкільної книгозбірні 
Лариса Клявзонік. – Ми з коле-
гами переконалися: Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» cвої обі-
цянки підкріплює конкретними 
справами. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЮНИХ ДАРУВАНЬ

У селі Мерва Горохівського 
району жодне свято не 
обходиться без пісні. Співають 
тут і дорослі, й діти. У школі на 
належному рівні функціонують 
гуртки з вокального співу та 
хореографії. 

Талановиті діти не раз ставали 
призерами районних, обласних 
та всеукраїнських конкурсів. А 
без участі вокального ансамблю 
вчителів «Берегиня» у сільському 
будинку культури не відбувається 
жодного свята. Та вже давно мер-
винським талантам бракувало су-
часного музичного обладнання. 

– Два роки ми виношували 
ідею оновити свою заремонтовану 
апаратуру, – каже директор Мер-
винської ЗОШ I-III cтупенів Люд-
мила Гримайло. – Однак вартість 
повного комплекту була для нас 
захмарною. А коли у школу зате-
лефонували з горохівського пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і запропонували 
взяти участь у конкурсі проектів, 
ми погодилися. Скажу відверто: 
коли писали проект «Таланови-
ті зірочки», хвилювалися. Були і 
песимістичні настрої, однак наші 
старання  увінчалися успіхом. 

У результаті співпраці з Фон-

дом мервинські юні таланти отри-
мали акустичну систему, підсилю-
вач, чотири мікрофони та стійки 
під них, мікшерний пульт і ноут-
бук. Та шлях до перемоги був не-
простим. 

Зараз керівництво школи ви-
знає: здолати усі перепони вдало-
ся завдяки наполегливості учнів 

та вчителів. Саме старшокласники 
ходили від хати до хати і збирали 
підписи на підтримку проекту. А 
переконувати у його доцільності 
довелося жителів п’яти сіл: Мер-
ви, Кутрова, Диковин, Буркачів та 
Стремільчого сусідньої Львівщи-
ни. Школярам вдалося зібрати 502 
підписи! 

творчі, грають на музичних ін-
струментах і співають. 

– Я часто буваю у школі на 
святах, а їх дуже багато. Зауважи-
ла, що наша стара музична апара-
тура своє віджила. Ні школа, ні 
батьки не змогли б залагодити цю 
проб лему самотужки. А на умовах 
співфінансування придбали су-
часну музичну апаратуру. Хай Бог 
віддячить засновникам Фонду за 
їхню доброту і щедрість, – поба-
жала Валентина Смалько. 

Керівник представництва 
Фонду в Горохівському районі 
Людмила Марадевич відзначила, 
що проект «Талановиті зірочки» – 
особливий. Тільки згуртувавшись, 
жителі п’яти сіл досягли омріяно-
го результату. Сильна ініціативна 
група впевнено йшла до мети, по-
казавши гарний приклад для ін-
ших громад.  

– Ваші школярі – це вже ар-
тисти. Саме тому Фонд підтримує 
такі  починання. Спільно ми за-
клали маленьку цеглинку в твор-
чий розвиток талановитих учнів. 
Сподіваюся, через деякий час ми 
побачимо їхні професійні виступи 
на великих екранах, – підсумував 
керівник центральної філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Сер-
гій Костриченко.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ 

Комплексний проект реалізовано в гімназії селища Стара 
Вижівка спільно з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом»: 
у спеціалізований історичний клас придбано сучасне 
обладнання – мультимедійні проектор та екран, а також 
встановлено нові енергозберігальні вікна. 

– Саме нашим дітям вдалося 
достукатися до сердець небайду-
жих людей. Частку громади зі-
брали завдяки співфінансуванню 
підприємців, сільської влади. Але 
долучилися всі – батьки, вчителі, 
жителі усіх п’яти сіл. Спільно ми 
здійснили мрію всієї громади, – 
зазначає голова ініціативної гру-
пи, заступник директора школи з 
виховної роботи Оксана Грицина.

Прикметно, що першою на 
ініціативу громади відгукнулася 
директор Мервинського будинку 
культури Віра Гесь. 

– Наша школа завше мала спі-
вучих учнів. Діти постійно беруть 
участь у творчих конкурсах, здо-
бувають призові місця. Дякуємо 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» за підтримку сільської мо-
лоді. Наші юні таланти віддячать 
вам своїм співом. Головне, що всі 
повірили: мрії таки збуваються, – 
наголосила Віра Гесь. 

Від імені батьків подякувала 
Фонду багатодітна мама Валенти-
на Смалько. У їхній родині – 11 
діток. За словами мами, всі вони 

У Волі Любешівській 
радіють новій літературі

З новим обладнанням 
уроки цікавіші

Душевна пісня від Оксани Смалько
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Фонд Ігоря Палиці

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

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

РАЙОННІ ЗМАГАННЯ

ВІДБУВСЯ VI МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР З 
ВОЛЕЙБОЛУ ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ СЕМЕНЮКА

ХАЙ ЇМ СНЯТЬСЯ СНИ ЧУДОВІ

Спокійний сон у затишних, 
майже казкових спальнях 

вихованців дитячого 
садочка №31 оберігають 
турботливі вихователі та 
чуйні няні. А спиться добре 
діткам ще й тому, що в них 
новенька постільна білизна 
із зображеннями казкових 
героїв.  120 комплектів 
було придбано на умовах 
співфінансування з фондом 
розвитку цього ДНЗ.  

– Фонд розвитку «Чарівник» 
у дитячому садочку №31 міста 
Луцька було створено нещодавно, 
в грудні минулого року за спри-
яння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ініціативна група батьків 
звернулася в наш Офіс розвитку 
кварталу з проханням посприяти у 
придбанні комплектів постелі для 
діток. Ми підтримали проект. Це 
гарна ініціатива, і в планах фонду 
розвитку їх ще багато. Сподіваюся, 
що цей садочок стане взірцевим у 
Луцьку, – зазначила керівник Офі-
су розвитку кварталу на проспекті 
Соборності, 38 Тетяна Янчук. 

Голова фонду розвитку дитсад-
ка Сергій Бусько розповів, що спо-
чатку в багатьох батьків виникали 
певні побоювання щодо створення 
такого благодійного фонду. Проте 
зараз, після реальних справ, вони 
пересвідчилися в його ефективній 
діяльності.

– Рішення про придбання по-
стільної білизни було ухвалено 
спільно з батьками й оперативно 
втілено в життя. Далі плануємо 
провести певні ремонтні роботи, 

оновити каналізаційну  систему та 
розв’язати питання утеплення при-
міщення. Частково кошти будемо 
планувати і на дозвілля наших діток: 
організацію спортивних змагань, 
цікаві екскурсії, театральні вистави 
тощо. Усе це плануємо здійснювати 
за кошти, залучені ззовні, а не лише 
батьківські, – каже голова фонду 
розвитку дитсадка Сергій Бусько.

Як розповіла голова піклуваль-
ної ради цього ДНЗ Тетяна Тка-
чук, при садочку такий орган діє 
вже кілька років, він опікується 
розв’язанням нагальних питань, 
що стосуються діяльності закладу. 

– Зі створенням фонду розвит ку 
ситуація покращилася: ми визнача-
ємо найбільш актуальні проблеми, 
а фонд допомагає залучити кошти 
для їх розв’язання. Витрати, що ра-

кош ти задіяні фахівці, які прово-
дять заняття з хореографії, англій-
ської мови та гімнастики. Також за 
потреби з дітьми  працюють лого-
пед і психолог.  Хочу подякувати за 
співпрацю батькам, нині ми працю-
ємо однією командою, яка турбу-
ється про створення комфортних 
умов для діток та розвиток нашого 
дитячого садочка, – зауважила Ва-
лентина Легновська.

У перші весняні дні в садочку 
відбулося гарне свято, під час якого 
дітки старшої групи вітали матусь, 
бабусь, сестричок та вихователів зі 
святом краси й весни. Вони декламу-
вали вірші, співали пісень, танцюва-
ли. А мами як берегині українських 
родин  для  своїх діток виконали ме-
лодійну українську колискову. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

ніше лягали на плечі батьків, тепер 
стануть меншими, що дуже важли-
во в нинішній ситуації, – розповіла 
Тетяна Ткачук. 

Валентина Легновська працює 
завідувачкою дитячого садка №31 

більш як три роки. За цей час, каже, 
налагоджено тісну співпрацю з 
батьками.

– Сьогодні в нашому дитсадку 
функціонує 10 груп, які відвідує 
247 діток. За додаткові батьківські 

Фінал відкритого районного 
фестивалю з волейболу 
відбувся в НВК №2 міста Каменя-
Каширського.  Ініціаторами 
проведення стали міський центр 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» та районна 
організація ВФСТ «Колос». 

У фінальних змаганнях взяли 
участь чотири команди: з міста Каменя-
Каширського, сіл Раків Ліс, Видричі 
та Видерта. Перемогу здобули камінь-

каширці. Друге місце виборола збірна 
села Раків Ліс, третє – села Видричі.

Команда-переможець отримала ку-
бок, а команди-призери  – м’ячі від Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». Наго-
родили переможців керівник місцевого 
представництва  Фонду Сергій Лях та 
директор центру «Спорт для всіх» Сер-
гій Панасюк. Грамоти спортсмени отри-
мали від міського центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» та  
районної організації ВФСТ «Колос». 

Оксана ВАШКЕВИЧ

Ушосте на турнір із 
волейболу зібралися команди 
з Волині, Львова та Польщі, 
аби вшанувати пам’ять Сергія 
Семенюка – засновника та 
президента волейбольного 
клубу «Лучеськ-Підшипник». 
Цьогоріч турнір відбувся 
в обласній ДЮСШ й зібрав 
шість команд, дві з яких 
грають у вищій професійній 
лізі. 

– Шість років тому відбувся І 
турнір пам’яті мого батька Сергія 
Семенюка, якого знали як вели-
кого волейболіста, професійного 
спортсмена та мудрого організато-
ра й засновника клубу «Лучеськ-
Підшипник». У перших змаганнях 
взяли участь лише три команди, а 
зараз ми вийшли на міжнародний 
рівень. Загалом гра була напруже-
ною, а підтримка глядачів додавала 
наснаги й віри в перемогу. Проте 
лідер був беззаперечним – луцький 
«Олюртранс». Срібло ж здобула ко-
манда з Ковеля,  а бронзу вибороли 
також лучани – команда СКФ «Під-

М’ЯЧІ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

шипник». Хочу відзначити молодих 
гравців ДЮСШ №1 з Луцька, вихо-
ванців тренера Ігоря Кравчука. Це 
молоді та перспективні волейболіс-

ти, які показали запальну напруже-
ну гру, – розповів син Сергія Семе-
нюка та ініціатор  турніру Андрій 
Семенюк.

Він подякував усім учасни-
кам змагань за гру, уболівальни-
кам – за підтримку, а Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» – за 

допомогу в організації заходу 
та кубки, подарунки, сувенірну 
продукцію.

Координатор програми Фонду 
«Волинь спортивна» Олексій Со-
рокун зазначив, що зараз волейбол 
як ігровий вид спорту на Волині 
знову відроджується: і молодіж-
ний, і дорослий. 

– Це видно якраз із таких зма-
гань, участь в яких беруть і до-
свідчені гравці, і молоді волейбо-
лісти. Сергій Семенюк стояв біля 
витоків волинського волейболу, а 
його команда успішно представ-
ляла область на всеукраїнському 
рівні. Тому турнір його пам’яті 
демонструє відродження цього 
виду спорту. А Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» допомагає і 
підтримує спортивні ініціативи 
та ігрові види спорту, – зазначив 
він.

Оксана ВАШКЕВИЧ

Питання дитсадка розв’язуємо разом Вітання для дорогих матусь

Напружений момент гри

Фіналісти фестивалю

Кубок і подарунки 
волейболістам

Новенька постіль
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СУБОТА 18 березня
06.00 У просторі буття 
06.30, 07.00, 08.00, 
19.35, 22.50, 23.20, 00.15 
Погода 06.35 Підсумки 
07.05 АгроЕра. Підсумки 
07.20 Шеф-кухар 
країни 08.05 Смакота 
08.30, 00.00 Золотий 
гусак 09.00 М/с «Книга 
джунглів» 09.55 Хто в 
домі хазяїн? 10.15 Хочу 
бути 11.00 Фольк-music 
12.40, 14.40 Т/с «Берклі-
сквер» 13.40 Біатлон. 
Кубок світу. ІХ етап. 
Гонка переслідування 
10 км. (жінки) 15.55 
Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування 
12,5 км. (чоловіки) 16.50 
Чоловічий клуб. Спорт 
18.05 Чоловічий клуб 
18.45 Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
Армії 1918-1919» 19.50, 
21.30 П.Зіброва «У нас 
є все» 21.00, 05.35 
Новини 22.15 Д/ф «Бути 
сама собі ціллю. Ольга 
Кобилянська» 22.40 
Мегалот 23.00 Світ on 
line 23.25 Життєлюб 
01.20 Музичне турне 
02.20 Біатлон. Кубок 
світу. ІХ етап. Спринт 
10 км. (чоловіки) 03.50 
Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності 
над Срібною землею»

UA: ПЕРШИЙ

05.00 М/с «Хай живе 
король Джуліан»

06.15 Х/ф «Сімейка 
вампірів»

08.10 Ревізор Спешл
10.00 Таємний агент
11.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.10 Від пацанки до 

панянки
15.20 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек 3»
19.10 Х/ф «Поліцейська 

академія 5: Операція 
Маямі Біч»

21.00 Х/ф «Поліцейська 
академія 6»

22.45 Х/ф «Поліцейська 
академія 7»

00.15 Х/ф «13 привидів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Караоке на 

Майдані»
07.55, 09.55 «Холостяк 

- 7»
09.00 «Все буде смачно!»
12.05 «МастерШеф. 

Діти - 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти» 2
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.35 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

додай води»
13.00 Х/ф «Листи до 

Джульєтти»
15.10, 19.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

18.00 «Навколо М»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.10 

Сьогодні

07.15, 04.50 Зірковий 

шлях

09.30, 15.20 Т/с «Весна у 

грудні»

17.00, 19.40 Т/с «Князівна 

із хрущовки»

21.20 Х/ф «Четвер: 12»
23.10 Реальна містика

02.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 

наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Прихована 

реальність
08.20, 19.10 У пошуках 

істини
10.00 Наземні битви
12.00 Небезпечна 

планета
14.00 Загадки планети
16.00 Дивовижна Замбія
18.00 Наші
20.50 Секретні історії
21.40 Фабрика погоди
00.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 19.30 «ТСН»
11.00, 23.20 «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»
00.20 «Вечірній Київ »
02.30 Х/ф «Кисневий 

голод»
04.10 Х/ф «Гамбіт»

1+1

05.40, 20.00, 02.25 
«Подробиці»

06.20 «Мультфільм»
07.10 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
09.00 «Україна вражає»
10.00 Д/п «Сергій 

Юрський. Я прийшов в 
кіно як клоун»

11.00 Х/ф «Людина 
незвідки»

12.45, 02.55 Х/ф «Золоте 
теля»

16.15 Х/ф «Політ 
фантазії»

18.15, 20.30 Т/с 
«Повернешся - 
поговоримо»

22.30 Х/ф «Любов на 
асфальті»

00.25 Х/ф «Другий 
шанс»

ІНТЕР

06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.35 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.25 Х/ф «Одисея»
16.50 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Форсаж-5. 

Шалена п’ятірка»
22.35 Х/ф «Безславні 

виродки»
01.25 Х/ф «Джанго 

вільний»

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
08.20 М/с «Барбі 

Дрімтопія»
09.35 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
10.50 М/ф «Ігор»
12.25, 18.45 Казки У Кіно
15.15 Х/ф «Як вийти 

заміж за мільярдера»
17.05 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
20.50, 00.35 Танька і 

Володька
22.00, 02.50 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
02.00 Теорія зради
04.30 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Спадщина»
08.15, 05.20 «Волинська 

веселка»
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, 23.05 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 Концерт «Весняна 

серенада»
15.05 Т/ф «Слідчий історії»
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 «Акценти»
20.20 Ретроспектива ВТ: 

«Син волинської землі»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Агросвіт»
23.30 «Музеї Волині»
00.00 Новини. Підсумок
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.25 Концерт «Грай 

бандуро, грай»
02.25 Балет «Жар-птиця»
03.15 «Музика віків»
03.50 «Музеї Волині»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 «Мій тато став 

зіркою»
05.05 Т/ц «Так було»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 01.40, 02.40 

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

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

АВЕРС 18.00 Мозаїка батьківства
18.25 Я тут живу
18.45 Новини «На часі» 
18.55, 21.40 Погода
19.00 Сьогодні-завтра
19.30 Чоловічі розваги
20.00 Вісник обласної ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових подій
21.30 Новини «На часі». 
22.00 Т/с «У меншості»
23.00 Грані музики
23.35 По ту сторону пригод
00.00 Новини «На часі». 
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 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 17 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 21.00, 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 08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Д/с «Легенди тофу» 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 11.20 Д/ф 
«Августин Волошин. 
Метеорит незалежності 
над Срібною землею» 
11.45 Орегонський 
путівник 12.10 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 12.55 
Voxcheck 13.15 Схеми 
13.55 Віра. Надія. Любов 
14.55, 03.15 Біатлон. 
Кубок світу. ІХ етап. 
Спринт 7,5 км. (жінки) 
17.25 Біатлон. Кубок світу. 
ІХ етап. Спринт 10 км. 
(чоловіки) 18.55 Що там 
з Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.30 Війна і мир 20.20, 
04.40 Про головне 
21.50 Д/ф «Українська 
революція» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 01.20 
Новинний блок 02.10 
Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.45 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.50 Т/с «Друзі»
14.00 Серця трьох
16.00, 19.00 М/с «Кухня»
21.00 Т/с «Бібліотекарі 3»
23.30 Х/ф «Бабадук»
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Х/ф «Швидкий 

поїзд»
09.15 Х/ф «Аварія - 

дочка мента»
11.15 Х/ф «Мати й 

мачуха»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7»
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, 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. Ювілейний 2»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
01.10 «Розсміши коміка»
02.50 «Нічне життя»

К1
06.10 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.15 
Сьогодні 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 09.15, 
05.30 Зірковий шлях 
11.30 Реальна містика. 
Новий сезон 13.30 Т/с 
«Черговий лікар 2» 15.30 
Т/с «Черговий лікар» 
16.15 Х/ф «Четвер: 12» 
18.00 Т/с «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00, 23.30 Т/с 
«Поговори зі мною про 
кохання» 01.10 Т/с «Закон 
і порядок: Злочинні 
наміри» 04.00 Реальна 
містика 

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00 Він і 
вона. Бій за життя 10.50, 
18.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40 
Містична Україна 14.30, 
19.50 Нечисть 15.20, 
23.40, 05.10 Наземні 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Бандитський Київ 
21.40 Вижити попри все 
00.30 Брама часу 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.10 «Вечірній квартал»
00.05 Х/ф «Гамбіт»
01.50 Х/ф «Філософія. 

Оксамитовий сезон»
02.05 Х/ф «Дід лівого 

крайнього»
03.15 Х/ф «Любовні 

рани»

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»

11.00, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

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

кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Дитина на 

листопад»
01.00 Х/ф «День перший, 

день останній»
03.00 Док.проект 

«Володимир Івасюк. 
Ідеальне вбивство»

1+1 ІНТЕР

05.05 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.25 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45 Інсайдер
10.40, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
11.40 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.05 Х/ф «Сфера»
15.35, 16.15 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.40 Х/ф «Джанго 

вільний»
02.45 Т/с «Лас-Вегас-4»
04.45 Х/ф «Людина з 

золотим пістолетом»

ICTV

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
08.00 Мультмікс
09.35 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.05 Х/ф «Я твій герой»
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, 04.15 Віталька
17.50 ЛавЛавСar
20.00 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
21.30 Х/ф «Як вийти 

заміж за мільярдера»
23.20 Х/ф «Тринадцятий 

воїн»
01.10 Х/ф «Назар Стодоля»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
10.30, 06.00 «Волинська 

веселка»
11.15 «Книголюб»
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.30 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 «Народна скарбниця»
18.35 Т/ц «Як це?»
18.55 Служба розшуку 

дітей
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 Т/ц «Роки і долі» 
21.25 «Піщані історії»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

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

погляд»
01.25 Т/ф «Світ 

мистецтва. Зірка у 
формі квадрата»

02.00 «Пісенний мій 
краю, любов моя вічна»

04.00 Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

04.30 «Сім нот»

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
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
06.30 Клуб Суперкниги

Фільм «13 привидів»

Фільм «Джанго вільний»

Фільм «Тринадцятий воїн»

00:15

23:40

23:20

pikabu.ru
kino-teatr.ua

m
egogo.net

ПАНКРАТОВ-ЧОРНИЙ 
ПІДТРИМАВ БОЙОВИКІВ 
НА ДОНБАСІ

Ще один 
російський 

актор – Олександр 
Панкратов-
Чорний – висловив 
прихильність 
бойовикам на 
Донбасі. Артист 
днями приїхав на 
окуповані території 
з концертом, пише 
«ТСН.ua».

«Мені в Донецьку 
розповіли, що навіть 
діти брали участь у бо-
йових діях. Одна жінка 

стала командиром батальйону. Чому Київ 
цього не розуміє? Просто грабують кра-
їну. Загинуть десятки тисяч людей, а такі, 
як ПоТрошенко та інші, збагатяться та вте-
чуть», – сказав актор.

Панкратов-Чорний також додав: «Банде-
рівці не заспокояться. Вони не хочуть працю-
вати, а хочуть мати рабів». 

пропаганда

Колись я ста-
ну генетиком 
і вирощу ко-
марів, що бу-
дуть смокта-

ти жир.

uznayvse.ru
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– Ти ж сказала, що ніколи не зраджувала чоловіка.
 – Я сказала, що ніколи не зраджувала його в Парижі. Фільм «Еммануель»
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НЕДІЛЯ 19 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 Х/ф «Антоніо 

Вівальді: Принц 
Венеції»

11.05 Спогади
11.40 Театральні сезони
12.10 Біатлон. Кубок 

світу. ІХ етап. Мас-старт 
12,5 км. (жінки)

13.15 Фольк-music
14.25 Біатлон. Кубок світу. 

Мас-старт 15 км. (чоловіки)
15.40 Твій дім-2
15.55 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава - на 
виснаження»

16.35 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор»

20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/ф «SOS боніто»
21.50 Що там з 

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

Гонка переслідування 
10 км. (жінки)

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

05.05 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене»

07.10 Т/с «Відділ 44»
09.55 Ньюзмейкер: 

Андрій Парубій
10.50, 13.00 Х/ф 

«Одисея»
12.45 Факти
14.20 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
16.15 Х/ф «Форсаж-5. 

Шалена п’ятірка»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Форсаж-6»
23.05 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»
02.15 Х/ф «Безславні 

виродки»

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»
09.35 М/ф «Ігор»
11.00 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
12.50 Х/ф «Брудні танці 

2»
14.30, 04.30 Віталька
16.35 Казки У Кіно
20.50, 00.35 Танька і 

Володька
22.00, 03.15 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
02.00 Х/ф «Назар 

Стодоля»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Агросвіт»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
12.00 Т/ц «Фабрика ідей»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

13.00 Т/ц «Легенди 
Запоріжжя»

13.30 Т/ф «Загадка з 
Омельного»

13.40 «На Всі 100»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 Т/ф «Кобзар у 

вічності»
15.25 «Народна 

скарбниця. Дзвони 
Луцького замку»

15.40 Т/ф «Стояла я і 
слухала весну»

16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Волинська веселка»
17.00 Художній фільм 

на «Новій Волині»: 
«Страчені світанки»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ф «Роки і долі»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Вистава «Тарас»
22.00 «Волинський тиждень» 
22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На Всі 100»
00.25 Т/ц «Видатні 

волиняни»
01.00 «Українське кіно 

«Страчені світанки»
02.35 «На Всі 100»
03.00 «Галерея портретів: 

Павло Тичина»
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»
12.50 «Україна має 

талант! Діти»
16.00, 23.05 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.10, 00.20 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

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

додай води»
11.15 Х/ф «Листи до 

Джульєтти»
13.15 «Навколо М»
14.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
20.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
22.00 «Вечірній квартал»
23.50 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Поговори зі 

мною прокохання»
13.00 Т/с «Князівна із 

хрущовки»
16.40, 20.00 Т/с «Берег 

надії»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.30 Х/ф «Сріблястий 

дзвін струмка»
23.25 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Прихована 

реальність
08.20, 19.10, 02.10 У 

пошуках істини
10.00 І світова: 

апокаліпсис
12.00, 22.40 Фабрика 

погоди
14.00 Загадки планети
16.00 Морські парки
18.00 Наші
20.50 Таємниці 

Стоунхенджа
21.40 Небезпечна 

планета
00.40 Секретні історії

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.10 «На ножах»
11.45, 13.15, 14.15 «Світ 

навиворіт - 3: Танзанія»
15.40 Т/с «Життя після 

життя»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.15 Х/ф «Ми 

купили зоопарк»
01.35 «Аргумент кiно»

05.40 «Подробиці»
06.10 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Людина 

незвідки»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Політ фантазії»
14.10 Т/с «Повернешся - 

поговоримо»
17.50 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
20.00, 04.40 «Подробиці 

тижня»
21.30 Х/ф «Бідна Liz»
23.20 Х/ф «Дідька 

лисиго»
01.10 Х/ф «Любов на 

асфальті»
03.00 Х/ф «Другий 

шанс»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.30, 07.13 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.15 Т/с «Бібліотекарі 3»
11.45 М/ф «Шрек 3»
13.25 Х/ф «Поліцейська 

академія 5: Операція 
Маямі Біч»

15.15 Х/ф «Поліцейська 
академія 6»

17.00 Х/ф «Поліцейська 
академія 7»

18.50 Х/ф «Ми - 
Міллери»

21.00 Х/ф «Дуже погані 
матусі»

23.00 Х/ф «Сусідка»
01.05 Х/ф «Бабадук»

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

21.50, 00.00 Погода
08.15, 09.15, 12.00, 

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

08.20 Детонація
08.45 Пригоди Марка
09.00 Новини «На часі» 
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 13 березня ВТ 14 березня СР 15 березня ЧТ 16 березня ПТ 17 березня СБ 18 березня НД 19 березня
06.00 Депортіво - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Зірка - Динамо. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.05 Ліверпуль - 
Бернлі. Чемпіонат Англії 13.55 
Реал - Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Топ-матч 
17.05 Арсенал - Лінкольн Сіті. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 18.55 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 19.50 Реал - Рома. 
1/8 фіналу (2007/2008). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 
21.40 LIVE. Осасуна - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
00.35 Олександрія - Дніпро. 
Чемпіонат України 02.20 
Севілья - Леганес

06.00, 08.55, 16.00, 18.45 
«Європейський WEEKEND» 
07.05, 17.00 Челсі - МЮ. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 09.30 
Журнал Ліги Чемпіонів 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Зірка - Динамо. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.50 
Арсенал - Лінкольн Сіті. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 19.15 
Депортіво - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 
LIVE. Ювентус - Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.20 Ліверпуль - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 02.10 Сельта 
- Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
04.00 Тоттенгем - Міллволл. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 

06.00 Гранада - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 
21.00 Огляд 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 08.15 Олімпік - 
Ворскла. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 00.10 
Лестер - Севілья. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Депортіво - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 
Челсі - МЮ. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 16.00, 18.25 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.35 
Ювентус - Порту. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.10 
Реал - Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
21.30 LIVE. Атлетіко - Баєр. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
23.40 «Сіткорізи» 02.00 Топ-
матч 02.10 Мідлсбро - Ман Сіті. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 04.00 
Малага - Алавес

06.00 Ювентус - Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45, 19.15 «Сіткорізи» 08.15 
Олександрія - Дніпро 10.00, 
15.40, 20.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Атлетіко - Баєр. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Реал - Бетіс 13.55 Лестер 
- Севілья. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.00, 18.25 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.35 
Монако - Ман Сіті. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.05, 
01.50, 03.50 Топ-матч 19.45 
LIVE. Краснодар - Сельта. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 21.55 
LIVE. Боруссія (М) - Шальке. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 00.00 
Рома - Ліон. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 02.00 
Бешикташ - Олімпіакос. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 04.00 
МЮ - Ростов. 1/8 фіналу

06.00, 08.00, 12.45, 21.20 
Топ-матч 06.10 Монако - Ман 
Сіті. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.10, 01.40 Краснодар 
- Сельта. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Боруссія (М) - Шальке. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.15 
Огляд 1/4 фіналу. Кубок Англії 
12.55 Рома - Ліон. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 16.05 
МЮ - Ростов 18.00, 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 18.30, 20.55 Футбол 
LIVE 18.55 LIVE. Шахтар - 
Олімпік 19.45 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 21.35 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 22.50 Світ 
Прем’єр-Ліги 23.20 Ювентус - 
Порту. 03.30 «Сіткорізи» 04.00 
Лас-Пальмас - Вільярреал

06.00 Боруссія (М) - Шальке. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
07.45 Чемпіонат Іспанії 08.15 
Атлетіко - Баєр. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Олімпік 12.05 МЮ - 
Ростов. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії 
14.25 LIVE. Вест Бромвіч - 
Арсенал 16.30 Світ Прем’єр-
Ліги 17.00, 23.40, 01.40, 
03.40 Топ-матч 17.10 LIVE. 
Атлетік- Реал 18.00 Футбол 
Tables 19.10 «LaLiga Files» 
3 епізод. Чемпіонат Іспанії 
19.55 Бешикташ - Олімпіакос. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.40 LIVE. Бетіс - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Сталь 
- Олександрія 01.50 Алавес 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Ворскла - Зірка

06.00, 08.00, 10.50, 16.25, 
17.00, 19.10 Топ-матч 06.10 
Рома - Ліон. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 08.10 Вест 
Бромвіч - Арсенал 10.00, 
16.00, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 11.05 
Атлетік- Реал 12.55, 00.50 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 13.50 LIVE. Іллічівець 
- Арсенал-Київ  16.20 
Передмова до матчу «Ман 
Сіті-Ліверпуль» 16.30, 03.35 
Журнал Ліги Чемпіонів 17.10 
LIVE. Атлетіко - Севілья 18.00 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Спортінг - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Мідлсбро - МЮ. 
Чемпіонат Англії 01.45 Шахтар 
- Олімпік. Чемпіонат України 
04.05 Тоттенгем - Саутгемптон

Фільм «Мерзенна вісімка»

23:05

24tv.ua

Фільм «Бідна Liz»

21:30

inter.ua
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оце відпочинок 

Кілометри 
волинськими лісами, 
лід під ногами 

змінювало болото, 
незайманим снігам 
поступався асфальт, легені 
переповнювалися свіжим 
повітрям, у голові блукали 
лише чисті помисли, а ноги 
гули, наче свинцем налиті. 
Такі емоції та відчуття 
пронизували учасників 
туристичного змагання 
«Стежками Героїв 
«Доброволець», що цього 
року відбулося наприкінці 
лютого в цуманських лісах. 

Ця гонка має не лише спортивну 
мету, а й несе освітню та патріотич-
ну місії. Адже кожен із учасників – їх 
цього року було близько двох со-
тень – мав нагоду наживо позна-
йомитися зі славетним минулим 
України, бо маршрут прокладено 
місцями бойової слави воїнів ОУН-
УПА.

Уперше змагання відбулися ще 
2010 року. І лише 2014-го через по-
дії на Майдані та на сході України 
їх відмінили. Проте цьогоріч перед 
стартом символічно височів банер 
із портретами героїв Небесної сот-
ні. Деякі з них свого часу долучали-
ся до організації «Добровольця».

Суть змагань полягає в тому, 
що командам за встановлений час 
потрібно у повному складі подо-
лати маршрут, відмічаючись на 
конт рольних пунктах. Перемагає 
команда, яка в контрольний час на-

колесо історії ВУЛИЦЯ, ЩО КОЛИСЬ 
БУЛА ГОЛОВНОЮ В ЛУЦЬКУ  Олександр КОТИС

Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

На малюнку 
художника Казимира 

Войняковського 1797 
року  показано давні 
кам’яниці на вулиці 
Ринковій після сильних 
пожеж у місті в кінці ХVIII 
століття. 

Вулиця Ринкова (нині це від-
тинок вулиці Драгоманова від 
перетину з Кафедральною у бік 
аптеки-музею) – давня і престижна 
вулиця Луцька, на якій прожива-
ли шевці. Тут були їхні майстерні, 
житло, крамниці. Поряд із зобра-
женим місцем стояв головний 
міський храм – святого Миколая, 
який міг бути збудований ще у XIV 
столітті, коли сформувалося місь-

ДОБРОВІЛЬНО ПРОБІГЛИ-
ПРОЙШЛИ-ПРОЛІЗЛИ... 
ПОНАД 100 КМ! 

  Іван САВИЧ 
Фото facebook.com/
SGDobrovolets, а також
учасників змагань
Ківерцівський район

ке населення як таке. Святий 
Миколай був патроном реміс-
ників та купців. Його образ було 
відображено на печатці міського 
уряду Луцька. Також святий Ми-
колай вважався покровителем 
та захисником міста.

Наприкінці вулиці поряд 
із Ринком розташовувався де–

рев’яний храм Івана Хрестителя, 
збудований на зламі ХІІІ-XIV сто-
літь. Історики припускають, що 
це був цеховий шевський храм.

Забудова була суцільною без 
проміжків між будинками. Еле-
менти такої густини збереглися. 
Перші кам’яниці тут зводили у 
XV столітті. Їхні фундаменти у 

вигляді двоповерхових підвалів 
для складання товару та госпо-
дарських предметів зберегли-
ся, їх дослідили фахівці. Деякі 
кам’яниці пізнішої побудови на 
цих фундаментах зберегли й на-
земну частину. Нині ці будинки 
використовують переважно як 
житло.

Шматок нинішньої вулиці Драгоманова
на малюнку 1797 року Вулиця Драгоманова сьогодні

О
лександр Котис

w
ikipedia.org

брала більшу кількість балів. У ролі 
КП обирали й історичні пам’ятки, і 
випадкові точки. Змагання відбува-
ються у двох заліках: за маршрута-
ми до 60 і до 100 кілометрів.

Член оргкомітету «Доброволь-
ця» Юлія Грищук зізнається, що цьо-
горіч – аншлаг. На довший маршрут 
зголосилося 15 команд, на корот-
ший – 50. Загалом на Волинь при-
були учасники майже з усіх регіо нів 
України: від Донецька до Києва та 
Одеси.

Маршрут у 100 кілометрів торік 
подолало лише кілька команд. А 
цього року через травму учасника 
з дистанції зійшла лише одна група. 

На короткій дистанції не подолали 
відстань сім команд. До речі, суто 
жіноча команда «Поліські орхідеї» 
пройшла менший маршрут за тріш-
ки менш як 17 годин. Однак умови 
для змагання однакові і для жінок, і 
для чоловіків. 

ХТО ВОНИ – 
«ДОБРОВОЛЬЦІ»?

Вік учасників – найрізноманіт-
ніший. З-поміж інших на змагання 
прибула команда «Верітас» із Білої 
Церкви. Чоловіки беруть участь у 
змаганні з 2013 року й досі залиша-

ються рекордсменами в середній 
віковій категорії, яка становить 45 
років. Вони переконують, що роки – 
не завада. Та й серед молоді вони 
теж почуваються молодими.

«Змаг «Доброволець» є унікаль-
ним, бо щороку змінюється локація. 
Тому учасники можуть потрапити 
на драйвову екскурсію місцями бо-
йової слави наших славетних вояків 
ОУН-УПА та українських націоналіс-
тів, а також отримати спортивне за-
доволення», – кажуть у «Верітасі».

З «чотирилапим підкріплен-
ням» прибула команда «Мультики» 
з Білої Церкви. За них грає пес на 
кличку Ґрінґо. Як жартують учасни-
ки, всі контрольні точки знаходить 
саме він.

У складі команди «Криївка Во-
лині», до якої увійшли бійці АТО, 

старший інспектор взводу №1 роти 
патрульної служби поліції особли-
вого призначення «Світязь» Віктор 
Кривцун бере участь у змаганнях 
вперше. 

«Таким чином ми впроваджу-
ємо активну реабілітацію для тих, 
хто має поранення, аби хлопці спіл-
кувалися та отримували позитивні 
емоції. Разом з нами в команді – 
психолог Волинського обласного 
госпіталю ветеранів війни», – каже 
пан Віктор.

ЛІСАМИ, ПОЛЯМИ, 
КЛАДОВИЩАМИ...

Аби подолати меншу дистанцію, 
знадобилося 7-12 годин, а на 100-
кілометровий забіг – від 20 до 22 
годин. 

На кожній із контрольних точок 
учасники змагання мали робити 
селфі. Це було доказом, що команда 
взяла КП. Гравці у своїх звітах писа-
ли, що трекери нарахували дистан-
цію в понад сотню чи 60 кілометрів. 
Однак із кожним додатковим кіло-
метром – додаткове задоволення, 
жартують «добровольці». 

Команда Raramuri: 
«Організатори подали 
знак, ми зрозуміли, 

що шляху назад немає, і 
побігли: десятий, двадцятий 
кілометр... У голові – світло, 
на душі – легко, контрольний 
пункт за пунктом, і 
невід’ємний елемент такого 
мазохізму – нескінченні 
розмови». 

Команда «Сіроманці»: «Перш 
за все підхопила атмосфера. 
Усі збираються, пакуються, 
підганяють спорядження. 
Старт – і понеслась. Контрольні 
точки, мости й місточки, майже 
по коліна у воді, снігу та болоті. 
Ноги важкі, мов колоди, яким 
наказуєш, а вони не 
йдуть. Жодних привалів 
чи відпочинку».

Переможці на дистанції 100 км: 

І місце – Raramuri (Артем Слотін, 
Руслан Форманюк)

ІІ місце – «Ноги в руки і бігом» (Макс 
Нечипорук, Віталій Молодой)

ІІІ місце – «100хід» (Валерій 
Макарук, Сергій Турчик, Дмитро 
Демчук)

Переможці на дистанції 60 км: 

І місце – Volyn-O (Віктор Вітюк, 
Андрій Марчук)

ІІ місце – «1000 і 1 крок» (Ярослав 
Ярощук, Юрій Яцук)

ІІІ місце – Ok Wolf (Ірина Войтович, 
Тарас Мельник, Павло Павлюк)

Команда «Кіборги» долає 
природну перешкоду 

Команда «Миклухо-Маклай»: «Це було круто, 
важко, боляче, але красиво... Ми молодці!»

У команді «100хід» – 
марафонці зі стажем 

Команда Bez kryshi під час забігу зустріла справжній березень. Хоча,
кажуть інші учасники, завірюхи лютого теж чатували на «добровольців». 

На змаганні важливо не лише 
бути витривалим, а й уміти 
орієнтуватися за картами
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

краєзнавство ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ, 
СТИРАЄМО БІЛІ ПЛЯМИ В ІСТОРІЇ КРАЮ

  Лілія БОНДАР
Луцьк-Київ

про відверте «УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАДТО 
ОПІКУЮТЬСЯ ЧОЛОВІКАМИ»

Чому українські жін-
ки втрачають чоло-
віків через надмірну 

опіку та чому штамп у пас-
порті негативно впливає на 
стосунки, розповідає пси-
холог, директор Київського 
центру нейролінгвістично-
го програмування Герман 
Делль.

– Як побудувати міцні стосунки?
– Треба відразу зрозуміти, яка 

мета цих стосунків. Якось приходить 
до мене на консультацію жінка й 
каже, що хоче сім’ю. Мовляв, багато 
разів щось пробувала, однак ніхто їй 
не підходить. Але має 40 років і їй тре-
ба вже народжувати. Виходить, що і 
хочеться, і нема з ким побудувати ці 
стосунки. Бо до цього часу вона лише 
руйнувала, а тепер хоче побудувати. 
З таких міркувань міцні стосунки не 
побудуються. Адже мета у людини 
дуже особиста і в чомусь егоїстична. 
Треба розуміти, що йдеться не про 
сім’ю, а про розв’язання проблеми. 
Якщо говорити про міцні стосунки, 
то перш за все треба зрозуміти, що 
поруч зовсім інша людина. Ми часто 
підлаштовуємо когось під себе. Ду-
маємо, що людина буде поводитися 
так, як ми собі це придумали. А ви-
ходить, що вона геть не така. І коли 
ми відкриваємо це для себе, то або 
дратуємося, або радіємо, що зможе-
мо пізнавати щось нове. 

шою людиною. 
Інша причина – цікавість. Заради 

кількох хвилин щастя хтось готовий 
зруйнувати тривалі стосунки. Він це 
робить, аби відчути себе важливим. 
Чоловіки й жінки хочуть уваги. Якщо 
вони її не мають у шлюбі, то шукають 
це на стороні. 

– Чи нормально мати вільні 
стосунки? 

– Стосунки між чоловіком та 
жінкою побудовані на сексуально-
му потязі, на близькості. Інакше це 
дружба, співпраця або щось інше, 
але точно не кохання. Стосунки – це 
секс. Коли в когось є інший секс, то 
люди у шлюбі перестають бути па-
рою. Однак це їхній вибір, і вони ма-
ють на це право. Але, на мою думку, 
такі люди просто не знайшли потріб-
них їм половинок. 

– Чи завжди штамп у паспор-
ті є гарантією міцних стосунків? 
Можна ж просто жити разом...

– Таке життя додає стосункам 
свіжості. Штамп у паспорті дуже не-
гативно впливає на деяких людей. 
Це так, ніби двох силоміць зв’язали 
мотузкою. У шлюбі люди переста-
ють цінувати партнера. Мовляв, 
уже нікуди не зникне. Коли є більше 
свободи, то більше цінується парт-
нер. Не треба думати, мовляв, якщо 
одружуся, то матиму змогу пити 
пиво по п’ятницях, а за це не буду 
шмаркати в раковину в кухні. В Укра-
їні ж як? Тобі 20 років і ти ще заміж 
не вийшла? Який жах! А за кордоном 
люди одружуються після 30, коли 
мають кар’єру і в певний момент 
розуміють, що їм потрібні сім’я, діти. 
Українське суспільство ще не готове 
до цього.

Днями у Старовижівському 
Будинку школяра 
відбулася 
презентація «Карти 
поліетнічної історико-
культурної спадщини 
Старовижівського району», 
що стала знаковою подією 
в житті краю. 

Партнерами проекту стали 
Український центр вивчення історії 
Голокосту, районний методичний 
кабінет відділу освіти, молоді та 
спорту Старовижівської РДА, пред-
ставлений Галиною Демчук та Ми-
колою Павлюком, відділ культури на 
чолі зі Світланою Назарук, яка брала 
участь у зніманнях документаль-
ного фільму «Незвідана Україна», 
та Старовижівська районна рада. 
Працювали над ним спільно кілька 
років учителі історії району та їхні 

– А як бути егоїстам? 
– Передусім – насолоджуватися 

життям. Егоїзм – це не є щось погане. 
Людина просто прагне привернути до 
себе увагу, і це дуже добре. Складнощі 
розпочинаються тоді, коли ми хочемо 
зробити добре собі, а комусь гірше. 
Це дуже заважає в сім’ї, бо кожен на-
тягує ковдру на себе. Добре, коли є 
баланс між егоїзмом та альтруїзмом. 
Значно гірше, коли жінки надто опіку-
ються чоловіками. Так, як це в Україні. 
І то величезна проблема. Жінка ду-
має: у мене кохання, я все для цього 
чоловіка робитиму. Так і стається. А 
потім діти підростають, жінка розуміє, 
що прожила життя заради цих сто-
сунків, а чоловік собі когось іншого 
знайшов. Вона більше не може жити 

для себе, бо її не існує як особистості. 
Вона жила для чоловіка, все для ньо-
го робила, а тут усього цього не стало. 
Тому не треба забувати про любов та 
повагу до себе. У стосунках має бути 
баланс. Головний секрет щасливих 
стосунків – коли хтось піклується про 
когось і отримує це навзаєм. А коли 
людина не знає, хто вона, не знає, хто 
з нею поруч, їй буде дуже важко збе-
регти стосунки. Коли обом добре, то 
разом вони – міцна система. 

– Що ж робити жінкам, які 
втратили чоловіків через надмір-
ну опіку? 

– Ніколи не треба впадати у від-
чай. Бо життя цінне на кожному 
етапі. Треба працювати над своїми 
помилками, зрозуміти, що й де піш-
ло не так. І ще: завжди треба бути 
відкритим до чогось нового. Якщо 
хтось пішов, то звільняється місце 
для когось нового. Треба фокусува-
тися не на тому, чого вже нема, а на 
тому, що може статися. 

Є жінки, яких кидають чоловіки, 
і вони одразу обирають собі роль 
жертви. Така жінка ходить у затерто-
му халаті, давно на себе наплювала, 
на обличчі в неї трагедія. Її ніхто не 
помітить, та й вона нікого не помі-
тить. Якщо ж жінка знаходить у собі 
сили усміхатися, доглядає за собою і 
відкриває серце для чогось нового, 
то вона це обов’язково знайде. Про-
кидайтеся з думкою, що нині Бог при-
готував для вас щось неймовірне. 

– Чому зраджують? 
– Тому що є стосунки, в яких 

уже давно виникла така потреба – 
зрадити. По-перше, такі стосунки 
віджили своє. Двоє людей просто 
змушують себе виконувати подруж-
ній обов’язок. По-друге, вони про-
сто одне одному не підходять. Але в 
людини завжди є власні цінності, ба-
жання та інстинкти. Вона хоче пов-
ноцінного життя, у тому числі сек-
суального. Коли є така можливість, 
людина постає перед вибором: або 
далі терпіти, або дозволити собі це. 

Іноді люди не цінують те, що ма-
ють. Коли стосунки тільки почина-
ються, закохані цінують одне одно-
го, притираються, а тоді вже виникає 
бажання шукати щось нове, світле. 
Людина бачить спочатку зовнішність 
нового обранця чи обраниці. Думає, 
що разом їм буде краще. Хоч може 
статися навпаки. Тому не доводьте 
стосунки до застою. Я прихильник 
того, аби люди в парі, звісно, якщо їм 
добре, час до часу могли бути поріз-
но, мали свободу. Дуже добре, якщо 
є відрядження, самостійні поїздки. 
Якщо чоловік хоче піти в похід, то не 
треба його стримувати. 

А от коли пару тримає разом 
лише дружба, немає місця для сексу, 
то хтось знаходить його деінде. Але 
тут парі важливо зрозуміти, чи це 
зрада, чи так зараз потрібно. Якщо 
стосунки себе вичерпали, то краще 
бути чесним перед собою і перед ін-

ти власні помилки знову і знову. 
Карту підготовлено в рамках 

Міжнародного проекту «Захистимо 
пам’ять». До неї увійшли пам’ятки 
сакральної культури: церква на 
честь ікони Казанської Божої Мате-
рі села Буцина, Ризоположенський 
храм та Свято-Михайлівська церк-
ва Кримного, Михайлівська та Іов-
ленська церкви села Секуня, храм 

Різдва Богородиці села Чевеля, 
церква Вознесіння Господнього села 
Яревища, Старовижівський Свято-
Преображенський храм, Милецький 
Свято-Миколаївський чоловічий мо-
настир та його Онуфріївська церква, 
Дубечненський Свято-Покровський 
храм та Симеонівська церква села 
Любохини. 

Наповнена карта і старожитнос-

тями. Це городище давньоруського 
часу Х-ХІІ століть, поселення епо-
хи бронзи на правому березі річки 
Турії, поселення епохи мезоліту на 
правому березі річки Прип’яті, го-
родище ХІІ-ХІV століть поблизу Яре-
вища, багатошарове поселення біля 
Семенової гори, свідерська стоянка 
на околицях Лютки, урочище Чор-
ний Брід, курган «Шведська могила».

Не оминули автори й цікавих 
місць Старовижівщини: єврейського 
містечка Нової Вижви та розвитку в 
ньому шнайдерства, дороги з кін-
ських зубів у маєтку графів Браниць-
ких, маєтку пані Бжестовської в Ми-
зовому, Рокитівсько-Дубечненського 
осередку гончарства.

Помічено на карті також і по-
ховання та захоронення: пам’ятник 
загиб лим мирним жителям села Сьо-
маки у березні 1944 року, могили ра-
дянським воїнам Луці Денисову та Ми-
хайлу Дюжинову, масові поховання 
вбитих євреїв у Кримному, Седлищі та 
Новій Вижві. Цікавими є й пам’ятники 
загиблим під час розстріляного ве-
сілля в Яревищі, освіті – в Грабовому, 
сім’ї – в Сереховичах та інші. 

Дубечненські  школярі, які працювали над картою, із завідувачкою 
методкабінету Галиною Демчук та вчителькою історії Людмилою Махун

Н
аталія Легка

facebook.com
/herm

ann.dell

Герман Делль

вихованці. Представили проект учні 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
ня села Дубечне, які паралельно на 
основі реальних фактів за сприян-
ня ВОДТРК зняли ще й навчально-
просвітницький фільм про трагічні 
сторінки історії «Волинь. Голокост».

– Створення поліетнічної карти 
дає можливість зрозуміти історичні 
процеси, що відбувалися в Україні, 
зокрема на Волині, усвідомити себе 
патріотами, стерти білі плями, що че-
рез втрату документів та очевидців 
залишилися недослідженою спад-
щиною, – каже вчителька історії Ду-
бечненської ЗОШ Людмила Махун. 
– Вона дає можливість визнати по-
лікультурною та поліетнічною нашу 
державу. Якби політики керувалися 
цим принципом у своїх діях, то не 
було би в нас нинішніх подій у Криму 
та на сході. Зрештою, народ, який не 
знає своєї історії, здатен повторюва-
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Боятися любові – означає боятися життя, а той, хто боїться життя, на три чверті мертвий. 
Бертран Расселл
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  Лілія БОНДАР
Фото з сімейного архіву 
Луцьк

любов без кордонів З ПОЛЬЩІ В ЕКВАДОР – 
ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

Українка Богдана 
Коломієць та 
еквадорець Ґерардо 

Аріас познайомилися 
в інтернеті. Закохані 
бачилися всього один 
раз. А потім дівчина 
ризикнула й переїхала 
до коханого в Еквадор. 
Богдана каже, що жодного 
разу не пошкодувала 
про своє рішення. 
Нині вони з чоловіком 
живуть у Луцьку. Пара 
започаткувала тут 
свою справу й поки не 
збирається повертатися до 
Латинської Америки. 

ЗАРАДИ КОХАНОГО 
ПОКИНУЛА НАВЧАННЯ 

Богдана навчалася на менедже-
ра готельного бізнесу і туризму в 
університеті у Жешуві. Ґерардо теж 
навчався в Польщі, тільки в іншому 
місті, у Катовіце. Він на п’ять років 
старший за Богдану, тож на час їх-
нього інтернет-знайомства вже за-
кінчив університет. 

«У нас була спеціальна група 
для іноземців у соціальній мережі в 
інтернеті. Там мене Ґеро й знайшов. 
Ми почали спілкуватися, і якось він 
мені написав: «Привіт, моя майбут-
ня дружино!». Подумала: «Який зу-
хвалий і самовпевнений хлопець». 
Заблокувала його й вирішила біль-
ше з ним не листуватися. Тим паче, 
що тоді в мене був хлопець, а у 
Ґеро – дівчина. Минуло півроку, я 
розійшлася з хлопцем і вирішила 
написати йому перша», – розпові-
дає Богдана. 

Закохані почали спілкуватися 
щодня. Навіть склали графік, хто 
яку ніч не спатиме. Адже у Польщі 
та в Еквадорі різні часові пояси. 

«Зрозуміла, що мені це дуже по-
добається, – ділиться дівчина. – Хо-
тіла краще пізнати цю людину. Та не 
було в нас нагоди зустрітися. Однак 
за кілька місяців він повідомив, що 
приїде до Польщі, бо має незавер-
шені справи. Ми запланували нашу 
зустріч на нейтральній території, у 
Кракові, аби було комфортно і йому, 
і мені. Так ми вперше зустрілися на 
Хеловін. Перші два дні було цікаво. 
А потім ми почали одне одного дра-
тувати. До речі, коли їхала додому, 
то думала: «Як добре, що більше 
його не побачу». Уже потім він мені 
розповів, що теж тішився з цього. 
Але не минуло й трьох днів, як Ґеро 
написав мені, що скучає. Я відчува-
ла те ж саме». 

Коли після першої зустрічі ми-
нуло чотири місяці, Ґерардо вислав 
Богдані квиток до Еквадору, але 
лише в один кінець. 

«Я знала, що це серйозні сто-
сунки. Хоч бачила його тільки раз у 
житті. Для мами й тата то був шок. 
Бо я нікому про нього не розпові-
дала. Батьки знали, що я з якимось 
хлопцем спілкуюся в інтернеті. Але 
вони навіть не уявляли, що все це 
серйозно. Довелося переконувати 
маму, що дуже добре знаю Ґерар-
до», – каже Богдана.

За її словами, вона зовсім не бо-
ялася кинути все і їхати до коханого. 
Смілива дівчина навіть не роздуму-
вала. Зібрала речі й поїхала.

«Переживала, як туди дістану-
ся, – ділиться вона. – Адже треба 
було летіти з пересадками. А також 
турбувалася, чи зустріне він мене. 
Хоч десь глибоко в душі я була пе-
реконана, що Ґерардо прийде. Він 
дуже цього чекав і прийшов. Обій-
няв мене, і з того моменту я знала, 
що все буде гаразд. Знала, що він 
мене кохає». 

«ЦЕ НАЙКРАЩЕ, ЩО 
ТИ МОГЛА ПРИВЕЗТИ 
ДО ХАТИ»

Богдана каже, що вони не пла-
нували святкувати там одруження. 
Але батьки чоловіка організували 
їм невеличку вечірку. Дівчина дуже 
сподобалася мамі й татові Ґерардо. 
Усе було так, ніби вони завжди її 
знали. До речі, рідний брат чоловіка 
Богдани Леонардо теж одружений з 
українкою, і теж із лучанкою. 

«Коли я туди приїхала, то брат 
уже сім років жив з українкою 
Юлею. Там ми з нею і познайоми-
лися. Мене це дуже тішило. Адже 
у нас була своя маленька коаліція. 
Можливо, через це його сім’я так 
добре до мене поставилася. Уже 
мали в хаті одну українку і знали, 
чого від нас можна чекати, – жартує 
Богдана. – Я тільки на чотири роки 
старша за його сестру. Тому мама 
Ґерардо вважає мене своєю мо-
лодшою донькою. Мої батьки теж 
його полюбили. Дуже легко вони 
порозумілися. Мама навіть зі мною 
свариться, щоб я його не ображала. 
А ще жартує: «Це найкраще, що ти 
могла привезти до хати». 

З Еквадору пара вирішила пе-
реїхати в Україну, бо Богдана дуже 
сумувала за рідними. Адже не бачи-
лася з ними майже три роки. 

«Він не був знайомий з моєю 
сім’єю, хоч ми були вже одружені. 
Тому поїхали в Луцьк знайомитися. 
Спочатку подумали, що поживемо 
тут кілька років, а потім повернемо-
ся в Еквадор чи в якусь іншу країну 
переїдемо. Я старалася зробити усе, 
аби йому тут сподобалося. І мені це 
вдалося. Ґерардо сказав, що я маю 
бути зі своєю мамою, а він пожерт-
вує собою і переїде в Україну, бо він 
чоловік і йому буде легше це зроби-
ти», – каже дівчина.

Чоловік дуже полюбив Луцьк, 
тепер навіть ніхто не розглядає ва-
ріант, аби переїхати в більше місто, 
наприклад, Львів чи Київ. Хоч сам 
Ґерардо – зі столиці Еквадору Кіто. 

«Я поїхала, знайшла щастя і при-
везла його додому, – каже Богдана. 
– Переїхали до Луцька ми, а через 
кілька місяців перебралися сюди і 
Лео з Юлею. Їм і тут добре, бо вони 
мають одне одного. Я вірю в долю. 
Бо як інакше таке могло трапитися? 
Ми жили в різних містах, у різних 
країнах – і знайшли одне одного. 

Колись навіть не знала, де той Ек-
вадор. Спочатку навіть подумала, 
що це Африка. Тепер, коли мене 
запитують, чи це в Африці, я тільки 
посміхаюся, бо колись теж так вва-
жала». 

Богдана каже, що Еквадор був 
для неї справжньою школою. Дів-
чина там дуже змінилася. Навіть на-
вчилася готувати. 

«Тільки-но я туди приїхала, 
мама Ґеро сказала: «Українки дуже 
смачно готують». А я тоді нічого не 
вміла готувати, – каже вона. – Але 
хотіла усім сподобатися. Тому, поки 
чоловік був на роботі, опановувала 
кулінарію. Накривала такі столи, що 
навіть свекруха записувала мої ре-
цепти». 

Зазвичай пара спілкується поль-
ською мовою. Хоч Ґерардо може 
легко порозумітися з лучанами на 
вулиці чи в супермаркеті, адже ро-
зуміє українську. 

«Чоловік сердиться на мене, що 
не розмовляю з ним українською, – 
каже Богдана. – Мовляв, із ним інші 
люди спілкуються, а я не хочу. Але 
він асоціюється у мене в голо-
ві лише з польською мовою. Якби 
не польська, то ми і не зійшлися б. 
Дуже складно було б порозумітися. 
Донині можемо не зрозуміти одне 
одного в чомусь дуже банальному. 
Але ми з цим миримося». 

РОЗРОБИЛИ СВОЮ 
СЕРІЮ СПОРТИВНОГО 
ОДЯГУ 

Богдана та Ґерардо облашту-
вали у своєму будинку спортзал 
зі спортивним інвентарем. Усе це 
потрібно для їхньої повноцінної 
щоденної роботи. Чоловік навіть 
жартує, що то найкраща інвестиція, 
крім того, що він колись купив для 
Богдани квиток на літак. 

«Зараз ми обоє працюємо з тим, 
що любимо, – каже вона. – Чоловік 
захоплюється спортом, він – фітнес-
тренер онлайн. Має в інтернеті 
базу клієнтів, які залишилися ще з 
Латинської Америки. Ґеро не лише 
тренує, а й наставляє людей, допо-
магає їм та радить. Я – відеограф. 
Знімаю для нього відео. Іноді сама в 
них знімаюся як модель». 

Пара навіть має свою серію 
спортивного одягу ImparableFit, яку 
вони самі розробили. Дизайн вига-
дала Богдана. Одяг шиють в Україні 
та відправляють у Латинську Аме-
рику. 

«Я його опора в Україні, – каже 
дівчина. – Серед моїх обов’язків – 
правильно нагодувати чоловіка. Бо 
він спортсмен. Ґеро дуже працьови-
тий. Іноді він не хоче нікуди йти, бо 
прагне працювати. У нього немає 
режиму, адже доводиться працю-
вати з людьми з різних континентів. 
Цю роботу він дуже любить. А я люб-
лю його і хочу, аби йому було добре. 
Якщо в моєму чоловікові люди зна-
ходять підтримку, то я з того тільки 
тішуся». 

Переїжджати з Луцька пара 
поки не збирається. Якщо й вирі-
шать перебратися, то це буде Іспа-
нія. Адже і до Еквадора недалеко, і 
до України близенько. 

Дівчина каже, що відтоді, як 
одружилися, у їхніх стосунках ні-
чого не змінилося. Закохані навіть 
планують незабаром влаштувати в 
Україні пишне святкування та він-
чання. «Я така дівчина, яка все жит-
тя мріяла про білу сукню, – ділиться 
Богдана. – І вона у мене неодмінно 
буде».

«АБО ПОВЕРТАЮСЯ 
ДОДОМУ САМА, АБО 
З ОБРУЧКОЮ»

Розписалися вони після того, як 
Богдана прожила в Еквадорі дев’ять 
місяців. Дівчина вирішила узяти все 
в свої руки. Почала сама натякати 
чоловікові про одруження.

«Тепер жартую, що він зробив 
мені вимушену пропозицію, – каже 
дівчина. – Розуміла, що живу там уже 
довго і пора щось вирішувати: або я 
повертаюся додому сама, або з об-
ручкою. Тим паче, що ми навіть не 
зустрічалися, а почали відразу жити 
разом. Подумала: невже приїхала 
сюди, аби тільки зустрічатися? На-
важилася і запитала його, чи планує 
він мати сім’ю. Ґерардо тільки посмі-
явся й нічого не відповів. Якось він 
йшов у спортзал і попросив мене не 
ритися в його шафі. Мене взяла така 
злість, що я її відчинила. Виявляєть-
ся, там був схований перстеник. Він 
його ховав уже кілька місяців, бо не 
знав, як мені про це сказати. Ґерар-
до розізлився й образився на мене. 
Казав, що я йому зіпсувала сюр-
приз. А я розсердилася на нього, бо 
він ніби сам натякнув, аби я туди за-
глянула. Сказала: якщо до ранку не 
освідчиться, то може купувати мені 
квиток додому». 

«Краще я куплю тобі квиток, бо 
ти неслухняна», – сказав Ґерардо 
Богдані. Уже вранці дівчина почала 
збирати речі й була налаштована на 
те, що повертається до Луцька. 

«Але він мене затримав і запро-
понував вийти за нього, – розпові-
дає вона. – Я навіть мусила пройти 
співбесіду, аби довести, що роблю 
це не через візу, а тому, що люблю 
його. Нас посадили у різних кімна-
тах і ставили однакові запитання. У 
нього запитали, що я йому зазвичай 
готую. Ґеро сказав, що борщ. Звід-
ки він це узяв, не знаю, бо частіше 
я пекла тортики та кекси. Однак ми 
пройшли співбесіду і нам дозволи-
ли побратися». 

Закохані планують 
повінчатися в Україні

Ґеро дуже полюбив Луцьк

Богдана та Ґерардо у шлюбі майже чотири роки
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ШЕВА ВИБИВ ДВА ДНІ 
ДЛЯ ЗБІРНОЇ

Клуби Української Прем’єр-ліги пішли 
назустріч інтересам національної збірної 
України і деякі матчі 22-го туру буде зі-
грано на кілька днів раніше, ніж заплано-
вано. Команди, які делегують найбільше 
футболістів у збірну, проведуть свої поє-
динки в п’ятницю, 17 березня («Дніпро» – 
«Карпати», 17:00; «Динамо» – «Чорномо-
рець», 19:00; «Шахтар» – «Олімпік», 19:00). 
Решта матчів, у тому числі гра в Луцьку 
між «Волинню» та «Зорею», відбудуться в 
суботу-неділю, 18-19 березня. 

Раніше із проханням надати націо-
нальній збірній більше часу для підготов-
ки до кваліфікаційного матчу проти хор-
ватів звернувся до УПЛ головний тренер 
команди №1 Андрій Шевченко. 

До слова, вже 10 березня команди 
УПЛ дізнаються про свій календар на 
другу частину чемпіонату, яка стартува-
тиме 1 квітня. Наразі будуть відомими 
тільки дати домашніх та виїзних матчів, 
а всі учасники першої та другої «шісток» 
визначаться після ігор 22-го туру. 

НАЙСПОРТИВНІШІ В 
ЛУЦЬКУ – КОНДРАТЮКИ

У Луцьку відбувся міський етап все-
українського фестивалю «Мама, тато, я – 
спортивна сім’я».

Це щорічний всеукраїнський фести-
валь, покликаний не тільки популяризу-
вати здоровий спосіб життя, але й зміц-
нити взаємини в родинах.

У луцькому етапі фестивалю змага-
лося понад тридцять сімей з обласного 
центру, а виграла родина Кондратюків – 
мама Наталія, тато Павло та їхній син Олег. 
Наступного року до змагу планують до-
лучити й донечку. Наприкінці березня 
Кондратюки представлятимуть Луцьк на 
обласному етапі змагань.

УБИВЧІ ФУТБОЛЬНІ 
ВОРОТА

У харківському містечку для пере-
селенців сталася трагедія – футбольні 
ворота впали на 13-річного хлопчика. 
Внаслідок ушкоджень він загинув. Хлопці 
грали у футбол, але від сильного пориву 
вітру металічні ворота перекинулися й 
упали на Кирила, який був воротарем од-
нієї з команд. Удар у потилицю виявився 
смертельним для хлопчика. Як згодом 
з’ясувалося, ворота не були належно за-
кріплені, раніше вітер часто звалював їх 
на штучне покриття майданчика. 

УБОЛІВАЛЬНИКИ 
ДОПОМОГЛИ АРТЕМУ 
БАТУРІ

Усі кошти від продажу квитків на матч 
БК «Волиньбаскет» та МБК «Миколаїв», 
який відбувся 3 березня в Луцьку, буде 
передано на лікування дев’ятирічного 
Артема Батури.

Хлопчик із жовтня 2016 року бореть-
ся з тяжкою хворобою – синдромом пор-
тальної гіпертензії. За цей час він переніс 
12 операцій, наразі перебуває на меди-
каментозному голодуванні. Покращення 
стану його здоров’я залежить від вчасно-
го та систематичного лікування.

Також просимо всіх небайдужих до-
лучитися до допомоги. Будь-які кошти, 
які ви у змозі пожертвувати, стануть для 
Артемка сходинкою до одужання.

Реквізити для переказу коштів на 
картку «ПриватБанку»: номер рахун-
ку 29244825509100, номер картки 5211 
5374 3253 4092 (бабуся Давидюк Любов 
Василівна). 

коротко

ПЛАНИ ВОЛИНСЬКИХ ЗІРКОВИХ СПОРТСМЕНІВ:
ІСПАНІЯ, КІПР ТА «ГЕТЬ ІЗ РОСІЇ»

що там на небосхилі?

Метальниця молота Ірина Климець. 
Наша легкоатлетка-олімпійка готується до 
Кубка Європи з метань. Він відбудеться  11-12 
березня в іспанському Лас-Пальмасі. У лю-
тому Ірина виграла в Мукачевому чемпіонат 
України, трохи відпочила в Луцьку й перед 
польотом до Іспанії поїхала на збір до того 
ж Мукачевого. Підготовка відбувалася в до-
волі екстремальних умовах, тому віримо, що 
на теп лому Середземномор’ї Климець висту-
пить успішно. 

Футболіст Тарас Романчук. Подав до-
кументи на отримання польського громадян-
ства. «Моя зміна паспорта, найімовірніше, 
залежить від того, що моя бабуся родом з 
Польщі. Плюс до всього –  я не буду вважатися 
легіонером у польському чемпіонаті», – ска-
зав Тарас. Відзначимо, що свого часу в Україні 
його не вважали перспективним футболістом, 
ковельчанин спочатку опанував себе у третій 
польській лізі, а звідти перейшов до вищолі-
гової «Ягеллонії» з Білостока. З нею Романчук 
нині претендує на перемогу в польській Екс-
траклясі. 

Футболіст Артем Федецький. Відхилив 
пропозиції російських клубів, хоча дуже ско-
ро його контракт із німецьким «Дармштад-
том» закінчується. Волинянин вважає, що 
стояти осторонь політики зараз не можна. 
«Політика в нашій країні зараз така, що вона 
пересікається з будь-якою галуззю, як не кру-
ти. Деякі футболісти, які їздили грати в Росію, 
кричать, що «спорт внє палітікі». Вибачте, будь 
ласка, але такого не буває. Це ж стосується й 
артистів, які виступають у Росії», – різко зазна-
чив Федецький.

Артему пропонували в Росії 1,8 мільйона 
євро за сезон. Але лучанин відмовився, зазна-
чивши, що розвиток кар’єри для нього в Росії 
неможливий і неприпустимий.

Футболіст В’ячеслав Шевчук. Навідав у 

  Юрій КОНКЕВИЧ

баскетбол волейбол

3 березня, «Волиньбаскет» – 
«Миколаїв» – 75:105. 
17 березня, «Хімік» – «Волиньбаскет».
№ Клуб І В П О
1 Будівельник 26 24 2 50
2 Хімік 25 20 5 45
3 Дніпро 25 19 6 44
4 БІПА 26 13 13 39
5 Черкаські Мавпи 25 14 11 39
6 Миколаїв 25 11 14 36
7 Запоріжжя 25 11 14 36
8 Кремінь 25 7 18 32
9 Волиньбаскет 25 4 21 29
10 Політехнік 25 3 22 28
11 Кривбас 0 0 0 0

«Хімік» – «Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ» – 3:0 (25 
– 21, 25 – 20, 25 – 13); 3:0 (25 – 21), (25 – 19), (25 – 19).
13-й тур: 10-11 березня, «Волинь-Унiверситет» – 
«Орбіта». 
№ Клуб І В П О
1 Хімік (Южне) 24 24 0 72
2 Галичанка (Тернопіль) 24 18 6 55

3
Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ (Луцьк)

24 14 10 40

4
Білозгар-Медуніверситет 
(Вінниця)

24 14 10 39

5 Орбіта (Запоріжжя) 24 11 13 34
6 Педуніверситет-ШВСМ (Чернігів) 23 6 17 19
7 Регіна (Рівне) 24 4 20 15

8
Сєвєродончанка 
(Сєвєродонецьк)

23 4 19 11

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ

домовилисяультрас

Луцьку батьків і переглянув наживо матч «Во-
лині» й «Шахтаря». Кажуть, що Слава навіть 
устиг поганяти велосипедом на «Авангарді» 
та розім’ятися на його доріжках. Натомість 
у планах екс-футболіста «Шахтаря» і збірної 
України – стати тренером дитячої академії 
«гірників». Для цього Шевчук відбув тритиж-
неве стажування в Іспанії й готується до ще 
двох подібних поїздок у Європу. 

Велосипедистка Яна Беломоїна. Багато-
разова чемпіонка України з маунтенбайку, во-
лодарка Кубка світу U-23, бронзова призерка 
Чемпіонату світу в Андоррі Яна Беломоїна де-

бютувала на треку під час Чемпіонату України 
з велотреку в олімпійських видах програми. 
Він відбувся у Львові.

«Не можу сказати, що почуваюся тут 
швидкою. Я дуже легка, тому мені комфорт-
но у гірській місцевості. Гори – це моя стихія, 
можна сказати. А на треку треба працювати 
на силу», – прокоментувала свій дебют на тре-
ку велосипедистка.

Наразі Яна перебуває на Кіпрі, де готуєть-
ся до літньго сезону. Нагадаємо, що Беломо-
їна посіла дев’яте місце в маунтенбайку на 
Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

volynnew
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Найспортивніша луцька родина

Ірина Климець

Тарас Романчук

Артем Федецький В’ячеслав Шевчук

Яна Беломоїна

На матчі «Волинь» – «Шахтар» у Луцьку 
ультрас донецької команди спалив прапор 
невизнаної ДНР.

Крім цього, фанати ФК «Шахтар» привезли 
портрет загиблого донеччанина Влада Кара-

зіна, який загинув на Світлодарській дузі. 
До Луцька на гру прибуло приблизно 100 

фанатів «гірників», більшість із яких живуть у 
західноукраїнських містах. Однак були на грі 
й колишні донеччани.

Фанати України та Хорватії уклали 
угоду про «ненапад» під час 
відбіркового матчу ЧС-2018, який 
відбудеться 24 березня у Загребі. 

Війна на Балканах в 90-х роках і по-
дії останніх років в Україні – дуже схожі. 
Так вирішили ультрас збірних Хорватії та 
України перед грою в рамках відбірково-
го турніру ЧС-2018 з футболу. Тому досяг-
ли попередньої домовленості про «нена-
пад» на цьому поєдинку. 

Ініціатива була з українського боку, 
хорватські фанати її підтримали.  

«Нам нема чого ділити з хорватами. Під 
час матчу-відповіді наших збірних, який 
відбудеться в Україні, ми зробимо все за-
лежне з нашого боку, щоб перебування 
фанатів з Хорватії у нас в гостях минуло в 
позитивній атмосфері та без інцидентів», – 
йдеться у заяві наших фанатів. Нагадаємо, 
що самі українські ультрас уже три роки 
не воюють між собою, уклавши в березні 
2014 року домовленість про спільну бо-
ротьбу проти російської агресії.

До слова, українським вболівальни-
кам буде виділено чотири тисячі квитків 
на матч відбору ЧС-2018 з Хорватією.

«ПАКТ ПРО 
НЕНАПАД» 
ПОШИРИВСЯ 
НА ХОРВАТІВ 

footclub.com
.ua

ФАНАТСЬКИЙ ПРОТЕСТ

volynnew
s.com

Прапор незаконної республіки спалили на «Авангарді» 5 березня
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Арбітр: Берізка (Київська область).
Гол: Коваленко, 66.
«Волинь»: Неділько (к), Романюк, 
Логінов, Р. Нікітюк, Шаповал, 
Чепелюк (Горопевшек, 68), 
Тетеренко, Мемешев, Дудік, Ляшенко 
(Задерецький, 62), Петров.
«Шахтар»: Пятов, Срна (к), Кучер, 
Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, 
Коваленко (Малишев, 83), Марлос 
(Зубков, 90+4), Тайсон (Алан Патрік, 
90), Бернард, Бланко-Лещук.
Попереджені: Ляшенко (32), 
Шаповал (37), Ракицький (72).

«Волинь» (Луцьк) – 
«Шахтар» (Донецьк) – 0:1.

легка атлетика

прем’єр-ліга

У НЕДІЛЮ ВИРУЧАВ НЕДІЛЬКО НЕ ГОЛАМИ 
ЄДИНИМИ

Найбільше, що 
мене вражає в 
роботі західних 
футбольних клубів 
у соціальних 
мережах, – це не 
їхня оперативність 
та креативність.
Так, колеги 
надзвичайно 

швидкі й вигадують усе 
цікавіші форми спілкування 
із вболівальниками. Але 
помітив, що все більше постів 
присвячено не спортивному 
життю, не антуражу матчів, не 
тому, що лишається за їхніми 
лаштунками. Суто спортивна 
роль професійних футбольних 
клубів стає меншою, а от 
роль того, що ми називаємо 
«прикладом для повторення», 
зростає дуже швидко. 

У північноамериканських футболь-
них чи хокейних лігах показати в соц-
мережі увагу до дітей, хворих чи жеб-
раків – це те саме, що розмістити на 
сторінці огляд останнього матчу твоєї 
команди. Ось хокеїсти відвідали дитя-
чу лікарню, ось вони в хоспісі, жінки 
баскетболістів відвідали притулок для 
тварин, а їхні чоловіки тим часом здали 
кров (подарували техніку притулку для 
безхатченків)... 

Це нормальна, звичайна практика 
для професійного спорту. Так, вона на-
гадує піар і «показуху», але від цього не 
стає менш важливою, бо спортсменів 
люблять, на них рівняються, а дітлахи не 
перестали обклеювати постерами зірок 
стіни своїх кімнат.

Одна з останніх мережевих по-
дій в англійському футболі – це сторі 
п’ятирічного хлопчика Бредлі Лоурі. 
Кілька клубів Англійської Прем’єр-ліги 
підключилися до його порятунку. У 
Бредлі – рак. Уся Англія збирає гроші, 
хлопчика й батьків запрошують на мат-
чі, футболісти відвідують його в лікарні. 

Здавалося б – таких хлопчиків ба-
гато, а тут загальнонаціональна кампа-
нія із порятунку одного... Провідні ЗМІ, 
зірки футболу... Але вони обнадіяли не 
лише Бредлі та його батьків. Ця історія 
дає шанс усім таким дітлахам, вона пока-
зує світу, що навіть найскладніша ситуа-
ція здатна приносити позитивні емоції, 
а ще те, що професійний спорт – це вже 
не тільки спорт. 

Інша фішка соціальних сторінок 
футбольних клубів – публікація фото чи 
відео з історій поїздок уболівальників 
на тренувальну базу або відкрите тре-
нування своїх команд. Зазвичай фани 
беруть із собою дітей, а дехто й жінок. 

Уявімо собі емоції двох хлопчаків, 
які з батьком спостерігали від’їзд грав-
ців «Вест Хема» із тренування...

Типова англійська погода, беззвучно 
шурхотить гума дорогих автівок, сини з 
татусем махають футболістам рукою... 
Аж тут один із мерсів зупиняється, з 
нього виходить... тренер «молотобійців» 
Славен Біліч і запрошує родину до себе 
в автівку. Дізнавшись, що улюблений 
футболіст хлопців – Енді Керолл, тренер 
повертається на базу, адже Енді ще дея-
кий час тренується індивідуально в залі. 
Історія закінчилася спільним фото роди-
ни, тренера і футболіста...

Таку «дрібничку» ця родина згаду-
ватиме ще півжиття. Хлопці розкажуть 
про зустріч у школі, їхній тато – на ро-
боті, а фотка вже зібрала понад мільйон 
лайків у Facebook. Один ніби незначний 
вчинок зробив щасливою всю родину. 

...Приклад для наслідування, соці-
альна відповідальність, зразок для мо-
лоді. Це не пишномовні вислови, а час-
тина професійного спорту.

думки вголос

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Луцьк

«Волинь» окопалася біля власних 
воріт у матчі проти майбутнього 
переможця цього чемпіонату. 
Хтозна, можливо, якби таку 
тактику застосовували раніше, то 
знесилений травмами і забороною 
реєструвати нових гравців 
колектив міг би набрати більше 
балів, аніж нинішні десять у 
двадцяти матчах. 

Господарі справді діяли дуже концентро-
вано, й після матчу лучанин, багаторічний 
лівий захисник «Шахтаря» та збірної України 
В’ячеслав Шевчук дуже високо оцінив обо-
ронні дії господарів. 

А, звісно, бенефісом поєдинок став для 
Віталія Неділька. У присутності найбільшої за 
останні півтора року вболівальницької ауди-
торії на «Авангарді» він творив дива, відбива-
ючи все, що летіло у рамку воріт. Дуже вчасно 
відновився кіпер після травми, яку отримав 
на зборі в Туреччині. 

Імовірно, «гірники» й недооцінили воли-
нян, бо діяли нешвидко. Публіка була у захваті 
від техніки приїжджих бразильських мільйо-
нерів. Особливо вирізнявся Марлос. Забрати 
м’яча у нього було годі...

Забили, втім, гості тільки на 70-й хвилині – 
Коваленко фактично заніс м’яча у ворота піс-
ля атаки, яку сам і розпочав. 

«Волинь» же, на жаль, зачепитися за 

м’яча попереду не змогла. Єдину нагоду мав 
Петров, але помилку Пятова використати як 
слід не зумів. Могли принести хоча б якусь ви-
году лучанам стандартні положення, але їхня 
низька ефективність – головний біль молодої 
«Волині». 

20-й тур: «Дніпро» – 
«Чорноморець» – 1:1, «Динамо» – 
«Олімпік» – 1:0, «Карпати» – 
«Олександрія» – 1:0, «Ворскла» – 
«Зоря» – 1:2, «Сталь» – «Зірка» – 3:0, 
«Волинь» – «Шахтар» – 0:1. 

21-й тур. 11 березня: 
«Олімпік» – «Ворскла», 14:00

«Чорноморець» – «Сталь», 14:00
«Олександрія» – «Дніпро», 17:00
«Карпати» – «Волинь», 17:00
12 березня:
«Зірка» – «Динамо», 14:00
«Зоря» – «Шахтар», 19:30

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 20 18 2 0 44 - 12 56

2 Динамо 20 13 4 3 41 - 20 43

3 Зоря 20 11 4 5 32 - 19 37

4 Олександрія 20 9 5 6 36 - 24 32

5 Олімпік 19 8 5 6 24 - 27 29

6 Чорноморець 20 7 6 7 16 - 20 27

7 Ворскла 20 6 5 9 22 - 25 23

8 Зірка 20 5 4 11 18 - 33 19

9 Сталь 20 4 6 10 15 - 24 18

10 ВОЛИНЬ 20 2 4 14 12 - 37 10

11 Дніпро             20 4 8 8 21 - 30 8

12 Карпати 19 3 5 11 19 - 29 8
* З ФК «Дніпро» знято 12 очок, а з ФК «Карпати» – 6 очок.

Тренер «Шахтаря» Паоло Фонсека 
назвав Неділька головним винуватцем 
невеликого рахунку в цьому матчі

М
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ХТО БУДЕ ДЖОКЕРОМ В СУБОТУ У ЛЬВОВІ?

У суботу відбудеться як ніколи гаряче за-
хідноукраїнське дербі. «Карпати» й «Волинь» 
нині вже на відстані тільки двох очок, тому в 
цьому матчі вирішиться доля відразу шести 
залікових балів. Або «Волинь» піде у відрив, 
або ж опуститься на дно турнірки.

Приємно, що у грі вже зможуть взяти 
участь лідери команди – Анатолій Діденко та 
Олег Герасимюк. Перший відбув незаслужену 
дискваліфікацію, а другий залікував травму. 

ВОЛИНЯНИ – П’ЯТІ НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ

Данило Даниленко на старті 
чоловічої естафети в Белграді

з архіву автора

молоді та перспективні

Білорусь

У Пінську минулих вихідних відбувся міжнародний 
турнір з футболу серед команд 2003 р. н. У ньому 
позмагалися відразу три волинські команди, а 
виграли змагання хлопчаки тренерів Дмитра 
Трефіловського та Сергія Богунова з «Волині» U-14. 

Лучани без очкових втрат пройшли груповий турнір, пере-
мігши місцеві школи з Мінська й Могилева, а також ковельчан. 

У фіналі «хрестоносці» виграли в СДЮШОР-3 з Пінська (2:0). 
Бронзові нагороди дісталися юним футболістам із Ковеля, 

які здолали у втішному фіналі «Неман» з Гродна в серії пенальті. 
А ще один волинський дитячий клуб – «Люб линець» – здобув 
п’яте місце, вигравши у могилевської СДЮШОР 2:1. 

Кращим воротарем і гравцем турніру стали «хрестоносці» 
Максим Стасюк та Денис Теслюк відповідно. А в номінації «Кращий 
гравець команди» у складі «Волині» переміг Кирило Тананайко.

«ВОЛИНЬ» U-14 – ПЕРША В ПІНСЬКУ, 
КОВЕЛЬЧАНИ – «БРОНЗОВІ»

Сербія

Українська чоловіча естафетна команда 
4х400 метрів у складі Данила Даниленка, 
Євгена Гуцола, Олексія Позднякова та 
Віталія Бут рима фінішувала п’ятою на 
чемпіонаті Європи у приміщенні. Результат 
нашої команди в Белграді – 3.09,64 хв.

Волинські легкоатлети Даниленко та Гу-
цол провели перші два етапи естафети. До 
останніх метрів українці вели боротьбу за 
третє-четверте місця.

Після фінішу волинські легкоатлети так 
прокоментували свій виступ.

Данило Даниленко: «Ми знаємо свій ре-
зультат, який було показано в 2014 році, він 

дозволив би нам зараз бути з медаллю – 3:07. 
Однак не склалося».

Євген Гуцол: «Ми вірили в свої сили! На те 
вона й естафета, щоб відкривати нові можли-
вості. Але, на жаль, вийшло так, що ми не змог-
ли зачепитися за медалі. Команда в нас моло-
да, хотілося поборотися, але не вийшло».

Перемогли в естафеті поляки (3.06,99 хв), 
а бельгійці були другими (3.07,80 хв).

Нагадаємо, що збірна України у Белграді 
завоювала п’ять медалей – одну срібну (Оле-
ся Повх, 60 м) та чотири бронзові (Юлія Лев-
ченко, висота; Сергій Никифоров, довжина; 
Марина Килипко, жердина; жіноча естафетна 
команда 4х400 м).

Crusaders FC Volyn Lutsk

«Хрестоносці» не програли жодного матчу турніру
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– Я багато читав про шкідливість алко-
голю й тютюну. Після свят неодмінно кину.

– Що? Пити чи курити?
– Читати.

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

– Що таке любов на відстані?
– Це коли ти на роботі, а ліжко вдома.

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

– Коханий, що ти робиш?
– Свідоцтво про шлюб читаю.
– Навіщо?
– Термін придатності шукаю!

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

Президент сказав, що в Україні у се-
редньому людина отримує 7000 грн. Не 
розумію: я не людина чи я не в Україні?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тільки справжній українець починає 
читати інструкцію, коли розуміє: все, ка-
пець, зламав.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зупиняє патрульний далекобійника. 
Виходить з кабіни двометрова «шафа», а 
патрульний – метр у стрибку.

– Мені здається, ви перевищили швид-
кість!

– Тобі здається, чи перевищив?!
– Мені здається, ви п’яний!
– Тобі здається, чи я п’яний?!
– Ану, нагніться й дихніть!
– Е, ні, докуди виріс, там і нюхай!

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

Уночі жінка має народити. У сні до неї 
являється ангел і каже:

– Я зроблю так, щоб під час пологів по-
ловину болю відчував батько дитини.

Вона народила і питає в чоловіка:
– Як спав?
– Погано. Сусід усю ніч кричав, ніби на-

роджує!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Упіймали туземці китайця, японця та 
українця.

Вождь каже:
– Ми з ваших шкур зробимо човен, а 

самих з’їмо, вибирайте, як помрете.
Китаєць вибрав пістолет, застрелився. 

Японець вибрав самурайський меч, зро-
бив харакірі. А українець ухопив виделку й 
почав себе протикати з криками:

– Дуля вам, а не човен!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, я чув, ти відкрив фірму, може, 
візьмеш мене на роботу? 

– Без проблем! З тебе резюме, знання 
англійської та володіння комп’ютером.

– Е-е, куме, як ти мене хитро послав!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учителька каже учням:
– Встаньте ті, хто вважає себе тупим!
Вовочка встає. Учитель:
– Вовочко, ти вважаєш себе тупим?
– Ні! Просто ви одна стоїте, а мені якось 

незручно.

Жартівливий гороскоп на 9 – 15 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради, 
бізнесмен
Головні битви весни ще 
попереду, тому зорі радять 
не втрачати форму. Можна 

повправлятися в егоцентризмі, екзорцизмі 
й трішки – в соціалізмі. Давні друзі 
зрозуміють, нові – вибачать. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця 
5 травня 1982 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Енергетика цього тижня 
сприяє прекрасному 
перетравленню новин. 

Потрібно купувати найкращі продукти, 
довірившись своїм смакам. Але на ніч 
телевізор не дивитися! Бути на чистому 
повітрі. Тож доведеться прогуляти роботу. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Директор Волинської ОДЮСШ
М’яч буде круглим, а 
поле – паркетним. Зорі 
упевнені в хорошому фіналі 
ваших зусиль. Обережно 

з алкоголем – шампанське питимете за 
дівчачий успіх трохи пізніше. Усміхайтеся 
частіше – і будете в центрі уваги. 

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Голова Ківерцівської райради
Від турбот голова йтиме 
обертом, але за останній 
рік ви навчилися ставити 
її на місце. Зорі радять не 

забути про шашлики й готувати слоїки на 
березовий сік. Щойно настане справжня 
весна, придумаєте собі нові клопоти. 

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха 
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Цеглинка за цеглинкою – і 
нова хатка для ваших мрій 
зводиться. Бракуватиме 

простору для втілення грандіозних планів, 
але вистачатиме натхнення та лобістів. Не 
ображайте останніх, як інші конкуренти. 
Відшукаєте в місті ще багато боліт та пустирів. 

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор комунального 
підприємства «Ласка»
Ваш прайд поповниться 
новими експонатами й цілком 
можливо – скандальцями. 

Гавкатимуть усі, кому не ліньки, а 
муркотітимуть – одиниці. Зорі радять 
приспати найепатажніші плани, аби не 
позбутися синиці в руках. 

Терези (24.09 – 23.10)
Анатолій Шваб 
21 жовтня 1967 р.
Декан історичного факультету 
Східноєвропейського 
національного університету 
Тиждень обіцяє бути помірно 
гамірним, але грандіозні 

плани на травень та осінь не даватимуть 
спати вже зараз. Найкраще поліпшити 
здоров’я не на тренажерах, а на природі. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Іван Корчук
11 листопада 1958 р.
Директор комунального 
підприємства «Луцькводоканал»
Неочікувано можете увійти 
в історійку. Дарма, що у ній 
можна втратити частину 

авторитету, але ж «у-в-і-й-т-и в і-с-т-о-р-і-ю!». 
Зорі вважають, що вам не гріх скористатися 
сприятливими обставинами. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Втручатися чи змовчати? 
Питання гамлетівські 
заколиcають вас до сну. А 
може, вигострить сокиру і 

заходиться вже будить?! Спокійно, Стрільці, 
не в цьому житті. Ловіть метеликів і 
безтурботно лузайте насіння.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Соліст гурту «Фіолет», 
арт-директор фестивалю 
«Бандерштат»
Рідні краї вже встигли за вами 
заскучати. Спробуєте вділити 

кілька строф і нот близьким своїм, що за 
вами сумують. Співайте – і вас підхоплять 
тенета ніжності й романтичності. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Дмитро Чайковський 
11 лютого 1982 р.
Тренер БК «Волиньбаскет»
Доки опановуєте професію 
лузера, вам дехто вже 
кошики плете. Але 
перейматися не варто, 

Водоліїв і тих, хто воду їм підносить, встигли 
полюбити. Тому вирощуйте надійну зміну – і 
вам воздасться. 

Риби (20.02 – 20.03)
Віталій Заремба 
2 березня 1956 р.
Депутат Волиньради, 
бізнесмен
Будете, як завжди, ні рибою 
ні м’ясом. Але зорі все ж 
радять вам переступити межу 

містечковості та провінційності й сміливіше 
гупати сапками та граблями у ворота 
сучасної політики. Сійте, восени матимете 
врожай!

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 9 – 15 березня

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

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 9 

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 050-204-84-85

 Продам будинок з усіма вигодами в смт 
Заболоття Ратнівського району. Є добротна 
літня кухня, надвірні споруди, свердловина. 
Тел. 068-768-62-18 (Галина).

 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). 

 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.

 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 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 

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  

навички. Є позитивні рекомендації. Усі 
подробиці – телефоном. Зарплата за 
домовленістю. Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

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

 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).
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Істинне призначення людини – жити, а не існувати. Джек Лондон
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погляд у минуле

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ШТУЧНИХ ЗУБІВ 9 березня – Іван, Іларіон

10 березня – Тарас, Федір, Євген

11 березня – Порфирій, 
Севастян, Сергій, Петро, Ганна

12 березня – Прокіп, Тит, Макар, 
Юліан, Тимофій, Степан

13 березня – Касян, Нестор, 
Марина, Василь, Микола, 
Маріанна, Кіра 

14 березня – 
Антоніна, 
Євдокія, Антон, 
Лев, Іван, Ольга, 
Олександр, 
Дарина, Надія, 
Веніамін

15 березня – 
Федот, Сава, 
Богдан, Арсеній, 
Йосип

9 березня – Іван, Іларіон

10 б Т Ф і Є

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
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  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 15 березня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера –  праска дорожня 
HausMark.
«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 __________________________________________

ь, Микола, 

, 

й, 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДУ ЗА ЛЮТИЙ

№4 (52) Катерина Парафін (Іва-
ничі), виграшне слово – «лампочка», 
приз – набір дерев’яних вішалок для 
одягу;

№5 (53) Наталія Кінах (Луцьк), ви-
грашне слово – «світанок», приз – на-
стільна лампа;

№6 (54) Світлана Семенюк 
(Луцьк), виграшне слово – «картопля», 
приз – столовий сервіз;

№7 (55) Роман Шульган (Воло ди-
мир-Волинський), виграшне слово – 
«гітарист», приз – текстильний столо-
вий комплект.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1.С:a6+ Крa6 
2. Фc7#

1 місяць –  13,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

13 2913 29

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА

ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ «ВОЛИНСЬКІ 
НОВИНИ» НОВИНИ» 

98008
Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.
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9 березня 1822 року лікар 
із Нью-Йорка Чарльз 

Грем отримав патент на 
штучні зуби. Тоді це було 
справжньою сенсацією. Робили 
їх із пластмаси. Вони дуже 
відрізнялися від справжніх зубів 
і були поганої якості. 

Стоматологи кажуть, якби сучасний 
пацієнт прийшов до дантиста років 100 
тому, йому запропонували б зуби, які те-
пер його навряд чи влаштували б. Зага-
лом, перші зубні протези з’явилися ще в 
стародавньому Єгипті. Штучні зуби були 
показником добробуту людини, їх носили 
тільки багатії. До середини XVIII століття 
протези виготовляли з кісток великої ро-
гатої худоби, зубів коней, моржів, слоно-
вої кістки і прикріплювали до сусідніх за 
допомогою золотого або срібного дроту. 
Використовували також людські зуби, куп-
лені в бідних або видалені у трупів. Штучні зуби носили тільки багатії

kom
m

ersant.ru

Обведіть малюнок по крапочках. 
Розв’яжіть приклади та 
розфарбуйте у відповідні 
кольори.

Порахуйте усі цукерки, льодяники і яблука. 
Впишіть правильні відповіді.



Кожен живе, як хоче, і розплачується за це сам. Оскар Уайльд
www.volynnews.com
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зіркове кохання

знай наших!

  Культурологія
     kulturologia.ru

історія успіху ЯК УКРАЇНКА СТАЛА УСПІШНИМ 
ДИЗАЙНЕРОМ У США

Зірки, в яких не так давно 
народився син, розповіли, 
що їхня любовна історія 
почалася на знімальному 
майданчику «Голос. 
Діти-2», пише Viva. 

«Перша симпатія виникла 
на телевізійному майданчику. 
Проект знімали час до часу, і між 
зніманнями (від сліпих прослу-
ховувань до прямих ефірів) ми-
нали місяці, то в ці періоди ми з 
Юрою стали телефонувати одне 
одному. Тоді й почали разом ве-
черяти. Загалом, стало очевид-
но, що це вже не просто дружні 
стосунки», – розповіла Катерина 
Осадча.

Крім цього, пара зізнала-
ся, що перебуває в офіційному 
шлюбі.

«Ми не приховували наші 
стосунки, але й афішувати нічого 
не збиралися, – каже Юрій. – Не 

ЮРІЙ ГОРБУНОВ ТА КАТЯ 
ОСАДЧА ОДРУЖИЛИСЯ

У ШКОЛАХ ВИВЧАТИМУТЬ 
ПОЛОЖИНСЬКОГО 

примхи багатіїв

чудове сусідство 

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ КУПИЛА 
ЗЕМЛЮ В ДЖУНГЛЯХ КАМБОДЖІ 

Valentino – відомий 
усім модницям та 
модникам бренд. Утім 

мало хто знає про те, що в 
Америці у 1930-1950 роках 
був не менш популярним та 
не менш успішним бренд 
Valentina, засновницею 
якого стала киянка 
Валентина Саніна-Шлее.

В еміграції жінці вдалося стати 
однією з найбільш популярних ди-
зайнерок Америки. Вона одягала 
відомих зірок Голлівуду – Грету Гар-
бо, Кетрін Хепберн, Полетт Годар, 
Клодетт Кольбер. Крім цього, ди-
зайнерка й сама була на вигляд, як 
кінозірка.

Народилася Валентина Саніна 
у 1894 році в Києві. Для американ-
ської преси вона часто стверджу-
вала, що молодша на десять років. 
Після навчання в гімназії Валентина 
закінчила драматичні курси й ви-
ступала на театральній сцені. Вона 
не мала акторського таланту, але 
нею захоплювалася публіка, бо Ва-
лентина була надзвичайно гарна 
та мала гострий розум. У 1918 році 

ло згадував їхню першу зустріч: 
«На мене повільно подивилися 
безтурботно-спокійні великі голубі 
очі з довгими віями, й тонка, неаби-
якої краси рука з довгими пальця-
ми потягнулася до мене. Ця жінка 
була надзвичайно ефектною. Її го-
лова була неначе в золотій короні. 
У неї були розкосі вилиці, красиво 
вигнутий, трохи іронічний рот. Крім 
того, вона була схожа на пухнасту 
ангорську кішку... Я зрозумів, що 
загинув, але без бою здаватися не 
збирався». Незабаром Вертинський 
вирушив на гастролі до Одеси, а Ва-
лентина поїхала жити у Крим.

Вертинський ще довго не міг 
забути Валентину, присвячував їй 
романси, писав про неї поезії. Вона 
ж у Криму познайомилася з під-
приємцем Георгієм Шлее й побра-
лася з ним. Подружжя виїхало до 
Туреччини, звідки перебралося до 
Європи, а потому оселилося у США. 
Георгій став успішним театральним 
імпресаріо, а Валентина взялася за 
дизайн одягу.

У 1928 році Валентина Саніна-
Шлее відкрила в Нью-Йорку бу-
динок моди Valentina Gowns, який 

вона переїхала до Харкова, де про-
довжила працювати театральною 
акторкою.

Якось у кабаре Валентина по-
знайомилася з артистом Олексан-
дром Вертинським. Він дуже теп-

став дуже популярним серед пред-
ставників голлівудської богеми. Усі 
найвідоміші актриси носили сукні 
від Valentina. Її одяг був простим, 
зручним та розкішним. Вона ввела 
у моду китайські жакети та сукні 
з японськими пасками-обі, тюр-
бани та серпанки, сукні й пальта з 
капюшонами, спідниці-брюки та 
капелюхи-кулі. У 1940-х роках Ва-
лентина стала найдорожчим та най-
більш затребуваним модельєром у 
США.

Елегантний одяг привернув 
увагу голлівудської кінодіви Грети 
Гарбо, яка стала постійною клієнт-
кою модного дому Valentina Gowns. 
Саме Валентина допомогла сфор-
мувати неповторний стиль Гарбо. 
Вони стали близькими подругами й 
часто з’являлися на публіці в одна-
ковому вбранні.

Однак ця дружба завершилася 
зрадою. Чоловік Валентини позна-
йомився з Гретою Гарбо й закохався 
в неї. Вона відповіла йому взаємніс-
тю, але від дружини іти він не зби-
рався. На усіх світських раутах вони 
з’являлися утрьох. Пізніше Гарбо 
навіть придбала квартиру в тому ж 
будинку, де мешкало подружжя. Ва-
лентині довелося змиритися з тим, 
що кожне літо Грета і Джордж про-
водили разом.

Після смерті чоловіка з’ясува-
лося, що всі свої статки він заповів 
Гарбо, а у Валентини залишилася 
лише квартира в Нью-Йорку. На 
той час її кар’єра дизайнера вже за-
вершилася. До кінця життя вона не 
могла пробачити колишній подрузі 
цієї зради. Суперниці й далі жили в 
одному будинку. Вони навіть скла-
ли графік, аби не зустрічатися в холі 
й ніде не пересікатися. Коли 2012 
року на аукціоні відбувся розпро-
даж речей Грети Гарбо, виявилося, 
що на кожному третьому вбранні 
була етикетка Valentina.

Американська акторка, посол 
доброї волі ООН Анджеліна 
Джолі виявилася власницею 
кількох гектарів землі в 
джунглях Камбоджі, на яких 
звела усамітнене гніздечко 
для відпочинку.

Цей райський куточок зірка, яка 
зняла фільм про геноцид у Камбоджі, 
придбала ще в 2002 році у колиш-
нього командира «червоних кхме-
рів», такого собі Та Тіта. Вважається, 
що на його руках – кров понад 600 
тисяч людей, пише The Daily Mail.

Нещодавно Анджеліна виріши-
ла збільшити свої володіння та при-
дбати ще 2,5 гектара берега річки 
в сусіда за 39 тисяч доларів. Пред-
ставники благодійного фонду Джо-
лі зробили йому цю пропозицію, 
коли акторка приїхала до Камбоджі 
з прем’єрою фільму «Спочатку вони 
вбили мого батька».

Саме цей сусід і підтвердив ін-
формацію виданню. Чоловік, яко-

Пісні співака, шоумена, лі-
дера гурту «Тартак», лучанина 
Олександра Положинського те-
пер вивчатимуть у школі. Вони 

Луцьк

У дарунок Луцькому зоопарку 
передали двох карликових 
мавпочок, що належать до 
виду біловухих ігрунок. 

Це – ініціатива трьох добродіїв, 
небайдужих до долі звіринця. 

«Андрій Черниш, Антон Васи-
люк та ще один меценат, який навід-
різ відмовився від оприлюднення 
свого імені-прізвища, купили для 
нас і для вас тваринок Ніксона та 
Рікардо. До речі, імена – авторства 
доброчинців», – повідомили у зоо-
парку.

Малеча прибула до Луцька із 
розплідника в Одесі. Нині мавпочки 

перебувають на карантині та зви-
кають до своїх нових доглядачів. А 
працівники зоопарку облаштову-
ють їм спеціальний вольєр, адже ці 

тварини теплолюбиві. Тож темпе-
ратура повітря для них має бути у 
межах 25 градусів вище від нуля.

«Велика і щира вдячність за цю 
чудову та до глибини душі зворуш-
ливу ініціативу. Хай добро вертаєть-
ся вам сторицею! Сподіваємося, що 
це – тільки початок. І охочих пре-
зентувати зоопарку тварин дода-
ватиметься і додаватиметься», – не 
стримують емоцій у звіринці.

Помилуватися мавпочками 
можна буде вже у травні. Зазвичай 
ігрунки не більші за білку, а бувають 
особини завбільшки з мишу. Дов-
гі загнуті кігті дозволяють їм легко 
дряпатися та бігати гілками. 

У ЗООПАРКУ ОСЕЛИЛИСЯ КАРЛИКОВІ МАВПОЧКИ

Малеча дуже любить тепло

facebook.com
/zoolutsk 

го звати Рінг Чіт, також колишній 
«червоний кхмер», він служив під 
командуванням Тіта.

На ділянці Джолі розташовані 
мальовнича лагуна та водограй. А 
в сусіда, з яким вони вже підписали 
угоду, актриса викупить шматочок 
землі з басейном. Окрім дачі Ан-
джеліни, на 7,5 гектара нині розта-
шоване ще й приміщення її благо-
дійного фонду.

«Вона ходить до річки просто 
в піжамі та купальнику. Анджеліна 
дуже приємна пані, завжди мила 

з нами. Вона гарна у фільмах, але 
коли ми бачимо її в реальному жит-
ті, вона не така гламурна», – повідо-
мила дружина Чіта.

За словами жінки, Анджеліна 
приїжджала з колишнім чоловіком, 
дітьми та колегами. Бред Пітт ви-
дався сусідці трохи товстим та блі-
дошкірим, але теж гарним.

Тіт підтвердив, що в 2002 році 
продав землю Джолі, але наголо-
сив, що зробив це під тиском уряду. 
Інакше ділянку погрожували в ньо-
го відібрати.

dailym
ail.co.uk

увійшли до «Хрестоматії сучасної 
української літератури для читання 
в 3-4 класах» із серії «Шкільна біблі-
отека». Також до хрестоматії вклю-
чено твори письменників Василя 
Голобородька, Івана Андрусяка, 
Івана Малковича, Ірен Роздобудько 
та інших.

У звернені до юних читачів 
йдеться про те, що сучасні автори – 
не просто письменники, фото яких 
можна побачити у книжках. Вони – 
звичайні люди, які теж ходять на ро-
боту та проводжають дітей до шко-
ли. Їхні тексти можуть спонукати 
юних читачів до власної творчості. 

збираємося цього робити і надалі. 
Сім’я та щастя люблять тишу. Але 
оскільки в нас з’явилася дитина, то 
хочемо, щоб усі все знали і розумі-
ли. Адже це плід любові. Ця дитинка 
дуже бажана й дуже очікувана».

bilshe.com

Ростислав Буланов

nam
es.ru

liveinternet.ru

Валентина Саніна-Шлее

Модельєрка в капелюсі-
кулі власного дизайну

На ділянці – мальовнича лагуна та водограй

Кохання принесло 
голуб’ятам синочка
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