
МЕРТВІ СРАМУ 
НЕ ІМУТЬ. А ЖИВІ?

У Милецький 
будинок-

інтернат для 
престарілих 
Марія Дворачук 
потрапила 
з Білорусі. 
Відкрита душа, 
вона не раз 
розповідала, як 
у роки Другої 
світової війни 
допомагала 
партизанам...
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ПРОЛІСКИ 
МІНІМАЛКИ 
У 3200

наболіло

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання
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ХРЕСТОНОСЦІ ЗІЙШЛИСЯ 
У БІЙЦІВСЬКІЙ КЛІТЦІ 

Уперше в 
Луцьку 12 

березня відбувся 
міжнародний 
турнір зі змішаних 
єдиноборств «MMA 
PRO UKRAINE – 9: 
Битва хрестоносців». 
У фіналі змагалися 
за тимчасовий 
чемпіонський пояс. 
Спортсмени приїхали 
з різних куточків 
України та з Білорусі. 

У СЛУЖБОВЕ 
ВІДРЯДЖЕННЯ – 
ЗАДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ 
СПРАВ

У візиті з політичними мотивами 
15 лютого волинських 

держслужбовців до Адміністрації 
Президента вбачається пряме 
порушення законодавства. Щоправда, 
ніхто з них цього не визнає. 

за двома зайцями

ЯК ЗНЕНАВИДІТИ 
ПОНЧИКИ

ДЕЖАВЮ: СИЛОВИЙ РОЗГІН 
РЕДУТУ СПРИЧИНИВ 
АКЦІЇ ПРОТЕСТУ 
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И 
КИ У ЖИРНИЙ ЧЕТВЕР ПОЛЯКИ 

З’ЇДАЮТЬ 100 МІЛЬЙОНІВ СМАЖЕНИХ 
ПАМПУШОК ІЗ НАЧИНКОЮ

АВАРІЙНИЙ КЛУБ – 
ЄДИНЕ МІСЦЕ 
ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ДІТЕЙ

До цього села – лише піщана дорога. 
Ще років з двадцять тому воно було 

у кілька разів більше. Зараз лишилося 
близько двох сотень жителів. 

на межі
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13 березня сили СБУ 
та спецпідрозділ 
КОРД захопили 

редут торговельної блокади 
на станції Кривий Торець, 
що в Донецькій області. 
43 людей було затримано, 

частину з них побили. 
Силовики сказали, що у 
затриманих була зброя, втім 
потім визнали, що в тому 
числі була й зареєстрована. 
Як відомо, на редутах 
перебувають і ветерани, 

волонтери, небайдужі 
громадяни, які вимагають 
припинити торгівлю з 
окупантами та повернути 
полонених. 

 читайте на стор. 4
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ПІВДЕННА КОРЕЯ 
ОГОЛОСИЛА ІМПІЧМЕНТ 
ПРЕЗИДЕНТУ 
Після рішення парламенту країни кон-
ституційний суд Південної Кореї ввів у 
дію імпічмент президенту Пак Кин Хє, 
передає Reuters. Пак Кин Хє – підозрю-
вана у справі про корупцію. 

ЛУКАШЕНКО «НАЇХАВ» 
НА РОСІЮ 
Президент Білорусі Олександр Лукашен-
ко розкритикував прем’єр-міністра Росії 
Дмитра Медведєва за «газовий шантаж» 
(погрожують продавати за євроцінами) 
і наголосив, що такими методами його 
країну неможливо поставити на коліна.

ЦРУ ПІДОЗРЮЮТЬ 
У ШПИГУНСТВІ ЗА 
АМЕРИКАНЦЯМИ
Сайт WikiLeaks опублікував документи, 
що, ймовірно, належать Центральному 
розвідувальному агентству США. Ідеть-
ся про те, що спецслужби могли слідку-
вати за людьми через телефони із про-
грамним забезпеченням Apple, Google, 
Windows, перехоплювати повідомлення 
з месенджерів WhatsApp і Telegram.

АНТИУКРАЇНСЬКІ АКЦІЇ 
В ПОЛЬЩІ ФІНАНСУЮТЬ 
З РОСІЇ 
Видання Gazeta Wyborcza вважає, що 
Росія фінансувала антиукраїнські акції 
польських націоналістів. За інформаці-
єю польської сторони, громадянин Біло-
русі Олександр Усовський, близький до 
російського політика Костянтина Затулі-
на, встановив зв’язки з правими радика-
лами з Польщі, Словаччини та Угорщини 
для організації антиукраїнських акцій. 

ПРИЧИНА СМЕРТІ 
ЧУРКІНА – СЕКРЕТНА 
Офіс медичного комісара в Нью-Йорку 
не повідомить про те, як і чому помер 
посол Росії в ООН Віталій Чуркін, пише 
Associated Press. Це пов’язано з тим, 
що дипломатичний імунітет діє і після 
смерті. 

СЕНАТ ПОЛЬЩІ 
ВІДХИЛИВ ПРОЕКТ 
ПРО «УКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛІЗМ»
Польський Сенат відхилив проект зако-
ну, який передбачає заборону пропагу-
вання тоталітарних символів, зокрема й 
«українського націоналізму», повідом-
ляє Znaj.ua. 

У ГРУЗІЇ – МАСОВІ 
ЗАВОРУШЕННЯ 
У Батумі відбулися масові завору-
шення – стихійна акція проти дій поліції 
переросла в конфлікт між поліцейськи-
ми та громадянами. Суперечка виросла 
із побутового конфлікту, втім нині ситуа-
цію намагається використати опозицій-
на партія «Єдиний національний рух», 
пише «Апостроф». 

НІДЕРЛАНДИ ПОСВАРИЛИСЯ 
З ТУРЕЧЧИНОЮ 
Нідерланди депортують із країни міні-
стра у справах сім’ї та соціальної полі-
тики Туреччини, не пустили літак із мі-
ністром закордонних справ цієї країни. 
Ті мали провести в країні агітаційні акції 
для мігрантів на підтримку президента 
Туреччини Реджепа Тайіп Ердогана. По-
тому в Амстердамі відбувся пікет турець-
ких голландців. Уночі, коли це почало 
порушувати громадський спокій, його 
розігнали із застосуванням водометів. 

БЛИЗЬКО ПІВСОТНІ ЛЮДЕЙ 
ЗАГИНУЛО ПІД СМІТТЯМ 
Через зсув великої гори сміття в Ефіо-
пії загинули щонайменше 46 осіб. Зва-
лище закрили на кілька років, однак 
згодом почали використовувати знову, 
повідом ляє Deutsche Welle.

У ЛОНДОНІ ПІКЕТУВАЛИ 
РЕЗИДЕНЦІЮ АХМЕТОВА
Активісти громадського руху «Лондон 
ЄвроМайдан» вимагали перевірити за-
конність прибутків компаній олігарха 
Рината Ахметова відповідно до британ-
ського антикорупційного законодав-
ства. 

світова хроніка нічні перегони ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ УТІКАВ 
ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

пухнасті митники 

БУРШТИН ВИНЮХУВАТИМУТЬ ЧОТИРИЛАПІ 
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праве діло ГУЧНУ СПРАВУ ПРОТИ БІЙЦЯ 
51-ї БРИГАДИ ЗАКРИЛИ

Дві побиті автівки та ганьба. 
На щастя, п’яна погоня 
обійшлася без жертв. 

Луцьк, Ківерці 

П’яний та 
нечемний водій 
змусив луцьких 

поліцейських оголосити 
план-перехоплення. 
Його запримітили на 
вулиці Набережній у 
Луцьку. Тут він поїхав 
на червоне, перетнувши 
перед цим суцільну 
смугу. Поліцейські його 
зупинили, втім, коли вже 
підходили до нього, водій 
дав драпака. Гонитва 
тривала більш як годину 
на великій швидкості – 
понад 150 км за годину.

Як виявилося, близько 100 
кілометрів на нерозмитненій ав-
тівці втікав від переслідувачів 
їхній колега з Ківерців – капітан, 
начальник сектору реагування 
патрульної поліції Ківерцівського 
райвідділку поліції Віталій Алек-
сюк. При тім робив це у компанії 
дільничного офіцера поліції Юлії 
Романюк. Вдалося наздогнати вті-
кача аж у Ківерцях. Водій устиг по-
бити поліцейську машину, мало не 
наїхав на самооборонівця.  

У результаті освідування на 

стан сп’яніння алкотестером 
Drager було виявлено рівень 
алкоголю в крові затриманого, 
який становив 1,42 проміле, по-
відомили у «Самообороні Воли-
ні». І ще цікавий факт – затримані 
представилися не своїми іме-
нами. 

Події тієї ночі так збурили 
громадськість, що вже 13 берез-
ня під стінами Ківерцівського від-

ділу поліції зібралися пікетуваль-
ники. Приїхали учасники загонів 
самооборони з Ківерців, Луцька, 
Рожища, члени Громадського 
формування «Варта порядку», 
організації «Серце Патріота», де-
путати місцевих рад та просто 
небайдужі громадяни, обурені 
суботнім випадком, пов’язаним 
із погонею за п’яним капітаном.

Активісти вручили керівни-

цтву районного відділку звернен-
ня, в якому, зокрема, висловили 
вимогу щодо негайного і невід-
кладного реагування з боку пра-
воохоронних органів і прокурату-
ри на вчинений злочин.

Також Ольга Захарчук, яка є 
начальником Ківерцівського від-
ділу пробації, підполковником 
внутрішньої служби, вимагала 
привселюдного вибачення від 
Юлії Романюк за те, що вона під 
час затримання назвалася її ім’ям, 
чим завдала шкоди діловій репу-
тації представника правоохорон-
них органів.

Зі слів начальника Ківерців-
ського відділу поліції Юрія Сто-
лярчука, стало відомо, що Віталій 
Алексюк наразі перебуває на лі-
карняному. За завдані матеріальні 
збитки порушник понесе фінансо-
ву відповідальність.

Як повідомив речник волин-
ської поліції Віктор Гомоль, за 
нічним інцидентом з участю пра-
цівників Ківерцівського відділу 
поліції розпочато службове роз-
слідування.

Волинь

Волинські митники планують 
підготувати кінологічну команду для 
виявлення бурштину, інформують 
у Волинській митниці Державної 
фіскальної служби.

Сьогодні в процесі протидії контра-
банді беруть участь вісім кінологічних ко-
манд, із яких п’ять працюють у напрямку 
виявлення наркотичних речовин, дві – ви-
кривають приховані від митного контролю 
тютюнові вироби. Як окремий підрозділ 
кінологічний відділ у складі митниці ство-
рено ще 1993 року, тоді працювала лише 
одна кінологічна команда. 

«Заплановано підготовку кінологічної 
команди, що виявлятиме грошові банкно-
ти. Ми ставимо ще й досить амбітне зав-
дання – підготувати кінологічну команду 

для викриття тайників з бурштином», – за-
значив начальник Волинської митниці ДФС 
Віктор Кривіцький.

Цікаво, що кожен працівник митниці, 
який працює з собакою, є власником тва-
рини, тож піклується про чотирилапого 
колегу-друга, як про члена родини. 

Кінологічні команди працюють без 
жорсткого графіку, вони можуть почати 
роботу зненацька в будь-якому пункті про-
пуску. 

У 2016 році собаки кінологічних ко-
манд Волинської митниці ДФС 34 рази 
спрацьовували на виявлення тютюнових 
виробів, у результаті чого вилучено понад 
10 тисяч пачок контрабандного тютюну, і 
18 разів виявляли наркотичні речовини, 
що є другим показником у всеукраїнсько-
му рейтингу.

lvivexpres.com

дурна справа нехитра згадати все

ВАНДАЛИ 
ОРУДУВАЛИ 
В ПАРКУ 

НЕПУНКТУАЛЬНІСТЮ 
КІНДЕРА 
ЗАЦІКАВИЛАСЯ 
ПРОКУРАТУРА

Луцьк, Камінь-Каширський 

Перевернуті та вкинуті у канал лавки 
на центральній алеї парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки – так 
у ніч з 12 на 13 березня орудували 
вандали.

Уздовж правого боку головної алеї низ-
ку лавок хтось перевернув вертикально. 
Як розповів майстер парку, на місце події 
викликали поліцейських. Станом на 11:00 
ранку лавки поставили на місце. Вийняти 

Ковель 

На ковельського міського голову 
Олега Кіндера склали протокол про 
адміністративне правопорушення 
через несвоєчасно подану декларацію 
про доходи, повідомляє прес-служба 
прокуратури області. 

Посадовець, маючи реальну можливість 
своєчасно подати документи,  цього не зро-
бив. Остаточне рішення у справі ухвалить 
суд. Нагадаємо, що Олег Кіндер подав свою 
електронну декларацію із тримісячним запіз-
ненням. 

lyubom
l.rayon.in.ua

Василь Нагорний та Олександр Хвас

Лавки в парку заважали хуліганам

«Повноваження» чотирилапих 
митників розширять

лаву, яку затягнули в канаву, виявилося 
складніше. За день до цього невідомі роз-
трощили дитячий майданчик у Камені-
Каширському.  

volynnew
s.com

Володимир-Волинський 

13 березня в міському суді 
Володимира-Волинського було знято 
звинувачення із сержанта, бійця 
51-ї бригади Олександра Хваса. 
Понад рік військова прокуратура 
інкримінувала йому самовільне 
залишення військової частини.  
Військовий заявляв, що без дозволу 
не полишав частину. Про результати 
засідання написав його захисник 
Василь Нагорний. 

«Саша Хвас виправданий повністю! 
Військова прокуратура відмовилась від 
підтримання обвинувачення у справі. Саша 
зберіг не лише свою честь, але й честь 51-ї 
бригади. Слава Героям і Справжнім Вої-
нам!» – емоційно написав Нагорний. 

На черзі, зазначив адвокат, справа 22 
бійців 51-ї бригади, яким інкримінують 
так зване ухилення від виконання вій-
ськового обов’язку. «Це ті, які випадково 
вижили», – пояснив захисник.  



Відмінність диктатури від демократії полягає ось у чому: демократія – спочатку голосуємо, а потім 
вже слухаємо; диктатура – цінний час на безглузде голосування не витрачаємо. Чарльз Буковскі www.volynnews.com
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ЗВІЛЬНЕНІ ЗА ЗАКОНОМ 
САВЧЕНКО СКОЇЛИ ПОНАД 
50 УБИВСТВ 
У результаті застосування закону Сав-
ченко на волю вийшло понад 8,5 тисячі 
осіб, з яких понад тисяча відбували пока-
рання за вбивство. Після виходу на волю 
ці особи вже скоїли більш як півсотні но-
вих убивств, повідомляє «Тиждень». 

УТРИМАННЯ ГАРАНТА – 
ДО ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ 
Витрати Державного управління спра-
вами на обслуговування діяльності 
Президента Петра Порошенка й Адміні-
страції Президента становили 457 міль-
йонів 962 тисячі гривень у 2016 році, 
повідомляє «Цензор.нет». Найбільші 
статті витрат – забезпечення діяльності 
Президента, Адміністрації та інших допо-
міжних органів (126,1 мільйона гривень) 
і перевезення найвищих посадових осіб 
держави авіаційним транспортом (122,7 
мільйона гривень).

У ЄВРОПАРЛАМЕНТІ 
ЗАТВЕРДИЛИ ПРОЕКТ 
БЕЗВІЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ 
Комітет Європарламенту з громадян-
ських свобод, юстиції та внутрішніх 
справ (LIBE) остаточно затвердив про-
ект законодавчої резолюції про вне-
сення України до переліку третіх країн, 
громадянам яких скасовуються візові 
вимоги, інформує «Європейська прав-
да». Після цього документ буде подано 
на ухвалення до Ради ЄС. Там обіцяють, 
що українські громадяни зможуть подо-
рожувати до країн Євросоюзу без віз у 
червні 2017 року. 

«СБЕРБАНК» ПОЧАВ 
ПРИЙМАТИ ФЕЙКОВІ 
ПАСПОРТИ 
Рада нацбезпеки розгляне можливість 
заборони діяльності «Сбербанку Росії». 
Адже нещодавно фінустанова почала 
приймати фейкові документи, випущені 
окупантами Донбасу. На знак протесту 
в Києві замурували одне з відділень, а 
в Луцьку намагалися скористатися по-
слугами банку з паспортом на ім’я героя 
мультфільму. 

ПОРОШЕНКО ХОЧЕ 
ПОЗБАВЛЯТИ 
ГРОМАДЯНСТВА 
Президент України Петро Порошенко 
вніс до парламенту законопроект, який 
пропонує припиняти українське грома-
дянство осіб, що мають громадянство 
іншої країни.

НА РАХУНКИ КОМПАНІЇ 
«КОНТИНІУМУ» НАКЛАЛИ 
АРЕШТ  
За клопотанням прокуратури Києва 
1 березня суд арештував рахунки ТОВ 
«Вог Аеро Джет» у «Банку інвестицій та 
заощаджень», йдеться у матеріалі ресур-
су «Наші гроші» з посиланням на джере-
ло в правоохоронних органах. «Вог Аеро 
Джет» входить у групу «Континіум» парт-
нерів покійного нардепа Ігоря Єремеє-
ва. Їм також належить «Банк інвестицій 
та заощаджень».

ДЕШЕВИМ ПЕРЕЛЬОТАМ 
В УКРАЇНІ – БУТИ 
Один із найбільших та найдешевших 
європейських лоукостів – компанія 
Ryanair – заходить на український ри-
нок авіаперевезень. Рейси будуть в тому 
числі й з аеропорту у Львові. 

В АЛБАНІЮ – БЕЗ ВІЗ УЖЕ 
З КВІТНЯ 
У Міністерстві закордонних справ заяв-
ляють, що 1 квітня набуває чинності уго-
да між Кабінетом Міністрів України та 
Радою міністрів Республіки Албанія про 
взаємне скасування візових вимог.

ЛЬВІВ ЗНОВУ У СМІТТЄВИХ 
ТУРБОТАХ 
У Львові на багатьох вулицях знову 
скупчується сміття. У ЗМІ повідомляли, 
що фури з непотребом потайки і без до-
зволу вивантажили  в Одеській, Жито-
мирській областях, неподалік Кривого 
Рогу. Поза тим, у самому Львові – про-
тести проти сміттєсортувальної лінії, яку 
хочуть запустити за 200-300 м від житло-
вих будинків. 

українська хронікагарні перспективи ІНОЗЕМЦІ ЗАЦІКАВЛЕНІ КУПУВАТИ 
УКРАЇНСЬКИЙ БУРШТИН ЛЕГАЛЬНО

не до жартів

ЦІНА 
ЕЛЕМЕНТАРНОГО 
КОМФОРТУ – 
МЕНШ ЯК 
10 МЛН ГРН

давня справа 

ВИКРАДАЧІ ЛЮДИНИ 
ПОСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ 

КП «Волиньприродресурс» цьогоріч планує 
добути близько 50 тонн бурштину. Промислова ж 
потужність підприємства становить 120 тонн на рік.

Волинь, Литва 

У рамках виставки 
AmberTrip у Вільнюсі 
європейські компанії 

підтвердили готовність 
купувати сонячне 
каміння безпосередньо в 
українських видобувних 
підприємств. Та навіть готові 
рекламувати український 
бурштин, аби він був таким 
же брендом, як, наприклад, 
балтійський, ідеться в 
сюжеті «ТСН». У планах – 
підписати меморандум про 
створення легальної біржі 
бурштину в Україні.

Перші домовленості щодо спів-
праці є і з комунальним підпри-
ємством «Волиньприрод ресурс». 
«Після попередніх переговорів з 
КП «Волиньприрод ресурс» уже 
готові співпрацювати деякі євро-
пейські компанії. Ішлося про ре-
алізацію не сирцю, а попередньо 
обробленого бурштину», – зазна-

чив заступник директора підприєм-
ства Анатолій Капустюк. 

Нагадаємо, що 2 лютого 2017 
року підприємство отримало чо-
тири спецдозволи на видобуток 
сонячного каміння. Із коштів, які 
будуть надходити в комунальне під-

приємство, 25% йтиме на користь 
села, 25% – у районний бюджет і 
50% – в обласний. Свого часу голова 
обласної ради Ігор Палиця запевнив, 
що до кінця цього року волинський 
бюджет має додатково отримати мі-
німум мільярд гривень від видобут-

ку бурштину, аби лише ніхто не 
заважав. Поза тим, Печерський 
районний суд міста Києва ви-
дав ухвалу про тимчасовий 
доступ до документів підпри-
ємства з можливістю вилучен-
ня їх копій. Безпосередньо це 
стосується документів щодо 
відкриття та обслуговування 
рахунків підприємства у бан-
ківських («Укрексімбанк», «Укр-
Сиббанк», «ПриватБанк») та 
казначейських установах. 

Своєю чергою, представ-
ники «Волиньприродресурсу» 
налаштовані на конструктивну 
співпрацю з правоохоронця-
ми, готові надавати всі потріб-
ні для розслідування докумен-
ти та інформацію, що може 
в майбутньому знадобитися 
для проведення всебічного та 
об’єктивного розслідування 
справи.

pravda.press

Волинь 

8,4 мільйона гривень потрібно для 
того, аби завершити зведення 
внутрішніх санвузлів у школах області, 
які досі їх не мають.

Половину з цих коштів залучать із міс-
цевих бюджетів як додаткового джерела 
співфінансування. Як зауважив директор 
департаменту фінансів Волинської ОДА 
Ігор Никитюк, 4,2 мільйона вже передба-
чили в проекті змін до обласного бюдже-
ту. Нагадаємо, приміщення райдержад-
міністрацій у тих районах, де не освоїли 
кошти, виділені на будівництво туалетів у 
сільських школах, голова Волинської обл-
ради Ігор Палиця пропонував залишити 
без санвузлів. Мовляв, аби чиновники 
змогли відчути той «комфорт», який що-
дня доводиться терпіти дітлахам.

Луцький район 

За викрадення людини, авто та вимагання 
26-річний житель села Тарасове Луцького 
району шість років та шість місяців 
відбуде за ґратами, інформують у прес-
службі прокуратури області.

Ці злочини волинянин вчинив за попе-
редньою змовою зі ще чотирма чоловіками, 
наразі уже засудженими за їх вчинення. Він 
же перебував у розшуку, був екстрадований 
з Російської Федерації й лише тепер постав 
перед судом.

Зауважимо, що усі фігуранти справи й 
до цього вже притягувалися до криміналь-
ної відповідальності.

Подія сталася ще 6 серпня 2014 року. 
Уночі зловмисники на двох авто під’їхали до 
розважального комплексу «101 кілометр», 
що в селі Піддубці Луцького району. Під ви-
гаданим приводом виманили звідти моло-
дика, який, як їм було відомо, є щасливим 
власником платіжної картки з чималою су-
мою грошей та новенького авто.

істина десь поряд 

«ГРАБІЖ» ЛАПІНА НЕ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ 
Луцьк 

Прокурор готуватиме зміну обвинувачення 
стосовно зловмисників, які намагалися 
викрасти сумку в нардепа Ігоря Лапіна: 
обставини справи вказують на те, що 
звинувачувані вчинили крадіжку, а не 
грабіж зі стріляниною в депутата.

Чергове судове засідання у справі по-
грабування нардепа відбулося 9 березня в 
Луцькому міськрайонному суді. Нагадаємо, 
Лапін переконував, що зловмисники стрі-
ляли в нього під час викрадення сумки, а 
він стріляв у відповідь. Втім, як показують 
обставини, з’ясовані під час розгляду спра-
ви, зловмисники не мали при собі зброї та 

хотіли вчинити звичайну крадіжку.
На записі камер спостереження магази-

ну, поблизу якого була припаркована автівка 
нардепа, видно момент крадіжки. Водночас не 
можна побачити, чи стріляли зловмисники в 
депутата, як він стверджував раніше.

Обвинувачений Дато Арахамія зауважив, 
що визнає провину в повному об’ємі, але не по-
годжується з кваліфікацією злочину – грабіж, по-
єднаний із насильством (карається позбавлен-
ням волі на строк від чотирьох до шести років).

Він розповів, що разом з Еміром Харчіла-
вою хотів обікрасти чоловіка, не знаючи, хто він 
такий. У них, мовляв, не було коштів на бензин 
для дороги у 800 кілометрів, тож запланували 

крадіжку. Харчілава наполягав на тому, що з 
боку обвинувачених не могло бути жодних по-
стрілів у бік Ігоря Лапіна, адже вони не мали 
зброї. Також він повідомив, що не чув, чи Лапін 
стріляв в автомобіль крадіїв. 

Цікаво, що із показів свідків випливає, що 
у дворі будинку ранкової пори, коли сталася 
пригода, були й інші мешканці. 

Прокурор Володимир Бущак зазначив, що 
з’ясував нові обставини щодо кваліфікації дій 
обвинувачених і дійшов висновку, що первинна 
кваліфікація була неправильна і факту відкри-
того викрадення майна немає. Суддя вирішив 
оголосити перерву в засіданні. Наступне засі-
дання у справі має відбутися 7 квітня о 15:00.

Запхавши жертву до свого автомобіля, по-
грозами та насильством чоловіки домоглися, 
аби заляканий хлопчина віддав їм свій «Опель 
Вектра». Зняти ж гроші з банківської картки без 
особистого звернення клієнта в банк вияви-
лося неможливо, відтак злочинці кілька днів 
утримували потерпілого «під вартою» у готель-
них номерах та винайнятих квартирах і лише 
12 серпня 2014 року відпустили, переконав-
шись у відсутності грошей на картці.

При цьому вони примудрилися відкрито за-
володіти ще й музичними колонками та магні-
толою, які належали їхньому заручникові. 

pm
g.ua

заворушилися ПІСЛЯ ГНІВНОГО ДОПИСУ – 
ПІДОЗРА У КОРУПЦІЇЛуцьк  

Після депутатського звернення 
першого заступника голови Волинської 
облради Олександра Пирожика 
щодо правомірності використання 
шкільних автобусів для довезення 
лісівників на акцію протесту на 
підтримку їхнього керівника 
Олександра Кватирка працівники 
поліції вручили депутату протоколи 
про скоєння корупційних діянь.

У Facebook Пирожик написав, що візит 
правоохоронців відбувся 13 березня. 

«Злочин вони вбачають у тому, що я голо-
сував за затвердження протоколу лічильної 
комісії, який засвідчував дотримання всіх 
процедурних норм при обранні керівництва 

облради. У тому числі й першого заступника 
голови. Крім того, поліцейські телепати в нас 
тепер, мабуть, як той Глоба, уміють читати 
думки й бачити бюлетені для таємного голо-
сування, і знають, хто як голосував», – зазна-
чив Пирожик.

Такі дії силовиків він назвав нікчемними 
й такими, що нагадали йому «полювання на 
відьом». Він припустив, що це реакція на його 
недавній допис «про тупість і бездарність по-
ліції», яка дала йому «безглузду відписку» на 
депутатське звернення про притягнення до 
відповідальності винних у нецільовому вико-
ристанні шкільних автобусів. 

4vlada.com

Олександр Пирожик

Зловмисника дістали з Росії
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Уїнстон Черчилль
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на ті самі граблі 

на валізах 

  Дарина ГОГОДЗА
Луцьк

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

13 березня сили СБУ 
та спецпідрозділ 
КОРД захопили 

редут торговельної 
блокади на станції Кривий 
Торець, що в Донецькій 
області. 43 людей було 
затримано, частину з них 
побили. Силовики сказали, 
що у затриманих була 
зброя, втім потім визнали, 
що в тому числі була й 
зареєстрована. 

Як відомо, на редутах перебу-
вають і ветерани, волонтери, не-
байдужі громадяни, які вимагають 
припинити торгівлю з окупантами 
та повернути полонених. 

Такі методи боротьби не схва-
люють у команді Президента Петра 
Порошенка. Раніше в СБУ заявляли, 
що не штурмують блокадників, а 
борються з диверсантами. 

СПЕКОТНИЙ ВЕЧІР
Штурм на Донеччині спровоку-

вав миттєву реакцію небайдужих по 
всій Україні. Увечері 13 березня во-
линські активісти, учасники блокади 
окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей, зібралися в обл-
держадміністрації з вимогою звіль-
нити затриманих. Вони порівнювали 
ситуацію із розгоном студентів за 
часів Януковича. Учасники вимага-
ли відставки начальника Головно-
го управління Національної поліції 
в Донецькій області В’ячеслава 
Аброськіна та глави Міністерства 
внутрішніх справ Арсена Авакова.

У приміщенні облдержадміні-
страції був губернатор Волині Во-
лодимир Гунчик. У розмові з гро-
мадою він укотре підтвердив, що 
проти блокади, хоча й не підтримує 
силового розгону редуту.

«Я з Порошенком був, є і буду. 
Подобається вам це чи не подоба-
ється. І в гроб з ним ляжу», – заявив 
Володимир Гунчик у відповідь на 
вимоги активістів.

У приміщення також прибули 
керівник обласного управління 
Нац поліції Петро Шпига та очільник 
Служби безпеки України у Волин-
ській області Юрій Фелонюк. Сило-
вики як мантру повторювали офі-
ційну версію центру – осіб на редуті 

ДЕЖАВЮ: СИЛОВИЙ РОЗГІН РЕДУТУ 
СПРИЧИНИВ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ 

За дивним «збігом 
обставин», після розмови 

мера Львова та очільника 
«Самопомочі» Андрія 
Садового із Президентом 
України Петром Порошенком 
народний депутат Альона 
Бабак («Самопоміч») написала 
заяву про складання 
депутатського мандата. 

Наступною за списками партії 
після Бабак є секретар Луцької міськ-
ради Юлія Вусенко. Про її амбіції ста-
ти нардепом говорило чимало пред-
ставників місцевого політикуму.

Утім не все так гладко. 
«Складання повноважень нар-

депа – це не одноденний процес. Цю 
заяву мають розглянути в комітеті 
15 березня, за неї мають проголосу-
вати в парламенті. Крім того, є зако-
нодавчі ініціативи, які Альона Бабак 
має довести до завершення. Тому 
говорити про рішення зараз немає 
сенсу. Рішення ухвалюватимуть ко-
лективно із врахуванням ситуації в 

біля Кривого Торця затримали, аби 
встановити, чи є у них нелегальна 
зброя. 

Активісти ж сформували звер-
нення до Президента з вимогами 
відпустити затриманих, звільнити 
Авакова, Аброськіна та голову СБУ 
Василя Грицака. А також негайно 
ухвалити закон про «Тимчасово 
окуповані території». Такий лист 
відмовився підписувати Володи-
мир Гунчик, аргументувавши це 
тим, що в нього немає повноважень 
підписувати документ з вимогою 
звільнення голів Нацполіції та СБУ. 
«Усе, що належить до діяльності 
Волинської області, я Президенту 
доповідаю. За події в Луганській чи 
Донецькій області нехай йому до-
повідають губернатори вказаних 
областей. Це не в моїй компетенції 
підписувати такі документи», – за-
значив Гунчик. 

Цього вечора подібні віче від-
бувалися і в інших містах, зокрема, 
у Києві, Чернівцях, Рівному, Івано-
Франківську, Львові, Одесі, Харкові. 
Чи не найяскравіша акція протесту 

вельні стосунки з бойовиками. 
Нині ж депутати знову просять 

припинити торгівлю з терориста-
ми, ухвалити законопроект «Про 
тимчасово окуповані території», а 
Президента закликають дати оцін-
ку ситуації щодо розгону редуту. Це 
звернення не підтримали обранці 
від партії БПП «Солідарність», адже 
вони просто не прийшли на засідан-
ня. Додамо, що Гунчик теж ставленик 
цієї політсили. На підтримку припи-
нення торгівлі з терористами висло-
вилися депутати міської ради Павло 
Данильчук, Андрій Козюра, Євгеній 
Ткачук, секретар ради Юлія Вусенко, 
нардеп Ірина Констанкевич. 

Депутат облради Григорій Пав-
лович, який також очолює Волин-
ську обласну спілку ветеранів Аф-
ганістану, наголосив, що звернення 
в його особі підтримують усі 2300 
ветеранів війни Афганістану. «Саме 
ветерани цієї війни сьогодні сто-
ять на постах», – зауважив Григорій 
Павлович. 

Зі слів ветерана АТО, учасника 
блокади Богдана Пташника, тих бло-
кадників, яких відпустили, знову за-
тримують на блокпостах. Також він 
відповів на звинувачення депутата 
Ігоря Лапіна в тому, що блокадники 
стоять за гроші. «Щомісяця ми пла-
тимо «платьожки» за цю торгівлю. 
Платимо життями наших хлопців», – 
каже Пташник.

Голова Волинської облради 

Ігор Палиця зазначив, що нинішня 
влада нахабним чином заробляє на 
війні, тоді як за це платять життями 
українці. Зокрема, левова частина 
бізнесу Ріната Ахметова залежить 
від контрабанди, потоки якої нині 
намагаються зупинити бійці АТО.

«У них (в ОРДЛО) комунальні по-
слуги в кілька разів дешевші. Вони 
отримують пенсію і в Україні, і в 
Росії. Окремі особи мають шалені 
надприбутки, за якими стоять жит-
тя українських воїнів», – зазначив 
Ігор Петрович. Мовляв, або «верхи» 
зрозуміють, що діють неправильно, 
або їм натякнуть.

«Мені теж Адміністрація Прези-
дента натякала, мовляв, ви не знає-
те, що буде. Так, ми готові до всього, 
і я тюрми не боюся. Якщо треба – і 
посидимо, бо ми знаємо, що наша 
правда», – зазначив Ігор Палиця. 

Наостанок він зауважив, що 
тим, хто намагається зупинити ан-
тиукраїнські дії нинішньої влади, 
ділити нічого. «Ми маємо бути од-
ним кулаком», – резюмував голова 
облради.

Окрім цього, депутати ухвалили 
звернення до центральних органів 
влади щодо санкцій стосовно бан-
ків з російським капіталом в Украї-
ні. Попри те, що вже четвертий рік 
триває війна Росії проти України, ці 
фінансові установи досі працюють 
і охоп люють близько 40% банків-
ського ринку нашої держави.

Богдан Пташник, учасник блокади, боєць АТО:
«Новини з блокади. Хлопців звільнено, побої засвідчено. 
Але... По жодному з них не порушено кримінальних справ. 
Усі вони проходять як свідки! Свідків – били поліціянти! 
Свідків – запакували по райвідділах поліції! Свідків – 
позбавили належного їм законно набутого майна! СВІДКІВ! 
У якій державі ми живемо??? Це так правоохоронна 
система сьогодні працює? Ти свідок? Дубинкою по ребрах, 
в автозак, в КПЗ!»  

була у Вінниці. Біля будівлі СБУ мі-
тингувальники запалили шини, ви-
магаючи звільнити сімох жителів 
Вінниччини, затриманих на редуті 
блокувальників у Кривому Торці. 
Активісти заявляли, що готові за-
блокувати фабрику «Рошен» у місті.

«ПЛАТИМО ЖИТТЯМИ 
НАШИХ ХЛОПЦІВ»

Попри те, що станом на 10:00 
14 березня поліція звільнила усіх 
затриманих учасників торгової 
блокади на Донбасі, акції протесту 
тривали. Засудила розгін редуту й 
Волинська обласна рада, яка 14 бе-
резня зібралася на позачергове за-
сідання. До слова, ще на початку лю-
того облрада приймала звернення, 
у якому вимагала припинити торго-

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ МІСЦЕ. 
НА НЬОГО МІТИТЬ СЕКРЕТАР ЛУЦЬКРАДИ 

Луцькій міській раді, де основним 
завданням є призначення чесних 
позачергових виборів міського го-
лови», – переконує Вусенко.

Окрім цього, Садовий після за-
яви Бабак зазначив, що входження 
Вусенко до парламенту ускладнює 
те, що вона є нинішнім «виконува-
чем обов’язків мера» Луцька. Хоча 
тут Садовий  зманіпулював, адже 
виконувачем обов’язків Юлія Ву-
сенко досі не стала. Нагадаємо, 
депутати Луцької міськради не про-
голосували за припинення повно-
важень міського голови. 

Тож питання, чи дозволять Юлії 
Вусенко увійти до парламенту, поки 
відкрите. Можливо, секретаря ви-

користають для затягування проце-
су проведення виборів. Відповідно 
до закону, клопотання про призна-
чення виборів міського голови у 
Верховну Раду підписує особа, яка 
виконує обов’язки міського голови. 
Юлія Вусенко підписала такий лист 
як секретар ради, не отримавши 
повноважень. 

«Як юрист вона не могла до-
пустити такої помилки. Для чого це 
було зроблено? Я про це не задуму-
вався, але, можливо, це було зроб-
лено свідомо. Бо якщо Верхов на 
Рада на основі такого клопотання 
ухвалить рішення про проведення 
в Луцьку виборів міського голови, 
то воно елементарно може бути 
оскаржене в суді. Таким чином 
можна зірвати вибори, якщо соціо-
логічні опитування будуть надавати 
перевагу не провладному кандида-
ту», – прокоментував такі дії депу-
тат міської ради Григорій Пустовіт 
(фракція «Батьківщина»). 

Окрім цього, він додав, що саме 
БПП з союзниками мають більшість 
у парламенті й, якщо треба, може 
просто не вистачити голосів для 
призначення виборів у Луцьку. 

4vlada.com

Юлія Вусенко

volynnew
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Активісти розійшлися з приміщення 
волинського «білого дому» далеко за північ
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У СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ – 
ЗАДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ СПРАВ   Борис ХВИЦЬ

    Луцьк, Київ 

  Юлія МАЛЄЄВА

ЩО НОВОГО ПРОПОНУЄ 
ПРИВАТБАНК ВОЛИНЯНАМ

Кредити для малого та 
середнього бізнесу, агро-

кредити, розрахунок у транспорті 
й ЦНАПі картками: ПриватБанк 
продовжує робити життя 
волинян простішим, зручнішим та 
надійнішим.

БАНК ВИСОКОЇ ДОВІРИ
19 березня 2017 року ПриватБанк свят-

куватиме 25-річчя. За цей час банк уже встиг 
завоювати довіру клієнтів. Директор Північно-
Західного РУ ПриватБанку Юрій Войтенко роз-
повідає: лише торік до бюджету  установа пере-
рахувала 6, 365 млрд грн податків та зборів.

«ПриватБанк на сьогодні – це 22 мільйони 
рахунків, 40% депозитів банківської системи. Він 
обслуговує близько 60% зарплатних проектів. 
Тобто ми маємо справу з серцевиною банківської 
системи в країні», – розповідає Юрій Войтенко.

На балансі ПриватБанку на Волині – близь-
ко 130 тисяч зарплатних  карт бюджетних і ко-
мерційних організацій та 19 тисяч студентських 
карт. Це свідчить про високу довіру і держави, і 
підприємців області. Важливо, що зняття готів-
ки з карток безплатне не лише в мережі банко-
матів ПриватБанку, а в усіх банкоматах України.

Крім того, більш як 10 мільйонів клієнтів ко-
ристуються електронним банком Приват24, а 
5,5 мільйона використовують мобільний дода-
ток Privat24. Тож у 2017 році онлайн-банкінг ста-
не одним із пріоритетних напрямків ІТ-стратегії 
ПриватБанку. Він отримає новий дизайн і нові 
функції, стане базою для розвитку загальнона-
ціональних і регіональних цифрових сервісів.

Юрій Войтенко зазначив: роботу банку вдало-
ся стабілізувати вже до кінця січня, і люди продов-
жили класти гроші на депозитні рахунки. До сло-
ва, за результатами тендеру, саме в ПриватБанку 
Луцька міська рада розмістила свій депозит.

Фізичні особи тепер можуть оформити 
вклад доволі зручно: за лічені хвилини, не ви-
ходячи з дому чи офісу в інтернет-банку При-
ват24, у безплатному мобільному додатку «Мої 
вклади» (можна здійснювати всі операції за 
вкладами) або на сайті банку. З початку року 
відбувається поетапне зниження ставок за де-
позитами фізичних осіб. Зараз у гривні вона 
становить 16,8%, у доларах – 6%, у євро – 5%.

КРАЇНА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
Торік у ПриватБанку запустили програму 

кредитування КУБ (Країна Успішного Бізне-
су). Її головне завдання – створити до кінця 
2018 року мільйон робочих місць. Ця про-
грама передбачає співпрацю з місцевими 
бюджетами: в обласному бюджеті уже закла-

У візиті з політичними мо-
тивами 15 лютого волин-
ських держслужбовців 

до Адміністрації Президен-
та вбачається пряме порушен-
ня законодавства. Щоправ-
да, ніхто з них цього не визнає. 
Ідеться про візит депутатів та 
посадовців: голови Волинської 
облдержадміністрації Воло-
димира Гунчика, виконувача 
обов’язків очільника обласно-
го центру зайнятості і керівни-
ка обласного осередку «Солі-
дарності» Романа Романюка, 
депутатів міськради Петра 
Нестерука та Миколи Яручика.

Можливо, про цей візит нікому 
нічого не стало б відомо, якби поза-
партійний і позафракційний депутат 
міськради Микола Яручик не похва-
лився у соцмережах, що приїхав до 
столиці на зустріч в Адміністрацію 
Президента. Сфотографувався він 
не сам, а з колегами від фракції «Со-
лідарність» – Петром Нестеруком та 
Романом Романюком.

Нікуди діватися – наступного дня 
волинська «Солідарність» розповіла 
про «робочий візит» в АП, що сто-
сувався ситуації у місті після смерті 
міського голови Миколи Романюка 
та майбутніх виборів мера. Трохи піз-
ніше голова ОДА підтвердив, що теж 
був на цій зустрічі, причому охаракте-

дено кошти на відшкодування відсотків.
Як розповіла перший заступник директора 

Північно-Західного РУ ПриватБанку Ірина Мо-
мотюк, в Україні вже видали позик на 600 млн 
грн для більш ніж п’яти тисяч бізнес-проектів. 
На Волині прокредитували близько 300 таких 
проектів малого бізнесу. Для отримання цього 
кредиту потрібно подати заявку, відтак проект 
оцінюють на попередні ризики. Позичальники 
сплачуватимуть позику рівними частинами згід-
но з графіком.

Оскільки на Волині є актуальним питання 
підтримки аграрного бізнесу, особливо малих 
фермерських господарств, то для них підготу-
вали спеціальні пропозиції. Зокрема, представ-
никам мікробізнесу аграрного сектору, малим 
фермерам пропонують узяти кредит на 12 мі-
сяців від 50 тис. до 500 тис. грн, для середньо-
го і великого бізнесу – понад 500 тис. під 2% на 
місяць. Ці кредити видають без застави, під по-
руку власника бізнесу. Передбачено, що агра-
рії перші шість місяців сплачуватимуть лише 
відсот ки (кредитні канікули), адже, враховуючи 
сезонність, прибуток такі підприємці отримують 
не одразу, а після збору врожаю. Останні шість 
місяців позичальники сплачують борг з відсот-
ками рівними частинами.

«Виникла ідея створити на Волині продукт 
для аграріїв, зокрема, для дрібного фермера, 
який нікому досі не був цікавий. Тому я дуже пи-
шаюся, що у нас з’явився цей продукт, уже кіль-
ка проектів профінансували. Ці позичальники 
змогли закрити свої питання і вчасно взялися за 
весняно-польові роботи. Вони зрозуміли, що їм є 
на що спиратися», – розповідає Ірина Момотюк.

Крім того, таким клієнтам пропонують при-

дбати сільгосптехніку за програмою лізингу: сума 
кредиту може сягати від 300 тис. до 30 млн грн на 
п’ять років за умови поруки. Передбачено аванс 
у розмірі від 20%, ставка – 24%+1% одноразово.

Процедура наступна: клієнт обирає техніку 
в постачальника, сплачує аванс за неї в банк, 
фінустанова, своєю чергою, купує техніку й пе-
редає  за схемою лізингу клієнту, держава або 
постачальник компенсує частину відсоткової 
ставки банку.

ПриватБанк також пропонує послугу «При-
ватМаркет»: платформу, де представники біз-
несу можуть знайти собі партнерів та поста-
чальників.

КАРТКА «УНІВЕРСАЛЬНА»: 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Однією з візиток ПриватБанку є картка 
«Універсальна», якою кожен клієнт може роз-
раховуватися в торгово-сервісній мережі, 
накопичувати на ній кошти, користуватися 
кредитним лімітом (його планують збільшити 
до 50 тис. грн), а партнери надають знижки в 
розмірі 1-20%, розповіла заступник директо-
ра Північно-Західного РУ ПриватБанку Наталія 
Костюшок.

Віднедавна всі робочі місця у ЦНАПі Луцька 
обладнано POS-терміналами. Тож тепер сплати-
ти за адмінпослуги можна банківською картою, 
не відходячи від адміністратора.

Ще одна новинка, яка чекає на лучан, – 
можливість розрахунку картками у громад-
ському транспорті, зокрема, в тролейбусах. 
Нагадаємо: скоро тролейбуси обладнають ва-
лідаторами, і на першому етапі квитки видава-
тимуть кондуктори. А згодом лучани зможуть 
самі розраховуватися через валідатор за допо-
могою банківських карток.

Зі слів Юрія Войтенка, спершу цю послугу 
надаватимуть пільговикам: за допомогою кар-
ти для виплат вони фіксуватимуть свій проїзд, 
отримавши нульовий квиток. Згодом карткою 
зможуть розраховуватися всі пасажири.

«Наше завдання – зробити так, щоб було 
комфортно всім громадянам. Ми підключили 
команду хед-офісу, і з оператором, який надає 
послуги, знайшли шлях, як упровадити цей ін-
струмент. Він діятиме так, щоб за допомогою 
звичайної карти для виплат, на яку лучани 
отримують пенсію чи соцвиплати, валідатор 
фіксував проїзд. Наступним кроком стане те, 
щоб можна було сплатити карткою повну вар-
тість проїзду. Ми маємо технології, які дозволя-
ють це впровадити і зробити Луцьк флагманом 
у цьому питанні», – додав він.

Ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 р.

ризував її більше як партійні збори.
Що цікаво, нагляд за порядком 

у містах серед функцій АП не перед-
бачений, як і планування майбутніх 
виборів. І тут стає ще цікавіше: в АП 
переконують, що такої зустрічі з депу-
татами не було, а голова ОДА перебу-
вав у Києві з головами Житомирської 
та Рівненської обласних державних 
адміністрацій з метою участі у бри-
фінгу щодо урядових рішень з питань 
упорядкування видобутку буршти-
ну. Цей брифінг, до слова, відбувся 
у штаб-квартирі УНІАН (Київ, Хре-
щатик, 4), за п’ять-сім хвилин їзди на 
авто до Банкової, 11 (де розташована 
Адмі ністрація глави держави, – ВН).

Те, що така зустріч усе ж була, під-
твердив депутат Луцької міськради 
Олександр Козлюк. Його теж до Киє-
ва тоді запрошували «друзі-депутати 
з облради», тож цілком імовірно, що 
волинська делегація в АП була значно 
більшою, аніж чотири згадані особи.

Двоє з відомих учасників зустрічі 
перебувають на держслужбі (не вра-
ховуючи працівників АП, які зустрі-
чалися з волинянами). Виникає зако-
номірне питання: як держслужбовці 
поєднали роботу з партзборами? Бо 
одне виключає друге, інакше – на-
стає відповідальність. Отож, ВН вирі-
шили поцікавитися, де в робочий час 
перебували ці посадовці.

Як ідеться у відповіді центру зай-

нятості, Роман Романюк в Києві пере-
бував ще з 13 лютого. Він вирушив на 
три дні до столиці, щоби взяти участь 
у спільному заході Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі Укра-
їни, Державної служби зайнятості 
і проекту Forbiz, аби обговорити 
проект Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва України 
до 2020 року. Захід відбувався в Ін-
ституті підготовки кадрів державної 
служби зайнятості.

Відрядження Романа Романюка 
тривало з 13 до 15 лютого, на цей 
період йому виділили автомобіль 
з водієм та виплатили відрядні. За-
уважимо, Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості розта-
шований за адресою Київ, вулиця Но-
вовокзальна, 17. Відповідно до даних 
мапи, це місце – за 30 хвилин їзди на 
авто до Банкової, 11. Тож або Роман 

В’ячеславович скористався метро 
чи іншим громадським транспортом, 
або ж використав службову машину 
для візиту на партзбори (тоді плюс 
ще одне ймовірне порушення зако-
нодавства до загального заліку).

Ще цікавіша відповідь надійшла з 
облдержадміністрації. У листі за під-
писом Володимира Гунчика йдеться, 
що 15 лютого він перебував у відря-
дженні для роботи в Адміністрації 
Президента та Кабміні. Жодним сло-
вом – про брифінг в УНІАН.

Ось як Володимир Петрович оха-
рактеризував «робочу» розмову в АП 
у інтерв’ю для видання «ВолиньPost»: 
«Я мав на цю тему розмову (йдеться 
про вихід з партії «Солідарність» де-
путата міської ради Євгенія Ткачу-
ка, – ВН) із керівництвом партії, мав 
розмову в Києві із республіканським 
керівництвом партії. Тому було ухва-

лено рішення отримати більш гли-
боку інформацію: що відбувається 
в міській партійній організації. Саме 
тому депутати від «Солідарності» 
та позафракційні депутати (Петро 
Нестерук і Микола Яручик, – ВН) від-
відали Київ. Я також був присутній. У 
нас відбулася ділова розмова. І такі 
зустрічі будуть продовжуватися».

Фактично, він підтвердив, що в 
Адміністрації Президента відбулися 
партійні збори, а це теж є порушен-
ням чинного законодавства України.

На запитання з посиланням на 
низку законів, чи усвідомлює голо-
ва ОДА, що цим візитом порушив 
законодавство, і чи готовий відпові-
дати за це, він відповів, що це «не є 
інформаційним запитом, оскільки не 
вимагає інформації, що є у володінні 
суб’єктів владних повноважень».

Насамкінець варто додати: для 
голови ОДА не в новинку тракту-
вати закон «Про державну служ-
бу», як йому вигідно. Згідно з пп. 3 
п. 3 ст. 10 цього закону, «державний 
службовець не має права... сумі-
щати державну службу із статусом 
депутата місцевої ради, якщо такий 
державний службовець займає по-
саду державної служби категорії «А». 
Проте, хоч Володимир Гунчик і є та-
ким держслужбовцем, складати пов-
новаження депутата обласної ради 
він не має наміру. Пояснює це тим, 
що, враховуючи загальний принцип 
незворотності дії будь-якого закону, 
ця норма не може поширюватися 
на осіб, які були прийняті на посади, 
коли діяло попереднє законодавство 
про державну службу.

Зліва направо: Петро Нестерук, Роман Романюк і Микола Яручик
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує 
професійний юрист із 

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

«Я, одинокий батько, інва-
лід першої групи, потребую по-
стійного стороннього догляду. 
Проживаю разом із батьками-

пенсіонерами та двома синами за 
однією адресою. Старшому 22 роки, 
неодружений, офіційно працевлашто-
ваний. Молодшому 18 років, неодруже-
ний, студент денної форми навчання, 
стипендію не отримує. Старший син 
отримав призовну повістку на строкову 
військову службу. Йому відмовляють 
у наданні відстрочки від призову, бо 
є пов нолітній брат. Якщо старший син 
звільниться з роботи та оформить до-
гляд за мною, він матиме право на від-
строчку від призову?»

Якщо старший син звільниться з робо-
ти та оформить догляд за вами, він матиме 
право на відстрочку від призову на вій-
ськову службу.

«Якщо земельна ділянка під 
будівництво оформлена на чо-
ловіка, чи можна дім, будівни-
цтво якого заплановано на цій 

ділянці, оформити на дружину?»
Можна, якщо дружину одразу прописа-

ти в декларації про початок будівництва, у 
подальшому – в декларації про завершен-
ня як забудовника. Тоді на дружину одразу 
й буде зареєстровано право власності на 
такий будинок. При цьому належність зе-
мельної ділянки на відповідних правових 
засадах дружині слід буде врегулювати в 
договірному порядку, наприклад, догово-
ром оренди.

«Що таке тимчасовий трудо-
вий договір? Чи перераховують 
за ним кошти в ПФ, чи реєстру-
ють у податковій, чи роблять за-

пис у трудову книжку?»
Певно, маєте на увазі строковий трудо-

вий договір. Це такий договір, який, по суті, 
є трудовим, на нього поширюються норми 
трудового законодавства, однак період 
його дії обмежений строком, на який його 
укладено. За цим договором відбуваються 
відрахування в пенсійний фонд та відрахо-
вуються податки. Щодо реєстрації такого 
договору, то це залежить від того, з ким 
його укладено: якщо із фізичною особою-
підприємцем, тоді його реєструють у цен-
трі зайнятості, якщо із юридичною особою, 
тоді десь окремо в якійсь державній уста-
нові його реєструвати не потрібно, облік та-
кого договору здійснюється згідно із внут-
рішньою документацією підприємства.

«Я працюю в банку, який 
наразі перебуває у стані лікві-
дації. За законом, за два місяці 
нам повідомили про скорочен-

ня, відповідно, із наказом я ознайом-
лена, що засвідчено моїм підписом. 
Незабаром після цього я дізналася, що 
вагітна. Розумію, що вже ні на що впли-
нути не можу, але є варіант залишитися 
працювати за договором (на умовах, 
які пропонує банк до повної ліквідації). 
Чи зобов’язаний банк, що перебуває у 
процесі ліквідації, виплатити дополо-
гові й післяпологові лікарняні? Чи прос-
тіше стати на облік у центрі зайнятості й 
отримати їх там?»

У вашій ситуації простіше стати на облік 
у центрі зайнятості й там отримати лікарня-
ні, про які кажете. Банк буде зобов’язаний 
їх оплатити, якщо продовжите перебувати 
із ним у трудових відносинах і його не буде 
повністю ліквідовано на момент, коли на-
стане час для таких виплат.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Кількість зареєстрованих безробітних на Волині 
на 1 лютого 2017 року становила 10,2 тисячі осіб, 
із них 49,7% – жінки, 38,8% – молодь до 35 років. 
Кількість безробітних за січень і в міській, і в 
сільській місцевості збільшилася відповідно на 8,5% 
і 13,3%. Кількість вільних робочих місць, заявлених 
роботодавцями до державної служби зайнятості, за 
січень зменшилася на 14%. 

наші гроші

  За матеріалами «Апострофа»
     apostrophe.ua 

ПЕРШІ ПРОЛІСКИ 
МІНІМАЛКИ У 3200Із 1 січня розмір мінімальної 

заробітної плати збільшився до 
3200 гривень. Влада декларує, 

що таким чином зростає кількість 
податкових надходжень та 
доходи громадян. А бізнес 
свідчить про зменшення легальних 
надходжень. Середньому та 
малому бізнесу доведеться 
обирати: або скорочувати штат, 
щоб мати можливість сплатити 
всі податки та збори з новою 
мінімалкою, або ж зберігати 
робочі місця, але при цьому 
офіційно переводити людей на 
неповну ставку чи цивільно-
правові договори, які взагалі 
не передбачають постійного 
працевлаштування.

ЩО ДЕКЛАРУЄ ВЛАДА
На початку лютого прем’єр-міністр Воло-

димир Гройсман оголосив про перші підсум-
ки підвищення мінімалки. 

«Ми прожили перший місяць 2017 року. За 
всіма показниками, сьогодні бачимо тенденції 
до зростання кількості, якості робочих місць 
і підвищеної заробітної плати для людей пра-
цездатного віку», – сказав він.

На підтвердження слів він повідомив 
статистику за січень: за перший місяць зими 
було створено 28 тисяч нових підприємств, 
а безробіття знизилося на 16% (або на 80 ти-
сяч осіб). При цьому Держслужба зайнятості 
працевлаштувала 45 тисяч людей. Правда, 
Гройс ман не уточнив, із яким саме періодом 
він робить порівняння. Однак, якщо подиви-
тися дані Держстату за 2016 рік та провести 
прості підрахунки, то стає ясно, що рівень 
безробіття в даних Гройсмана наведено по-
рівняно із січнем минулого року, коли він був 
найвищим за весь рік і становив 508,6 тисячі 
зареєстрованих безробітних. Це означає, що в 
січні 2017 року рівень безробіття склав 428,6 
тисячі осіб.

І ось якщо саме ці дані порівняти з груднем 
2016 року, коли офіційне безробіття в Україні 
становило 390,8 тисячі осіб, то відкривається 
абсолютно протилежна картина – за місяць 
з моменту підняття в Україні мінімальної за-
робітної плати безробіття зросло на 9,7% (на 
37,8 тисячі осіб). Причому тенденція до збіль-
шення числа офіційно зареєстрованих без-
робітних почалася ще в листопаді минулого 
року, коли безробіття збільшилося на 6,7% (до 
337,9 тисячі осіб) порівняно з жовтнем (316,2 
тисячі осіб).

Тобто насправді з листопада офіційне без-
робіття в Україні не тільки зростає, а й темпи 
його зростання збільшуються. І почалося це 
саме після того, як Гройсман уперше в жовтні 
минулого року оголосив про ідею уряду під-
вищити мінімалку.

Стосовно кількості українців, працевлаш-
тованих Держслужбою зайнятості за січень, 
то показник у 45 тисяч осіб справді вищий, 
ніж середній у 2016 році, але не найбільший. 
Наприклад, у жовтні минулого року він був на 
рівні 48,3 тисячі осіб, а в березні та квітні – 54,2 
тисячі та 62,6 тисячі осіб відповідно.

Зазначимо, що на захист мінімалки висту-
пили також в. о. керівника Державної служби 
зайнятості Валерій Ярошенко і голова Нацбан-
ку Валерія Гонтарева.

«Справді, здавалося, що через мінімаль-
ну зарплату в 3200 грн почнеться тінь, масові 
скорочення. Але кажу офіційно: цього немає! 
Ми у своїй статистиці не бачимо цього», – за-
явив Ярошенко.

На питання про те, в чому ж полягають при-
чини, які спонукають бізнес не знижувати, а 
збільшувати число офіційно зареєстрованих 

працівників, глава Держслужби зайнятості від-
повів так: «Думаю, передусім бізнес стає соціаль-
но відповідальним і не хоче працювати в тіні».

Разом з тим, багатотисячні штрафи, які на-
кладають у разі недопуску на підприємство 
інспектора Держслужби у справах праці і ви-
явлення нелегальних працівників (320 тис. 
грн), Ярошенко не вважає основним стиму-
лом для виходу зарплат із тіні.

«Штрафи – це не стимул, і не головне. Але 
якщо людина весь час працює не за законом, 
то, напевно, у неї є якийсь певний страх перед 
тим, що, порушуючи закон, вона отримає по-
карання. Так працює весь світ», – пояснив він.

Гонтарева ж коментувала і захищала під-
вищення мінімалки вимушено. Річ у тому, що 
ЗМІ розтиражували дані з січневого інфля-
ційного звіту НБУ, в якому було написано: 
«Зростання витрат на оплату праці, особливо 
для малого та середнього бізнесу, призведе 
до більш суттєвого зниження зайнятості, ніж 
прогнозувалося раніше. Загальна чисельність 
працівників формального сектору економіки 
в 2017 році скоротиться на 9% порівняно з 
2016 роком. Внесок скорочення за рахунок 
підвищення МЗП (мінімальної заробітної 
плати, – ВН) складе 5.4 відсоткових пунктів 
(або близько 630 тисяч осіб)».

На перший погляд, у цій цитаті немає нічо-
го незрозумілого: висока мінімалка призведе 
до того, що середній і малий бізнес, при-
наймні офіційно, змушений буде звільнити 
близько 630 тисяч працівників, оскільки буде 
не в змозі оплачувати підвищені податки і від-
рахування з зарплати співробітників. Про що 
й написали ЗМІ.

Однак, якщо вірити Гонтаревій, вони по-
милилися. Прес-служба Нацбанку розповсю-
дила пояснення, що насправді ці 630 тисяч 
осіб, які втратять статус офіційно працевлаш-
тованих, суто «сплячі» фізособи-підприємці 
(ФОП), які з кінця 2016 року активно зніма-
ються з реєстрації, оскільки з 1 січня цього 
року зобов’язані сплачувати єдиний соціаль-
ний внесок (ЄСВ), навіть якщо не отримують 
ніякого доходу. На середину січня, за даними 
НБУ, реєстрацію анулювали вже 160 тисяч 
ФОП, і до кінця року ця цифра збільшувати-
меться.

Утім, якщо скорочення зайнятого насе-
лення на 630 тисяч осіб відбудеться саме за 
рахунок ФОП, то чому фахівці НБУ саме так і 
не написали? Тим більше, що, як розповідає 
економіст Міжнародного центру перспектив-
них досліджень Ангела Бочі, нововведення, 
які призвели до закриття «сплячих» ФОП і 
збільшення мінімалки, вводяться та регулю-
ються абсолютно різними документами і ніяк 
не пов’язані. ФОП зобов’язали платити єди-
ний соцвнесок за відсутності доходу, внісши 
зміни до Податкового кодексу, а розмір міні-

мальної зарплати встановлюється законом 
про держбюджет на черговий рік. Тому не 
зовсім зрозуміло, чому, говорячи про закрит-
тя ФОП, фахівці аргументують їх скорочення 
саме збільшенням мінімалки. І аргументація 
Гонтаревої про відсутність зв’язку між звіль-
неннями в середньому і малому бізнесі та 
підвищенням мінімальної зарплати є непере-
конливою.

ЩО ГОВОРИТЬ РИНОК
Оцінки ринкових експертів і самих біз-

несменів не такі спірні й більш однозначні. 
Усі вони кажуть, що остаточні висновки про 
те, до яких скорочень офіційної зайнятості 
призведе підвищення мінімалки, поки роби-
ти рано. 

Керівник експертно-аналітичного центру 
HeadHunter Україна Катерина Мащенко вва-
жає, що передумови того, що бізнес збіль-
шить кількість зарплат у конвертах, є.

«Як відреагують висококваліфіковані 
працівники з вищою освітою на те, що у них 
практично однакова зарплата з менш квалі-
фікованими й освіченими працівниками? Що 
все-таки вибрали роботодавці: пішли в тінь 
чи залишилися? І це дуже тонкий момент, про 
який не кожен скаже правду», – переконана 
Мащенко.

Експерт компанії «Робота Інтернешнл» 
Тетяна Пашкіна вважає, що перші підсумки 
підвищення мінімалки можна буде підводити 
навесні. Збільшення мінімалки, з одного боку, 
може простимулювати роботодавців офор-
мити офіційно тих співробітників, яких праг-
нуть утримати в компанії, щоб вони не пішли 
до конкурентів, які пропонують більш вигідні 
умови. З іншого – ті роботодавці, які зрозумі-
ють, що утримувати колишню кількість пра-
цівників на нових фінансових умовах еконо-
мічно невигідно, цілком можуть перевести 
частину з них на півставки (а фактично вони 
продовжать працювати повний день), або ж 
повністю вивести зарплати в тінь. Причому 
такими робітниками будуть найменш захи-
щені верстви – працівники в невеликих міс-
тах, зрілі фахівці.

Серед інших способів оформлення трудо-
вих відносин підприємці називають перехід 
на цивільно-правові договори, які взагалі не 
припускають офіційного працевлаштування 
та записів у трудовій книжці.

Щоб перешкоджати такій поведінці ро-
ботодавців, на думку Ярошенка, працівники 
мають відстоювати свої права й не погоджу-
ватися на невигідні для них умови трудових 
відносин, оскільки саме вони втрачають від 
цього більше: можливість отримати стаж, 
пенсію. І ця порада, звичайно, правильна, але 
тільки в теорії. На практиці, з одного боку, 
замість «незгодного» завжди можна знайти 
того, кому терміново потрібні гроші, тож він 
заплющить очі на неофіційне працевлашту-
вання. З іншого – роботодавці в малому й се-
редньому бізнесі не годні заплатити більше, 
ніж можуть. Тому вони або звільнять спів-
робітників, офіційно платити яким їм не по 
кишені, або переведуть їх на нелегальне ста-
новище, щоб зберегти бізнес і не позбавити 
людей джерела доходу.

Менш уразливі тут, звичайно, великі ком-
панії, які давно працевлаштовують людей 
офіційно і в змозі збільшити відрахування 
державі з фонду оплати праці.

колаж
 ВН

За місяць з моменту підняття 
в Україні мінімальної 
заробітної плати офіційне 
безробіття зросло на 9,7%
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Тільки мета здатна зробити життя осмисленим. Вона може підтримати нас у нелегку годину, 
стати причиною здоров’я і довголіття. Cтів Джобс
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зберегти культуру

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Фото автора
Турійський район 

АВАРІЙНИЙ КЛУБ – ЄДИНЕ 
МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ДІТЕЙ

«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.

До цього села – 
лише піщана 
дорога. Ще років з 

двадцять тому воно було 
у кілька разів більше. 
Зараз лишилося близько 
двох сотень жителів. До 
районного центру двічі 
на день курсує автобус. 
Колись тут навіть була 
школа. Тепер же на ї ї місці – 
тільки каркас із польської 
темно-помаранчевої цегли. 
А про навчальні корпуси 
для найменших учнів 
нагадує хіба фундамент, та 
й той поріс мохом. 

Колись село Торговище на Ту-
рійщині славилося чи не на весь ра-
йон своїм культурним розвитком. 
Тут діяла аматорська театральна 
студія, відбувалися вечорниці та 
свята в найкращих українських тра-
диціях, які передавалися з поколін-
ня в покоління. Колись у цих стінах 
лунала українська пісня, виступав 
гурт «Тріо Мареничів», ба навіть гіп-
нотизери. У Перевалівській сільраді 
найбільший клуб був у Торговищі, 
тому всіх артистів привозили саме 
сюди. 

Бабуся Любов Зубчик пригадує, 
як ходила у цей клуб на вечорниці, 
де навіть і вареники ліпили. 

«Прибігали ми на вечорниці 
після роботи на фермі та порання 
по господарству, – пригадує бабця. 
– Весело тоді було. Широкий екран 
тут був, кіно показували. А вже як 
вийшла на пенсію, то співала тут. 
Коли ж хтось виступав, то чи сніг, чи 
мороз, а я пришкандибаю, бо в хаті 
сумно сидіти».

Нині ж місцевий клуб більше 
нагадує пустку. Це – величезна спо-
руда, частина якої от-от може зава-
литися. 

У проект «На межі» звернулися 
жителі Торговища й запросили нас 
на власні очі побачити реалії їхньо-
го життя. Люди вірять, що настане 
той час, коли, як і колись, у цьому 
клубі знову лунатиме пісня, показу-
ватимуть вистави, крутитимуть кіно 
та мультфільми.

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ – 
НА ЕНТУЗІАЗМІ 

Клуб у Торговищі збудовано ще 
за радянських часів. Тогочасний 
стиль диктував свою моду на про-
стір та величність в архітектурі. 
Приміщення – чимале за площею. 
Але те, що воно в аварійному стані, 
видно неозброєним оком. Віконні 
рами заледве тримаються. Крізь 
шибки чути свист вітру. Сказати, що 
тут холодно, – це не сказати нічого. 
Система опалення вийшла з ладу 
вже понад десять років тому. У сте-
лі – величезні дірки, через які от-от 
буде видно небо. 

У найбільшому залі замість крі-

сел для глядачів – старенький стіл 
для настільного тенісу. На сцену за-
ходити заборонено. Ця частина – у 
найбільш критичному стані. У підло-
зі де-не-де вже давно просіли дош-
ки. На їх місці тепер зяють дірки. 

Дивлячись на ці умови, важко 
повірити, що саме тут діти прово-
дять дозвілля. У теніс грають навіть 
узимку. Улітку – у футбол та волей-
бол поблизу клубу. 

А подітися в селі ніде. Адже цей 
клуб – єдина адмінбудівля, де всіма 
силами намагаються підтримати 
вогник громадського життя. 

Та не лише це нас вразило. У 
клубі – кабінет лікаря. Медик при-
їздить сюди лише двічі на тиждень. 
І саме тут веде прийом пацієнтів... 
Поріг цього кабінету переступити 
лячно, а годі й уявити, як у такому 
«дубарі» приймають дітей та дорос-
лих. Навіть цієї пори на вулиці теплі-
ше, аніж усередині клубу. 

Завідувачка будинку культури 
Лариса Фейдак зауважує, що май-
же всі кімнати – в аварійному стані. 
Окрім того, протікає дах. 

«Уже відвалився один лист ши-
феру, – каже пані Лариса. – Ідуть 
дощі, покриття не витримує. Он на 
сцені балка ледве-ледве тримаєть-
ся. Якщо цього року не перекрити 
дах, то він завалиться взагалі. Якщо 
дамо зруйнуватися цьому клубу, то 
молоді навіть не буде де проводити 
дозвілля. І збори ніде буде організу-
вати. Раніше, коли будівля не була 

УСЕ ВПИРАЄТЬСЯ 
У ГРОШІ

Перевалівський сільський голо-
ва Ігор Євчук додає, що стукає у всі 
двері, аби врешті звернули увагу на 
клуб у Торговищі. У сільраді коштів 
обмаль. Її бюджету точно не виста-
чить на капітальний ремонт цього 
об’єкта. 

Ігор Євчук на посаді голови 
сільради працює трохи більш як 
рік. Розповідає, що звертався з цим 
питанням і до районної влади. Але 
у відповідь чув лише одне питання: 
«Для чого вам цей клуб?».

Сама будівля перебуває на ба-
лансі відділу Турійської райдерж-
адміністрації. І чиновники про проб-
лему знають. Вочевидь знає про неї 
й нардеп від цього округу. Сучасна 
новісінька скринька для звернень 
громадян на фоні понівечених ча-
сом стін клубу відразу впадає в 
око. Однак люди розповідають, що 
востаннє цього обранця бачили тут 
лише перед виборами...

Голова Турійської районної орга-
нізації політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП», депу-
тат Турійської районної ради Сергій 
Власюк пояснює, що передусім слід 
визначити вартість ремонту будівлі, 
розробивши проектно-кошторисну 
документацію. А на це також по-
трібні кошти. Нещодавно в області 
було створено комунальне підпри-
ємство «Волиньпроект». Саме його, 
за словами Сергія Власюка, й нама-
гатимуться залучити до розробки 
кошторису на клуб. Питання щодо 
капремонту цієї будівлі у Торговищі 
Сергій Власюк підніматиме у район-
ній раді. Своєю чергою, із цією проб-
лемою люди також письмово звер-
нулися й до голови фракції «УКРОП» 
в облраді Вячеслава Рубльова. 

P.S. До Перевалівської сільської 
ради входить чотири села: Охотни-
ки, Осерби, Перевали й Торговище. 
В Охотниках клуб уже завалився...

така аварійна, робили тут дискоте-
ки. Хлопці та дівчата з’їжджалися з 
усієї округи, бо ж приміщення вели-
ке. Також колись ми здавали зал в 
оренду. Наші аматорські колективи 
їздили виступати в район». 

Лариса Фейдак працює завіду-
вачем клубу вже 15-й рік. Має лише 
0,25 ставки. Фактично вся робота 
побудована на голому ентузіазмі. 

«Вартість квитка до Турійська – 
15 гривень. Аби завезти виступати 
туди дітей, потрібна половина моєї 
зарплатні. Але діти сюди прихо-
дять, і ми займаємося», – каже пані 
Лариса. 

Завідувачка клубу зауважує, що 
самотужки кошти на ремонт будівлі 
шукають постійно. Подавали й за-
явку на отримання гранту. Але цей 
проект не підтримали. 

ГРОМАДА ГОТОВА 
ДОПОМОГТИ 
ВІДБУДУВАТИ КЛУБ 

Діти та молодь у селі дуже хо-
чуть мати свій осередок культури. 
Свідчення їхніх старань та прагнень 
до розвитку – багато грамот і подяк 
на сірих стінах клубу. А поблизу бу-
дівлі молоді торговищани облашту-
вали альтанку з лози. 

Лариса Фейдак працює ще й за-
відувачем клубу в сусідньому селі 
Перевали. Зауважує, що він, хоч і в 
кращому стані, але має також проб-
леми з опаленням. Наразі корис-
туються обігрівачем. Нещодавно 
подали заявку на конкурс громад-

ських ініціатив від Волинської обл-
ради щодо встановлення у перева-
лівському клубі твердопаливного 
котла. 

Жителька Торговища Галина 
Кришталь мешкає у селі з 1979 року. 

«Вийшла заміж і приїхала сюди 
жити, – ділиться пані Галина спога-
дами. – Ми у цьому клубі і танцюва-
ли, і співали. Хочемо, аби наші діти 
та внуки мали такий осередок куль-
тури, як колись. Куди тільки вже не 
зверталися й не писали, аби допо-
могли нам врятувати це приміщен-
ня від занепаду. Раніше ми тут усі 
свята проводили. А зараз діти поси-
дять трішки всередині й просяться 
надвір, адже дуже мерзнуть. А так 
хочеться, щоб, як колись, ми могли 
сюди прийти виставу подивитися, 
посидіти під ялинками надворі, по-
гомоніти». 

Батько підлітка Андрій Совик 
зауважує, що в селі багато дітей та-
кого віку. 

«Моєму синові – 14 років. Зараз 
він їздить у Перевали в клуб, але я 
не можу прослідкувати, що він там 
робить, – каже пан Андрій. – Якщо 
будинку культури не відремонтува-
ти, то дітей виховуватиме вулиця. 
Ми готові допомогти його відбуду-
вати». 

Людмила Івченко (а саме вона 
нам і зателефонувала) каже, що ро-
боти в їхньому селі практично не-
має. Люди виживають, як можуть: 
хтось на пенсію, хтось їде на заро-
бітки. Але понад третина жителів 
Торговища – це діти й молодь. 

Клуб збудували ще у 1967 році Покрівля вже давно в аварійному стані

Про виступи на цій сцені тепер практично ніщо не нагадує

Депутат Турійської райради Сергій Власюк та 
перевалівський сільський голова Ігор Євчук Ще трохи – й клуб може перетворитися на руїну

Людмила Івченко щиро 
вірить, що клуб колись-таки 
знову прийматиме гостей
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ГОРЩИКИ З ЦИБУЛЕЮ 
ТА КАРТОПЛЕЮ
• 2 стебла цибулі-порею  
• 1 біла цибулина  • 3 зубці часнику
• 800 г картоплі  • 1 червона цибулина 
• 250 г пісного майонезу  
• 1 ст. ложка лимонного соку  
• олія для смаження  
• сіль, перець до смаку

Картоплю обібрати й нарізати кру-
жальцями. Часник пропустити через 
прес. Порційні горщики натерти зсереди-
ни часником. Ріпчасту цибулю почистити, 
нарізати півкільцями. Червону цибулю 
порізати і залити лимонним соком, зали-
шити на 10 хвилин. Білу частину цибулі-
порею нарізати кільцями. Викласти в 
горщики шарами картоплю і суміш різ-
них видів цибулі. Кожен шар посолити, 
поперчити, змастити невеликою кількіс-
тю пісного майонезу. Зверху теж змас-
тити майонезом. Духовку розігріти до 
220 градусів. Поставити в неї горщики й 
через 15 хвилин знизити температуру до 
180 градусів. Залишити на 45 хвилин, щоб 
рідина випарувалася і зверху утворилася 
золотава скоринка.

пісне і смачне 

  Економічна правда
     epravda.com.ua

садівнику на замітку 

ЯК ЛІКУВАТИ АБРИКОСОВЕ ДЕРЕВО

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

аграрна країна ЯКІ РЕГІОНИ 
ГОДУЮТЬ УКРАЇНУ 

Ще не так давно частина 
українців була твердо 

переконана в тому, що Донбас годує 
Україну. Цей міф народився із тих 
міркувань, що переважно на сході 
зосереджена промисловість. Однак 
виявилося, що Донбас отримував з 
держбюджету майже вдвічі більше, 
аніж відраховував. 

Ще один аргумент на користь такої рито-
рики – метал, руда і продукція хімпрому, які та-
кож переважно виробляли в східній частині 
країни, були основним постачальником 
валюти в Україну. Проте часи змінилися, і 
металевих мільярдерів замінили аграрні. 
За словами заступника голови Мінагро-
політики Ольги Трофімцевої, експорт 
українських аграрних та харчових про-
дуктів перевищив 15,5 млрд доларів за мину-
лий рік – 42,5% від загального експорту країни. 
У 2015 році – 38%, у 2014-му – 31%.

ЗЕРНОВІ
У 2015-2016 маркетинговому році Україна 

встановила кілька нових рекордів. Перший – 

Крона абрикоса може мати 
округлу, плисковату або 
трохи витягнуту форму. 

Діаметр стовбура – 30-60 см. 
Колір кори на багаторічних гілках 
і стовбурі може варіюватися від 
сіро-бурого до буро-коричневого. 
Корона молодих пагонів має 
червоно-коричневе або буро-
оливкове забарвлення. 

Коренева система – потужний стриж-
невий корінь з бічними відгалуженнями – в 
діаметрі перевищує крону вдвічі. Це варто 
врахувати під час вибору місця для висаджу-
вання абрикоса. Хвороби та шкідники вра-
жають листя й деревну серцевину абрикоса, 
квіти і плоди. Це призводить до зниження 
врожайності або й до загибелі дерева. Най-
більш небезпечні для абрикоса клястеро-
споріоз, бактеріальний рак, моніліоз, бура 
плямистість, цитоспороз. 

Збудник клястероспоріозу (дірчаста пля-
мистість кісточкових) – грибок. Живе в ранах 
дерева, на хворих пагонах і бруньках. Основ-
ним симптомом захворювання є утворення 
плям завбільшки 3 мм у діаметрі з червоною 
облямівкою. Плями мають світлий коричне-
вий відтінок. 

Протягом двох тижнів після утворен-
ня плями забарвлюються по внутрішньому 
колу. Так на листочках з’являються дірочки, 
характерні для цього захворювання. Силь-

не ураження листя призводить до його 
раннього обпадання. Клястероспоріоз 
паразитує не тільки на абрикосах. Вишні, 
сливи, черешні й персики також схильні до 
ураження ним. Цей факт слід врахувати під 
час вибору стратегії обробки садових культур 
у профілактичних заходах. 

Грибок зимує в опалому листі. Тому треба 
ретельно його прибрати й перекопати ґрунт 
у пристовбуровій зоні дерев. Обробка абри-
косового дерева мідним купоросом (1% роз-
чин) або бордоською рідиною за умови до-

тримання всіх правил обприскування також 
дає хороші результати в боротьбі з дірчастою 
плямистістю. 

Грибок – збудник моніліозу (сіра гниль), 
зимує на сухих плодах та уражених гілках. 
Хворі гілки набувають бурого кольору, паго-
ни стають млявими. Якщо дерево хворіє дов-

го, то на корі будуть тріщини й добре вира-
жені невеликі сірі нарости. Моніліоз досить 
легко сплутати з плодовою гнилизною. Це за-
хворювання дає концентричні кола наростів 
на плодах, а моніліоз – плями, які розташову-
ються хаотично. 

Сіра гниль поширюється не тільки вітром, 
а й комахами. Тому слід застосовувати інсек-
тициди, які знищують гусінь, плодожерку й 
довгоносиків. 

Якщо дерево велике, з об’ємною кроною, 
то його краще обробити навесні сечовиною. 

Обприскування дерев з великою і висо-
кою кроною до природного опадання листя 
ефекту не дасть, тому що після обробки в 
центрі крони на самому верху зберігається 
необроблене листя, а відповідно, й інфекція. 
Сечовина – чудовий засіб для знищення гриб-
кових і вірусних інфекцій та хвороб плодових 
дерев. Вона безпечна для довкілля. Обприску-
вання дерев сечовиною замінює їх обробку 
бордоською сумішшю. Його варто проводити, 
коли закінчаться заморозки, тобто в середині 
чи в кінці осені. Така обробка чудово дає раду 
грибковим та інфекційним формами хвороб і 
знищує їх у всіх виявах. 

Варто провести весняні обприскування 
до розпускання бруньок інсектицидом «Акта-
ра» (1,4 г на 10 л води) або «Хорус» (3 г на 10 л 
води). У кінці цвітіння – препаратом «Хорус» 
(3 г + «Скор» 2 мл на 10 л води), після збиран-
ня врожаю – «Хорус» (3 г на 10 л води). 

експорт 39 млн тонн зерна, попередній ре-
корд у минулому сезоні було побито на 13%. 
Ймовірно, що ненадовго, адже у сезоні 2016-
2017, за прогнозами уряду, це досягнення  
буде перевершено.

Врожай – рекордні 65,9 млн тонн. Лідери 
у зборі зернових – Полтавська та Вінницька 
області. На їх території виростили 17% усіх 
зернових країни за 2016 рік. Хоча насправді 
частка цих регіонів у вирощенні зернових, на-
віть порівняно з 2013 роком, суттєво не змі-
нилася – вони традиційні лідери галузі.

Щодо Полтавщини, то її жителям уже мож-
на висувати свого кандидата на посаду пре-
зидента і створювати свій клан. Враховуючи, 
що на території області чимало нафтогазових 
свердловин і гірничо-збагачувальних комбі-
натів, Полтавщина може оголошувати себе 
найбільшою годувальницею країни.  

ОЛІЯ 
Однією з найбільш вагомих складових 

аграрного експорту є зовнішня торгівля со-
няшниковою олією. Протягом 2011-2016 
років питома вага цієї продукції в загальній 
структурі експорту товарів і послуг з України 
збільшилася з 4,6% до 10,2%. Лідери у виро-
щуванні соняшнику – Харківська, Дніпропет-
ровська, Кіровоградська та Миколаївська 
області. Тут у 2016 році виростили майже 
40% цієї культури. Недарма саме компанія 
«Кернел», для якої експорт олії є ключовим 
бізнесом, була першою українською компа-
нією, яка з початку війни зуміла розмістити 
євро облігацій на 500 млн доларів.   

ував з 
більше,

такої рито-
ому, які та-
частині 
ником 
ися, і 

арні.
ро-

орт 
ро-
за мину-
рту країни. 

експорт 39 млн тонн зерна, попередній ре
ОВОЧІ

2016 рік у зборі овочевих культур не став 
рекордним, зібрали врожаю наші аграрії на 
2,2% більше, ніж торік. Одноосібним ліде-
ром тут є Херсонщина. Після окупації Криму 
її частка у вирощенні овочів зросла з 11,8% 
до 13,6%. Факт її лідерства вже давно широ-
ко використовують у рекламі продукції з по-
мідорів.

Цьогоріч урожай картоплі в Україні 
збільшився майже на 5%. Лідери з виро-
щення цього овочу – Вінницька, Київська та 
Львівська області. У цих областях в 2016 році 
зібрано близько 23% української картоплі. 
Однак не варто забувати, що в Україні широ-
ко розповсюджене непромислове вирощу-
вання картоплі.

ЦУКОР
Знову Вінниччина і Полтавщина в аван-

гарді. Тут зібрано 34% урожаю цукрового 
буряку в 2016 році. Торік урожай збільшився, 
порівняно з іншими культурами, найбільше – 
аж на 34,3%.

2016 рік став рекордним за багатьма по-
казниками. До рекорду з експорту зернових 
та соняшникової олії додалася найбільша за 
всю історію цифра з експорту цукру – майже 
466 тисяч тонн.

Україна продовжує нарощувати експорт-
ний потенціал. Аграрна продукція є основним 
експортним товаром, отже, годують Україну 
Вінницька і Полтавська області – і валютною 
виручкою, і хлібом з олією.
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Грибок зимує в опалому листі, 
тому треба ретельно його прибрати

Часи змінилися, і металевих 
мільярдерів замінили аграрні
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Коли повзаєш під чужими вікнами, і не таке почуєш! Серіал «Альф»
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ВІВТОРОК 21 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 На 
слуху 08.45, 09.00 Україна 
на смак 09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 11.15 Д/ф «Бути 
сама собі ціллю» 11.45 
Орегонський путівник 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
13.15, 04.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 
15.45 Спогади 16.10 
Мистецькі історії 17.20 
Хто в домі хазяїн? 17.40 
М/с «Гон» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/ф 
«Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії» 19.55 Наші 
гроші 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «На 
межі. «Антитерор» 22.50 З 
перших вуст 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Д/ф «Після 
прем”єри - розстріл» 
03.00 Д/ф «Секрети 
Вільнюса»

UA: ПЕРШИЙ

03.55 Служба розшуку 
дітей

04.00 Зона ночі
05.15, 08.00 Т/с «Друзі»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 07.55 Kids Time
06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Серця трьох
20.50 Х/ф «Сутінки»
23.10 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»
01.20 Х/ф «Принцеса в 

злидар»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

10.10, 18.30 «За живе!»

11.25 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
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 «Ти - моє життя»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. 

Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»
15.30 Т/с «Черговий 

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

Україна»
21.00, 23.30 Т/с 

«Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
01.50 Х/ф 

«Контрабанда»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 
Бандитський Київ 
07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити 
попри все 10.50, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 Морські 
парки 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Нечисть 15.20, 23.40 
І світова: апокаліпсис 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Загадки планети 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.40 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.55 Х/ф 

«Тринадцятий воїн»
05.05 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

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, 01.35, 05.10 
«Подробиці»

00.00 Т/с «Територія 
краси»

02.25 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Більше ніж правда
11.40, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
12.35, 13.10 Х/ф 

«Останній кіногерой»
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Людина, що 

біжить»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.40 Стоп-10
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2 06.20 Казка 
з татом 2 06.40 Це 
наше-це твоє 07.40 М/с 
«Лис Микита» 07.50 
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, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
18.55 Найгірший водій 
країни 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, 
04.25 Віталька 22.00 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 00.00 Т/с «Отже» 
01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 
крові» 01.55 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, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.20 Крок назустріч
08.40 Т/ц «Творчий 

портрет»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «В майстерні 

митця»
11.30 Тема дня
11.55 Т/ц «Чудесний 

канал»
12.20, 17.00 «Дитячий 

світ»
12.35 «Варто знати»
13.35 Т/ф «Ігор Павлюк: 

«Між Бугом і Богом»
14.05 «Волинь моя…»
 14.20 Т/ц «Твій дім»
14.40 Т/ф «Василеве 

задзеркалля»
15.10 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
16.55 Оголошення
17.20 «Ми вас обирали»
17.40 Мультсеріал
18.35 «Музеї Волині» 
18.55, 00.20 Служба 

розшуку дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(М. Рабан)
21.35 «Тільки разом!» 
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.45 Т/ц «Воїни миру»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Громадський 

вектор»
01.20 Т/ф «Кобзар у 

вічності»
02.05 Т/ф «Роки і долі»
02.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
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, 18.40, 
19.55, 20.35, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 Всім малятам-
трулялятам

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Поклик 
предків»

09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.25, 03.20 Сад. Город. 

Квітник
14.40 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.30 Топ Нет
18.55 Погода
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.25 Добрий господар
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.10 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 Волинський 

портрет
00.35 У фокусі Європа
02.00 МузейОк
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Одного разу влітку»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспортний сервіс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Біатлон. Кубок 
світу. ІХ етап. Мас-старт 
12, 5км. (жінки) 09.55 
Біатлон. Мас-старт 15км. 
(чоловіки) 11.00 Д/ф 
«Приватний лист світові» 
12.00 Орегонський 
путівник 12.30 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
13.55 Д/ф «Секрети 
Вільнюса» 15.20 Фольк-
music 16.30 Твій дім-2 
16.50 Д/с «Національні 
парки Америки» 17.50, 
04.20 Вікно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 20.20, 
04.40 Про головне 21.30, 
05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.50 З 
перших вуст 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Д/ф «Воскові крила 
Ікара» 02.40 Чоловічий 
клуб. Спорт 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «Гроші»
23.15, 01.25 Х/ф 

«Центуріон»
04.25 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 13.40 «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 «Бідна Liz»
11.10, 12.25 Х/ф 

«Навмисно не 
придумаєш»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.35, 05.10 
«Подробиці»

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

00.00 Т/с «Територія 
краси»

02.20 Х/ф «Дитина на 
листопад»

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
13.10 Х/ф «Останній 

кіногерой»
16.10 Х/ф «Форсаж-6»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Майор і магія»
22.20 Свобода слова
00.25 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»
03.15 Стоп-10

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 «Лис Микита»
07.50 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, 17.50 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, 04.25 

Віталька
18.55 Найгірший водій 

країни
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
01.55 Теорія зради

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 Мультфільм
08.25, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Страчені світанки»

11.50, 17.00 «Дитячий 
світ»

12.05 Т/ф «Діалог із 
Кобзарем»

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

Першому»
14.30 «Піщані історії»
14.35 «Студентський 

квиток»
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 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45, 00.30 «Варто 

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

(сурдопереклад)
23.15, 02.20 «Спорт для 

всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.20 «Фольк - music»
02.45 Т/ц «Роки і долі»
03.05 Т/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

03.30 Т/ц «Києвотека»
03.55 «Піщані історії»
04.00 Новини. Підсумок. 
04.30 «Музична весна на 

Першому»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»

06.50, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.50 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.05 Х/ф «Аварія - 

дочка мента»
14.00 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
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 Х/ф «Весільний 

переполох»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.35 «Вечірній квартал»
03.00 «Нічне життя»

05.05, 18.00 Абзац
06.03, 07.19 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.20 Т/с «Бібліотекарі 3»
11.50 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
13.50 Х/ф «Ми - 

Міллери»
16.00, 19.00 Ревізор 

Спешл
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Принцеса в 

злидар»
02.00 Х/ф «Яма»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 05.20 Реальна 
містика

11.50 Х/ф «Сріблястий 
дзвін струмка»

13.45, 15.30 Т/с «Берег 
надії»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.30 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анжеліка»
23.30 Х/ф 

«Контрабанда»

06.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити 
попри все 10.50, 17.00 
Найдивовижніші тварини 
11.50 Морські парки 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.50 Нечисть 
15.20, 23.40 І світова: 
апокаліпсис 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Бандитський Київ 
00.30 У пошуках істини 
04.40 Юрій Нікулін 05.20 
Два Миронових 
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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 Телевистава «Пан 

Коцький»
18.20 Рандеву
18.40, 19.55, 20.35, 

22.05 Телебіржа. Ринок 
праці

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

18.55 Погода
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Т/с «Таємничий 

АВЕРС острів»
20.25 Добрий господар
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодатна купель
22.10 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 По ту сторону 

пригод
00.35 Глобал 3000
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Богатир іде в Марто» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Останній кіногерой»

13:10

planeta51.com

Фільм «Контрабанда»

01:50

kinopoisk.ru

Фільм «Людина, що біжить»

23:20

fi lm
-trailer.ru

«СТБ» ОШТРАФУВАЛИ 
НА ПОНАД 1,5 МІЛЬЙОНА 
ГРИВЕНЬ 

Нацрада з питань 
телебачення 

і радіомовлення 
оштрафувала 
телеканал 
«СТБ» на 1 млн 
654 тис. 688 грн. 
Канал знову показував програми, які 
можуть завдати шкоди дітям, у не 
передбачений для цього час.

А саме – в анонсі програми «Мастер-
Шеф» від 5 жовтня демонстрували піднятий 
догори середній палець, а у випуску проек-
ту «Один за всіх» від 9 жовтня обговорювали 
статеві стосунки батька з коханкою. В ефірі 
програми «Хата на тата» від 7 листопада по-
казали, як малолітня дитина купує горілку 
для батька, п’є її з дорослими чоловіками, а 
горе-тато ще й пропонує синові покурити. 

Однак керівництво «СТБ» вважає, що 
канал не порушив законодавства. Пред-
ставники телеканалу навіть намагалися до-
вести Нацраді, що не було порушено вимог 
закону, бо ті нечітко сформульовані.

покарання

Якщо у жінки 
в руках 

качалка... Це 
ще не факт, 
що будуть 
пиріжки.

н

зував програми, які 
шкоди дітям у не

нь 
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СЕРЕДА 22 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 09.35 Т/с 
«Аристократи» 10.30 Д/ф 
«Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії» 11.00 
Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.15 
Наші гроші 14.00 Війна і 
мир 15.20 Світло 16.05 
На пам’ять 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 «Дворянин 
Микола Лисенко» 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 Д/ф «Іван Драч. 
Крізь час і слово» 03.05 
Д/с «Національні парки 
Америки» 03.55 Д/ф 
«Приватний лист світові» 

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Зона ночі
05.05, 07.55 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.53 Kids Time
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
10.40 Т/с «СашаТаня»
15.45, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.10 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новолуння»
23.45 Х/ф «Спокуса»
02.00 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.55, 18.30 «За живе!»

11.10 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
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 «Ти - моє життя»
02.15 «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, 23.30 
Т/с «Анжеліка» 00.20 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 04.30 
Реальна містика 

УКРАЇНА
06.00, 00.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити 
попри все 10.50, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 Морські 
парки 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Нечисть 15.20, 23.40 
І світова: апокаліпсис 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.00 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

життя»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.30, 02.15 Х/ф у драмі 

«Великі надії»

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, 05.10 
«Подробиці»

00.00 Т/с «Територія 
краси»

02.30 Х/ф «Дідька 
лисиго»

03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05 Більше ніж правда
12.00, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.20 Х/ф «Людина, що 

біжить»
15.25, 16.10, 21.25 Т/с 

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

компромісів»
01.20 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.40 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон
04.55 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2 06.20 Казка 
з татом 2 06.40 Це 
наше-це твоє 06.50 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
07.40 М/с «Лис Микита» 
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 10.35 
Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
18.55 Найгірший водій 
країни 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, 04.25 Віталька 
22.00, 02.45 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
00.00 Т/с «Отже» 01.25 
Т/с «Спліт. Таємниця 
крові» 01.55 Теорія зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 08.20, 19.30, 

20.25, 00.25, 04.25 «Із 
перших уст»

08.00 «Луцький депутат»
08.35, 22.45 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.35 Т/ф «Ізидора Косач: 

«Побачиш Україну - 
привітай!»

10.15 «Музичний 
проспект»

11.30 «Схід і Захід - разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 Т/ц «Як це було»
19.00 Новини. Підсумок
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто» 

(гість - перший 
заступник Луцького 
міського голови Т. 
Яковлев. Телефон у 
студії: (0332) 77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Самопоміч. Країна»
21.25 Т/ф «Над прірвою»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.25 Погода
22.30 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Відкрите місто»
01.20 Вистава «Шолом-

Алейхем - у Лобачівці»
03.25 «Піщані історії»
03.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.35, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.35, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 Всім малятам-
трулялятам

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.25 Мандруємо світом
14.40, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.20, 03.05 Феєрія 

мандрів
18.55 Погода
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Т/с «Таємничий 

острів»
20.25 Я тут живу
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.10 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 Волинський 

портрет
00.30 Завтра-сьогодні
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Трактористи»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 23 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 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 «Площа 
Берклі» 10.30, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 11.15, 
04.05 Д/ф «Дворянин 
Микола Лисенко» 
11.45 Мистецький 
пульс Америки 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 Спорт 
13.15 Слідство. Інфо 14.05 
Д/ф «Світ Максима» 15.20 
Надвечір’я. Долі 16.15 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 17.20 Казки 
Лірника Сашка 17.40 
Школа Мері Поппінс 18.05 
Voxcheck 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50 
Що там з Євробаченням? 
19.00, 01.55 Культура 
19.20 Д/ф «Клоун іде на 
манеж» 19.55 «Схеми» 
20.20, 04.40 Про головне 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.50 З 
перших вуст 22.55 Вічне 
23.15 Підсумки 02.10 Д/ф 
«Сергій Данченко і сто 
лицарів навколо круглого 
столу» 03.00 Телевистава 
«Назар Стодоля»

UA: ПЕРШИЙ

03.55 Служба розшуку 
дітей

04.00 Зона ночі
05.10, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
23.10 Х/ф «Вовки»
01.00 Х/ф «Спокуса»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50, 18.30 «За живе!»

11.10 «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»
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 «Ти - моє життя»
02.15 «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, 23.30 
Т/с «Анжеліка» 00.20 
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, 21.40 Вижити 
попри все 10.50, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 Морські 
парки 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Нечисть 15.20 І світова: 
апокаліпсис 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Загадки планети 
23.40 Охоронці Гітлера 
00.30 Війна всередині 
нас 

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»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Життя після 

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

2017»
00.45, 02.40 Х/ф 

«Одержимість»

06.20, 14.20 «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»

11.05, 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, 01.35, 05.10 
«Подробиці»

00.00 Т/с «Територія 
краси»

02.25 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись...»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.00, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.20 Х/ф «Без 

компромісів»
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф 

«Відшкодування 
збитків»

01.20 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.40 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2 06.40 Це наше-
це твоє 06.50 М/с «Дора-
мандрівниця» 07.40 М/с 
«Лис Микита» 07.50 М/с 
«Елвін і бурундуки» 10.05 
М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 10.35 Т/с 
«Баффі - винищувачка 
вампірів» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
18.55 Найгірший водій 
країни 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, 
04.25 Віталька 22.00, 
02.45 Країна У 23.00 
Розсміши коміка 00.00 Т/с 
«Отже» 01.25 Т/с «Спліт. 
Таємниця крові» 01.55 
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»
10.25 Т/ц «З одвічністю 

на «ти»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30 Тема дня
11.55 Т/ф «Наївна школа»
12.20 «Музичний 

проспект»
12.30 «Відкрите місто»
13.25, 14.15 «Кошик 

творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.35 «Волинська веселка»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.00 Мультсеріал
18.00 Т/ц «Абетка здоров’я»
18.25 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

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
00.30 «Євровибір»
01.20 Т/ц «З одвічністю 

на «ти»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 «Музичний 

проспект»
02.20 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
02.40 Мультфільм
02.55 «Музична перерва»
03.35 Т/ц «Історія без 

купюр»
04.30 «Сім чудес Волині»
05.50 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.35, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.35, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 Всім малятам-
трулялятам

08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
09.45 Чоловічі розваги
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «Таємничий 

острів»
14.25, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.40 Твій дім
16.00 Т/с «Травма»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.25 Історія техніки
18.55 Погода
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00, 02.00 МузейОк
20.25 Топ Нет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.10 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Глобал 3000
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Макар Нечай»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Сутінки. Сага. Новолуння»

Фільм «Відшкодування збитків»

Фільм «Вовки»

Фільм «Великі надії»

21:10

23:15

23:10

23:30

m
oviestape.net

kinopoisk.ru

chr.aif.ru
kino-teatr.ua
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Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

УСПІХ – ТАМ, ДЕ РОЗУМІННЯ І ЄДНІСТЬ
Першу згадку про Турійську 

загальноосвітню школу 
І-ІІ ступенів імені Ганни Жежко 
датовано 1837 роком. Саме 
тоді в містечку розпочало 
діяльність приходське 
училище. Звісно, відомості 
про ті часи не збереглися. 
Відлік icтopiї школи ведуть із 
1875 року, коли в Турійську 
було відкрито початкове 
однокласне училище. 
Приміщення школи, де зараз 
навчаються діти, зведено в 
1933-1934 роках. Ще одне 
крило навчального закладу 
добудували в післявоєнний 
період. Сьогодні у школі 
навчається 102 учні. Педагоги 
та адміністрація докладають 
усіх зусиль, щоб навчальний 
заклад йшов у ногу з часом, 
хоча зізнаються, що це 
нелегко, адже матеріальна 
база школи слабка. 

На уроці інформатики у 
п’ятикласників – віртуальна по-
дорож. На нових комп’ютерах за 
допомогою пошукової системи 
діти переміщуються в інші міста 
і країни. Для школярів це новин-
ка. Ще не так давно інформатику 
вони вивчали лише з підручників. 
Комп’ютери, що лишилися у спадок 
з 80-х років, не могли працювати з 
такою швидкістю, та й потрібних 
функцій не підтримували. Торік 
у школі з ініціативи директора та 
за підтримки батьків з’явилася 
мережа Wi-Fi. Проте через старі 
комп’ютери вчителі не могли ви-
користовувати її на повну. 

– У нас в країні досить цікаво 
виходить: ми надаємо академічні 
знання в той час, як у Західній Єв-
ропі школярі набувають практич-
них умінь, – каже директор шко-
ли Володимир Поручнік. – Старі 
комп’ютери постійно зависали, 
вимикалися. Учителі не могли 
дати дітям потрібні знання.

Разом з тим, директор школи 
зазначає, що навіть за відсутності 
належного комп’ютерного забез-
печення діти три роки поспіль здо-
бувають перші місця на районних 
олімпіадах. Було в історії закладу і 
друге місце у Всеукраїнській олім-
піаді з інформатики. 

З проханням допомогти 
розв’язати проблему ком п’ю тери-
за ції школи ініціативна група на 
чолі з директором звернулася в 
турійське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». На 
умовах співфінансування небайду-
жої громади та Фонду вдалося не 
лише придбати потрібну техніку, 

а й створити цілий комп’ютерний 
клас. 

– Володимир Вікторович хотів, 
щоб комп’ютери були в кожному 
кабінеті. Але під час реалізації 
проекту ми подумали, що дореч-
но зробити хоча б невеличкий 
комп’ютерний клас. Нам пішли 
назустріч у відділі освіти Турій-
ської РДА. Вони поза проектом 
виділили кошти на комп’ютерні 
столи, також тут замінили вікна. 
Сьогодні ми бачимо результат. 
Діти навчаються, здобувають по-
трібні знання, – зазначає Олена 
Мазурак, керівник представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у Турійському районі. 

Долучилися до реалізації про-
екту й учні. Діти збирали яблука у 

шкільному саду, їздили садити ліс. 
Школярі одноголосно виступили 
за те, щоб віддати зароблені кош-
ти на нові комп’ютери.

У новенькому комп’ютерному 
класі проводять не лише уроки 
інформатики, а й заняття з інших 
предметів. Навіть створили спеці-
альний графік, згідно з яким кожен 
учитель може запланувати урок у 
новому класі. Мають доступ до су-
часних технологій і школярі. Вони 
можуть прийти в комп’ютерний 
клас у позаурочний час, підготу-
ватися до занять чи просто по-
спілкуватися з друзями у соцмере-
жах. Для декого це – чи не єдиний 
спосіб комунікації з батьками, які 
працюють за кордоном.

– Зі з’явою комп’ютерів наша 

школа стала сучаснішою. Ми мо-
жемо на перерві спілкуватися 
з однолітками, знайти потрібні 
книжки, допоміжні слова з англій-
ської мови, – каже дев’ятикласник 
Роман Баглик. 

Сучасні комп’ютери полег-
шили роботу не лише дітям, а й 
учителям. Бабуся Романа Надія 
Панасюк, яка свого часу навчалася 
в цій школі, а зараз працює вчите-
лем, каже, що тепер за допомогою 
інтернету стало легше готуватися 
до уроків та цікавіше подавати ма-
теріал. 

– Тепер ми маємо змогу осучас-
нити уроки, працювати з новими 
програмами, які навіть не заван-
тажувалися на старі комп’ютери. 
Ми втрачали дуже багато часу, – 

пригадує заступник директора з 
навчально-виховної роботи, вчи-
тель інформатики Оксана Квашук. 
– Тут працюють віртуальні бібліо-
теки, лабораторії. Кожна дитина 
може повноцінно готуватися до 
уроків. 

Директор школи Володимир 
Поручнік на посаді другий рік. 
Каже: усе, що вдалося зробити за 
цей час, – завдяки підтримці колег 
та розумінню батьків. Можна не 
сумніватися, що проект, який ди-
ректор школи планує реалізову-
вати наступним, – встановлення 
спортивного майданчика поряд 
зі школою – буде успішним. Адже, 
коли є розуміння і єдність, завжди 
легше досягнути мети.

Ірина ЮЗВА

До реалізації проекту долучилися школярі

Комп’ютерами можна користуватися 
і в позаурочний час Урок інформатики у п’ятикласників
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НА ДОПОМОГУ ШКОЛІ ІСТОРІЯ ОЖИВАЄ НА ЕКРАНІ 
«РОЗУМНОГО» ТЕЛЕВІЗОРА

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 НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

ДОШКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Волинське радіо 

Дайджест «Тільки разом» 

 субота, 12:00

Учні 7-Г класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3-ліцей» міста Володимира-

Волинського відтепер мають змогу 
не тільки пізнавати шкільні предмети 
з підручників та лекцій учителя, а й 
переглядати на новому сучасному 
телевізорі  з функцією Smart TV 
документальні фільми про минуле, 
про визначних історичних діячів, цікаві 
факти, явища природи тощо.  Smart 
TV фактично є комп’ютером у вигляді 
телевізора. 

Придбання обладнання стало можли-
вим у рамках проекту «Ініціативні грома-
ди», що його реалізовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Презентація відбулася за 
участю голови осередку партії УКРОП у 
місті Володимирі-Волинському Сергія Рад-
кевича, керівника західної філії Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Андрія Алексюка та 
керівника місцевого представництва Фонду 
Вікторії Кашуби.

– Це перший проект, який ми реалізу-
вали у навчальному закладі Володимира-
Волинського. Більше проектів підтриму-
ємо в селах та селищах. До нас звернулися 
батьки з проханням допомогти придбати 
сучасний телевізор на умовах співфінансу-
вання для класу історії. Гарну ініціативу вже 
перейняли й інші. Зараз маємо звернення 
від ініціативних батьків ще одного класу 
щодо придбання нових парт. Підтримка 
матеріально-технічної бази – це інвестиції в 
розвиток наших дітей, у їхнє майбутнє, і ми 
готові й надалі їх підтримувати, – зазначи-
ла керівник представництва у Володимирі-
Волинському Вікторія Кашуба.   

Голова ініціативної групи батьків Жанна 
Головенко вважає, що школа має іти в ногу 
з часом, а тому сучасні технології стали вже 
необхідністю. 

– До цього часу діти готували реферати й 
роздруковували їх на папері. Проте не у всіх 
була така можливість. Пропозицію придба-

Новенькими сучасними 
дошками в кожному класі 
відтепер може похвалитися 
Забузька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, що 
на Любомльщині. Їх було 
придбано в рамках проекту 
«Ініціативні громади», що 
його реалізовує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Уперше школа відчинила 
двері понад 40 років тому. Тоді 
й було придбано все навчальне 
обладнання та меблі. Донині 
його практично не поновлю-
вали. У дуже поганому стані 
перебували більшість класних 
дощок, які мали механічні по-
шкодження, глибокі тріщини 
поверхонь для письма і вже не 
підлягали реконструкції. Щоб 
придбати дошки в кожну клас-
ну кімнату, потрібні чималі 
кош ти. Тому ініціативні батьки 
й вирішили звернутися у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» з 
проханням допомогти купити 
нові дошки на умовах співфі-
нансування. Проект «Якісне 
шкільне обладнання – запорука 
здоров’я учнів» підтримали у 
Фонді. У результаті було при-
дбано 12 новеньких сучасних 
дощок. Загальна вартість про-
екту склала 25 тисяч гривень. 

– Люди в Забужжі неймо-
вірно активні та ініціативні. 
До придбання нових шкільних 
дощок долучилося все село, 
підтримавши таке рішення 
батьків та вчителів майже 200 
підписами. Хоча спочатку в 
планах ініціативної громади 

ти багатофункціональний телевізор підтримали 
всі батьки нашого класу. Почали збирати кошти 
і зрозуміли, що сума чимала. У класі є діти, чиї 
батьки зараз в АТО, із багатодітних та неблаго-
получних сімей, тому зібрати потрібну суму було 
дуже важко. Після того як звернулися у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», зрозуміли, що є 
небайдужі люди, готові допомагати та вкладати 
в розвиток наших дітей. Ми дуже вдячні за таку 
підтримку, – зазначила Жанна Головенко.

Задоволені новим телевізором з можливіс-
тю демонструвати на ньому свої презентації, 
творчі доробки, слухати музику та переглядати 
відеоматеріали й самі учні. Староста 7-Г класу 

було облаштування сільської 
зупинки, – розповіла керівник 
любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Солом’янюк.

З її слів, люди довго не мог-
ли повірити, що Фонд підтри-
має проект і виділить кошти на 
придбання обладнання. Нині 
у школі навчається 130 учнів із 
Забужжя та ще восьми навко-
лишніх сіл. Тому батьківський 
комітет планує знову звертати-
ся по допомогу до Фонду, адже 
капітальної реконструкції по-
требує спортзал, а дорога до 
школи – ремонту. 

– Нові дошки дуже зручні. 
Насамперед тим, що вони менш 
габаритні, тонші, ніж були попе-
редні. Крім того, мають магнітну 
поверхню, що дозволяє кріпити 
додатковий навчальний матері-
ал у великій кількості, не пошко-
дивши його проколами. Одна з 
дощок має маркерну поверхню, 

де також можна писати. Хочу 
зазначити, що на нових дошках 
зеленого кольору якість тексту 
дуже відрізняється від написано-
го на коричневих. Він чіткий, його 
видно з найдальшої парти. Ми 
можемо використовувати тепер і 
м’яку крейду, раніше її відкидали, 
писали лише твердою. А зараз без 
зайвих зусиль видно кожну лінію, 

цифру та букву. Класні кімнати 
набули нового естетичного ви-
гляду, стало комфортніше й за-
тишніше, за що дуже дякуємо 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», – резюмувала директор 
школи Наталія Даниш. 

Ця школа має філологічне 
спрямування, а її учні впро-
довж 12 років є призерами 
олімпіад з української мови та 
літератури. Опікується школа і 
двома музеями: краєзнавчим та 
історичним. Там відбуваються 
обрядові дійства, народні свят-
кування, а також уроки, тема-
тичні лекції, читання. Приміт-
но, що Забузька школа активно 
співпрацює з польським на-
вчальним закладом ім. Тадеуша 
Костюшка із села Бжежно. Вони 
обмінюються досвідом, про-
водять спільні заняття. Тому й 
прагнуть зробити свою школу 
такою, яка відповідала б євро-
пейським стандартам.

Оксана ВАШКЕВИЧ 

Владислав Лізун каже, що всі вони нетерпе-
ливо чекали на сучасний телевізор. 

– У деяких класах є таке обладнання, 
але в нас найбільший телевізор у школі, і ми 
дуже раді. Для нас це крок вперед у навчан-
ні, адже матеріал краще сприймається, коли 
про цікаві речі можна не лише прочитати, а 
й послухати, подивитися на них, – розповів 
семикласник.

Класний керівник 7-Г класу, вчитель іс-
торії Наталія Руденко зауважила, що зав-
дяки новому сучасному обладнанню діти 
мають змогу знайомитися з додатковим на-
вчальним матеріалом не тільки з історії, а й 
із географії, біології, фізики. Крім того, на 
уроках української чи зарубіжної літерату-
ри вчитель може показувати дітям фрагмен-
ти драматичних та художніх творів. На за-
няттях із музики можна слухати виконання 
пісень, музичних шедеврів у виконанні ві-
домих музикантів. Телевізор розширив наш 
кругозір, – резюмувала вчителька. 

Оксана ВАШКЕВИЧНовим обладнанням задоволені всі

Уроки стали цікавішими

Добре видно і з останньої парти

Краснопис на нових дошках
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Днями Володимир Жупанюк 
відзначив 70-річний ювілей. Із Днем 
народження ювіляра привітала 
перший заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Лариса Тарасюк:
– Ваші картини дуже світлі, 
позитивні. Зачаровуюся людьми, які 
творять таку красу. А коли творча 
ціла родина, здивуванню нема 
меж. Хочу побажати натхнення, 
творчого довголіття. Дай Вам, Боже, 
наснаги, щоб ми разом творили для 
Луцька такі гарні речі. 

ДОБРО У СЕРЦІ

СОНЯЧНІ ДІТИ РОБЛЯТЬ 
СОНЯЧНІ СПРАВИ

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

ЗОБРАЗИТИ ЗАМОК ЛЮБАРТА ТЕХНІКОЮ ШТАМПУВАННЯ

У народі їх називають 
сонячними за щирість та 

відкритість до навколишнього 
світу. А ще вони багато 
усміхаються. Діти з синдромом 
Дауна особливі насамперед 
тим, що дуже товариські, 
добродушні, безпосередні. 
Ставлення до таких дітей, умови 
їх навчання та виховання, 
взаємодія з однолітками – все 
це є показником суспільного 
здоров’я.

Вікторія Колодяжна, волонтер 
Волинської громадської органі-
зації «Батьки дітей з синдромом 
Дауна та іншими порушеннями», 
каже: згідно із соцопитуваннями, 
лише 15% батьків готові до того, 
щоб їхні діти навчалися, товари-
шували з особливими дітьми.

– Ці цифри найповніше ха-
рактеризують ставлення сус-
пільства до осіб з інвалідністю 
загалом, – зазначає  Вікторія Ко-
лодяжна. – Насамперед потрібно 
виховувати батьків. Адже діти мо-
лодшого віку не мають меж та упе-
реджень у спілкуванні, доки їм ці 
стереотипи не нав’язують старші. 

Для того щоб розвіяти всі шаб-
лони про сонячних дітей, громад-
ська організація, що опікується 
дітками з синдромом Дауна, запо-
чаткувала флешмоб «Сонячні діти 
роблять сонячні справи». 

Організатори кажуть: акція 
спрямована на те, щоб показати, 
що хоча всі діти різні, вони одна-
ково люблять та хочуть товаришу-
вати. У рамках флешмобу будь-яка 
організація, підприємство, освітня 
установа Луцька можуть запроси-
ти сонячних дітей до себе в гості. 

Тепла зустріч із такими дітка-
ми відбулася в луцькій школі №15. 
Шість років тому заклад взяв під 
свою опіку особливих дітей. Зараз 
тут є сім інклюзивних класів. Цьо-
го навчального року вперше поріг 
школи переступили діти з синдро-
мом Дауна.

– Ми забезпечили навчання 

У рамках програми «Культура і 
духовність» Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» започаткував серію майстер-
класів для творчих волинян. В Арт-
галереї  центрального універмагу 
Луцька відомі художники читають усім 
охочим лекції з історії мистецтва та 
навчають азів малярства. 

Минулого тижня в межах виставки Во-
лодимира та Ярослава Жупанюків  майстер-
клас для діток провела Алла Жупанюк. Після 
екскурсії Арт-галереєю, яку для юних ху-
дожників влаштував Володимир Жупанюк,  
діти опановували техніку штампування кар-
топлею. Зазначимо, що пані Алла – голова 
громадської організації «Чарівний пензлик», 
у якій займаються  близько 60 вихованців.  

– Я працюю з дітками від 4 до 15 років. 
Навчаю, як простими засобами з мінімаль-
ними затратами сил, часу та коштів отрима-
ти максимальний результат. У моїй роботі 
важливо, щоб дитина, створюючи художній 
образ, отримувала позитив. Сьогодні будемо 
вивчати техніку штампування картоп лею. 
Це цікаво і для дітей, і для дорослих. Адже 
будь-яка робота у сфері образотворчого й 
декоративно-ужиткового мистецтва – це 
арт-терапія, – каже Алла Жупанюк. 

За словами менеджера у соціальній сфері 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Дмитра 
Зінька, майстер-класи від відомих художни-

танок. Ведучою та організатором 
дійства була Ольга Василівна Ге-
расимюк – вчитель першого класу 
цієї школи. 

Світлана Павлова, голова фон-
ду розвитку ЗОШ №15 «Турбота», 
подякувала гостям за те, що ство-
рили чудовий сонячний настрій у 
закладі. 

– Дружба здолає всі негараз-
ди, – резюмувала Світлана Павлова 
та вручила подарунки діткам-гостям 
школи та тим, хто навчається в 1-І 
класі, за активну участь у заході. 

По закінченню урочистої 
час тини для всіх діток провели 
майстер-клас із виготовлення па-
перового метелика.

До слова, попри те, що фонд 
розвитку навчального закладу в 
школі №15 було створено лише 
кілька місяців тому, вже є перші 
напрацювання. Задля ефективно-
го навчання діток фонд розвитку 
придбав дошку та телевізор для 
інклюзивного класу. Також, як 
розповіла керівник Офісу розвит-
ку кварталу на вулиці Генерала 
Шухевича, 6 Орися Залевська, цей 
фонд долучається до проведення 
різноманітних заходів, які відбу-
ваються у навчальному закладі.

Ірина ЮЗВА 

цих діток у нашій школі. Створи-
ли всі потрібні умови. У класі 14 
учнів, працює помічник учителя. 
Діти соціалізувалися без проблем, 
клас дружний, – каже директор на-
вчального закладу Світлана Рома-
нюк. – Це – виховний момент. Діти 

стають добрішими, чутливішими. 
Ми разом з батьками стараємося 
створити всі умови для того, щоб у 
нашій школі було комфортно всім 
діткам.

Юні артисти ЗОШ №15 пока-
зали особливим гостям казочку 

про трьох метеликів, співали вес-
нянки, разом з ними танцювали 
та веселилися. Учні 1-І класу, де 
навчаються дві сонячні дівчинки, 
декламували  віршики про друж-
бу, а потім особливі гості з учня-
ми школи виконували спільний 

ків уже розписано на березень. Щопонеділ-
ка та щосереди передбачено лекції з історії 
образотворчого мистецтва. По вівторках і 
четвергах усі охочі мають можливість озна-
йомитися з творчістю Василя Парахіна, а 
також опанувати ази народного малярства. 
У п’ятницю-суботу майстер-класи проводи-
тиме Алла Жупанюк. 

– Майстер-класи та лекції будуть цікаві 
і лучанам, і жителям інших населених пунк-
тів Волині. Час проведення зручний – 16-та 
година. Для дорослих плануємо лекції з 
психології та філософії мистецтва у травні-
червні, – каже Дмитро Зінько.  

Шестирічна лучанка Валерія Кондратюк 
прийшла на майстер-клас із мамою. Дівчин-
ка охоче штампувала шматочками картоплі 
цеглинки в’їзної вежі Замку Любарта. Оди-
надцятирічний Сергій Патіюк опанував ази 
малювання в художній школі. Але хлопчи-
кові було цікаво попрацювати у новій техні-
ці. Його роботу відзначила Алла Жупанюк.  

Майстер-класи в Арт-галереї ЦУМу 
триватимуть з березня до червня 2017 року. 
Записатися на них можуть усі охочі в Офі-
сах розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Участь – безплатна.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Учасники майстер-класу демонструють свої роботи

Теплі слова привітання

 

Казка про трьох метеликів Спільний танок гостей та учнів школи

Дружба здолає всі негаразди
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14
РУХ – ЦЕ ЖИТТЯ

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

ЛЮБЕШІВСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ 
ОТРИМАЛИ НОВІ ФОРМИ

ПОВАЖНИЙ ВІК – НЕ ПРИВІД СИДІТИ ВДОМА 
Центр освіти третього віку при 

Волинському інституті економіки 
та менеджменту діє третій рік. Його 
слухачі – люди від п’ятдесяти років. 
Найстаршій студентці – 88. Загалом 
Центр освіти відвідує 162 слухачі. 

– Це найпотужніший рух, що може бути в 
освіті, соціальному житті країни, – перекона-
на Катерина Мельник, керівник Центру освіти 
третього віку. – Наш слухач – людина, яка, ви-
йшовши на пенсію, не хоче сидіти вдома, праг-
не вести активний та здоровий спосіб життя. 

У Центрі освіти третього віку працюють 
факультативи з англійської та польської мов, 
основ ком п’ютерної грамоти,  хенд-мейду, пси-
хології. Особливе місце посідають культурно-
мистецький та спортивний напрями. Викла-
дають для поважних студентів волонтери. 
Часто самі слухачі виступають у ролі виклада-
чів. Загалом навчальний процес складається із 
загальних лекцій та практичних занять. 

Керівник громадської організації «Універ-
ситет третього віку» Оксана Степанюк зазна-
чає, що одним із найголовніших напрямків 
діяльності є здоровий спосіб життя людей по-
важного віку. Слухачі Центру освіти третього 
віку танцюють, займаються гімнастикою, лег-
кою атлетикою та іншими видами спорту. По-
важні студенти беруть участь у міжнародних 
змаганнях та олімпіадах. 

Нещодавно команда Центру освіти третього 

Команда Любешівської 
районної ДЮСШ є чи не 
наймолодшою (за віком 
учасників) серед команд 
України. Однак на рахунку 
юних спортсменів – 
чимало вагомих здобутків. 
Адже вихованці 
щодня працюють над 
собою, тренуючись під 
керівництвом хороших 
тренерів: Олени 
Борисюк, Олександра 
Борисюка, Ірини Борисюк, 
Світлани Шахно. Та 
все ж їхній головний 
наставник – директор 
ДЮСШ Валентина 
Борисюк. 

віку повернулася з IV Загальнопольської Зимової 
Сеніоріади, що проходила в місті Рабка-Здруй. У 
приміщенні бібліотеки-філіалу №10 для дорос-
лих, яка завжди гостинно приймає слухачів Цен-
тру освіти третього віку, підсумували результати 
змагань та висловили подяку спонсорам. 

– Ми зверталися до поважних людей та ор-
ганізацій області, щоб підтримали нашу участь 
в олімпіаді, проте лише Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» відгукнувся й надав фінансову 
допомогу, – констатує Оксана Степанюк.

З кожною участю в таких змаганнях ко-
манда здобуває все кращі результати. Можна 
сміливо казати, що поїздка вдалася на славу. 
Команда привезла додому сім медалей – три 

золоті, три срібні та одну бронзову. Проте 
організатори зазначають, що найголовнішим 
супутнім результатом є покращення здоров’я 
учасників. Поїздка тривала п’ять днів. Крім 
участі у змаганнях, луцькі сеньйори побували 
на екскурсії польськими містами, вони спілку-
валися зі студентами з інших країн.

З достойними здобутками в Сеніоріаді 
привітав присутніх працівник Фонду Борис 
Смаль:

– Те, що ви робите, – хороший приклад 
для молодих людей. Незалежно від того, що 
відбувається навколо нас, завжди лишайтеся 
активними людьми та пропагуйте здоровий 
спосіб життя.

Майстер спорту Юрій Горобець усе життя 
тренував дітей. Тепер досвідчений спортсмен 
готує до міжнародних змагань слухачів Цен-
тру освіти третього віку. Хоча Юрій Костян-
тинович каже, що з дітьми працювати легше, 
проте результати його роботи свідчать, що 
тренер знаходить підхід і до людей поважно-
го віку. Юрій Горобець уже рік займається в 
Центрі освіти. Каже, за час навчання вдалося 
значно покращити знання з англійської мови. 
Тепер чоловік вільно спілкується англійською 
за кордоном.

– Головне – люди зрозуміли, що потрібно 
провадити активний спосіб життя. Ми пра-
цюємо командою, яка хоче досягнути резуль-
татів, – каже тренер. 

Юрій Костянтинович очолив рух за здо-
ровий спосіб життя і надихає колег власним 
прикладом. Чоловік підкорив гірські вершини 
Словенії, Італії, Швейцарії, Хорватії, Франції, 
Німеччини, Австрії. Вісімдесятиліття тренер 
відсвяткував на вершині Говерли. 

Нині команда готується до чергової олім-
піади, що відбудеться в Польщі. А вже улітку 
організація планує провести міжнародні зма-
гання в себе.

– Організувавши такі масштабні змаган-
ня, ми доєднаємося до руху людей поважного 
віку, – переконана жінка. – Коли людина за-
йнята, вона не вважає себе тягарем, сприймає 
світ позитивно, краще почувається.

Ірина ЮЗВА

Допомогу збірній з гандболу 
було надано в рамках проекту 
«Підтримка команд з ігрових 
видів спорту», що його реалізовує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Розвиток спортивної галузі є 
одним із пріоритетних напрямків 
діяльності Фонду.

ЗМАГАННЯ 

ЛУЧАНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ З ГАНДБОЛУ
Команда молодих 
волинських гандболістів, 
єдина з України, 
представляла нашу 
державу на міжнародному 
турнірі серед юнаків з 
гандболу, що відбувся у 
Польщі. Змагання тривали 
чотири дні на початку 
березня в місті Улан-
Майорат. Це традиційний 
турнір, який уже протягом 
шести років має статус 
міжнародного, але загалом 
у Польщі він проходить 
ушістнадцяте. 

Як розповів старший тренер відді-
лення гандболу обласної ДЮСШ Микола 
Шнит, змагання відбувалися серед хлоп-
ців та дівчат у двох вікових категоріях. 

– Наша збірна виступала у старшій 
віковій категорії: хлопці 2002-2003 років 
народження. У ній брали участь ще 16 
команд. Відбір тривав за системою розі-
грашу: ті, хто здобував перше-друге місця, 
потрапляли в групу, де розігрувалися міс-
ця від 1 до 8. А ті, хто посів третє-четверте 
в підгрупі, змагалися за 9-16 місця. Волин-
ська команда сильна, але на початку нам 
випало грати зі ще сильнішими суперни-
ками. Посівши третє місце, ми потрапи-
ли в другу групу, де показали найкращий 
результат та здобули 9 місце, – розповів 
Микола Шнит. 

Також він зазначив, що ці змагання 
стали гарною підготовкою до чемпіонату 
України з гандболу серед юнаків (дитяча 
ліга), що з 13 березня відбуватиметься в 
Одесі. Волиняни пройшли відбірковий 
тур і потрапили у фінальну шістку. 

– Участь у турнірах і змаганнях дуже 
важлива для спортсменів. Що частіше 
вони грають, то кращі в них майстерність, 
техніка. Прогрес був навіть помітний на 
турнірі в Польщі, де спочатку хлопці діс-
тали поразку, проте далі показали гарні 
результати. Участь стала можливою зав-
дяки польській стороні, яка забезпечила 
проживання і харчування, а також Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», який профі-
нансував транспортні витрати, – зауважує 
тренер. 

Про гандбол Микола Шнит каже, що 

в Польщі це набагато популярніший вид 
спорту, ніж у нас. Наприклад, якщо в 
Україні команд цієї вікової групи набе-
реться десь 15, то в сусідній країні – не 
менш як 80. Дівчата теж активно грають 
у гандбол, а глядацькі трибуни в них зав-
жди заповнені уболівальниками. 

– Для розвитку спорту в них набагато 
кращі умови. Навіть у містечку, де відбу-
вався турнір, є кілька стандартних спор-
тивних залів 40х20 метрів зі спеціальним 
терафлексовим покриттям. У нас навіть у 
великих містах такого немає, не кажучи 
вже про районні центри. Нам далеко ще 
до того рівня, – зазначає тренер. 

Поділився Микола Шнит і планами: 
влітку хочуть провести перший чемпіо-
нат України з пляжного гандболу у зга-
даній вище віковій категорії. Він прохо-
дитиме на Херсонщині. Волинська збірна 
має гарні результати з цього виду спорту і 
завжди повертається з призами та відзна-
ками, тому зараз активно готуємо хлопців 
і до цих змагань, каже тренер. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

– Любешівщина завжди славилася спортив-
ними досягненнями вихованців ДЮСШ. Саме 
тут виховувалися дві учасниці Олімпійських ігор 
Валентина Савчук та Валентина Мирончук. І це 
при тому, що держава постійно недофінансовує 
ДЮСШ. Дітки змушені їздити на змагання за 
власний рахунок. Нам бракує елементарного – 
якісних м’ячів, спортивної форми, – каже дирек-
тор ДЮСШ Валентина Борисюк. 

У Любешівській ДЮСШ нині займаються 218 
вихованців у секціях футболу і легкої атлетики. 
Торік Любешівська ДЮСШ тричі посідала при-
зові місця на чемпіонатах України серед команд 
ДЮСШ в Луцьку та двічі – у Кропивницькому. А 
також здобула третє місце в зимовому чемпіонаті 
України у Запоріжжі. 

– Якби ми мали зимову базу, то привезли б 
із Запоріжжя «золото», – переконана Валентина 
Борисюк. – А так цілу зиму легкоатлети замітали 
сніг на доріжках стадіону. Звісно, в таких умовах 
нам важко конкурувати з суперниками, які трену-
ються у манежах. 

Донедавна болючим питанням для любешів-
ських легкоатлетів було придбання нової спор-
тивної форми. Цю проблему вдалося розв’язати 
завдяки підтримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». У рамках програми «Волинь спортив-
на» для більш якісного проведення навчально-
тренувальної роботи в ДЮСШ області Фонд 
надав кожній районній дитячо-юнацькій спорт-
школі потрібне обладнання та інвентар. Для лю-

бешівських спортсменів придбали 12 комплектів 
спортивної форми.

– Наші діти заслуговують на серйозну під-
тримку, – переконана Валентина Борисюк. – У 
юній команді – сім кандидатів резерву збірної 
команди України, п’ять кандидатів у майстри 
спорту. Гарні навики демонструють Дмитро Мед-
ведюк, Іванна Кух та Едуард Комяк. Андрій Син-
дюк із Залаззя готується на кубок Європи з легкої 
атлетики у травні. Цьогоріч юна команда сильна 
як ніколи. Ми налаштовані боротися за призові 
місця, адже ставимо за мету потрапити на Олім-
пійські ігри. Але не відразу, а поступово, ще треба 
«поваритися» у збірній команді Ук раїни. 

– Любешівська ДЮСШ – одна з найкращих в 
Україні, а відділення легкої атлетики – найкраще 
на Волині. У січні за підсумками Федерації легкої 
атлетики Волинської області найкращим спортс-
меном серед юнаків та дівчат 2016 року визнано 
Дарину Касьян – кандидата в майстри спорту, 
п’ятиразову чемпіонку України. Ці здобутки й до-
сягнення – результат співпраці батьків та трене-
рів. Від засновника Фонду «Тільки разом» Ігоря 
Палиці сьогодні ми вручаємо легкоатлетам нову 
спортивну форму, – зазначив координатор про-
грами «Волинь спортивна» Олексій Сорокун. 

До слова, Фонд постійно мотивує юних 
спортсменів Волині. Торік найкращі вихованці 
районних ДЮСШ відпочивали в таборі «Артек-
Буковель» та отримували спортивні стипендії. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Юні спортсмени задоволені подарунком

Команда луцьких гандболістів

Тепла зустріч студентів Центру освіти третього віку
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СУБОТА 25 березня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

14.25, 22.45, 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
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с «Площа Берклі»
15.05 Український корт
15.35 Чоловічий клуб
16.15 Чоловічий клуб. 

Спорт
17.50 Богатирські ігри
18.45 Х/ф «Шопен. 

Бажання любові»
21.00, 05.35 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ 

ЧАС
02.20 Світло
04.00 Х/ф «Наталка - 

Полтавка»

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 01.15, 02.00 Зона 
ночі

05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10 Ревізор Спешл
09.05 Таємний агент
10.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.10 Від пацанки до 

панянки
14.20 Хто зверху?
16.20 М/ф «Шрек 

назавжди»
18.00 Х/ф «Дивергент»
21.00 Х/ф «Інсургент»
23.10 Х/ф «Філософи: 

Урок виживання»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Холостяк - 7»
13.25 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.40 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

додай води»
13.10 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
15.00, 19.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

18.00 «Навколо М»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.15 

Сьогодні
07.15, 04.50 Зірковий 

шлях
09.30 Х/ф «Руда»
11.20, 15.20 Т/с 

«Анжеліка»
17.00, 19.40 Т/с «Щоб 

побачити веселку»
21.15 Х/ф «Героїня свого 

роману»
23.10 Реальна містика
02.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
07.20 Прихована реальність
09.00, 19.30 У пошуках 

істини
10.40 Охоронці Гітлера
12.30, 21.10 Диво-

винаходи
14.20 Загадки планети
16.20 Морські парки
18.20 Наші
23.50 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
00.40 Лікар Хайм
01.30 Майор «Вихор»
02.10 Професія - альфонс
02.20 Єврорабині
04.00 Ліліпути
04.50 Секти. Контроль 

свідомості
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30, 02.15 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
10.50, 23.10 «Світське 

життя»
11.50 «Одруження 

наосліп 3»
13.25 «Голос країни 7»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2017»
00.10 «Вечірній Київ »
05.15 Х/ф «Закони 

привабливості»

1+1

06.00, 20.00, 05.20 
«Подробиці»

06.55 Мультфільм
07.15, 04.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

09.00 «Україна вражає»
10.00, 02.15 Док.проект 

«Бомби, які підірвали 
світ»

10.45 Х/ф «Вокзал для 
двох»

13.50, 20.30 Т/с «Одну 
тебе кохаю»

22.30 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

00.20 Х/ф «Полювання 
Ханта»

ІНТЕР

07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв! Прем’єра
09.50 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.40 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.25 Х/ф «Ясон та 

аргонавти»
17.00 Х/ф «Еон Флакс»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри»
22.20 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
00.20 Х/ф «Саботаж»
02.00 Т/с «Прокурори»

ICTV

06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 М/с «Дора-
мандрівниця» 07.40 М/с 
«Лис Микита» 07.50 М/ф 
«Як Петрик П’яточкин 
слоників рахував» 
10.05 М/с «Пригоди 
Котигорошка та його 
друзів» 10.25 М/ф «Тітоф» 
12.00 Х/ф «Чого чекати, 
коли чекаєш на дитину» 
14.00 Казки У Кіно 
16.15 Х/ф «Агент під 
прикриттям» 18.00 Х/ф 
«Діти шпигунів 2: Острів 
утрачених мрій» 19.50 
Одного разу під Полтавою 
20.55 Танька і Володька 
22.00 Одного разу в Одесі 
23.00, 02.15 Країна У 
00.00 Т/с «Отже» 00.35 
Х/ф «Рам і Ліла» 

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 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

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

погляд»
13.30 «Студентський квиток»
14.00 «Голос «Просвіти»
14.30 Мультфільм
14.40 Т/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 
слів»

15.30 «Народна 
скарбниця»

16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Ковель: події, час»
23.30 «Музеї Волині»
00.00 Новини. Підсумок
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.25 Т/ф «Той, хто 

пробудив кам’яну 
державу»

03.15 «Музична 
обойма»

03.40 Мультфільм
03.50 «Музеї Волині»
04.00 Новини. 

Підсумок 
(сурдопереклад)

04.30 «Музичний 
проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 02.40 Феєрія 

мандрів
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.35, 12.00, 18.40, 

19.55, 20.35, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.40 Всім малятам-
трулялятам

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Говоримо 

польською
12.30 Мандруємо світом
12.45 Чоловічі розваги
13.45 Твій дім
14.00, 02.00 МузейОк
14.25 Хіт парад
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Телевистава «Пан 

АВЕРС Коцький»
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.20 Топ Нет
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

18.55, 21.40, 00.10 
Погода

19.00 Т/с «Стан справ»
20.00 Вісник обласної 

ради
20.25 Віражі слави
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.50 Дорбрий господар
22.00 Т/с «Айвенго»
23.00 Т/с «Стан справ»
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Богдан 
Хмельницький»

06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 24 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 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/ф 
«Суші на експорт» 09.35 
Т/с «Площа Берклі» 10.30, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.15 Д/ф «Клоун іде на 
манеж. М.Яковченко» 
11.45 Мистецький 
пульс Америки 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 12.55 
Voxcheck 13.15 Схеми 
14.05 Д/ф «Винниченко 
без брому» 15.20 Віра. 
Надія. Любов 16.15 Д/с 
«Південна Корея сьогодні» 
17.20 Казки Лірника 
Сашка 17.40 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.25 Війна і мир 20.20, 
04.35 Про головне 21.50 
Богатирські ігри 22.40 З 
перших вуст 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 02.10 
Музичне турне 03.10 
Надвечір’я. Долі 04.00 Д/ф 
«Щедрик, щедрик...»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15 Зона ночі
04.55, 08.05 Т/с «Друзі»
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
14.15 Серця трьох
16.10 Х/ф «Вовки»
19.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 1»
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 2»
23.10 Х/ф «Яма»
01.10 Х/ф «Трикутник»

НОВИЙ КАНАЛ
08.45 Х/ф «Екіпаж»

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»

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
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»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.10, 16.10 Т/с 
«Адвокат» 07.00, 08.00, 
09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 03.00 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» 
18.00 Т/с «Райське місце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.35 Футбол. 
Кваліфікація ЧС-2018. 
Хорватія - Україна 00.10 
Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри» 03.50 
Реальна містика 

УКРАЇНА
06.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити 
попри все 10.50, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.50 Морські 
парки 13.40 Містична 
Україна 14.30, 19.50 
Нечисть 15.20 І світова: 
апокаліпсис 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Бандитський Київ 
23.40 Охоронці Гітлера 
00.30 Підроблена історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15, 01.50 «Розсміши 

коміка. Діти 2»
21.45 «Вечірній квартал»
23.45 Х/ф «Закони 

привабливості»
03.10 «Секретні 

матеріали»

06.20, 14.20 «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, 02.15 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Рецепт її 

молодості»
00.50 Х/ф «Жінка для 

всіх»
03.05 Х/ф «Без року 

тиждень»
04.15 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
11.55, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.20 Х/ф 

«Відшкодування 
збитків»

15.30, 16.10 Т/с «Майор 
і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.35 Х/ф «Саботаж»
01.40 Т/с «Лас-Вегас-4»
03.00 Стоп-10
04.50 Х/ф «Тільки для 

твоїх очей»

ICTV

06.20 Казка з татом 06.40 
Це наше-це твоє 06.50 
М/с «Дора-мандрівниця» 
07.40 М/с «Лис Микита» 
07.50 М/с «Елвін і 
бурундуки» 09.35 Х/ф 
«Рам і Ліла» 12.25, 18.55 
Найгірший водій країни 
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 
Панянка-селянка 20.00 
Х/ф «Діти шпигунів 2: 
Острів утрачених мрій» 
21.50 Х/ф «Агент під 
прикриттям» 23.25 Х/ф 
«Як утратити друзів і 
примусити всіх тебе 
ненавидіти» 01.25 Х/ф 
«День переможених» 
03.00 Країна У 

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/ф «...Знати, щоб 

жити»
10.25, 06.25 «Волинська 

веселка»
11.15 «Книголюб»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Євровибір»
13.30 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.55 Мультсеріал
14.55, 17.20 «Кошик 

творчих ідей»
15.15 «Дитячий світ»
15.30 «Ми - українські»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.40 Т/ц «Разом» 
18.05 «Мова наша 

калинова»
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/ф «Спогади 

сивого клена»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
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 «Піщані історії»
01.30 Вистава «Великий 

льох»
03.00 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

04.30 «Мова наша 
калинова»

04.55 «Музичний проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.35, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.35, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.40 Всім малятам-
трулялятам

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Поклик 
предків»

09.45 Чоловічі розваги
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00, 20.00, 02.00 

МузейОк
14.20 Топ Нет
14.30 Слідство Інфо

АВЕРС 16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00, 06.00 Мозаїка 

батьківства
18.55 Погода
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.25 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.10 Т/с «Айвенго»
23.00 Т/с «Стан справ»
00.35 Життя в цифрі
00.50 Я тут живу
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Запорожець за 
Дунаєм»

05.30 Музична скринька
06.30 Суперкнига

Фільм «Дивергент» Фільм «Еон Флакс»

Фільм «Рецепт її молодості»

Фільм «Агент під прикриттям»

18:00 17:00

23:00

21:50

kinoprofi .org

fi lm
z.ru

inter.ua

planetakino.ua

В УКРАЇНІ – МОВНІ КВОТИ 
ДЛЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Запровадити мовні квоти на 
телебаченні закликає Президент 

Петро Порошенко. Про це він заявив 
під час виступу на церемонії вручення 
Шевченківської премії.

У Верховній Раді говорять про те, що від-
повідний законопроект можуть розглянути 
на засіданні профільного комітету вже не-
забаром. Однак у деяких редакціях вислов-
люють обережну стурбованість, чи не від-
штовхнуть нововведення російськомовних 
глядачів.

Присутність української мови в телеефі-
рі є неприпустимо низькою, вважає Прези-
дент Петро Порошенко. Водночас, на його 

думку, запровадження квот 
на радіо покращило си-

туацію щодо україно-
мовного контенту.

У згаданому за-
конопроекті йдеть-
ся про обов’язкові 
75% україномов-
ного контенту в 
ефірі.

ініціатива 

думку, 
на 

т
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До того моменту я став національною знаменитістю. Майже як кенгуру в Австралії. 
Фільм «Форест Гамп»
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НЕДІЛЯ 26 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 Воїни миру. Рустам 

Хамраєв
09.35 Х/ф «Хоча зі мною 

ніхто не йде»
11.35 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.35 Х/ф «Кохання. Це 

слово із семи букв»
14.15 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.05 Твій дім-2
16.30 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
21.50 Що там з 

Євробаченням?
22.20 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф 

«Сімдесятники. Микола 
Вінграновський. 
Український Орфей»

02.40 Віра. Надія. Любов
03.30 Х/ф «Суперник»

05.10 Х/ф «Завтра не 
помре ніколи»

07.10 Т/с «Відділ 44»
09.55 Ньюзмейкер: 

Анатолій Матіос
10.50, 13.00 Х/ф «Ясон та 

аргонавти»
12.45 Факти
14.25 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри»
16.45 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Джек Ричер»
23.05 Х/ф «Джек Райан. 

Теорія хаосу»
01.00 Х/ф «Операція 

«Відплата»
02.25 Т/с «Прокурори»

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.40 М/с «Лис Микита»
07.50 М/ф «Ходить гарбуз 

по городу»
09.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
10.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

12.00 М/ф «Тітоф»
13.40 Х/ф «Чого чекати, 

коли чекаєш на дитину»
15.40, 04.25 Віталька
17.45 Казки У Кіно
19.50 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Як утратити 

друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Урок для... 

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

Фініка»
12.35 «Козацька слава» 
13.05 «Музеї Волині» 

(«Старий Луцьк»)
13.50 Т/ф «...Знати, щоб 

жити»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 Т/ц «Роки і долі»
15.15 Т/ц «Видатні 

волиняни»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Волинська 

веселка»
17.00 Художній фільм 

на «Новій Волині»: 
«Загублене місто»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.55 «Мова наша калинова»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Прем’єра т/ф 

«Історія без купюр» 
(«Троянди для Лучільо»)

21.40 «Піщані історії»
22.00, 04.00 «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 

на «Новій Волині»: 
«Загублене місто»

02.30 Т/ц «Живописна 
Сіверія»

03.00 «Галерея портретів: 
Пантелеймон Куліш»

03.55 «Піщані історії»

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

Майдані»
11.10 «Україна має 

талант! Діти-2»
14.20 Х/ф «За двома 

зайцями»
16.00, 23.15 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.15, 00.25 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

21.00 «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»
09.45 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.10 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
13.00 «Навколо М»
14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 Х/ф «Наречена з 

того світу»
23.50 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.30 Х/ф «Героїня свого 
роману»

11.20 Т/с «Анжеліка»

16.45, 20.00 Т/с «Сонячне 

затемнення»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.20 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.00 Реальна містика

01.50 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 23.50 Прихована 

реальність

09.00, 19.30 У пошуках 

істини

10.40 Охоронці Гітлера

12.30, 21.10 Диво-

винаходи

14.20 Загадки планети

16.20 Морські парки

18.20 Наші

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-
забава»

09.40 М/ф «Маша і 
ведмідь»

09.50 «ТСН»
10.50, 12.00 «Світ 

навиворіт - 3: Танзанія»
13.25, 14.30 «Світ 

навиворіт - 4: В’єтнам»
15.35 Т/с «Життя після 

життя»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.30 «Viva! найкрасивіші 

2017»
01.25 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»
02.55 «Таємний код Віри»

05.50 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Рецепт її 

молодості»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Кохати не 

можна забути»
13.50, 21.30 Т/с «Одну 

тебе кохаю»
20.00 «Подробиці тижня»
23.40 Х/ф «Вокзал для 

двох»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00, 06.15 Kids Time
05.02 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.20 Х/ф «Сутінки»
08.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новолуння»
11.15 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
13.40 Х/ф «Дивергент»
16.35 Х/ф «Інсургент»
18.45 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
21.00 Х/ф «Макс Стіл»
22.50 Х/ф «Трикутник»
00.50 Х/ф «Філософи: 

Урок виживання»

07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Сьогодні-завтра
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.15, 09.15, 12.00, 

14.50, 18.35, 19.55, 
20.35, 21.55 Телебіржа. 
Ринок праці

08.20 Детонація
08.45 Всім малятам
09.20 ЧП+
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Телевистава «Пан 

Коцький»
12.30 Життя в цифрі
12.45 Сад. Город. Квітник
14.00 У фокусі подій
14.30 Рандеву

АВЕРС 16.00 Огляд світових подій
16.30 Хіт-парад
17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.25 Я тут живу
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Т/с «Стан справ»
20.00 Діагноз: здоров’я
20.25 Добрий господар
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
21.30 Феєрія мандрів
22.00 Т/с «Айвенго»
23.00 Док. фільм «Наш 

чудовий Всесвіт»
00.05 Твій дім
00.25 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Андрієш»

ФУТБОЛ 1

ПН 20 березня ВТ 21 березня СР 22 березня ЧТ 23 березня ПТ 24 березня СБ 25 березня НД 26 березня
06.00, 08.00, 16.55 Топ-матч 
06.10 Атлетіко - Севілья 08.10 
Шахтар - Олімпік. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Барселона - 
Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Ворскла - Зірка. 
Чемпіонат України 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру. 
Прем’єра 17.05 Мідлсбро - 
МЮ 18.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
Інтер - Ліверпуль. 1/8 фіналу 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.40 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
22.50 Атлетік- Реал. Чемпіонат 
Іспанії 00.40 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 01.35 Сталь - 
Олександрія 03.25 Журнал 
Ліги Чемпіонів 03.55 Вест 
Бромвіч - Арсенал

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Барселона 
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
09.05, 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Олімпік. Чемпіонат 
України 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Атлетік- Реал. 
Чемпіонат Іспанії 17.25 Ман 
Сіті - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 19.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів 19.45 Атлетіко - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
21.35 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 22.50 Ворскла - Зірка. 
Чемпіонат України 01.35 
Тоттенгем - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 03.25, 05.30 
Топ-матч 03.40 Алавес - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 20.35, 03.30, 
05.30 Топ-матч 06.10 Мідлсбро 
- МЮ 08.10 Атлетік- Реал. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
11.15 Сталь - Олександрія. 
Чемпіонат України 13.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
13.55 Тоттенгем - Саутгемптон 
16.00 «LaLiga Docs» 3 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.55 Барселона - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 18.45 Вест 
Бромвіч - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 20.40 Шахтар - Олімпік. 
Чемпіонат України 22.50 
«Сіткорізи» 23.20 Спортінг 
- Гранада. Чемпіонат Іспанії 
01.10 Журнал Ліги Чемпіонів 
01.40 Ворскла - Зірка 
03.40 Ман Сіті - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Бетіс - Осасуна. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Тоттенгем - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Ворскла - 
Зірка. Чемпіонат України 12.05 
Атлетіко - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Ман Сіті - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.30 Сталь - Олександрія. 
Чемпіонат України 18.20 
Атлетік- Реал. Чемпіонат Іспанії 
20.10, 01.35 «Сіткорізи» 20.40 
Мідлсбро - МЮ. Чемпіонат 
Англії 22.50 «LaLiga Docs» 3 
епізод. Чемпіонат Іспанії 23.45 
Шахтар - Олімпік. Чемпіонат 
України 02.05 Вест Бромвіч 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
03.55 Барселона - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Вірменія - Чорногорія. Відбір 
до ЧС-2018 08.10 Португалія 
- Латвія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Франція 
- Швеція. Відбір до ЧС-2018 
12.05 Туреччина - Косово. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 
Іспанія - Македонія. Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Україна - 
Фінляндія. Відбір до ЧС-2018 
17.50 «LaLiga Docs» 3 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 18.45 
Хорватія - Ісландія. Відбір до 
ЧС-2018 20.30, 23.40 «Головна 
команда» 21.35 LIVE. Хорватія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.15 Туреччина - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 04.05 Іспанія 
- Ізраїль. Відбір до ЧС-2018

06.00 Топ-матч 06.05 Італія 
- Албанія. Відбір до ЧС-2018 
07.55 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.25, 20.55 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 Косово - 
Ісландія. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Туреччина - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 
Ірландія - Вельс. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 16.05 Хорватія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
17.55 «Головна команда» 
18.55 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
21.35 LIVE. Бельгія - Греція. 
Відбір до ЧС-2018 23.40 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 01.15 Швеція 
- Білорусь. Відбір до ЧС-2018 
04.05 Португалія - Угорщина. 
Відбір до ЧС-2018 

06.00 Топ-матч 06.05 Іспанія 
- Ізраїль. Відбір до ЧС-2018 
07.55 Світ Прем’єр-Ліги 08.25, 
12.40 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.55, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 10.50 Болгарія - 
Нідерланди. Відбір до ЧС-2018 
13.55 LIVE. Олімпік - Карпати. 
Чемпіонат України 16.15 
Швеція - Білорусь. Відбір до 
ЧС-2018 18.00, 23.40 «Шлях 
на Мундіаль» 18.50 LIVE. 
Англія - Литва. Відбір до ЧС-
2018 20.55 «Великий футбол» 
21.45 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
00.30 Румунія - Данія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 02.20 
Азербайджан - Німеччина. 
Відбір до ЧС-2018 04.05 
Чорногорія - Польща

Фільм «Джек Райан. Теорія хаосу»

23:05

ua-cinem
a.com

Фільм «Макс Стіл»

21:00

kanobu.ru
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і навіть пам’ять... Платон
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У Милецький будинок-
інтернат для 
престарілих Марія 

Дворачук потрапила з 
Білорусі. Відкрита душа, 
вона не раз розповідала, як 
у роки Другої світової війни 
допомагала партизанам: 
насунувши на самісінькі 
очі хустку, зігнувшись у 
три погибелі, діставши 
через знайомих йод, 
бинти, зеленку, ховала 
їх на собі і, спираючись 
на кий, шкутильгала 
лісовою стежкою в 
домовлене місце. Хто 
допитуватиметься в 
старої, куди вона мандрує? 
З медикаментами 
несла партизанам 
ще й інформацію про 
розташування фашистів у 
навколишніх селах...

А в іншій інтернатівській кімнаті 
доживала віку відлюдькувата Ната-
лія Грунвальд-Грязенко. На відміну 
від Марії, відпочивала на лавчині 
під розлогою кроною квітучої яблу-
ні на самоті. Її дивну поведінку пояс-
нювали житейськими обставинами. 
Адже нібито саме ця жінка в роки 
війни виказала київське підпілля. 
Спробувала замести за собою слі-
ди у Польщі, але її там і затримали. 
Суд був суворим – 25 років позбав-
лення волі. Після відбуття термі-
ну ув’язнення Грунвальд-Грязенко 
при ї хала в будинок-інтернат. Тяжко 
хворіла. Мабуть, за гріхи, за те лихо, 
якого завдала багатьом людям. Хоч 
якось вона обмовилася медсестрі, 
що колись про її зліт та падіння на-
пишуть книгу. І така справді є – «Над 
прірвою».

Зінаїда Костанді, яка поборола 
страх і голод у блокадному Ленін-
граді, була згустком енергії, неви-
черпного ентузіазму та неспокій-
ної вдачі, хоч і зі своїм скелетом у 
шафі. Але мимоволі всі культурно-
просвітницькі заходи, що відбува-
лися в інтернаті для знедолених та 
самотніх, Зінаїда Михайлівна радо 
брала на свої плечі...

колесо історії

П’ЯТА ЦЕРКВА У КОРИТНИЦІ 
  Іванна ПАЗЮК
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Локачинський район

У селі Коритниця 
Локачинського району 

розташована Свято-
Троїцька церква. Це 
вже п’яте приміщення 
православного храму в 
селі. 

МЕРТВІ СРАМУ 
НЕ ІМУТЬ. А ЖИВІ?

  Наталія ЛЕГКА 
Фото автора
Старовижівський район

БУДИНОК ІЗ 
СУМНИМИ ОЧИМА

Будинок над тихоплинною річ-
кою Турією прихистив колись силь-
них і мужніх, а нині хворих та не-
мічних чоловіків. Серед них жив 
тут колись учитель із грайливим 
прізвищем Недопад. Останні роки 
свого непростого віку віддав виро-
щуванню саджанців дерев та догля-
ду за Божими комашками – бджо-
лами. Здавалося, що в свою палату 
він навідувався лише для того, аби 
переночувати. Пасіка заліковувала 
його рани, обдаровувала запашним 
медом і продовжувала життя. Чи 
були в Недопада рідні – хтозна, бо 
коріння його минулого залишилося 
на сході України.

Українці та росіяни, білоруси 

та поляки, чехи та євреї, цигани – 
люди яких тільки національностей 
не заселяли будинок-інтернат! Були 
серед них учителі й медики, кол-
госпники й будівельники... Ті, хто 
мав заслуги перед Батьківщиною 
і хто був репресований. А ще – са-
мотні, в кого далеко звідсіль жила в 
достатку і спокої, без докорів сум-
ління чисельна рідня.

Багатьох привезли в будинок-
інтернат у 1980 році. Москва готу-
валася до Олімпіади. Розчищали від 
жебраків вулиці та вокзали міст, які 
могли відвідати закордонні гості. 
Країна не мала права осоромитися.

Втім у будинок із сумними очи-
ма, який проіснував до 2000 року, 
потрапляли часом і такі мешканці, 
які не давали спокою іншим. Дер-

сорому, ця процедура почастішала 
лише тоді, коли держава віднайшла 
можливість виплачувати допомогу 
на поховання.

Щороку в будинку-інтернаті по-
мирало по 40-50 мешканців. Особ-
ливо помітно це було восени або 
ранньої весни, коли, як кажуть у на-
роді, замерзав і розмерзався корінь 
дерева. Більшість підопічних мали 
поважний вік, хронічні захворюван-
ня. Їм бракувало прогулянок на сві-
жому повітрі, вітамінів, а найголов-
ніше – родинного тепла та ласки.

Так, нужда й самотність при-
скорювали смерть. Адже тоді втра-
чається сенс життя, його радість 
і повнота. Це мали б знати ті, хто 
виштовхував батьків на вулицю, 
зрікався клопотів із догляду за хво-
рими, не думаючи про безчестя. А 
жив у своє задоволення, переклав-
ши синівський обов’язок на плечі 
держави. 

У ЦУПКИХ ОБІЙМАХ 
БЕЗКІНЕЧНОЇ ПОРОСЛІ

Нещодавно уже вкотре потра-
пила на милецьке кладовище. Є 
тут кілька могил, які хочеться хоч 
інколи відвідати. На тій його части-
ні, де поховані колишні мешканці 
будинку-інтернату, незважаючи на 
зимову пору, здається, трава ще 
більше підросла. Це праворуч, а 
ліворуч, як і рік, п’ять, десять тому – 
непрохідні хащі в цупких обіймах 
безкінечної порослі. Хоч би хто 
взяв сокиру до рук! 

Єдині, хто намагається навес-
ти на кладовищі лад, – це монахи 
Милецького Свято-Миколаївського 
чоловічого монастиря. Поблизу 
Онуфріївської церкви вони виріза-
ли значну частину вікових дерев та 
прибрали усе гілля, хоч церковних 
поховань тут одне-два: поблизу 
Онуфріївської церкви впадає у вічі 
хрест із написом про те, що тут по-
коїться прах учителя Милецького 
духовного училища Іларіона Павло-
вича Гвоздікова та двох його дітей 
Катерини й Олександра (1862-1884 
роки), а ще – ігумена Інокентія (Гри-
шина). Робота важка й потребує не-
абияких зусиль, але помочі від міс-
цевих жителів поки що годі чекати, 
бо могилки їхніх родичів впорядко-
вані, а до чужих нікому немає діла. 
Усе – ніби так і треба, звично. А воно, 
кладовище, розташоване на межі 
двох сільських рад – Солов’ївської 
та Соколищенської – таке занужда-
не, як оті старі, викинуті на смітник 
люди, чиї долі скінчилися на березі 
Турії. У Мильцях їх поховано близь-
ко півтори тисячі. І згадалися чужі 
могили в чужому краї. Могили тих, 
хто залишився в Польщі та Німеччи-
ні у роки Другої світової війни, до-
глянуті й прибрані. Подумалося: які 
ж ми, коли немає діла на своїй землі 
до своїх поховань? І це попри те, 
що Закону України «Про поховання 
та похоронну справу» ніхто не від-
міняв, а в ньому чітко визначено, 
що догляд, утримання та охорону 
таких могил мають забезпечувати 
виконавчі органи сільських рад за 
рахунок коштів місцевого бюджету.

Стоїть він на старому церковно-
му цвинтарі на місці зруйнованої в 
радянські роки такої ж за формою і 
розміром церкви. 

Перший храм кінця XVIII століття 
був спільним із тодішніми жителя-
ми села Привітне (Свинюхи). Стояв 
він на межі двох населених пунктів. 
То була невелика дерев’яна церква 
з тесаних сокирою брусів, збудо-
вана, за переказами, без жодного 
цвяха. Вкрита вона була соломою, 
а купол – дерев’яним ґонтом. Дзві-
ниця з чотирьох стовпів і з дахом 

над ними, вкрита соломою, стояла 
окремо від церкви. 

Проаналізувавши документаль-
ні відомості про цей храм, датовані 
1870-1907 роками, історики дійшли 
висновку, що він кілька разів руй-
нувався і відновлювався. У міжво-
єнний час було збудовано четверту 
за рахунком церкву в Коритниці. Її 
зруйнували у сімдесятих.

Коли це стало можливо, кори-
тенці знову почали збирати кошти 
на лісоматеріал, щоб збудувати нову 
церкву – вже п’яту, яка стоїть досі.

жава не відмовляла в пристановищі 
колишнім засудженим, хто майже 
все життя провів у в’язницях. Серед 
них були не лише злодії, а й убивці 
та ґвалтівники. Держава не відмов-
ляла... Тоді, коли рідні вказували їм 
на поріг. А в багатьох навіть не було 
цього порога.

І БЛЯШАНА 
ЗІРОЧКА НА ТУМБІ

Коли в Мильцях з’явився бу-
динок-інтернат для престарілих, 
місцевий цвинтар розділився нав-
піл. При в’їзді на нього виділили 
місце для казенних поховань. Час-
тина землі, ближча до Онуфріїв-
ського храму, залишилася для сіль-
ських покійників. То був 1948 рік. 
І сьогодні ніхто з очевидців уже 
не може пригадати, кого першого 
споряджали з інтернату в останню 
путь. Оббита марлею домовина, у 
ній – кілька одежин про запас, а в 
кого не було що покласти – казен-
не вбрання, бо мала ж у чомусь хо-
дити людина на тому світі. Обряду 
дотримувалися, хоч багато хто й 
не вірив у потойбічне життя. Хоро-
нили здебільшого без священика, 
хіба хто з рідних приїздив і запро-
шував батюшку. На невеличкому 
горбочкові з’являлася ребриста 
тумба з п’ятикутною зіркою, вирі-
заною з бляшанки. Рідко хто з ро-
дичів покійних забирав ближніх, 
щоб поховати вдома. До нашого 

Іванна П
азю

к

Сучасний вигляд церкви

Такий вигляд мають доглянуті могили похованих сільчан
Річка Турія, на березі якої 
розташоване кладовище

Інтернатівські поховання Онуфріївська церква на цвинтарі
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Спочатку добро – лише іскорка, яка пізніше розгорається в полум’я. Зло, навпаки, спочатку палає, 
а потім стає слабкою іскрою. Мати Тереза
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поради психологасвоє кіно

ЩО РОБИТИ, КОЛИ 
ДИТИНА Б’Є ТВАРИН

  Оксана ГОЛОВІЙ

мереживо долі КОТЯЧА РАПСОДІЯ
Про те, що вже таки 

весна, тріскотять 
усі, хто тільки 

може: перехожі на 
вулиці, сороки на березі, 
диктори на телебаченні, 
смішні персонажі з 
рекламних роликів... Та 
найбільше цим, напевно, 
переймаються бездомні 
котяри (домашні ж бо 
більш чемні й без дозволу 
господарів посеред ночі 
не волають про любов). 
Ці волохаті казанови 
верещать увечері так, що 
заснути годі. 

От і сьогодні якийсь рудий за-
коханий у підвалі заводив свою 
любовну пісню. А Маші було геть не 
до того – на душі (пробачте за тав-
тологію) кішки шкребли й хотілося 
забитися у найдальший куточок 
мансарди, щоб ніхто не знайшов. 
Однак і там дівчина не змогла уса-
мітнитися – пара голубів мило тур-
котіла про щось дуже особисте... 

«Та що ж то діється з цим сві-
том? Усі ніби показилися! Навіть 
баба Люба із сусіднього будинку 
щовечора бігає на побачення до 
якогось інтелігентного дідуся в ка-
пелюшку», – думала Маша, втира-
ючи непрошені сльози. Авжеж, усі 
закохані й щасливі, а вона змушена 
тихцем ковтати сльози й спостеріга-
ти, як колишня подруга Сашка знов 
кудись мандрує з Микитою. 

...Цей хлопець з’явився у їхньо-
му мікрорайоні недавно – переїхав 
з батьками з іншого кінця міста. Ну 
й, звичайно ж, вся увага дівчачої по-
ловини компанії одразу перемкну-
лася на цього новенького. Якось не-
помітно усі забули його повне ім’я й 

Знаєш, як я тішилася, коли Кіт пого-
дився зі мною зустрічатися... Хоча 
мені на нього начхати. Я хотіла на-
солити тобі. 

Маша широко розплющеними 
очима дивилася на подругу, відтак 
розвернулася й побігла геть. Через 
трохи – дзвінок у двері. Саша. 

– Маш, прости. Я зрозуміла, що 
жоден чоловік не вартий того, щоб 
через нього сваритися з найкра-
щою подругою...

Однак Маша повторила колиш-
ній приятельці те, що колись почула 
від неї: 

– Де йдеться про хлопця, друж-
бі вже нема місця... 

За кілька хвилин у квартирі 
знову пролунав дзвінок. Маша, 
перепов нена рішучістю сказати 
Сашці все, що вона про неї думає, 
вискочила з квартири. Але, уже 
роззявивши рота, щоб кинути в об-
личчя колишній подрузі образливі 
слова, так і застигла на місці. На по-
розі сиділо пухнасте кошеня й мир-
но вмивалося лапкою. Відтак гляну-
ло їй у вічі й почало тертися в ноги. 

– Кажуть, кіт умивається до гос-
тей. Пустиш? – упіймала на собі по-
гляд зелених Котових очей... 

*** 
Кіт-молодший (Маша й чути не 

хотіла, щоб назвати кошеня якось 
інакше) сидить на підвіконні й бла-
гально заглядає у вічі, мовляв, пус-
тіть на вулицю, бо як заспіваю – усю 
романтику вам зіпсую. Доводиться 
відчиняти двері – й котяра радісно 
чимчикує до пухнастої пасії. 

– Ну, Маш, не сердься. Йому ж 
уже рік – дорослий, хоче кохання. 
Не думаєш, що він нам заздрить? 
Самі тішимося, а його у квартирі 
тримаємо... – Кіт підступно заглядає 
їй у вічі – так, як щойно той новоспе-
чений волохатий донжуан. 

А що – весна ж надворі! Котам 
про це достеменно відомо. А над-
то – закоханим Котам...

Чому діти б’ють братів 
наших менших та хто у 

цьому винен, розповідає 
психоконсультант 
Мирослава Мушкевич. 

ТВАРИНИ ВЧАТЬ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Будь-яка тварина, пташка, риб-
ка відіграє у житті дитини дуже важ-
ливу роль. Особливо, якщо вона 
живе в місті й мало часу проводить 
на природі. Тут велике значення 
має педагогічний аспект. Дитина 
дивиться за твариною, розуміє, що 
їй треба дати пити та їсти. Домаш-
ній  улюбленець виховує у малюка 
відповідальність. Зафіксовано, що 
люди, які мали в дитинстві тварин, 
стають більш відповідальними, ніж 
ті, які їх не мали. 

Малюк, у якого є домашній 
улюбленець, має більше шансів 
познайомитися з іншими дітьми. 
Виходячи на вулицю із тваринкою, 
дитина знайде прихильників, які 
захочуть підійти до неї і познайо-
митися. Діти, які мають домашніх 
тварин, швидше адаптуються в со-
ціумі, краще переносять труднощі, 
образи. Тварини дуже добре зні-
мають стрес і замінюють малюкові 
найкращого друга. 

Домашній улюбленець – хоро-
ший захисник для дитини. Із ним 
малеча почувається впевненіше, 
не боїться залишатися вдома сама. 
Малюки розмовляють з тваринами, 
розповідають їм те, чого не можуть 
сказати дорослим. 

стали називати Котом (Микита – не-
цікаво, а Кіт – так романтично...). 

Дівчата одна поперед одною 
намагалися сподобатися Котові – 
радше заради задоволення власних 
амбіцій, мовляв, от яка я – жоден 
хлопець переді мною не встоїть! І 
тільки Маша не наважувалася ко-
кетувати з ним, бо... закохалася 
по-справжньому й не знала, що ж 
його робити із тим почуттям. З од-
ного боку, боялася зіпсувати репу-
тацію, бо хлопці вважали її своєю-
своїсінькою, а відтак не здатною на 
усілякі там телячі ніжності. З іншого – 
боляче було спостерігати, як дівчата 
вішаються йому на шию. А надто 
Сашка, найближча подруга. Від цьо-
го Маші було боляче чи не найбіль-
ше – лишень подрузі довірила свою 
таємницю, а Сашка так підло зради-
ла... Спасибі ще, що не розпатякала 
всім про Машині почуття. 

Хоча... Зателефонувала нещо-
давно. 

– Поговорити треба, – кинула 
коротко. 

Зустріч призначила за гаража-
ми – для конспірації. 

– Послухай, Машко. Про те, що 
ти закохана, не дізнається ніхто. 

Але за умови, що не чіплятимешся 
до Кота. Він – мій! Ясно? 

– Саш, невже ти зрадиш нашу 
дружбу заради хлопця, якого ледве 
знаєш? – Маша не йняла віри, що 
таки справді втрачає подругу. 

– Там, де йдеться про хлопця, 
дружбі вже нема місця, – Саша під-
моргнула на прощання ошелеше-
ній колишній подрузі й зникла за 
гаражами. 

Маша не могла заспокоїтися. Ну 
як так? Завжди верховодила, завжди 
хлопці були біля її ніг, тільки вона на 
них не зважала. А тепер той, біля чиїх 
ніг її серце, не зважає на неї. Добре, 
що ніхто не знає про її фіаско. Над-
то – Кіт. Ще раз подумки подякувала 
собі, що нічим не виказала йому, що 
закохана. Хай думає, що їй байдуже. 
А Сашка не видасть. Не зацікавлена. 
Трохи заспокоївшись, Маша поман-
друвала додому – інститут ніхто не 
відміняв, а завтра – три семінари... 

Вона з головою пірнула в на-
вчання. Викладачі й мама не могли 
натішитися – така старанна, така 
наполеглива! Якби ж то вони зна-
ли, задля чого Маша так стараєть-
ся... Вона до ночі сиділа в читалці, 
студіюючи трактати мислителів, 

«ТАТО Б’Є КОТА. 
ЧОМУ Я НЕ МОЖУ 
ЦЬОГО РОБИТИ?» 

Деякі діти б’ють тварин і шоку-
ють батьків своїм ставленням до 
домашніх улюбленців. Це не стосу-
ється малят до трьох років. Бо вони 
цього ще не усвідомлюють і дума-
ють, що це іграшка. Якщо батьки 
помічають у дітей п’ятирічного віку 
агресивне ставлення до тварини, 
вони мають обов’язково звернути-

про існування яких донедавна й не 
здогадувалася, а потім, удома, знов 
бралася за книжки. Вірила, що на-
вчання зможе її вилікувати від не-
потрібного дурнуватого почуття, 
яке приносило самі страждання. 

І їй навіть вдавалося (принайм-
ні вона так гадала) не думати про 
Кота. Доки не зателефонувала Саш-
ка з благаннями про зустріч. Пря-
муючи до гаражів, Маша міркувала 
над тим, що ж потрібно щасливій 
закоханій колишній подрузі? 

– Маш, ну скажи, чим ти ліп-
ша від мене? – Сашка захлиналася 
слізьми, а Маша не могла втямити, 
що відбувається. 

Трохи заспокоївшись, колишня 
подруга повідала, що Кіт її... кинув 
заради Маші. 

– Ти що? Він вітається зі мною 
через раз! Як Кіт міг кинути тебе за-
ради мене? 

– Це я, дурепа, розповіла йому 
про те, що він тобі небайдужий. На-
віщо? Та не знаю. І з того часу він 
до мене збайдужів, шукав причин, 
аби не бачитися, а сьогодні сказав, 
що між нами усе... – Сашка знов за-
йшлася. 

– Може, він пожартував? – спро-
бувала втішити подругу Маша, хоч 
у самої радісно затьохкало серце. 
І раптом зовсім несподівано вона 
спитала у Саші: – А ти його справді 
так кохаєш? 

– Здуріла, чи що? Я хоч слово 
тобі про любов казала? 

Маша геть спантеличено диви-
лася на подругу: 

– Чого ж ти тоді ревеш?
Саша витерла рукавом залишки 

сліз упереміш із синьою тушшю: 
– Невже не розумієш?! Я про-

грала! Я вкотре програла тобі! Ти ж 
у нас завжди перша, а я – за тобою. 

Депутат Володимир-
Волинської міськради 
від «Українського 
об’єднання патріотів – 
УКРОП», голова комісії з 
питань освіти і культури 
Світлана Федонюк  
здобула перемогу  у 
всеукраїнському конкурсі 
кіносценаріїв. Серед 
членів журі були відомі 
режисери Михайло 
Іллєнко та Олесь Санін.

– Це було захопливе й амбіт-
не завдання – розказати оптиміс-
тичну історію усього за три хви-
лини. На конкурс кіносценаріїв 
«Своє кіно» надійшла 501 робота 
з 76 міст. Організатори націлювали 
учасників моделювати позитивне 
майбутнє нашої країни через кіно-
сценарії. Ключовий ресурс Укра-
їни – це людський капітал. Якщо 
переважають мислячі люди, тоді 
є сильна держава. Кіно – це магія, 
за стислий час воно здійснює такі 
перетворення у свідомості людей, 
які не до снаги ні іншим видам 
мистецтв, ні пропаганді, – розпові-
ла сценаристка. 

За сценарій «Несвятий Ми-
колай» Світлана Федонюк отри-
має п’ять тисяч гривень премії. 
Ще один її сценарій, «Сторицею», 
дістав персональну відзнаку від 
одного з членів журі, юриста-
міжнародника Олега Макарова.

– Спасибі тим, хто підтримував 
мене конструктивною критикою 
і добрим словом. Це мій викла-
дач та наставник Юрій Ріпенко, 

ся до спеціаліста. 
Одна із причин агресії – стосун-

ки між батьками й дитиною. Якщо 
мама й тато ображають малюка, то 
він зганятиме злість на тварині. Цю 
негативну енергію дитина спрямо-
вує на слабшого за себе, того, хто не 
дасть здачі. Такі діти дістають рибку 
з акваріума і викидають її у смітник, 
копають собаку, відривають ніжку в 
коника-стрибунця. Якщо малюк під-
стриг собаку чи кота, то це не озна-
чає, що він знущався з улюбленця. 
Йому цікаво, він хоче прикрасити 
тваринку. А от якщо нащадок по-
знущався з кота, то це означає, що 
у сім’ї не все добре. 

Якщо малечу не приймають 
у дитячому колективі, то знуща-
ючись із тварини, вона заробляє 
собі бали, щоб залякати інших ді-
тей або показати свою відмінність 
від них. Ненависть не зародиться 
сама собою. Вона є наслідком по-
ведінки в сім’ї. Батьки можуть коп-
нути кота. Дитина у своїй пам’яті це 
зафіксує і наступного разу зробить 
те ж саме. 

Людина, яка ображала слаб-
ших, менших, у дорослому житті 
буде надто сувора до інших. Вона 
навіть може бути загрозою для 
оточення. 

За жорстоке поводження з тва-
ринами дитину варто покарати. 
Але це не означає, що треба побити 
малюка так само, як він зробив це з 
собакою чи котом. Треба пояснити 
йому, що це погано, що так робити 
не можна. Залишити малюка на са-
моті, щоб він зрозумів, подумав, що 
вчинив дуже зле. Можна розповісти 
казку про насилля або, використо-
вуючи іграшки, розіграти ролі тва-
ринок, де показати, як вони одне 
одного люблять, допомагають, або 
як рятують людей. 

netaptek.ru

ВОЛИНЯНКА ПЕРЕМОГЛА 
В КОНКУРСІ КІНОСЦЕНАРІЇВ

мій найсуворіший і водночас най-
справедливіший екзаменатор, ви-
датний український кінооператор 
Юрій Гармаш. А також мої друзі:  
кіноаматор Володя Назарук та сце-
нарист Вітя Булига, – каже Світлана 
Федонюк, яка нині здобуває науко-
вий ступінь магістра у Київському 
національному університеті театру, 
кіно і телебачення ім. І. Карпенка-
Карого за напрямком «Аудіовізу-
альне мистецтво та виробництво», 
тому преміальні гроші витратить 
на оплату навчання. 

Перемогу в конкурсі «Своє 
кіно» вона вважає пройденим тес-
том на профпридатність у новій 
професії – продюсера (за першим 
фахом вона є журналістом).

Конкурс пройшов під девізом 
«Дивись українське. Твори своє 
майбутнє». Сценарії-переможці пла-
нують екранізувати та демонструва-
ти в кінотеатрах-партнерах перед 
початком основних сеансів.

feutiger.over-blog.com

з особистого архіву

Світлана Федонюк

Тварини виховують 
почуття відповідальності
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здоров’я

ЯК ЗНЕНАВИДІТИ ПОНЧИКИ

Така кількість пончиків 
вражає. Та якщо 

розділити на всіх громадян 
Польщі, то виходить по 
2,5 штуки на людину. 
Свято ніби релігійне: у 
католицькому календарі – 
це останній четвер перед 
початком Великого 
пасхального посту. 
Цього дня, за традицією, 
дозволено переїдати. 
Однак, як і українська 
Масляна (Колодій, Сирна 
неділя), звичай походить 
із язичництва, тому має 
забобон. А саме – якщо не 
скуштувати хоча б одного 
пончика, то весь рік не 
щаститиме. 

У Жирний четвер цій темі при-
свячені всі радіо- й телеефіри, всі 
розмови. Солодким запахом про-
сякнуті всі продуктові магазини. 
Справжнісінький День пончика! 
Купити готовий свіжий продукт – 
найпростіше. Асортимент і вартість 
приваблюють тисячі покупців до 
кондитерських вітрин. Я ж захотіла 
пізнати смак та ціну пончиків на ви-
робництві. Й у середу раненько по-
їхала в цех у передмісті Лодзі. 

На смаження пончиків тут по-
требують додаткових рук. Замов-
лення у 35 тисяч пампушок треба 
виконати за добу. Шеф виробни-
цтва Дарек, весь у білому й усміх-
нений, каже, що це реально. О 
шостій ранку пекарі замісили пер-
шу партію тіста, якого вистачить на 
третину потрібної кількості. У цеху 
виблискують величезні металеві 
столи, стелажі, бляхи, решітки, три 
пательні-фритюрниці. Тутешні пра-
цівниці, які пережили вже не один 
День пончика, попереджають но-
вачків, що сьогодні буде важко, та 
найгірше – завтра. Бо доведеться 
реанімувати цю чистоту важкими 
зусиллями. 

О дев’ятій пекарі – самі чолові-
ки – беруться за тісто. Один розминає 
пухкі паляниці на круглій таці, встав-
ляє її у машину, що розділяє заготов-
ку на рівненькі кульки. Решта аку-
ратно перекладають їх на дерев’яні 
дошки, якими заставляють полиці 
стелажа й відправляють у фермен-
таційний тунель. Там за температури 
близько 37 градусів дріжджове тісто 
«рухається», тобто росте.

Об одинадцятій починається 
головна робота – смаження й де-

У ЖИРНИЙ ЧЕТВЕР ПОЛЯКИ З’ЇДАЮТЬ 100 МІЛЬЙОНІВ 
СМАЖЕНИХ ПАМПУШОК ІЗ НАЧИНКОЮ

корування. Шеф і ще двоє пекарів 
стають біля розігрітих фритюрів, 
біля кожного – довгий стіл із по-
мічниками. Пекарі вкидають пухкі 
кавалки тіста до олії з бульбашками, 
вишиковують їх рівними рядочка-
ми – загалом смажиться по 60 штук 
зараз. І швидко перевертають пам-
пушки паличками, як до суші, тільки 
більшими. Пончики один за одним 
притоплюються і вискакують на 
поверхню, як поплавки. За кілька 
хвилин пекарі виймають решітки 
з рум’яними здобами й передають 
на столи. Один помічник бере га-
рячі пончики (працює у гумових 

рукавицях) й спеціальним впор-
скувачем начиняє їх кремом або 
мармулядою. Потім вкидає їх у гли-
боку бляху з помадкою (розрідже-
на сиропом цукрова маса), звідки 
наступний виловлює їх і викладає 
на решітку. Потому пампухи треба 
оздобити кокосовою стружкою, 
кольоровою посипкою чи подріб-
неною апельсиновою шкіркою. По-
сипки зовсім трошки, не для смаку, 
а щоби розрізняти пончики за вміс-
том. З решітки – на металеву дошку 
й на стелаж, аби підсихали. Звідти їх 
забирають до пакувального столу. 
За ним стояли і власниця закладу, і 

її батьки та донька, і знайомі, яких 
вдалося залучити. Стовпи коробок 
підпирали стелю в цеху й коридо-
рах. Використали майже півтори 
тисячі картонних ящичків.  

Мені доручили посипати коко-
сом пончики з ружею (дика троян-
да). На них замовлення було най-
більшим. Приблизно за три години 
роботи з’явилася нудота, бо зацук-
ровані пальці, коли не було часу 
помити, доводилося... облизувати. 
Колега, який начиняв пампушки, 
скаржився на біль у хребті, бо весь 
час стояв непорушно. Інший напар-
ник попік пальці, виймаючи гарячі 

кульки з помадки. Але всіх тіши-
ло те, що наші пончики вдавалися 
найгарнішими. Як зауважували па-
кувальники, вони не були зім’яті, 
продірявлені, натомість – пухкенькі 
й апетитні.

Цех наповнювався запахом пе-
ресмаженої олії, сизим димом, ви-
сокою температурою, патьоками 
глазурі на столах і підлозі. Мали 
тримати темп партія за партією, 
адже терміни обмежені – лише до 
наступного ранку. «Це найгірша ніч 
у році, – зізналася власниця закладу 
пані Аня. – Роботи багато, часу об-
маль, люди без відпочинку більш як 
добу. Ставимо ціну 1,5-2 злотих за 
пончик, а в конкурентів – 40 грош. 
Бо продають не свіжі, а заморожені 
ще кілька місяців тому».   

Бути на місці від самого початку 
й до останнього пончика мусили 
шеф і його заступники. А помічники 
після 12 годин праці передали по-
зиції другій зміні, щоб повернутися 
сюди вранці. На диво, пончики мені 
не снилися, здається, снів узагалі не 
було, тільки темна втома. Уранці цех 
мав такий вигляд, ніби тут пронісся 
глазурово-посипковий торнадо з 
рясним олійним дощем. Протягом 
ночі ще двічі замішували тісто і п’ять 
разів змінювали жир у пательнях 
ємністю 50 літрів кожна. О восьмій 
годині останні пончики виринули з 
фритюрів і стартувало генеральне 
прибирання.

Слизькою від жиру підлогою 
човгали, як на ковзанці, перечіп-
люючись через горби з засохлої 
поливки. Столи й підлогу щедро 
поливали водою, після чого на-
тхненно шкребли шпателями. Під-
ходи до мийки були заставлені 
50-100-літровимими каструлями 
з-під сиропу, варення чи жиру, 
стелажами з металевими бляхами, 
відрами й мисками. Опанувати цей 
хаос зголосилася невисока метка 
Божена. І їй це вдалося годин за 
п’ять. У цеху ж залишилася най-
важча робота – відчистити стелажі 
з поличками-решітками. У хід піш-
ли мочалки, щітки, шмати і, звісно, 
вода. На кілька годин цех перетво-
рився на мийку, де зазвичай мокре 
все, включно з людьми.     

За два дні роботи в пекарні я 
з’їла п’ять пончиків і приблизно 
по півкіло помадки та кокосової 
стружки. Досвід був цікавим і по-
зитивним. Бо якийсь час мене не 
спокушатимуть пончики чи навіть 
солодкі булки, тож вдасться трохи 
зекономити. Я не зненавиділа пон-
чики. Просто дійшла висновку, що 
їх має бути у міру.

У Польщі вірять, що пончики приносять 
щастя. Куштувати цю смакоту потрібно 
напередодні весняного посту.

Проктологія – самостійна 
частина медицини, 
покликана поліпшити 

якість життя та здоров’я 
при захворюваннях, про 
які люди найчастіше 
соромляться говорити. За 
несвоєчасного лікування 
патології прямої кишки 
можуть становити 
небезпеку для життя 
пацієнта.

На проктологічні захворювання 
страждають і чоловіки, і жінки в будь-
якому віці. Небезпека цих недуг – не 
тільки в тому, що вони завдають болю 
та дискомфорту, але й у тому, що ба-
гато хто, соромлячись звертатися до 
проктолога, прирікає себе на емоцій-
ні страждання.

Медичний центр «Оксфорд Ме-
дікал» гарантує позбавлення від цих 
неприємних хвороб та їх наслідків. 

ГОДІ СОРОМИТИСЯ НЕДУГИ. 
ЧАС ЇЇ ЛІКУВАТИ!
Тут працюють проктологи з високим 
рівнем кваліфікації та багатим прак-
тичним досвідом.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ 
ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО ПРОКТОЛОГА

Вирушати з візитом до проктоло-
га варто, не чекаючи яскраво вира-
жених симптомів. Якщо виникає дис-
комфорт у ділянці анального отвору, 
краще відразу звернутися у відді-
лення проктології МЦ «Оксфорд Ме-
дікал». Це дозволить уникнути таких 
неприємних наслідків:

 кровотечі гемороїдальних вузлів;
 защемлення гемороїдальних вузлів;
 розвитку інфекційних вогнищ;
 прогресування запального процесу;
 запізнілої діагностики та лікування 
онкологічних захворювань.

Звертатися по допомогу у відді-
лення проктології рекомендовано і 
з профілактичною метою, особливо 

людям, які входять у групу ризику. 
Наприклад, тим, хто має сидячу робо-
ту – водіям, менеджерам, комерсан-
там. Також профілактика та консуль-
тація проктолога будуть корисними 
особам, чия діяльність пов’язана з під-
вищеним фізичним навантаженням.

Негайне обстеження у прокто-
лога потрібне особам, які виявили у 
себе такі симптоми:

 хворобливі відчуття під час акту 
дефекації;

 випадання гемороїдальних вузлів;
 свербіж анального отвору;
 новоутворення в перианальній 
ділянці;

 часті запори та проноси, 
нетримання калових мас;

 кров’яні або гнійні домішки в 
калових масах.

При цьому слід пам’ятати, що від-
кладання візиту до проктолога за цих 
ознак загрожує розвитком тривалих і 
важковиліковних захворювань.

КВАЛІФІКОВАНА 
ДОПОМОГА ПРОКТОЛОГА

Під час відвідування проктолога 
в медичному центрі «Оксфорд Меді-
кал» усі пацієнти можуть розрахову-
вати на компетентність лікарів, конфі-
денційність та збереження лікарської 
таємниці, сучасні методи діагностики 
та лікування.

Досвідчені проктологи встанов-
лять точний діагноз і призначать ефек-
тивний курс лікування, позбавляючи  
пацієнтів від таких неприємностей, як 
геморой, криптит,  анальний свербіж, 

хронічний запор, поліпи товстої киш-
ки і багатьох інших захворювань.

Для лікування цих патологій у 
МЦ «Оксфорд Медікал» застосовують 
сучасні засоби й методи, включаючи 
ефективне латексне лікування, ін-
фрачервону коагуляцію, лазерну те-
рапію.

Сучасні методи застосовують і 
для діагностики захворювань прямої 
кишки. Усе обладнання медичного 
центру «Оксфорд Медікал» створено 
за інноваційними технологіями, воно 
забезпечене високою результативніс-
тю діагностики та лікування.

Крім того, в «Оксфорд Медікал» 
створено всі умови для повноцінного 
лікування в спокійній комфортній об-
становці за участі висококваліфікова-
ного персоналу. До кожного пацієнта 
тут застосовують індивідуальний під-
хід, забезпечують анонімність і повну 
увагу з боку лікарів.

Не мучте себе сумнівами й по-
спішіть поліпшити якість свого життя, 
звернувшись по допомогу в МЦ «Окс-
форд Медікал». Записатися на при-
йом до проктолога можна за теле-
фоном у Луцьку (0332) 2 000 22.

Ліцензія МОЗ України №47 від 28.01.2016 р.

Первинний прийом 
проктолога –  195 грн, 

колоноскопія – 400 грн, 
фіброгастроскопія – 350 грн, 

біопсія – 250 грн
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ЛУЧНИЦЯ «ЗНИЩИЛА» 
РОСІЯНКУ У ФІНАЛІ 

У Франції в фіналі Чемпіонату Єв-
ропи на одиночних жіночих змаганнях 
зі стрільби з лука перемогла українка 
Вероніка Марченко. Українська спортс-
менка з рахунком 6:0 обіграла росіянку 
Євгенію Тимофєєву.

УКРАЇНСЬКА ТЕНІСИСТКА 
ЗДОБУЛА ПЕРШІСТЬ У 
РЕЙТИНГУ

Кращою тенісисткою у світі за під-
сумками лютого визнали українку Елі-
ну Світоліну, повідомляє прес-служба 
Жіночої тенісної асоціації. Еліна отри-
мала 63% голосів на офіційному сайті 
WTA, серйозно випередивши тенісисток 
Христину Младеновіч (Франція) і Каро-
ліну Плішкову (Чехія). 

ПОНАД ВІСІМ ГОДИН 
ТРИВАВ ХОКЕЙНИЙ МАТЧ

У Норвегії встановлено світовий ре-
корд за тривалістю хокейного матчу. По-
єдинок у плей-оф чемпіонату країни між 
клубами «Сторхамар» і «Спарта» тривав 
8,5 години. Команди виявили переможця 
лише у восьмому овертаймі. За цей час 
загалом вони завдали 189 кидків по во-
ротах. Зазначимо, попереднє досягнення 
було встановлено 24 березня 1936 року 
в матчі НХЛ між «Детройтом» і «Монреа-
лем». Тоді за 176 хвилин і 30 секунд було 
зіграно шість овертаймів, пише «ТСН.ua». 
Переможцем став «Сторхамар». 

NIKE ГОТУЄ КОЛЕКЦІЮ 
ДЛЯ МУСУЛЬМАНОК 

Відомий бренд спортивного одягу 
Nike готує колекцію одягу для мусуль-
манок у хіджабах. На її створення мо-
дельєрів надихнули відомі атлетки, які 
виступають у хіджабах. Також компанію 
вразила історія важкоатлетки Амни Аль 
Хаддад з ОАЕ. Вона відвідала лабора-
торію Nike та допомогла розробити 
максимально комфортний спортивний 
хіджаб, зберігши традиційну форму зви-
чайної хустки. Спортивні хіджаби пла-
нують випустити не раніше, ніж навесні 
2018 року, повідомляє Телеканал новин 
«24». Раніше компанія запустила першу 
в своїй історії колекцію одягу Plus Size. 
До неї увійшли понад 200 моделей одя-
гу для жінок з великими формами. 

БІГУН НА 100-МЕТРІВЦІ 
ОБІГНАВ СКАКУНА 

Найкращий легкоатлет Європи 2002 
року британський бігун Дуейн Чемберс 
взяв участь у незвичайному забігу на 
100 метрів. Суперником рекордсмена Єв-
ропи в бігу став скаковий кінь на кличку 
Спекотний Шторм. Хай як дивно, але 38-
річний Чемберс зумів перемогти тварину, 
подолавши дистанцію за 10,36 секунди. 

ЕКС-СУПЕРНИК КЛИЧКА 
ХУДНЕ ДО ЛІТА 

Боксер у надважкій вазі Тайсон 
Ф’юрі, який свого часу переміг україн-
ського боксера Володимира Кличка, 
нині активно тренується, бігає і займа-
ється у залі, аби схуднути та повернути-
ся в ринг. Екс-чемпіон світу в надважкій 
вазі роз’ївся до 160 кілограмів. А вже на-
прикінці травня він хоче вийти на ринг, 
пише The Sun. У поєдинку проти Кличка 
екс-чемпіон заважив 112 кг.

коротко

ХРЕСТОНОСЦІ ЗІЙШЛИСЯ У 
БІЙЦІВСЬКІЙ КЛІТЦІ 

змішані єдиноборства 

футбол

волейбол, Суперліга, жінки

фотофакт

№ Клуб І В П О
1 Хімік 26 26 0 78
2 Галичанка 26 20 6 61
3 Волинь-Унiверситет 26 15 11 43
4 Білозгар-Медуніверситет 26 14 12 39
5 Орбіта 26 12 14 37
6 Педуніверситет-ШВСМ 26 7 19 22
7 Регіна 26 6 20 21
8 Сєвєродончанка 26 4 22 9

ВОЛИНЯНКИ 
ГАРАНТУВАЛИ МІСЦЕ 
У ПЛЕЙ-ОФ

пауерліфтинг 

Луцьк 

Уперше в Луцьку 12 березня 
відбувся міжнародний турнір 
зі змішаних єдиноборств 

«MMA PRO UKRAINE – 9: Битва 
хрестоносців». У фіналі змагалися 
за тимчасовий чемпіонський пояс. 
Спортсмени приїхали з різних 
куточків України та з Білорусі. 
Загалом було 12 поєдинків у таких 
вагових категоріях: 57; 61,2; 70,3; 
84; 93, 93+ кг.

«Ми успішно провели в Луцьку кубок 
України з ММА, відповідно, нам федерація 
ММА PRO України запропонувала провес-
ти турнір, що й робимо. Це видовищні бої, й 
такі шоу популяризують спорт, особливо се-
ред молоді, показуючи їй альтернативу згуб-
ним звичкам», – розповів старший тренер 
СК «Воїн», майстер спорту міжнародного кла-
су, призер чемпіонатів світу та Європи ММА 
Андрій Зінчук. 

Подібні турніри проводять ще в трьох міс-
тах України.

Головною подією змагань став бій за 
звання тимчасового чемпіона України серед 

Данія 

Оксана Гронович із Луцька 
завоювала золоту нагороду 

в сумі триборства у ваговій 
категорії 52 кілограми на Третьому 
чемпіонаті Європи серед юніорів з 
класичного пауерліфтингу. Змагання 
триватимуть у місті Тістед (Данія) до 
19 березня. 

ЛУЧАНКА ЗАВОЮВАЛА 
«ЗОЛОТО» ЄВРОПИ

vk.com
/id26304998

Група А. 1-й тур:
«Вікторія» (Луцький район) – 

«Агропродукт» (Горохів) – 0:3.
«Атлетік» (Цумань) – «Волинь» U-17 

(Луцьк) – 1:0. 
«Торпедо» (Копачівка) – 

«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – 1:3 
(0:2).

2-й тур: «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – «Агропродукт» (Горохів) – 3:1 (3:0).

«Волинь» U-17 (Луцьк) – «Вікторія» 

(Луцький район) – 2:0.
«Торпедо» (Копачівка) – «Атлетік» 

(Цумань) – 3:1 (0:0).
Група Б. 1-й тур: ФЦ «Ковель-Волинь» 

(Ковель) – «Стир» (Старий Чорторийськ) – 
1:1; ФЦ «Ковель-Волинь» U-17 (Ковель) – 
«Рубіж» (Любомль) – 3:1.

2-й тур: «Стир» (Старий Чорторийськ) – 
ФЦ «Ковель-Волинь» U-17 (Ковель) – 2:1.

«Прип’ять» (Любешів) – ФЦ «Ковель-
Волинь» (Ковель) – 1:7.

ПОЛЮЛЯК ЗІГРАВ У 
МАТЧІ ЗІРОК СУПЕРЛІГИ

12 березня в Дніпрі відбувся Матч Зірок 
Суперліги. Приємно, що у складі збірної 
Південного Заходу зіграв і Микола Полюляк 
із «Волиньбаскета». Його кандидатуру під-
тримали тренери всіх клубів. 

Північний Схід виграв у цьому двобої в 
Південного Заходу 141:133.

КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ

13-й тур: 10 березня, «Волинь-
Унiверситет» – «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – 3:0 
(25:18, 25:16, 26:24). 

11 березня, «Волинь-Унiверситет» – 
«Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – 0:3 (14:25, 23:25, 19:25).

14-й тур: 17-18 березня, 
«Сєвєродончанка» – «Волинь-Унiверситет».

facebook Ф
БУ

У присіданні Оксана з результатом 
110 кілограмів виборола «срібло». У впра-
ві жим лежачи результат у 72,5 кг приніс 
спортсменці «золото». Не було рівних лу-
чанці й у тязі, де з другої спроби вона за-
фіксувала результат у 157,5 кг. Зазначимо, 
Гронович встановила рекорд України в 
тязі та виконала норматив майстра спор-
ту України міжнародного класу в сумі три-
борств – 340 кг.

Другою в категорії 52 кг стала шведка 
Ребека Карлсон. Бронзова нагорода діс-
талася представниці Нідерландів Деві ван 
дер Ґойтен. 

«Виступом Оксани я більш ніж задо-
волений. Те, що не добрала у присіданні, 
вона з лихвою компенсувала в двох інших 
вправах. Були технічні помилки у присі-
данні, трішки нервувалася, бо виступала 
без мене. Та найголовніше, що вона стала 
чемпіонкою Європи серед юніорів та по-
била рекорд України. Вона боєць і зро-
била все правильно», – розповів тренер 
Оксани Олег Хом’як.Оксана Гронович

професіоналів між бійцем із Чернівців Юрієм 
Чобукою та представником Харкова Владом 
Затиркою (85,8 кг). Переможцем став Чобука. 
Згодом він вийде на бій із чинним чемпіоном, 
який зараз хворіє.

У вагових категоріях перемоги розділили-
ся наступним чином (переможців виділено): Ву-
сал Ахмедов і Вадим Сакал (57 кг); Олександр 
Плетенко і Денис Троян (61,2 кг); Олег Михай-

лів та Іван Андрущенко (61,2 кг); Руслан Пер-
вак та Іван Вульчин (70,3 кг); Костянтин Агапов 
та Андрій Гриценко (70,3 кг); Максим Пашков 
і Володимир Горачик (70,3 кг); Олександр Гор-
шечник і Володимир Баришев (70,3 кг); Руслан 
Бусел і Дмитро Виговський (84 кг); Дмитро 
Мартинюк і Євгеній Гобов (84 кг); Федір Рєп-
ков і Микола Синяков (93+ кг); Андрій Нова-
лєв та Олександр Каравай (93+ кг).

Бої відбуваються в октагоні – восьмикутному рингу 

volynnew
s.com

24tv.ua

Колекцію планують 
запустити у 2018 році

В ММА важлива не лише сила, а й техніка

Всього кілька раундів 
виснажать будь-кого
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11 березня, «Арена Львів», Львів. 
3 552 глядачі. 
Арбітр – Олександр Іванов (Макіївка, 
Донецька обл.).
«КАРПАТИ»: Боровик, Ксьонз, 
Нестеров, Дитятьєв, Лобай, Матвієнко, 
Філімонов, Кльоц (Чачуа, 77), 
Худоб’як (Завійський, 80), Голодюк 
(Гуцуляк, 65), Гладкий.
«ВОЛИНЬ»: Неділько, Романюк, 
Логінов, Р. Никитюк, Шаповал, 
Тетеренко (Міха, 80), Мемешев, Дудік, 
Ляшенко (Задерецький, 64), Петров, 
Діденко (Чепелюк, 57).
Голи: Гладкий, 18, Худоб’як, 53 – 
Дудік, 88.
Попередження: Кльоц, 13, Боровик, 
90+5 – Романюк, 23, Діденко, 24, 
Шаповал, 41. 

«Карпати» – «Волинь» – 2:1

прем’єр-ліга

ПОПЕРЕДУ – БИТВИ ЗА ВИЖИВАННЯ ТЕСТ НА ЛЮДЯНІСТЬ
Німецький рефері ФІФА 
Бабак Рафаті страждав 
від нападів депресії. 
Він був на хорошому 
рахунку в бундеслізі, 
стабільно працював на 
важливих матчах, але 
благополуччя на роботі 
не завжди гарантує 
життєвий спокій.

19 листопада 2011 року він не 
з’явився на матч «Кельна» і «Майнца», 
не відповідаючи при цьому на дзвінки. 
Матч відтермінували, а рефері знайшли 
в готельному номері, де він намагався 
вкоротити собі віку. 

Депресії у футболі стаються часто. «Я 
почав помилятися і мене відсторонили 
на кілька тижнів від роботи. Почувався 
тоді нікому не потрібним», – написав піз-
ніше Рафаті. 

Він вижив, пройшов курс терапії, по-
боров депресію, але з кар’єрою рефері 
зав’язав.

Його підтримали колеги й футболіс-
ти – хтось публічно, хтось без особливих 
потреб не «світився» у пресі. Але самого 
екс-арбітра до глибини душі зворушило 
повідомлення від тодішньої зірки «Бава-
рії» Бастіана Швайнштайгера.

«Містер Рафаті, в нашому житті час-
то відбуваються складні речі. Але щора-
зу треба долати їх і рухатися вперед. Я 
бажаю вам усього найкращого», – такий 
невигадливий і навіть дещо банальний 
текст отримав Бабак від лідера «Баварії». 
Але за кожним словом Бастіана відчува-
лося щире бажання підтримати людину, 
яка потрапила в біду.

«Я був дуже зворушений. Він не 
зобов’язаний був робити щось подібне 
стосовно мене. Це був неймовірно лю-
дяний вчинок», – розповів про свої по-
чуття Рафаті. Пізніше він напише книгу 
про те, як боротися із депресією під час 
суддівства, а також працюватиме з трьо-
ма гравцями бундесліги як психолог.

КЛИМЕЦЬ – ВОСЬМА 
НА КУБКУ ЄВРОПИ 
З МЕТАНЬ
Іспанія

Учасниця Олімпійських ігор у Ріо 
Ірина Климець виступила на Кубку 
Європи з метань, який відбувався на 
Канарських островах.

Іра змагалася у секторі для мета-
ння молота в компанії з дванадцятьма 
найсильнішими молотобійками Європи 
й посіла восьме місце. Найкращий ре-
зультат Климець показала у другій спро-
бі – 66 метрів 48 сантиметрів. Це всього 
на 1 см менше від сьомої позначки. 

До слова, у командному заліку в 
Климець – бронзова медаль Кубка світу, 
адже українська жіноча збірна виборо-
ла третю сходинку за підсумками висту-
пів чотирьох спортсменок у метаннях і 
штовханні. Першими були францужен-
ки, другими – німкені.

За словами тренера Ірини Романа 
Черкашина, далі у планах волинської 
легкоатлетки – змагання в Херсонській 
області та Мукачевому, а також участь у 
міжнародному турнірі в Бресті.

Сама ж спортсменка в коментарі для 
ВН зазначила, що на Кубку Європи вона 
суттєво поліпшила техніку метання. Аби 
добре провести літній сезон, залишило-
ся до неї додати змагальну силову ви-
тривалість.

думки вголос

досвід

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Львів

Західноукраїнське дербі цього 
року стало й битвою обох 
команд за виживання. На 

традиційний матч за «шість очок» 
лучани їхали окрилені нав’язаною 
в Луцьку «Шахтарю» боротьбою, 
а галичани мріяли втекти з 
останнього місця у таблиці після 
перемоги в попередньому турі над 
«Олександрією».

ДВА ПРОКОЛИ Й БУБЛИК
«Карпати» дуже виважено тактично пі-

дійшли до гри. Господарі не розгойдували 
швидкості в матчі, а просто чекали на помил-
ки оборони волинян. І, на жаль, дочекалися. 
Спочатку Романюк ніби й відібрав м’яча у 
львів’ян, але загрався, Матвієнко відібрав 
кулю й навісив на дальній кут воротарського. 
Звідти інший латераль господарів головою 
переправив м’яча в центр штрафного на Глад-
кого, і той в дотик забив у порожні ворота. 

Шанси у «Волині» з’явилися в другому 
таймі, щоправда, вже після другого пропу-
щеного гола. Він стався після помилки Ло-
гінова. Сергій, як і Юрій, перемудрував біля 
власної штрафної, і Гладкий вивів на Неділька 
Худоб’яка. Перший удар Віталій відбив, але 
добиванню завадити не зміг – 2:0.

У потрібний момент врятував свою ко-
манду кіпер «Карпат» Боровик. Гості розігра-
ли класну комбінацію, Чепелюк бив сильно 
й точно, але воротар відбив. Якби стався цей 
гол, у «Волині» був би час розвинути успіх та 
уникнути поразки. Але гості забили (Дудік) аж 

на 88-й хвилині, а на більше в них часу не ви-
стачило. 

ШІСТКИ ВИЗНАЧЕНО
Після 21-го туру в УПЛ визначилися скла-

ди двох шісток, які продовжать чемпіонат з 
1 квітня турнірами за 1-6 та 7-12 місця. Пол-
тава неочікувано «згоріла» вдома «Олімпіку» 
й пропустила у верхню частину «Чорномо-
рець». Відтак «Волинь» у двоколовому турнірі 
в квітні-травні зіграє 10 матчів проти «Вор-
скли», «Зірки», «Сталі», «Карпат» і «Дніпра». 
Нагадаємо, що всі очки, набрані командами 
у першій частині чемпіонату, зберігаються в 
другій половині змагань. 

Минулого тижня в УПЛ відбулося жереб-
кування, відповідно до якого лучани перший 

тур зіграють 1 квітня на виїзді. Ігри тривати-
муть у квітні-травні щотижня, і в УПЛ усе стане 
зрозумілим стосовно учасників єврокубків та 
невдах до 31 травня.  

Аби поліпшувати шанси щодо збережен-
ня місця в УПЛ, «Волинь» зобов’язана чіпля-
тися у кожному матчі за очки. Проти «Зорі» в 
наступному турі зробити це буде важко, адже 
навіть статистика домашніх поєдинків лучан 
проти команди Вернидуба цьому також не 
допомогає. Але воістину – відступати нікуди, 
позаду – перша ліга.

Мінуси в підготовці «Волині» до цієї 
гри – дискваліфікація правого захисника Юрія 
Романюка за перебір попереджень, а в позити-
ві – довгоочікуване повернення капітана Гера-
симюка, якого приберегли ще на один матч.  

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

22-й тур. 17 березня: 
 «Дніпро» – «Карпати», 17:00

«Динамо» – «Чорноморець», 19:00
«Шахтар» – «Олімпік», 19:00
18 березня:
«Сталь» – «Олександрія», 14:00
«Ворскла» – «Зірка», 17:00
19 березня:
«Волинь» – «Зоря», 14:00

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 21 19 2 0 46 - 13 59

2 Динамо 21 13 4 4 41 - 22 43

3 Зоря 21 11 4 6 33 - 21 37

4 Олександрія 21 9 6 6 36 - 24 33

5 Олімпік 20 9 5 6 27 - 29 32

6 Чорноморець 21 7 6 8 16 - 21 27

7 Ворскла 21 6 5 10 24 - 28 23

8 Зірка 21 6 4 11 20 - 33 22

9 Сталь 21 5 6 10 16 - 24 21

10 Карпати 20 4 5 11 21 - 30 11

11 ВОЛИНЬ 21 2 4 15 13 - 39 10

12 Дніпро 21 4 9 8 21 - 30 9
* З ФК «Дніпро» знято 12 очок, а з ФК «Карпати» – 6 очок.

«Волинь» спохопилася в другому таймі, але було запізно
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Івано-Франківськ

Тріумфом завершився 
зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 
ходьби, який 11-12 
березня відбувся в Івано-
Франківську. В активі 
волинської команди – 
сім золотих медалей 
за два дні змагань! 
Наші скороходи дуже 
ефективно провели 
зимову підготовку і змогли 
вибороти, крім медалей, 
ще й ліцензії на Кубок 
Європи зі спортивної 
ходьби, який у травні 
відбудеться в чеському 
місті Подебради.

Отож, у юнаків до 18 років 
чемпіоном України на десятикі-
лометрівці став Дмитро Медве-
дюк. А в юніорів «золото» на цій 
же дистанції – в активі Віктора 
Шуміка. 

Сенсаційно переміг у юна-
ків (до 16 років) на трикіломе-
трівці Тарас Корецький. У дівчат 
до 16 років на двох кілометрах 
упевнено перемогла Вікторія 
Шоломіцька. Шкода, що арбітри 
дискваліфікували Юлю Петрик, 

З ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА – У ПОДЕБРАДИ

Facebook Ірини Клим
ець

Ірина зі своєю першою європейською 
медаллю – загальнокомандною 
«бронзою» Кубка Європи

яка прийшла до фінішу другою. 
Чемпіонство серед моло ді – 

також у волинянина. Дмит ро Соб-
чук був першим на 20 кіломет-
рах. 

Друге і третє місця в чолові-
ків на двадцятикілометрівці – в 

активі волинян Івана Лосєва та 
Олексія Казаніна. 

За крок до п’єдесталу зупи-
нилися на десятикілометрівці в 
юніорок Юлія Котик та Яна Фари-
на, хоча Яна вперше стартувала 
після травми. 

Другого дня змагань «золото» 
виборола триразова учасниця 
Олімпійських ігор Надія Боров-
ська на 20 кілометрах. Приємно 
відзначити й чемпіонство Олени 
Мізернюк на такій же дистанції 
серед молоді. Крім того, Мізер-
нюк була третьою у жіночому за-
ході, а Іван Банзерук – «срібним» 
у чоловічому заході на 35 км. 

Відтак загальний доробок 
наших скороходів – сім перших 

місць чемпіонату, два «срібла» та 
дві «бронзи». 

Волиняни виграли й за-
гальнокомандний залік івано-
франківського чемпіонату. Вони 
впевнено випередили «срібну» 
Київську область та «бронзову» 
Сумську. 

Отож, уперше на Кубку Євро-
пи зі спортивної ходьби Волинь 
представлятимуть відразу сім лег-
коатлетів. До чеських Подебрад у 
травні поїдуть Віктор Шумік, Оле-
на Мізернюк, Іван Лосєв, Олексій 
Казанін, Надія Боровська, Іван 
Банзерук, Валентина Мирончук 
(її четверте місце на двадцяти-
кілометрівці також уможливило 
участь в Кубку Європи).

На трасі – олімпієць і срібний 
призер Івано-Франківська 
Іван Банзерук

Волинські чемпіони та призери 
зимового ЧУ зі спортивної ходьби
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Лікар оглядає пацієнта:
– Щось ви мені не подобаєтеся...
– Та й ви, лікарю, теж не красень.

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

Чоловік каже дружині:
– Усе. Тепер кохатися буду тільки за 

гроші. На підлозі – гривня, на ліжку – п’ять, 
на природі – 25 гривень.

– Добре, – відповідає дружина й дістає 
з сумочки 25 гривень.

Чоловік задоволено запитує:
– Що, на природу їдемо?
– Ні! На підлозі... на всі!

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

Дружина приходить із сумкою, захо-
дить у зал:

– Любий, це тобі.
Викладає з сумки пиво, воблу, раків.
– А чого ти, милий, футбол не дивишся? 

Тобі приготувати якусь смакоту?
Чоловік:
– Сильно?
Дружина:
– Не дуже, любий: фара, бампер і ка-

пот...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У мене вдача терпелива. Довго нако-
пичую в собі.

– Це типу накопичувальна система 
знижок?

– Ага, спочатку система знижок, а потім 
роздача бонусів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Село на Кіровоградщині. Хлопець при-
ходить до сусіда.

– Дядьку, я вашу Галю того...
– Ну, то й женись.
– Та ні, кажу ж, я її того...
– Ну добре, нап’ємося на весіллі.
– Та нi, я її трактором того...

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

Я запрацювався і усвідомив, що сьо-
годні п’ятниця, тільки тоді, коли о 16:00 з 
криком «Хто останній – той лох!» утік ди-
ректор.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не зліть мене! І так уже трупи ніде хо-
вати!.. Жартую я, жартую, насправді місць 
повно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Студентське весілля.
– Стривайте, а чому наречена не п’є?
– А вона не скидалася!

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

– Петре, ти чому вчора не був у школі?
– Ми з батьком нашу корову до бика 

водили.
– А що, батько сам не міг?
– Батько, звісно, міг, але бик – трохи 

краще!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ого, синку, куди ти так вирядився?
– У ванну, хочу нову фотку на аватар.

Жартівливий гороскоп на 16 – 22 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Чепелюк  
14 квітня 1954 р.
Народний артист України
На поступливих зовні Овечок 
може напасти бараняча впер-
тість. Саме рішучості чекає 
від вас тиждень прийдешній. 

Але глядіть – не перестарайтеся, щоб із ва-
шої голови не полетіли пух і пір’я! Співати, 
не мовчати!

Телець (21.04 – 21.05)
Олександр Башкаленко 
16 травня 1961 р.
Екс-голова Волинської 
облдержадміністрації
Тельці ризикують тихо про-
спати в своєму стійлі весь 
тиждень. Саме час із улю-

бленої борозни переступити в нове русло, 
відчути всю красу навколишнього світу й 
гордовито мукнути своє вирішальне слово 
привселюдно!

Близнята (22.05 – 21.06)
Валерій Діброва 
18 червня 1953 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Близнятам годі вже перетягу-
вати ковдру з однієї половини 
себе на іншу. Як півневі ячмінне 
зернятко дорожче за всі перли, 

так і вам родина стане дорожчою за всі земні 
блага. Інакше ризикуєте проґавити своє щастя 
і сидіти серед сірих чиновників у гордій самоті.

Рак (22.06 – 23.07)
Юрій Волинець  
13 липня 1960 р.
Голова управління з питань 
фізкультури і спорту Луцька
Чомусь бажання провокувати 
долю не полишить більшість 
Раків. А ось там, де потрібно 

виявити себе, і далі задкуватимете замість 
того, щоби вдатися до рішучих дій. Долайте 
страхи самотужки, а не чекайте на стусани. 

Лев (24.07 – 23.08)
Віталій Неділько  
21 серпня 1982 р.
Воротар ФК «Волинь»
Амбітним Левам варто тільки 
рикнути – й навколо них 
закрутиться весь світ. Але 
в запалі самомилування не 

перегніть палицю, інакше довго доведеться 
з’ясовувати стосунки зі всіма на світі, 
доводячи, що ваша грива крутіша за чийсь 
розпушений хвіст! 

Діва (24.08 – 23.09)
Віктор Козак 
2 вересня 1967 р.
Голова Ковельської 
райдержадміністрації
Вище носа! Скромній і ха-
зяйновитій Діві не завадить 
частіше чистити пір’ячко і 

виходити в світ зі свого курника. Світ – не 
тільки вдома, але і зовні, причому там він 
набагато більший. Курчат восени рахують, 
тож у вас півроку попереду!

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига 
30 вересня 1973 р.
Начальник управління 
Нацполіції у Волинській області 
Не розтрачуйте себе право-
руч і ліворуч – похвала для 
Терезів буде цього тижня 

солодкою, але скупою і небагатослівною. З 
друзями будете привітними, а для недругів 
віднайдете і гостре слово, і порцію отрути. 
Про реформи – ані слова.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Карпук 
28 жовтня 1953 р.
Директор санаторію 
«Лісова пісня» 
Скорпіонам не варто милу-
ватися начальством і вірити 
наївним казкам. Тим більше, 

що власної розсудливості в думках і ви-
важеності у вчинках вам не позичати. Для 
провокаторів у вас завжди припасені гирі в 
кишенях – нехай навіть і не лізуть!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, 
засновник Фонду «Тільки разом»
Зорі бачать просвіток за гори-
зонтом проблем, але хмари 
самі по собі не розступляться. 

Цього тижня доведеться добряче помахати 
і законами, і вилами, аби зрушити справи 
у потрібному напрямі. У спорті – сила, у 
кропі – зерно правди.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко 
2 січня 1979 р.
Заступник міського голови 
Луцька
Намагайтеся цього тижня 
своїм буцімто іскрометним 
гумором і необдуманими 

вчинками не образити олімпійських богів. 
Бо помста їхня може бути такою вишуканою, 
як ваша образа. Замислитеся про пегасів на 
Парнасі. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів  
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Докучатимуть польоти уві 
сні та наяву. Але ж ви нічого 
не пам’ятатимете... Водоліям 
варто зосередитися на само-

аналізі, й тоді ви легко досягнете захмарних 
висот і твердого ґрунту під ногами.

Риби (20.02 – 20.03)
Олег Гребенюк 
20 березня 1961 р.
Начальник управління освіти 
Луцька
Рибам не звикати лити воду 
на свій млин, отож, будете і з 
борошном, і з хлібом, і з обі-

дом. Не чекайте на подальшу кар’єру, якщо 
мовчатимете про свою роботу, як Риби. 
Уявите себе рибкою не простою, а золотою. 

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 16 – 22 березня

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

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

№ 10 

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

 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 квартиру площею 60 кв. м 
у новобудові в Луцьку. П’ятий поверх 
дев’ятиповерхового будинку. Ціна 17500 
доларів. Тел. 097-102-09-95.

 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 земельну ділянку під забудову 

площею 0,25 га в селі Копачівка 
Рожищенського району. Ціна договірна. 
0935775962 (Сергій).

 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 

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  

народження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обговорюю 
з батьками. Маю педагогічні навички. Є 
позитивні рекомендації. Усі подробиці – 
телефоном. Зарплата за домовленістю. 
Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

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

 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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Зміни стануться тільки тоді, коли ми підемо наперекір звичному укладу життя. Пауло Коельо
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погляд у минуле

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 16 березня – Севастян, Марфа, 
Михайло, Василина

17 березня – Данило, Василь, 
Герасим, В’ячеслав, Юлія, Павло, 
Олександр

18 березня – Іраїда, Андрій, 
Костянтин, Давид, Георгій, Кирило, 
Марко, Адріан

19 березня – Аркадій, Федір, 
Максим, Олена

20 березня – Єфрем, Василь, 
Капітон, Павло, Марія, Євген, 
Євдокія, Антоніна, Надія, 
Омелян

21 березня – Лазар, 
Опанас, Володимир

22 березня – Микола, 
Леонтій, Ілля, Тарас, 
Сергій, Іван, Михайло, 
Олексій, Валерій, Наталія, 
Іраклій, Дмитро, 
Ростислав

16 березня – Севастян, Марфа,–
Михайло, Василина

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 31 000 прим. Замовлення: 24162.

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера

В
ід

п
о

в
ід

і н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 

в
ід

 9
 б

е
р

е
зн

я
 2

0
1

7
 р

о
к

у

ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 22 березня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – набір столових 
приборів Pintinox.
«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 __________________________________________

я, Євген, 
адія, 

а,

,
алія, 

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

шахова задача

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. СК:e5+ Крe7 
2. Т:g7+ С:g7 
3. Тf7#

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

Спробуйте намалювати левеня.
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Омнібус мав бути призначений для осіб, 
які не мали змоги їздити паланкіном чи каретою

w
aronline.org

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Восьмимісна карета почала 
курсувати Парижем 18 березня 

1662 року. Це був перший 
громадський транспорт у місті. Ідею 
подав філософ і науковець Блез 
Паскаль. Нововведення назвали 
омнібусом (у перекладі з латини  – 
«для всіх»).

Транспорт мав бути призначений для 
осіб, які не мали змоги їздити паланкіном 
чи каретою. Та ледь не одразу міська влада 
заборонила проїзд в омнібусах людям низь-
кого походження. Транспорт, який був роз-
рахований саме на таких клієнтів, невдовзі 
занепав. Удруге омнібуси з’явилися у Фран-
ції через 160 років.

На сьогодні в низці європейських міст 
омнібуси виконують функцію транспорту 
для туристів. А в місті Санта-Кларі на Кубі 
їх донині використовують як міський тран-
спорт.



Людина, яка вірить у казку, колись в неї потрапить, бо вона має серце. Далай Лама
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кіновитівка

ото зарплати! 

сумна статистика УКРАЇНА – ЛІДЕР ЗА СМЕРТНІСТЮ 
МАТЕРІВ ТА НЕМОВЛЯТ 

НАЙВИЩА МІНІМАЛКА 
В ЛЮКСЕМБУРЗІ – МАЙЖЕ 
ДВІ ТИСЯЧІ ЄВРО 

виставка У ЛУЦЬКУ ЗІБРАЛИ 400 СОБАК 
З УСІЄЇ УКРАЇНИ

Таку інформацію 
підтвердили у 
Представництві 

Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні. За 
даними міжнародного 
оцінювання, у 2015 році тут 
зафіксували 120 випадків 
материнської смертності, 
тоді як у Польщі – 
12, у Румунії – 56, у 
Німеччині – 42, повідомили 
в Міністерстві охорони 
здоров’я.

Показники смертності не-
мовлят також значно вищі, ніж у 
країнах Європейського Союзу: в 
Україні зафіксовано 2378 випадків 
смерті немовлят у перші 28 днів 
життя, тоді як у Польщі – 1122, у 
Румунії – 1047, у Німеччині – 1449 
випадків.

Однак в Україні цей показник 
щороку поступово знижується.

В УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОКАТ ВИЙДЕ 
МУЛЬТИК 
З ГЕЙ-ПЕРСОНАЖЕМ

У новому музичному фільмі-
казці кіностудії Disney, який 

вийде в прокат уже цьогоріч у 
березні, вперше представлять 
гей-персонажа. Про це розповів 
режисер стрічки Білл Кондон, пише 
Deutsche Welle.

Новий фільм, хоча й базується на 
гетеросексуальній історії кохання, є 
першою за історію кіностудії спробою 
ввести гомосексуального персонажа. 
Головні ролі у фільмі-казці, де фантас-
тична історія кохання розвивається в 
зачарованому замку, виконують зіркові 
актори – Емма Вотсон у ролі Красуні та 
Дан Стівенс, відомий глядачам із серіалу 
«Абатство Даунтон», у ролі Чудовиська.

Гей-персонажа на ім’я ЛеФо зіграє 
актор Джош Гед.

В одному з інтерв’ю режисер фільму 
пообіцяв, що сцени з його участю будуть 
дуже «витонченими та апетитними», а 
сам актор написав, що дуже пишається 
своїм персонажем.

Режисер Білл Кондон, який є геєм і не 
приховує цього, нагадав, що звукову до-
ріжку до попередньої версії діснеївської 
екранізації 1991 року написали компо-
зитори Говард Ешман та Алан Менкан. 
Ешман помер від СНІДу незадовго до ви-
ходу стрічки.

Фільм «Красуня і Чудовисько» має 
вийти на екрани 16 березня в Німеччині, 
Росії та Україні.

До речі, у Росії таки дозволять показ 
нового фільму студії Уолта Діснея «Кра-
суня і чудовисько», який перевіряли на 
«пропаганду гомосексуалізму», але з 
віковим обмеженням. Як зазначив мі-
ністр культури Росії Владімір Мєдінскій, 
перегляд дозволять лише особам, яким 
виповнилося 16 років. Таке обмеження 
еквівалентне американському рейтингу 
«R», що є дуже незвичним для продукції 
студії Уолта Діснея.

«Часто жінки недостатньо 
звертають увагу на свій стан 
здоров’я, що вкрай потрібно, 
тим паче, під час вагітності», – за-
значив гінеколог, експерт ЮНІ-
СЕФ Андрій Загребельний. За 

його словами, слід пам’ятати про 
шість основних симптомів, які не 
можна ігнорувати під час вагіт-
ності: вагінальна кровотеча, під-
вищення температури тіла до 38 
градусів і вище, ранній токсикоз, 

раптова набряклість кінцівок, 
живота чи обличчя, сильний біль 
у животі та підвищений тиск.

Згідно з дослідженням ЮНІ-
СЕФ, в Україні лише 23% жінок і 
чоловіків знають хоча б про три 
з цих симптомів. Загалом знання 
про небезпечні симптоми під 
час вагітності є дуже низькими. 
Менш як половина жінок звер-
таються до жіночої консультації 
до 11 тижня вагітності, лише тре-
тина відвідує курси для вагітних. 
Здоровий перебіг вагітності на-
пряму залежить від культури 
здорового способу життя матері 
не лише під час вагітності, але й 
задовго до цього. Аби змінити 
ситуацію, в Україні запустять на-
ціональну кампанію «Щаслива 
вагітність».

glavcom
.ua

замість обіду

здоров’я

ЧИ ПОТРІБНА ПРАЦІВНИКАМ 
ПЕРЕРВА НА СЕКС? 

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНУ 
ВІД ОЖИРІННЯ

Депутат 
міської ради 

шведського 
міста Евертурнео 
запропонував 
надавати 
службовцям 
щотижневу годинну 
оплачувану перерву, 
аби вони могли 
піти додому та 
покохатися, пише 
New York Times.

За один день діти споживають стільки 
цукру, скільки міститься у 20 шматочках 

шоколадного печива, пише Daily Mirror із 
посиланням на дослідження вчених Obesity 
Health Alliance.

«Багато батьків ніколи не дали б дітям 20 шматків 
печива на день, але, оскільки в нашій їжі та напоях так 
багато цукру, важко знати напевно, скільки саме спо-
живають дітлахи», – каже дослідниця Моді Мватсама.

Тому вона та її колеги закликають виробників 
зменшити вміст цукру в продуктах, як до цього зро-
били із сіллю, аби запобігти ожирінню. Крім цього, 
вважає експерт Сара Тул, такий крок із боку вироб-
ників дозволить суттєво збільшити шанси у боротьбі 
з одинадцятьма найпоширенішими типами раку.

«Підтримання здорової ваги – найкраще, що мо-
жуть зробити люди для зменшення ризику захворіти 
на рак», – каже експерт.

Виставка собак «Перлина 
Волині-2017» зібрала 

чотирилапих з усієї України 
в культурно-розважальному 
центрі «Адреналін Сіті». 
Організували дійство 
керівник Волинського 
обласного відділення 
кінологічної спілки України 
«Маршал» Федір Мазік та 
його заступниця Марина 
Радченко. 

Для того аби собака змог-
ла взяти участь у виставці, її 
власник має бути членом кіно-
логічної спілки або міжнарод-
ної кінологічної федерації. У 
тварини мусить бути родовід 
або щеняча картка (для собак 

uapress.info

Станом на 1 січня 2017 року 
22 з 28 держав-членів 

Європейського Союзу мають 
законодавчо встановлений розмір 
мінімальної зарплати. Данія, 
Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і 
Швеція не мають такого поняття, 
повідомляє Eurostat.

УРЗІ  МАЙЖЕ
ВРОООООООООООООООО 

р 

У січні 2017 року десять 
держав-членів, розташованих 
у східній частині ЄС, мали мі-
німальну зарплату, нижчу за 
500 євро на місяць: Болгарія – 
235 євро, Румунія – 275 євро, Лат-
вія і Литва – по 380 євро, Чехія – 
407 євро, Угорщина – 412 євро, 
Хорватія – 433 євро, Словаччи-
на – 435 євро, Польща – 453 євро, 
Естонія – 470 євро.

У п’яти інших країнах ЄС, роз-
ташованих на півдні, мінімальна 
заробітна плата складала від 
500 до 1000 євро на місяць: у 
Португалії – 650 євро, у Греції – 
684 євро, на Мальті –  736 євро, 
у Словенії – 805 євро, в Іспанії – 
826 євро.

В інших семи державах-
членах, які розташовані на захо-
ді й півночі ЄС, мінімальна зар-
плата становила понад 1000 євро 
на місяць: у Великобританії – 

На думку 42-річного депута-
та Пера-Еріка Мускоса, право на 
субсидований секс дозволить 
поліпшити демографічну ситуа-
цію в місті, додасть пікантності 
тривалим стосункам і покращить 
моральний стан чиновників.

«Маємо сприяти дітонаро-
дженню. Вважаю, що секс у де-
фіциті. Повсякденне життя спов-
нене стресів, а вдома – діти. Це 
могло би стати можливістю для 
пар провести час разом, лише 
одне з одним», – каже депутат.

Ініціатива пана Мускоса 
потрапила на перші шпаль-
ти шведських і світових ЗМІ та 
спричинила цілий спектр різно-
манітних реакцій: від схвалення 
до насмішок та критики.

Сексолог Малін Ганссон при-
вітала ідею й додала, що впрова-
дила б її у всій країні.

Водночас соціолог Лот-
та Дельве вважає безглуздим 
обов’язковий секс для служ-
бовців, а колега пана Мускоса 
Томас Ведестіг висловив навіть 
кілька застережень. Наприклад, 
що робити людям, які не мають 
сексуальних партнерів, не хо-
чуть кохатися чи мають медичні 
протипоказання? 

«Не думаю, що це справа ро-
ботодавця – казати службовцю 
йти додому на годинку і нароби-
ти діточок. Розмовляв із кілько-
ма поважними джентльменами, 
які сказали, що однієї години 
для них не досить», – цитує Ве-
дестіга New York Times.

до першого року). Усі учасники 
діляться на класи відповідно до 
документів. Також у господарів 
мають бути медична довідка і 
ветеринарний паспорт.

Усього до участі в «Перлині 
Волині» зареєстрували майже 

400 собак з усієї України. Це пред-
ставники близько 70 порід. Були 
й малопоширені. Наприклад, 
ірландський червоний сетер та 
маремма-абруцька вівчарка. 

На виставку 
допускають тільки 
вакцинованих собак 

Було представлено 
близько 70 порід

Деякі власники 
чотирилапих приїхали 
з-за кордону, аби 
показати улюбленців 

otvet.ukrhom
e.net
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1397 євро, 
у Франції – 

1480 євро, в Німеч-
чині – 1498 євро, у Бельгії – 1532 
євро, в Нідерландах – 1552 євро, 
в Ірландії – 1563 євро, у Люксем-
бурзі – 1999 євро.

До речі, федеральна міні-
мальна зарплата в США стано-
вила 1192 долари на місяць у 
січні 2017 року.

Однак розрив у мінімаль-
них зарплатах компенсується 
рівнем цін у різних країнах ЄС. 
Наприклад, в Люксембурзі він 
утричі вищий, ніж у Болгарії.

Порівняно з 2008 роком, мі-
німальна заробітна плата зрос-
ла у всіх країнах за винятком 
Греції, де вона впала на 14%. У 
період з 2008 до 2017 року міні-
мальна зарплата виросла в Бол-
гарії (на 109%), Румунії (на 99%), 
Словаччині (на 80%), а також в 
Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) 
і Литві (на 64%). 

Лише третина українок відвідує курси для вагітних

Шведи оригінальні у покращенні 
демографічної ситуації

Цікавий персонаж з’явиться в 
історії про Красуню й Чудовисько

П
О
ГО
Д
А НЕДІЛЯ 19 БЕРЕЗНЯ

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 16 БЕРЕЗНЯ

+4 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 17 БЕРЕЗНЯ

+6 0C+0 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 18 БЕРЕЗНЯ

+7 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

+6 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 20 БЕРЕЗНЯ

+4 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 22 БЕРЕЗНЯ

+11 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 21 БЕРЕЗНЯ

+6 0C-1 0C

ДЕНЬНІЧ
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