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ОКСАНА КІСЬ: 
«УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 
НІКОЛИ НЕ БУЛА 
МАТРІАРХАЛЬНОЮ»
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ФУТБОЛЬНА ЗБІРНА – 
У НОВИХ ШАТАХ

ЛУЦЬКРАДА ОБРАЛА 
НОВОГО СЕКРЕТАРЯ
ОДНАК ПРОЩАННЯ ЗІ СТАРИМ 
ОБІЦЯЄ БУТИ ЗАТЯЖНИМ

Таємним 
голосуванням 

депутати міськради 
обрали секретарем 
Ігоря Поліщука 
(УКРОП), якого 
висунули єдиним 
кандидатом на цю 
посаду. 

ротації

МАРАФОН 
ДЛЯ 
УКРАЇНИ
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ГОЛОВА МАНЕВИЦЬКОЇ РДА 
ЧЕРЕЗ ПІДЛЕГЛИХ НАЛАШТОВУЄ 
КРАЯН ПРОТИ АДМІНРЕФОРМИ
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ВЛАШТУВАВ ДЛЯ КОХАНОЇ 
СПРАВЖНЮ КАЗКУ:
ОСВІДЧИВСЯ НА ІПОДРОМІ 

Олександр і Віта Ліванцови 
познайомилися у Луцьку в 

місіонерській школі. Дівчина родом з 
Тернополя, а хлопець – із Глухова. Нині 
живуть у Луцьку. У вересні буде три роки, 
як вони побралися. 

історія кохання
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Минулої неділі у 
трьох сільрадах 
Маневицького 

району – Довжицькій, 
Лісівській та Оконській – 
відбулися громадські слухання 
щодо об’єднання в одну 
територіальну громаду із 

центром у Маневичах. Жителі 
цих населених пунктів, попри 
сумніви та суперечки, усе ж 
хочуть об’єднуватися. Утім, як 
відомо, голова Маневицької 
РДА Андрій Линдюк має 
власний «перспективний 
план» розвитку району, 

відтак намагається 
налаштувати краян проти 
адмінреформи, вкладаючи 
у вуста підлеглим – головам 
місцевих рад – не зовсім те, 
що відповідає дійсності.

 читайте на стор. 5

У 2017 році збірні команди 
України з футболу 

змінять звичне екіпірування 
на нове від іспанського 
спортивного бренду Joma, 
повідомляє Champion.
Першою нову форму 
отримає національна 
збірна України, і вже 
24 березня 2017 року 
в матчі кваліфікації 
ЧС-2018 проти збірної 
Хорватії українці гратимуть 
у новому вбранні.
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ПОЛЬЩА НЕ ВИЗНАЄ 
АНЕКСІЮ КРИМУ 
Міністерство закордонних справ Поль-
щі заявило, що Варшава не визнає анек-
сію Криму і підтримує територіальну 
цілісність України в межах її кордонів, 
визнаних міжнародним правом, пише 
«Кореспондент». 

ФРАНЦІЯ БУНТУЄ ПРОТИ 
СВАВІЛЛЯ ПОЛІЦІЇ 
У Парижі акція проти свавілля поліцей-
ських переросла в сутички між протес-
тувальниками і поліцією. У демонстрації 
взяли участь понад сім тисяч людей. 
Приводом стало жорстоке поводження 
правоохоронців під час затримання. По-
передня акція відбулася в лютому після 
того, як поліцейські побили та зґвалтува-
ли чоловіка, пише Телеканал новин «24». 

У СИРІЇ – МАСШТАБНА 
ЕВАКУАЦІЯ МИРНИХ 
ЖИТЕЛІВ 
Сирійське місто Хомс покидають по-
встанці з родинами. Людей вивозять 
автобусами з району Аль-Ваер, який був 
одним із перших центрів народного по-
встання проти президента Башара Аса-
да. Загалом протягом кількох найближ-
чих тижнів мають вивезти від 10 до 15 
тисяч людей, повідомляє Reuters. 

НІМЕЧЧИНА І США 
ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ 
В МІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель 
та президент Сполучених Штатів Аме-
рики Дональд Трамп під час спільної 
прес-конференції заявили, що конфлікт 
в Україні має бути врегульовано мир-
ним шляхом, а саме – через виконання 
мінських домовленостей, повідомляє 
«Німецька хвиля». 

НА ПОСТ ГЛАВИ ФРАНЦІЇ – 
11 ПРЕТЕНДЕНТІВ 
Вибори президента мають відбутися 
23 квітня. Серед кандидатів – лідерка 
крайніх правих Марін Ле Пен, незалеж-
ний кандидат-центрист Еммануель Мак-
рон і консерватор Франсуа Фійон. За 
попередніми опитуваннями, очікується, 
що жоден із кандидатів не зможе здобу-
ти перемоги в першому турі. Другий тур 
виборів заплановано на 7 травня.

НІМЕЦЬКИЙ «ТРАМП» 
БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА КРІСЛО 
КАНЦЛЕРА 
Колишнього голову Європарламенту 
Мартіна Шульца на партійному з’їзді 
обрали головою Соціал-демократичної 
партії Німеччини (СДПН) та офіційно 
затвердили кандидатом у канцлери. 
Міністр фінансів Німеччини Вольфганг 
Шойбле назвав Шульца місцевим «До-
нальдом Трампом». Вибори відбудуться 
у вересні 2017 року. 

ТУРЕЧЧИНА ХОЧЕ 
ВІДНОВИТИ СМЕРТНУ 
КАРУ 
Президент країни Реджеп Тайїп Ердо-
ган заявив про намір відновити страти. 
У ЄС відповіли, що це стане крапкою в 
переговорах про вступ країни до Союзу. 
Як відомо, після невдалого військового 
перевороту Ердоган домагається поси-
лення влади та карає незгодних з його 
політикою. 

ВАНДАЛИ ПОНИЩИЛИ 
СТАРОДАВНІ НАСКЕЛЬНІ 
МАЛЮНКИ 
Невідомі зіпсували стародавні наскель-
ні малюнки на плато Еннеді, що в пустелі 
Сахара. Вони обмалювали їх графіті. По-
нищеним наскельним малюнкам близь-
ко восьми тисяч років, повідомляє ВВС.  

МАФІОЗІ ЗАБОРОНИЛИ 
СТАВАТИ ХРЕЩЕНИМИ 
Католицький архієпископ Сицилії Міке-
ле Пеннізі заборонив членам мафії бра-
ти участь у таїнстві хрещення й ставати 
хрещеними батьками. До округу Пеннізі 
входить і сумнозвісне село Корлеоне, 
увічнене в романі Маріо П’юзо «Хреще-
ний батько», пише BBC. 

світова хроніка

екологія ВЕТСАНЗАВОД ЗАБРУДНИВ
ТЕРИТОРІЮ, ШУКАТИМУТЬ ВИННИХ 

ото улов ХАБАР У ПІВМІЛЬЙОНА: ЗАТРИМАЛИ НА ГАРЯЧОМУ

вічна слава!благе діло

ВІЙНА ЗАБРАЛА 
ЖИТТЯ ВОЛИНЯНИНА 

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ 
СКЛИКАЄ НЕБАЙДУЖИХ 

відлуння війни

НА УЗЛІССІ ВИКОПАЛИ АРСЕНАЛ

Ковель 

Територія біля ковельського 
ветсанзаводу забруднена 
внаслідок скиду 
неочищених стічних вод із 
майданчика для прийому 
відходів забою тварин. 
Такого висновку дійшли 
спеціалісти Державної 
екологічної інспекції у 
Волинській області, які 
проводили перевірку 
в ковельській філії ДП 
«Укрветсанзавод». 

Раніше у ЗМІ була інформація, 
що мертвечину не переробля-
ють, а скидають або на території 
заводу, або в яму, або просто у 
величезні купи. А все це потрап-
ляє в ґрунтові води, які йдуть по 
всьому місту.

Згідно з протоколом ви-

ків, завданих державі, становить 
829 651,89 грн. ДП «Укрветсанза-
вод» надіслано претензію з ви-
могою відшкодувати їх.

Крім того, матеріали цієї пе-
ревірки та розрахунки завданої 
шкоди скеровано до правоохо-
ронних органів.

tsn.ua

Ковельський район 

На сході загинув боєць 
військової частини А-1547, 
уродженець села Поворськ 
Ковельського району 
Микола Яворський. Його 
убили біля села Лобачеве 
Луганської області під 
час обстрілу опорного 
пункту. Прощання з Героєм 
відбулося у його рідному 
селі 20 березня. 

У Миколи залишилися батьки, дружина та двоє малень-
ких синів. Йому було всього 34 роки. Микола Яворський 
служив у слідчому ізоляторі в Луцьку, пізніше – у Ковелі. 
Останнім часом проходив службу в військовій частині села 
Поворськ. 

«Батьки втратили сина, дружина – чоловіка, а головне – 
діти втратили батька. Односельці втратили гарного сусіда. У 
нього вистачало часу зробити все для сім’ї та родини, допо-
могти односельчанам, прийти на службу в місцеву церкву, 
пограти у футбол. Хороший був хлопець. Та біда не питає. 
Співчуття дружині, батькам Василеві та Євгенії, братові Лео-
ніду. Жаль, дуже жаль... Співчуваємо. Вічна пам’ять», – ви-
словлюють скорботу односельці. 

Редакція співчуває близьким та рідним Миколи. 

Луцьк, Рожищенський район 

У Луцьку на проспекті 
Грушевського 
14 березня під 

час земляних робіт 
виявили предмет, 
схожий на мінометну 50-
міліметрову міну періоду 
Другої світової війни. 
Про знахідку повідомив 
23-річний чоловік. Для 
подальшого знищення ї ї 
вилучили співробітники 
обласного управління 
Державної служби з 
надзвичайних ситуацій, 
загрози для громадян 
немає.

Окрім цього, нещодавно пі-
ротехніки знешкодили 62 арти-

лерійські снаряди часів Другої 
світової війни, виявлені в Рожи-

щенському районі. Їх знайшли 
місцеві жителі на узліссі поблизу 
села Береськ. За попередніми 
даними, боєприпасів було більш 
як двадцять, проте уже по при-
буттю до місця події піротехніки 
констатували, що небезпечного 
залізяччя буде значно більше.

Вибухонебезпечні предме-
ти перевезли до спеціального 
майданчика та ліквідували. Ряту-
вальники закликають громадян 
бути максимально обережними 
в разі виявлення небезпечних 
знахідок: за жодних обставин не 
зачіпати таких предметів, а нато-
мість огородити місце знахідки й 
повідомити рятувальників за но-
мером «101».

мірювань показників складу та 
властивостей ґрунтів відібраних 
проб, встановлено перевищення 
гранично допустимих концентра-
цій нітратів, сульфатів та забруд-
нення хлоридами двох земель-
них ділянок. Перевищення вмісту 
нітратів – у 2,1 раза, сульфатів – у 
1,7 раза. Є ризик потрапляння цих 
речовин у підземні водоносні го-
ризонти. Перевищення вмісту ні-
тратів у питній воді призводить до 
порушень у серцево-судинній сис-
темі, а сульфатів та хлоридів – до 
захворювань органів травлення.

Проведено розрахунок роз-
міру шкоди, зумовленої забруд-
ненням земельних ділянок за за-
значеними вище показниками. У 
результаті розрахунків сума збит-

Луцьк 

Оперативники Департаменту 
захисту економіки Національної 
поліції, слідчі та процесуальні 
керівники Генеральної 
прокуратури затримали 
начальника одного з управлінь 
Волинської обласної спілки 
споживчих товариств у 
службовому кабінеті.

46-річного чоловіка звинувачують 
у підкупі. А саме – що він вимагав від 
приватного підприємця хабара за за-

лагодження питання на його користь. 
Зокрема, надання відповідної доку-
ментації, яка допоможе бізнесмену 
виграти суд проти обласної спілки 
споживчих товариств. За ці докумен-
ти посадовець попросив «незначну» 
суму – 30 тисяч доларів США. Кожен 
крок документували поліцейські, а 
17 березня хабарника затримали під 
час одержання неправомірної вигоди. 
У службовому кабінеті підозрюваного 
вилучили 675 тисяч гривень (в еквіва-
ленті – 25 тисяч доларів США). 

прес-служ
ба Д
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С 

У лісі на галявині було заховано 
62 снаряди часів Другої світової війни 

Мертвечину скидали на купи

Хабарника затримали 
під час одержання 
неправомірної вигоди

npu.gov.ua

Волинь

Місцеві організації Товариства 
Червоного Хреста України 
збирають кошти, продукти 
харчування, одяг, взуття, 
предмети першої необхідності, 
медикаменти, засоби гігієни, 
шкільне приладдя, іграшки 
для підтримки вразливих 
категорій населення. Акція 
відбувається в рамках 
місячника, що проходитиме 
з 20 березня до 20 квітня 
під гаслом «Забезпечуючи 
найголовніше».

Мета акції – привернути увагу 
суспільства до проблем вразливих 
категорій населення: переселенців, 
самотніх непрацездатних грома-
дян поважного віку, ветеранів війни 
та праці, інвалідів, багатодітних та 
непов них сімей, дітей-сиріт, хворих 
на ВІЛ/СНІД та туберкульоз, а також 
формувати громадську думку на ко-
ристь милосердя.

Усіх небайдужих волинян просять 
приєднатися до благородних справ 
Червоного Хреста.

«Не будьте байдужими, допо-
можіть тим, хто сьогодні опинився у 
скруті. Зробіть бодай незначний вне-
сок у скарбничку Червоного Хреста, 
і тоді милосердя й гуманності стане 
значно більше», – кажуть у Товари-
стві.

При організаціях діють пункти 
прийому речей. Як стверджують у То-
варистві, зібрані кошти, речі, продук-
ти будуть адресною допомогою тим, 
хто її потребує.

Банківські реквізити: 
р/р 26049000000035, 

МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк», 
м. Київ. Код 02940115. 

Адреса: 43025, м. Луцьк, 
вул. Степана Бандери, 5. 

Тел.: (0332) 24-15-34, 24-56-32.
е-mail: redcrossvolin@mail.ru

Микола Яворський
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СТВОРЯТЬ РЕЄСТР 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ
Рада ухвалила закон про створен-
ня Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних. У ньому будуть 
розміщені особисті та службові дані 
військовозобов’язаних громадян Украї-
ни від 17 до 60 років, зокрема, відомості 
про дату виїзду за межі України і дату 
повернення. Власником усієї інформації 
буде виступати Міноборони, а розпо-
рядником – Генштаб, повідомляє «Ко-
респондент». 

У ТУРЕЧЧИНУ – 
З ID-КАРТКАМИ
Україна і Туреччина підписали уго-
ду щодо спрощення поїздок грома-
дян – перетинати кордон можна буде 
за ID-картками. Візи в такому випадку 
не потрібно, повідомив прес-секретар 
Прем’єр-міністра України Дмитро Сто-
лярчук. 

У ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
ВІДДІЛОК ПОЦІЛИЛИ 
З ГРАНАТОМЕТА 
У Рівному невідомі вистрелили з проти-
танкового гранатомета в приміщення 
Управління патрульної поліції. Ніхто 
не постраждав, пошкоджено будівлю, 
інформують у прес-службі рівненської 
поліції. 

100 МЛН ЄВРО – 
НА УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ 
Польський уряд виділив 100 млн євро 
на модернізацію української транспорт-
ної інфраструктури. Із зазначеної суми 
68 млн євро має бути спрямовано на 
поліпшення якості автодоріг, зокрема, 
траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, по-
відомляє «Польське радіо». 

ЗАГУБЛЕНІ ПАСПОРТИ – 
В ОДНОМУ МІСЦІ 
Сервіс із пошуку загублених або викра-
дених паспортів з’явився на сайті Мініс-
терства внутрішніх справ. Для пошуку 
потрібно ввести у відповідні поля серію 
і номер паспорта, а для ID-карт – лише 
номер.

WOG МОЖЕ ПІТИ НА ДНО 
Частина автозаправних комплексів 
компанії WOG може вийти з-під конт-
ролю фінансово-промислової групи, а 
сама компанія – припинити існування, 
припускає «Обозреватель». Зокрема, 
вона ризикує втратити близько 30 авто-
заправних комплексів, а також нафтопе-
реробний завод «Галичина» в Дрогобичі 
через сукупні боргові зобов’язання, які 
на початку року становили 1,1 мільярда 
гривень.

УКРАЇНСЬКУ ПТИЦЮ 
НЕ БЕРУТЬ У ЄВРОПУ 
Для українських експортерів птиці та 
продуктів птахівництва вже закрилися 
частково чи повністю ринки Євросою-
зу та ще восьми країн – Гонконгу, Єме-
ну, Іраку, Йорданії, Катару, Китаю, Сау-
дівської Аравії, Об’єднаних Арабських 
Еміратів. Причина – виявлення в Україні 
високопатогенного грипу птиці, пові-
домляє Державна служба з питань без-
печності харчових продуктів та захисту 
споживачів.

УЧЕНІ В АНТАРКТИДІ 
ВИНАЙШЛИ ЛІКИ ПРОТИ 
ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ 
Українські вчені, які працюють на по-
лярній станції «Академік Вернадський» 
в Антарктиді, у результаті досліджень 
створили ліки, які допомагають боро-
тися з раком, повідомляє УНІАН. На-
разі медикаменти ще недоступні для 
людей. Учені провели лише тестування 
на тваринах, попереду – тривалі випро-
бування, в яких має взяти участь група 
людей.

УКРАЇНЦІВ МЕНШАЄ 
Станом на 1 лютого кількість населення 
в Україні становила лише 42,558 міль-
йона осіб. За рік українців стало менше 
на 134,2 тисячі. Додамо, що у 1991 році 
в Україні проживало 51,944 мільйона 
осіб.

українська хронікаото пригода ПІДЛІТОК ВИРІШИВ СКОРОТИТИ 
ШЛЯХ І ЗАГУБИВСЯ В ЛІСІ

проблема

нещастя знахідка 

СІЛЬСЬКИМ 
ГОЛОВАМ ПРОСЯТЬ 
ДАТИ ФОРУ

ВОГОНЬ НЕ 
ПОШКОДУВАВ ЖИТТЯ

ТОННУ АЛКОГОЛЮ 
ХОВАЛИ В ГАРАЖІ 

медицина 

40 МІЛЬЙОНІВ – НА ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР

 Маневицький район 

Лісничий із ДП «Колківське 
ЛГ» 20 березня уночі 
знайшов хлопчика, 

який загубився в лісі та не міг 
потрапити додому, повідомляє 
прес-служба волинських 
лісників. Пригода трапилася 
із жителькою села Тельчі 
Маневицького району пані 
Ніною, яка разом з 13-річним 
сином пішла до лісу. Уже 
верталися додому, коли хлопчик 
сказав мамі, що піде коротшою 
дорогою. Жінка довго чекала 
сина, але він не повертався.

О 18 годині за пошуки дитини взяли-
ся працівники Маневицького райвідділу 
поліції та лісова охорона Тельчівського 
лісництва. Лісівники залучили до пошуків 
автомобілі та підводи. На вулиці швидко 

смеркало. Окрім того, роботу ускладнюва-
ла дощова погода.

При світлі ліхтаря лісничому Тельчів-
ського лісництва Олександрові Зубалю 
вдалося вийти на слід дитини. Він був 
дуже заплутаний, очевидно, хлопчик то 
ішов в одному напрямку, то вертався на-
зад.

Тільки о першій ночі Олександр Анато-
лійович знайшов Василя за 10 км від села. 
Змучений, хлопець сидів біля бочок для 
випалювання деревного вугілля поблизу 
села Осова Рівненської області. Близько 
другої години ночі хлопчика привезли до-
дому. 

Як зізнався Олександр Анатолійович, 
подяку за врятовану дитину в телефонно-
му режимі вже отримав від Маневицького 
райвідділу поліції.

lis.volyn.ua

Рятівник-лісник Олександр 
Зубаль натрапив на слід 
хлопчика уночі в рясний дощ

голос народу ОБРАНЦІ ГРОМАДИ ЗАСУДИЛИ 
РОЗГІН УЧАСНИКІВ БЛОКАДИВолинь 

Низка міських та районних рад під час 
позачергових сесій підтримали звернення 
щодо дій стосовно учасників економічної 
блокади тимчасово окупованих територій 
окремих районів Донецької та Луганської 
областей України та введення санкцій 
щодо банків з російським капіталом. 
Зокрема, такі рішення ухвалили депутати 
Луцької, Володимир-Волинської та Ново-
волинської міських, Любомльської, 
Камінь-Каширської, Рожищенської, Горо-
хівської та Старовижівської районних рад. 

Вони засудили затримання учасників 
блокади, що відбулося минулого тижня бу-
цімто під приводом контрдиверсійної опера-
ції, та вимагають не переслідувати учасників 
блокади. 

У Луцьку депутати фракцій «Самопоміч», 
«Солідарність», «Свобода» брати участь у го-
лосуванні відмовилися. 

«Де партія Президента, за якого голосував, 
партія Головнокомандувача Збройних сил? 

Мені прикро, що деякі партії через політичні 
амбіції покинули цей зал. Граючи на питаннях 
патріотизму, вони намагаються втриматися в 
кріслі», – зазначив депутат Олександр Крав-
ченко (УКРОП).

Раніше, коли подібне звернення прийня-
ла Волинська обласна рада, голосування про-
ігнорувала фракція «Солідарність». Одначе 
члени цієї політсили у деяких інших районах  
звернення підтримали. 

Волинь 

Депутати Волинської облради 
ухвалили звернення до Кабміну, 
Верховної Ради України, 
Національного агентства із 
запобігання корупції з проханням 
дозволити відтермінувати 
електронне декларування для 
сільських депутатів на рік.

Депутати сільських та селищних рад 
готові скласти повноваження через те, 
що не можуть заповнити електронні 
декларації, заявив депутат Олександр 
Омельчук (УКРОП). До нього звернулися 
20 із 25 сільрад Ківерцівського району 
з проханням зробити усе можливе, аби 
декларувати доходи дозволили все ж 
на папері, а не через інтернет. Мов-
ляв, у селах немає доступу до мережі, 
є проблема з реєстрацією електро-
нних ключів. Також додав, що система 
е-декларування часто дає збої, непідго-
товленій людині треба кілька тижнів для 
того, аби заповнити документ.

Луцьк 

На добудову сучасного акушерсько-
гінекологічного корпусу в Луцьку виділили 
40 мільйонів гривень з обласного бюджету 
21 березня під час позачергової сесії 
облради. Ще 10 мільйонів виділили в лютому.

А ось із державного бюджету гроші на цю по-
требу уряд вирішив Волині не виділяти. Це має 
бути сучасний центр із відповідним обладнанням 
та умовами. Завершити всі роботи забудовник – 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» – обіцяє до 1 ве-
ресня 2017 року.

У центрі передбачено 102 окремі палати з 
санвузлами та душовими кабінами.

Зводити довгобуд розпочали ще 2001 року. 
Однак згодом роботи й фінансування затягували.

asn.in.ua

Любешівський, Локачинський райони 

Під час пожежі в селі Щитинь Любешів-
ського району загинув чоловік 1961 року на-
родження, повідомляє прес-служба ДСНС у 
Волинській області. Вогонь охопив житловий 
будинок 18 березня о пів на четверту ранку. 
Ліквідували загоряння співробітники Дер-
жавного пожежно-рятувального поста №23 
села Ветли. Імовірна причина пожежі – не-
обережне поводження з вогнем під час курін-
ня. Того ж дня у Локачинському районі вогонь 
забрав життя старшої жінки. 

Луцьк

Правоохоронці в Луцьку виявили та ви-
лучили незаконно виготовленого алкоголю на 
180 тисяч гривень, повідомили у прес-службі 
прокуратури області. Обшук у транспортному 
засобі та в гаражних приміщеннях в одному з 
гаражних кооперативів у Луцьку відбувся 16 бе-
резня. Полісмени виявили та вилучили понад 
750 л спирту й понад 1000 л незаконно виготов-
леного алкоголю, фасованого у пляшки з етикет-
ками різних торгових марок. 

volynnew
s.com

смачного

МОЛОЧКОЮ У ДИТСАДКАХ ЗАЦІКАВИЛИСЯ 
Луцьк 

З 20 березня у низці 
дошкільних навчальних 
закладів обласного центру 
правоохоронці перевіряють 
документацію, що стосується 
молочних продуктів. Як стало 
відомо з власних джерел, 
перевірку здійснюють 
на предмет постачання 
неякісної продукції і 
фальсифікату.

Силовики також завітали й до 
постачальників. Свідки кажуть, 

що поліція діє на основі рішення 
суду. 21 березня правоохорон-
ці також продовжили роботу в 
стінах управління освіти Луцької 
міськради. Тут вони перевіря-
ли документацію. Стало відомо, 
що правоохоронці цікавляться 
паперами ще із 2014 року. Тим 
часом керівник відомства Олег 
Гребенюк пішов у відпустку, тож 
отримати коментаря від нього не 
вдалося. ВН також звернулися до 
прокуратури, аби з’ясувати деталі 
справи. Диму без вогню не буває

Кажуть, буде кращий в Україні

Не у всіх селах є інтернет
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ротації 

блокада 

недобачають ревізія 

  Борис ХВИЦЬ 
Луцьк

  Анастасія КОРЕЦЬКА 
Маневицький район

Прихильники блокади не 
вірять у дієвість рішення РНБО

  Борис ХВИЦЬ

Таємним голосуванням 
депутати міськради 
21 березня обрали 

секретарем Ігоря Поліщука 
(УКРОП), якого висунули 
єдиним кандидатом на 
цю посаду. У голосуванні 
вирішили не брати 
участь депутати фракцій 
«Самопоміч», «Солідарність», 
«Свобода», «Народний 
контроль» та позафракційний 
депутат Микола Яручик. 
За кандидатуру Поліщука 
проголосували 23 обранці. 

Чергова 20-та сесія міськради 
мала відбутися ще в лютому. Тоді 
депутати мали розглянути низку 
важливих питань: розподіл коштів 
на закупівлю продуктів харчування 
у луцькі дитсадки, зміни до бюджету, 
земельні питання, які мають розгля-
дати не рідше, ніж раз на місяць.

Однак екс-секретар міськради 
Юлія Вусенко («Самопоміч») виріши-

ЛУЦЬКРАДА ОБРАЛА НОВОГО СЕКРЕТАРЯ

На екстреному засіданні Ради 
національної безпеки і оборони 
України 15 березня ухвалили 
рішення про припинення 
торгівлі з окупованими 
територіями Луганської та 
Донецької областей. Водночас 
рішення не стосується тих 
підприємств, які перебувають 
під юрисдикцією України і 
платять податки до бюджету, 
повідомляє «ТСН.ua». 

Військовий експерт Дмитро Снє-
гірьов каже, що Україна не втратить 
від економічної блокади з ОРДЛО, а 
заяви про втрату мільярдів гривень 
не відповідають дійсності, пише Те-
леканал новин «24». Адже більшість 
підприємств, яким загрожує «націо-
налізація» бойовиків, є приватни-
ми, належать компанії «Метінвест» 
Ріната Ахметова. Рішення РНБО, 
каже експерт, має суто політичне 

ПО ВУГІЛЛЯ – ЗА ОКЕАН 

забарвлення і не розв’язує пробле-
ми з тимчасово окупованими тери-
торіями. 

Він зауважив, що влада просто 
намагається перехопити ініціативу 
протестних настроїв, щоб лока-
лізувати можливі іміджеві втрати 

унаслідок розкриття корупційної 
складової схем постачання вугілля. 
Тому, на думку Снєгірьова, хоча рі-
шення РНБО є, ключове питання по-
стачання на підприємства ОРДЛО 
електроенергії, газу й води досі не 
розв’язано.

Прихильники блокади ствер-
джують, що рішення РНБО про при-
пинення торгівлі з окупованими 
територіями насправді не діє. Ак-
тивісти планують розширити бло-
каду торгівлі з окупованим Донба-
сом. Невдовзі  нові редути можуть 
встановити на Харківщині, якщо 
підтвердиться інформація про не-
законні перевезення. 

Аби уникнути кризової ситуації з 
постачанням вугілля, Україна шука-
тиме імпортерів  у Сполучених Шта-
тах Америки, Австралії або Півден-
ній Африці, заявив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Він нагадав 
про кінцеву мету – остаточно від-
мовитися від російського газу.
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ОДНАК ПРОЩАННЯ ЗІ СТАРИМ ОБІЦЯЄ БУТИ ЗАТЯЖНИМ

подала до суду на міську раду та Гри-
горія Пустовіта щодо згаданого рі-
шення, яке вона вважає незаконним. 
21 березня екс-секретар повідоми-
ла, що також поскаржилася в Адмі-
ністрацію Президента, Генеральну 
прокуратуру, прокуратуру області з 
проханням дати правову оцінку діям 
депутатів міськради. На її думку, всі 

сесії питання, за якими вони є допо-
відачами, незважаючи на те, що на 
розв’язання ці питання чекають уже 
другий місяць. Такі прохання чинов-
ники мотивували тим, що буцімто 
сумніваються у законності сесії. 

Тримається за крісло і Юлія 
Вусенко. Нововобраний секретар 
міськради Ігор Поліщук не зміг по-
трапити в кабінет і отримати печатку 
секретаря, оскільки ключі – у його 
попередниці. На дзвінки вона не від-
повідала. Тож на місце навіть викли-
кали поліцію, яка констатувала, що 
це – майно громади. Кабінет виріши-
ли опечатати. Саме через відсутність 
печатки депутати й не змог ли прого-
лосувати за призначення секретаря 
виконувачем обов’язків мера. Адже 
таким чином буде порушено консти-
туційний принцип про безперерв-
ність влади. Доки не призначено 
в. о., право підпису на фінансових 
документах має перший заступник 
міського голови.

Станом на вечір 21 березня клю-
чі від кабінету секретаря так і не 
знай шли.

На початку 2017 року стало 
відомо, що в Маневицькому 
районі заплановано велике 
скорочення працівників 
первинної ланки медицини. 
Близько сотні обурених 
людей прийшли до стін 
Маневицької РДА з вимогами 
не скорочувати робочі місця у 
ФАПах та амбулаторіях району. 

Місцеві владці відповіли меди-
кам, що у зв’язку з недофінансуван-
ням галузі скорочення неминучі. Тоді 
працівники Маневицького район-
ного центру первинно-санітарної 
медицини звернувся до народного 
депутата від партії УКРОП Ірини Кон-
станкевич із проханням посприяти 
перегляду фінансування галузі охо-
рони здоров’я. 

Нардеп скерувала звернення до 
управління фінансів Маневицької РДА 
щодо роз’яснення ситуації. За його да-
ними, в бюджеті району на медицину 
не вистачає 6 023 000 гривень. 

Спираючись на ці документи, 
Ірина Констанкевич звернулася до 
Прем’єр-міністра України Володи-
мира Гройсмана з вимогою забезпе-
чити надходження бюджетних при-
значень для належного утримання 

Міжнародний валютний 
фонд вирішив відкласти 

не невизначений термін 
надання траншу для України 
в розмірі одного мільярда 
доларів. Оскільки структура 
доволі бюрократизована, то їй 
потрібно провести серйозний 
аналіз макроекономічних 
показників через зміну 
структури української 
економіки, вважає екс-міністр 
економіки Володимир Лановий, 
пише Телеканал новин «24». 

Натомість Президент України 
Петро Порошенко причину відтер-
мінування бачить в іншому: мовляв, 
це пов’язано із блокадою торгівлі з 
окремими районами Донецької та 
Луганської областей. Також глава 
держави стверджує, що міжнарод-
ний кредит, який вже отримала кра-
їна, вклали у золотовалютні резерви 
України.

Володимир Лановий пояснює, 
що МВФ надає допомогу у вигляді 
донорської підтримки, коли в кри-
тичній ситуації немає валютних кош-
тів. Перший транш на п’ять міль ярдів 
доларів Україна отримала 13 берез-
ня 2015 року, другий – на 1,7 мільяр-
да – 4 серпня 2015 року. Однак потім 
МВФ постійно відкладав наступні. Го-
ловна причина – недостатній рівень 
реформ в Україні. У Фонді, серед 
іншого, вимагали від Києва досить 
непопулярних кроків – пенсійної 
реформи, підвищення тарифів на газ 
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ВІЛЬНІ КОШТИ Є, ВТІМ МЕДИКІВ 
СКОРОЧУЮТЬ ЧЕРЕЗ «НЕСТАЧУ 
ФІНАНСІВ»

ла того ж дня провести позачергову 
сесію, на якій депутати мали б роз-
глянути питання про дострокове 
припинення повноважень міського 
голови й надати право виконувати 
обов’язки очільника міста їй.

Проте частина депутатів висту-
пила проти. Серед аргументів проти 
кандидатури Вусенко – нестача досві-
ду, лобіювання прийому львівського 
сміття тощо. Урешті з третьої спроби 
позачергова сесія відбулася мину-
лого тижня. Після кількагодинних 
дебатів депутати таємним голосуван-
ням проголосували за дострокове 
припинення повноважень секретаря 
міськради Юлії Вусенко й обрали го-
ловуючого – депутата Григорія Пусто-
віта («Батьківщина»). Згодом Вусенко 
переконувала: тільки вона має право 
підпису цього проекту рішення. Та 
депутати з цим не погодилися. 

Потому екс-секретар разом з гру-
пою лояльних до неї депутатів поки-
нули сесійну залу. А згодом Вусенко 

рішення, які депутати ухвалюють під 
час сесії, – нелегітимні. 

«Завтра (22 березня, – ВН) буде пер-
ше судове засідання за моєю скаргою, 
і рішення суду буде таким, як я сказа-
ла», – запевнила вона. Хоча такій само-
впевненості можна лише позаздрити. 
Адже питання про те, чи має право 
головуючий на засіданні депутат під-
писувати рішення, в Україні не нове. В 
історії місцевого самоврядування по-
дібні випадки вже були. Вищий адмін-
суд уже кілька разів розглядав справи 
щодо того, чи має право головуючий 
депутат підписувати рішення ради. 
І вердикт Феміди однозначний: має. 
Остаточну крапку в цьому спірному 
питанні поставить суд. 

Рішення більшості у міській раді, 
схоже, вирішили саботувати призна-
чені міською ж радою чиновники. 
Так, троє заступників міського голови 
(Сергій Григоренко, Тарас Яковлев, 
Юрій Моклиця) написали заяви з 
проханням зняти з порядку денного 

закладів освіти та охорони здоров’я 
Маневицького району. Її депутат-
ське звернення Кабмін спрямував у 
Міністерство фінансів України, яке 
відповіло, що додатковим фінансу-
ванням загальноосвітніх навчаль-
них закладів та закладів охорони 
здоров’я є вільні залишки коштів 
місцевих бюджетів, а також кошти, 
розміщені на депозитних рахунках в 
установах банків.

Станом на 1 лютого 2017 року не-
розподілені вільні залишки коштів 
місцевих бюджетів Маневицького ра-
йону становили 18 мільйонів гривень. 
На депозитних рахунках було вісім 
мільйонів гривень. Проте маневиць-
ка влада наполягає все ж на нестачі 
коштів для фінансування медицини.

Незабаром буде розподілено 
вільні залишки коштів районного 
та місцевих бюджетів. Аби місцева 
влада знову не забула про медиків, 
Ірина Констанкевич скерувала де-
путатське звернення в управління 
фінансів Маневицької РДА, в якому 
просить урахувати фінансові потре-
би галузі охорони здоров’я при роз-
поділі вільних коштів.

До слова, на «бюджетній» комісії 
Маневицької райради днями обго-
ворили розподіл видатків із вільних 
залишків. На охорону здоро в’я запро-
поновано виділити 1 млн 88 тис. грн з 
районного бюджету. 

КРЕДИТОР УКРАЇНИ 
ВИРІШИВ ПРИГАЛЬМУВАТИ

для населення та створення ринку 
землі.

Однак економічна блокада Дон-
басу, як вважає екс-міністр, справді 
зіграла свою роль. Тому що, за його 
словами, одна з ключових причин 
відкладення кредитного траншу 
МВФ – питання валюти. Зокрема, це 
стосується металургійних підпри-
ємств на окупованій території, які 
експортно орієнтовані. Призупи-
нення їхньої діяльності не означає, 
що це вплине на наш валютний ба-
ланс. Але ці підприємства негласно 
платили податок бандформуванням. 
Тому в МВФ вирішили розібратися. 

А економічний експерт Андрій 
Новак вважає, що на рішення 
МВФ могли вплинути і внутріш-
ньополітична ситуація в Україні, 
і конфлікти у владі. Перш за все – 
арешт глави Державної фіскаль-
ної служби Романа Насірова. 
Нагадаємо, що його арештували 
за підозрою у перевищені служ-
бових повноважень.  

Крім цього, на думку Новака, 
в квітні має відбутися річний звіт 
уряду Володимира Гройсмана, у 
результаті чого роботу Кабміну 
можуть визнати незадовільною. 
Це може стати підставою для від-
ставки. МВФ, підкреслює Новак, 
хоче розуміти, кому дає гроші. 
Тому відкласти надання кредиту 
можуть до річного звіту уряду.

Виконавчий директор Між-
народного фонду Блейзера Олег 
Устенко вважає, що головна про-
вина у відтермінуванні – саме в 
діях влади, повідомляє «Корес-
пондент». 

«Передусім проблема 
країни- одержувача, країни-по-
зичальника в тому, що вона не 
хоче робити структурних ре-
форм через цілу низку причин: 
бо це наступ на інтереси полі-
тичних еліт, небажання знижу-
вати рівень корупції тощо», – за-
значив він.

колаж
 ВН

Ігор Поліщук

Черговий кредит – 
один мільярд доларів



Завжди говори другові тільки те, що мусить знати твій ворог. Артур Шопенгауер
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ГОЛОВА МАНЕВИЦЬКОЇ РДА 
ЧЕРЕЗ ПІДЛЕГЛИХ НАЛАШТОВУЄ 
КРАЯН ПРОТИ АДМІНРЕФОРМИ

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Маневицький район

Минулої неділі в трьох 
сільрадах Маневицького 
району – Довжицькій, 

Лісівській та Оконській – відбулися 
громадські слухання щодо 
об’єднання в одну територіальну 
громаду з центром у селищі 
Маневичі.

Відповідно до перспективного плану, до 
Маневицької ОТГ має увійти п’ять сільських 
рад (Оконська, Довжицька, Черевахівська, Лі-
сівська, Куклинська) та одна селищна (Мане-
вицька).

ЩО ТУРБУЄ НАЧАЛЬНИКА 
ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
МАНЕВИЦЬКОЇ РДА

У Довжицькій сільраді проживає більш як 
1700 осіб. Ця громада має школи I-III та I-II сту-
пенів, хороший будинок культури, садочок та 
єдиний у районі пам’ятник Тарасу Шевченку. 
Очільник сільради Олександр Халик зауважує, 
що адміністративна реформа неминуча, проте 
найбільше люди бояться втратити те, що вже є. 

«Сільські, селищні, міські ради об’єднуються 
в громади, і варіанта залишатися окремо немає. 
Ми всі це розуміємо. Настане час – і тих, хто за-
лишився осторонь, приєднають примусово. 
Основна мета цієї реформи – розвиток і рух 
громад до кращого життя. Прикладом можуть 
бути ОТГ, які вже створено. Одна з них – Зим-
нівська. Сьогодні її бюджет удесятеро більший, 
ніж був сукупний бюджет сільських рад, які вхо-
дять у цю громаду, до об’єднання. Тому, на мою 
думку, об’єднуватися потрібно», – прокоменту-
вав громаді свою позицію сільський голова. 

Попри це, він також висловив думку, яка 
стала відлунням «політики» голови Маневиць-
кої райдержадміністрації Андрія Линдюка 
щодо адміністративної реформи в районі. Зок-
рема, Олександр Халик згадав про експертів, 
які стверджують, що громада буде максималь-
но потужною, якщо вона охопить якнайбільшу 
територію та якнайбільше населення. 

«Об’єднуватися треба, але, можливо, були 
якісь збої на рівні затвердження перспективного 
плану. У нашому районі доцільніше було б ство-
рити дві-три громади, аніж шість», – ніби проци-
тував Андрія Линдюка довжицький голова. 

Нагадаємо, під час громадських слухань у 
Маневичах голова райдержадміністрації за-
явив, що він завжди був прихильником ство-
рення у районі лише двох громад – Колківської 
та Маневицької, проте у зв’язку зі створенням 
Прилісненської ОТГ Колківська відпадає. Зго-
дом очільник РДА змінив думку і вже на збо-
рах у селі Годомичі заявляв про те, що треба 
створити Колківську ОТГ, але в ширших межах, 
ніж зазначено у перспективному плані. За сло-
вами людей, які були присутні на громадських 
слуханнях у Маневичах, керівник райдержад-
міністрації почав тероризувати тих селян, які 
хотіли створити громади. 

Тактика Андрія Линдюка змінилась у насе-
лених пунктах, які мають увійти до Маневиць-
кої ОТГ. Наприклад, на збори в Довжицьку 
сільську раду сам Линдюк не з’явився, зате був 

присутній працівник РДА, начальник відділу 
культури та туризму Ігор Дерлюк. Чоловік за-
уважив, що він тут як депутат райради від цьо-
го округу, а не як чиновник. 

Проте виступ Ігоря Дерлюка стосувався 
саме об’єктів культури й того, що з ними ста-
неться після об’єднання.

«Сьогодні позашкільна освіта й культу-
ра коштують районному бюджету близько 
10 мільйонів гривень. Після об’єднання ці 
об’єкти впадуть на плечі ОТГ. Хіба зможе бю-
джет об’єднаної громади профінансувати 
це все? Заявляти, що погіршення не буде, не 
можна. Дов жицький бюджет буде мати міль-
йон гривень доходу цього року, я впевнений. 
І два депутати разом зі старостою не зможуть 
особливо вплинути на рішення під час розпо-
ділу коштів в ОТГ. Зараз маєте мільйон, а після 
об’єднання того мати не будете», – звертався із 
закликом депутат районної ради Ігор Дерлюк. 

У той же час він наголошував присутнім, що 
виступає за адміністративну реформу. До чого 
ж вів обранець громади та за сумісництвом 
підлеглий пана Линдюка, важко сказати. 

Голова Маневицької селищної ради Олек-
сандр Гаврилюк висловив припущення, що ке-
рівник відділу культури боїться втратити поса-
ду, тому наводить жителям страшні факти, які 
не відповідають дійсності.

«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» УВІЙДЕ 
ДО АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ БУРШТИН»

Волинь 

Комунальному підприємству 
«Волиньприродресурс» 

Волинської обласної ради 
дозволили увійти до складу членів 
Асоціації «Український Бурштин». 
Директор підприємства Василь 
Столяр розповів, що недавно 
у Вільнюсі відбулася виставка 
учасників легального ринку 
бурштину Amber Trip, які висловили 
бажання законно купувати 
українську сировину та оброблений 
камінь. Також ухвалили рішення 
створити асоціацію компаній 
«Український Бурштин», до якої 
увійде п’ять компаній.

Очільник Волинської облради Ігор Палиця 
зазначив, що у зв’язку з нещодавнім перекрит-
тям варшавської траси в Рівненській області 
(вимога – дозволити легальний видобуток 
бурштину) до нього зверталися представники 
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депутати Черевахівської сільської та Мане-
вицької селищної рад уже проголосували за 
об’єднання, а цього достатньо для створення 
територіальної громади. 

«Цілком можливо, що цей рік останній, коли 
громади зможуть добровільно об’єднатися. 
З наступного року всі сільські ради, які зали-
шаться «наодинці», можуть приєднати приму-
сово. Тоді вони не зможуть обрати голову ОТГ 
аж до наступних виборів, унаслідок чого ри-
зикують бути не почутими впродовж кількох 
років», – зазначив Богдан Лавренюк.

Найбільше жителів Оконської сільради 
турбувала доля місцевої школи, адже вже за-
раз районна влада скорочує працівників осві-
ти та оптимізує навчальні заклади. 

Очільник Маневицької селищної ради 
Олександр Гаврилюк запевнив, що об’єднана 
територіальна громада матиме достатньо кош-
тів, аби зберегти освітні заклади.

Сподівання на краще висловив також сіль-
ський голова Оконська Петро Ярута. Він заува-
жив, що створення ОТГ має покращити життя її 
жителів та зрушити з місця розвиток віддале-
них населених пунктів.

Цього ж дня одноголосно підтримали 
об’єднання жителі Лісівської сільської ради. 

Отож, попри тиск з боку влади Маневиць-
кого району, жителі п’яти із шести рад, які ма-
ють увійти до Маневицької ОТГ, виявили ба-
жання стати однією громадою. 

інших областей, які хочуть перейняти волин-
ський досвід щодо легалізації видобутку. 

Комунальне підприємство готове запро-
понувати європейському ринку попередньо 
оброблений бурштин за форвардними кон-
трактами. Нагадаємо, «Волиньприродресурс» 
у лютому отримало чотири спецдозволи на 
видобуток сонячного каміння. З коштів, які 
будуть надходити в комунальне підпри-
ємство, 25% йтиме на користь села, 25% – у 
районний бюджет і 50% – в обласний. Поза 
тим, Печерський районний суд Києва видав 
ухвалу про тимчасовий доступ до документів 
підприємства. Своєю чергою, представники 
«Волиньприродресурсу» налаштовані на кон-
структивну співпрацю з правоохоронними 
органами, готові надавати всі потрібні для 
розслідування документи та інформацію.

«Коли з районного бюджету не змогли за-
купити підручники для дітей четвертого класу, 
то кошти на них виділили з бюджетів селищної 
та сільських рад. Коли районна влада заявила 
про неможливість утримання ФАПів і почала 
скорочення, ми взяли на себе ФАПи, – наголо-
сив маневицький голова. – Сьогодні районний 
бюджет на 40% наповнюється саме із бюджету 
Маневичів. За бюджетні кошти Маневицької 
селищної ради вже зараз ми плануємо заку-
пити сміттєвоз, автомобіль для ритуальних 
послуг та грейдер. Після об’єднання бюджет 
Маневицької ОТГ буде спроможний утримува-
ти районні заклади культури, які перейдуть на 
баланс громади». 

Олександр Гаврилюк каже, що, окрім влас-
них надходжень, до бюджету додадуться ще 
податки з доходу фізичних осіб, що складає 
орієнтовно 108 гривень із кожної офіційно за-
робленої тисячі гривень жителя громади, та 
кошти, які виплачує Рівненська АЕС населеним 
пунктам у 30-кілометровій зоні спостереження.

Жителі Довжицької сільської ради, по-
при різні закиди та думки, все ж підтримали 
об’єднання з Маневичами. 

АКЦИЗ НА ПАЛИВО, 
ЯКОГО ВЖЕ НЕМАЄ

Підтримали об’єднання також жителі 
Оконська. Хоча й тут не обійшлося без супере-
чок. Наріжним каменем в Оконській сільраді 
стали кошти з акцизного податку на роздрібну 
торгівлю паливом, які потрапляли у бюджет 
громади та робили її другою після Маневичів 
із «заможності» у районі. У 2017 році цей акциз 
скасували, а отже, доходи Оконської сільської 
ради значно зменшилися. Проте місцевих жи-
телів про це не проінформували, а тому на збо-
рах вони висловлювали думки про те, щоб від-
мовитися від об’єднання з Маневичами, адже 
й самі «мають значний бюджет». 

Не можна стверджувати, що думку про са-
мостійність людям хтось вклав у вуха, але та-
кий варіант теж не варто відкидати, зважаючи 
на політику місцевої РДА. 

Заступник маневицького селищного го-
лови Богдан Лавренюк на громадських слу-
ханнях розповів про реальний стан бюджету 
Оконська. Він наголосив, що Маневицьку ОТГ 
буде створено в будь-якому випадку, адже 

Жителі Довжицької сільради підтримують об’єднання з Маневичами

Олександр Гаврилюк упевнений, 
що бюджет Маневицької ОТГ 
буде фінансово спроможним    

Досвідом Волині цікавляться 
в інших областях
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  Дарина ГОГОДЗА

  Підготувала 
Тетяна ГРІШИНА

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. 

«Моя дружина працює в лікар-
ні з 1983 року, зараз хочуть 
скоротити трьох медсестер із 
восьми. Згідно зі ст. 42 КЗпП, 

вона має перевагу залишитися на 
роботі, тому що в неї більший стаж, 
ніж в інших медсестер, має вищу ка-
тегорію, а також похвальні грамоти. 
Однак дружині сказали, що її скоро-
чують, бо має право йти на пільгову 
пенсію. На пільгову пенсію вона йти 
не хоче, тому що вона дуже мала, а 
хоче працювати до пенсії за віком. Чи 
мають право її скоротити або приму-
сово відправити на пільгову пенсію?»

Її переважне право на залишення на 
роботі має бути враховане. Тому, якщо 
таке право буде проігноровано, її скоро-
чення вважатиметься незаконним і його 
можна буде оскаржити в суді й виграти 
таку справу. Примусово відправити її на 
пільгову пенсію ніхто не має права.

«Мені потрібно покласти на 
рахунок у банку 2000 євро. 
Хочу зробити це за кілька ра-
зів, наприклад, 500+500+1000. 

Чи можу я втратити субсидію, якщо 
покладу ці гроші на рахунок?»

Ні, оскільки наявність коштів на ра-
хунку в банку не є підставою для втрати 
субсидії.

«Подано позовну заяву про 
стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини 
з батька, але він вважає позов 

безпідставним, оскільки мати нена-
лежним чином піклується про дитину 
та пиячить. Як він може це довести і 
який документ потрібно скласти? Мож-
ливо, заперечення проти позову?»

У цьому випадку, навіть якщо мати й 
пиячить, але дитина проживає із нею, і 
судом чи домовленістю між батьками 
не визначено інше, все одно аліменти 
присудять стягувати з батька. Тут можна 
лише посперечатися за їх розмір.

«Чи можу я якимось чином 
отримати від держави свої 
лікарняні? Перебувала в лі-
карні понад два місяці, від 

підприємства ці гроші отримала, а 
ось із державними трапилася хале-
па... Банк, який нас обслуговував, 
збанкрутів, протягом шести місяців 
нам повертали кошти, які були на 
картках, але державні лікарняні «за-
висли» десь, оскільки в розрахунко-
вій вказано, що вони надійшли на 
заблоковану картку. Що робити? На 
підприємстві кажуть, що колись ті 
гроші надійдуть, але вже рік минув! 
Куди можна звернутися?»

Звісно, ви можете отримати ці гроші! 
Якщо їх було перераховано на картко-
вий банківський рахунок, нехай картка 
й заблокована, все одно вони мають 
бути на такому рахунку. Треба звернути-
ся до тимчасової адміністрації банку та 
вимагати сплати цих коштів. Також слід 
офіційно звернутися до фонду з тимча-
сової втрати працездатності й отримати 
офіційну відповідь, куди саме, коли і в 
якій сумі було перераховано ваші лікар-
няні. Таким чином і можна буде побачи-
ти, де вони «зависли». Відповідно, звідти 
й вимагати їх повернення.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста новації 

дочекалися 

НЕ ГРОМАДЯНСТВОМ ЄДИНИМ

Нещодавно один з 
народних обранців 
вніс до Верховної 

Ради законопроект, який 
передбачає процедуру 
узаконення подвійного 
громадянства. 
Мовляв, чи не увесь 
парламент має паспорти 
іноземних країн, та й 
жителі прикордонних 
територій теж володіють 
такими документами. 
А днями проект про 
зміни до закону «Про 
громадянство» вніс 
Президент України Петро 
Порошенко. Однак він 
пропонує не узаконити 
множинне громадянство, 
а передбачити 
процедуру припинення 
громадянства України, 
якщо особа набула 
іншого. 

ПЕВНОЮ МІРОЮ 
ЗАБОРОНЕНЕ 

У низці країн світу конститу-
ційно дозволено мати подвій-
не громадянство. Україна поки 
що залишається державою, де 
на законодавчому рівні жоден 
громадянин не може бути по-
збавлений громадянства й де 
діє принцип єдиного громадян-
ства – тобто немає «громадянств» 
адмiнiстративно-територiальних 
одиниць.  

Але Україна негативно ста-
виться до множинного грома-
дянства, тобто наявності гро-
мадянств кількох держав, а не її 
адміністративно-територіальних 
одиниць. Це пояснюється тим, 
що таким чином особа не зможе 
ефективно користуватися права-
ми та виконувати обов’язки щодо 
кількох держав. Особливо гостро 
це виявляється нині, в умовах 
військових дій чи окупації Криму. 

Уявімо ситуацію: громадяни-
на, який є військовозобов’язаним, 
закликають до служби одночасно 
в тих державах, громадянином 
яких він є. Як діяти? Відповідно 

Верховна Рада України 
14 березня ухвалила в цілому 

законопроект щодо особливостей 
добровільного об’єднання 
територіальних громад, 
розташованих на територіях 
суміжних районів. Це дозволить 
провести перші вибори у низці вже 
об’єднаних громад. Наприклад, на 
Волині вибори можуть відбутися в 
Оваднівській громаді (Володимир-
Волинський та Турійський райони).

Ухвалення цього закону було важливим 
для тих громад, до складу яких увійшли місце-
ві ради різних районів. Або ж коли об’єднання 
громад відбулося навколо міст обласного 
значення. 

Як відомо, раніше Центральна виборча 
комісія вимагала спочатку внести зміни до 
меж районів, а опісля призначити вибори. 
Хоча з таким трактуванням не погоджувалися 
у  парламентському комітеті з питань держав-
ного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування. 

ОБ’ЄДНАНИМ ГРОМАДАМ З РІЗНИХ 
РАЙОНІВ ВІДКРИЛИ ШЛЯХ ДО ВИБОРІВ   

Очікується, що з ухваленням цього закону 
ЦВК отримає беззаперечні підстави для при-
значення перших місцевих виборів у більш 
як 30 об’єднаних громадах, що чекають на це 
більш як рік.

Крім того, нині стало можливо закінчити 
процес об’єднання ще десяткам громад, що 
створені на межах районів, які через пози-
цію ЦВК не поспішали ухвалювати остаточне 
рішення.

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко 

переконаний, що ухвалення законопроек-
ту – велика мотивація для десятків громад, 
створених на межі районів, закінчити процес 
об’єднання та великий поштовх до нового 
об’єднання.

Також 11 березня 2017 року набув чин-
ності закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо статусу 
старости села, селища)». Документ більш чіт-
ко визначає статус старости. У чинне законо-
давство вводиться поняття «старостинський 
округ» – одне або кілька сіл (селищ) на тери-
торії об’єднаної громади, інтереси жителів 
яких представляє староста. Цим запроваджу-
ється повсюдність інституту старост у межах 
об’єднаної територіальної громади, що є га-
рантією захисту прав та інтересів жителів усіх 
сіл і селищ.

Так, староста є виборною посадовою осо-
бою місцевого самоврядування. Його на п’ять 
років обирають жителі відповідного старос-
тинського округу. Староста є членом вико-
навчого комітету сільської, селищної, міської 
ради за посадою, де представляє інтереси 
жителів свого села. Він звітується перед гро-
мадою, яка його обрала, а також може бути 
відкликаний.

до українського законодавства, 
якщо особа має у запасі ще один 
паспорт, у правових відносинах з 
Україною вона визнається лише 
громадянином України. 

 Але законодавчо є нюанси, 
які вносять певну, однак не пов-
ну, заборону на подвійне грома-
дянство. Річ у тім, що позбутися 
паспорта українця можна за 
умови виходу з громадянства чи 
його втрати. Тобто це може від-
буватися добровільно за клопо-
танням самої особи. Якщо ж ні, 
то виходить, що для України вона 
залишається її громадянином. 
Довести факт наявності подвій-
ного громадянства практично 
неможливо. Юристи вважають, 
що найкращим способом урегу-
лювання цих юридичних колізій 
було би підписання міжнародних 
договорів. 

Поправки Президента спря-
мовані на те, аби знаходити лю-
дей, які мають кілька паспортів, 
і припиняти їхнє українське гро-
мадянство. 

ЩО ПРОПОНУЄ 
ГАРАНТ? 

Наразі у Верховній Раді вже 
було зареєстровано три проек-
ти закону щодо відповідальності 
за подвійне громадянство. Най-
імовірніше, вони доповнять одне 
одного і складуть єдину модель. 
Оскільки один із проектів вніс 
Президент, то процедура його 
розгляду швидша і вже проект 
віддано в комітети на опрацю-
вання. 

Ключові новації наступні: 
• пропонується, що громадя-

нин України, який добровільно 
набув громадянство іншої дер-
жави, вважається таким, що вия-
вив намір змінити громадянство 
та надав згоду на припинення 
громадянства України. Тобто, на-
бувши іншого громадянства, ав-
томатично позбавляється укра-
їнського; 

• якщо особа вирішила стати 
громадянином України, то вона 
має протягом місяця повернути 
паспорт іноземній державі та 
протягом 10 днів повідомити про 
це українську сторону;

• якщо особа набула інше 
громадянство і протягом двох 
років не подала у паспортний 
стіл України документа, який за-
свідчує, що вона позбулася іно-
земного громадянства, то вона 
позбавляється українського; 

• визначаються додаткові умо-
ви, коли можна позбавити україн-
ського громадянства особу, яка 
має паспорт іншої держави. На-
приклад, якщо вона реалізувала 
виборче право в іншій країні, ско-
ристалася іноземним паспортом 
при перетині кордону тощо.

Цікаво, що проект зачіпає і 
тих громадян, які вже мають іно-
земні паспорти. Тобто це не той 
випадок, коли закон не має зво-
ротної дії. Таким особам дають 
шість місяців, аби припинити іно-
земне громадянство. Інакше рі-
шення про оформлення набуття 
ними громадянства України під-
лягатиме скасуванню. 

АЛЕ Є КІЛЬКА АЛЕ 
Ініціатива Президента вже ви-

кликала низку зауважень. Адже 
навіть виписані умови не виклю-
чають тієї ситуації, коли громадя-
нин зможе мати кілька паспортів. 
Для цього йому потрібно просто 
не «світитися» у виборчому про-
цесі, не демонструвати обидва 
паспорти на кордоні тощо. Та й 
сама процедура вистежування 
через запити до інших держав 
доволі затягнута бюрократично. 

Висловила стурбованість 
щодо ініціативи й журналістка 
Мирослава Гонгадзе, яка нині про-
живає у США: «Замість того щоб 
зробити так, як Балтійські країни, 
зробимо собі на зло, викорінимо 
всю діаспору – українців у світі. А 
нащо Україні її ж таланти? Чи не 
так, панове лідери України?». 

Із закликом провести гро-
мадські слухання щодо подано-
го законопроекту звернувся і 
Світовий конгрес українців. Так, 
вони вказують, що якщо проект 
мав на меті убезпечити ризики, 
пов’язані з подвійним громадян-
ством, для осіб, які перебувають 
на держслужбі, то чому він сто-
сується ширшого кола людей? 
Та й, як підкреслює головний ре-
дактор «Європейської правди» 
Сергій Сидоренко, у законі вже є 
пряма заборона на працевлашту-
вання на держслужбу тих, хто має 
подвійне громадянство. Окрім 
цього, в СКУ не розуміють, яким 
чином закон буде відповідати 
Конституції України, яка недво-
значно гласить, що громадянин 
України не може бути позбавле-
ний громадянства. 

Інша група ризику – це жителі 
Закарпаття та Буковини, чимало 
з яких мають паспорти Угорщини 
або Румунії. Чи відмовляться вони 
від цього документа на користь 
українського – велике питання. 
Адже паспорт дає їм змогу по-
дорожувати, перетинати кордон 
для торгівлі, а багатьом – працю-
вати в сусідній державі, живучи 
при цьому в Україні. З огляду на 
особливість цієї території, Київ 
має великі шанси спровокувати 
тут справжній бунт. 
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30 об’єднаних громад 
отримали шанс на вибори

Проект президентських правок до закону 
про громадянство обурив діаспору
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здорові зубки

«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.

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Фото автора
Луцьк 

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ: КОМФОРТНЕ 
ЛІКУВАННЯ СТАЛО ДОСТУПНИМ 
В ОБЛАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ 

Шестирічна 
Еріка – одна з 
перших пацієнток 

стоматологічного 
кабінету, який днями 
офіційно відкрили у 
Волинському обласному 
дитячому територіальному 
медичному об’єднанні. 

Мама дівчинки Олена Де ре-
в’янко розповідає, що до дантиста 
Ігоря Рогового, який раніше працю-
вав у Луцькій міській стоматполіклі-
ніці, ходять дуже давно. 

«Моєму сину зараз уже 16, я 
привела його до пана Ігоря ще зов-
сім маленьким, – розповідає Олена. 
– Для донечки лікування – це гра. 
Вона не боїться стоматолога і радо 
йде лікувати зуби».

«Дітей лікувати не важко, прос-
то треба знайти підхід, тоді вони 
відповідають довірою», – перекона-
ний стоматолог Ігор Роговий.

Еріка й справді поводиться, як 
досвідчена пацієнтка. Вона соро-
миться говорити на камеру, але без 
проблем вмощується у стоматоло-
гічне крісло й виконує всі прохання 
лікаря. 

ДО ДІТОК 
З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ – 
ОСОБЛИВА УВАГА 

Сучасним обладнанням євро-
пейського зразка стоматологічний 
кабінет вдалося облаштувати зав-
дяки допомозі німецьких благодій-
ників.

Стоматолог Ігор Роговий роз-
повідає, що відтепер тут доступний 
весь спектр послуг дитячої стома-
тології. Окрім того, консультатив-
ний прийом вестимуть ортодонт та 
хірург. 

«За допомогою такого сучасного 
обладнання ми можемо здійснювати 
майже всі терапевтичні маніпуляції: 
лікувати захворювання твердих тка-
нин зуба, проводити ендодонтичне 
лікування (лікування кореневих ка-
налів зуба), – пояснює пан Ігор. – У 
нашій лікарні – потужні можливості, 
адже маємо хороший лабораторний 
підрозділ, відділення анестезіології 
та відділення променевої діагности-
ки. Такий комплекс дає змогу нада-
вати також допомогу дітям із захво-
рюваннями нервової системи». 

Діткам з особливими потребами 
украй важко всидіти у стоматоло-
гічному кріслі. Окрім того, в район-
них лікарнях ресурсів для надання 
допомоги такій категорії пацієнтів 
практично немає. У стоматологічно-
му кабінеті дитячої обласної лікарні 
встановлено спеціальне обладнан-
ня для анестезії. У деяких випадках 
без введення дитини у медикамен-
тозний сон лікування неможливе. 

«Стоматологічний кабінет об-
лаштовано наркозно-дихальним 
апаратом, який є новим для нашої 
країни, – каже анестезіолог Юрій 
Радчук. – Таке обладнання дозво-
ляє проводити моніторинг само-
почуття дитини після введення 
наркозу. Під час процесу лікуван-

ня ми можемо контролювати тиск, 
ступінь насиченості крові киснем, 
серцеві скорочення. За допомогою 
апарата можемо використовувати 
й інгаляційний наркоз (досягаєть-
ся вдиханням пари різноманітних 
летких анестетичних засобів або 
наркотичних газів, – ВН). Опера-
тивні втручання під таким нарко-
зом діти переносять краще. Для 
Луцька це новинка. Таке є тільки у 
нашій установі та в Києві, у клініці 
«Охматдит». Обладнання цього типу 
розраховане передовсім на дітей 
із важкими неврологічними роз-
ладами, які не можуть самостійно 
довгий час тримати рот відкритим, 
їм важко всидіти на місці. До слова, 
також із допомогою цієї апаратури 
проводимо складні нейрохірургічні 
втручання, робимо операції на че-
ревній порожнині». 

«На такому обладнанні набагато 
простіше працювати лікарю і наба-
гато краще під час такого процесу 
почувається маленький пацієнт», – 
додає стоматолог Ігор Роговий. 

Заступник генерального дирек-
тора з хірургічної роботи ВОДТМО 
Ігор Дородних зауважує, що пер-
шочергово послуги надаватимуть 
діткам, які проходять стаціонарне 
лікування, а також тим, хто перебу-
ває у санаторії «Дачний», а це – ма-

ленькі пацієнти з неврологічними 
захворюваннями. 

«Таким діткам допомогу часто 
доводиться надавати під загальним 
наркозом, – пояснює Ігор Дород-
них. – П’яти-шестирічні діти часом є 
емоційно лабільні, але лікувати зуби 
треба. Для них можна проводити 
лікування, використовуючи меди-
каментозний сон. У нашій лікарні – 
багато дітей з районів, де фактично 
не розвинута дитяча стоматологія. 
Окрім того, стоматологічні патології 
трапляються і в новонароджених: 
короткі вуздечки язика, короткі вуз-
дечки губи, аномалії розвитку рото-
вої порожнини. Якщо вчасно на це 
не звернути увагу й не виправити 
ситуацію, у подальшому можуть 
бути проблеми з мовленням. У на-
шому стоматкабінеті також обслу-
говуватимемо пацієнтів з такими 
проблемами».  

Депутат Волинської обласної 
ради (фракція «УКРОП»), член «ме-
дичної» постійної депутатської 
комісії, завідувач акушерсько-гіне-
кологічного відділення Ківерців-
ської центральної районної лікарні 
Людмила Тимощук розповідає, що в 
її практиці непоодинокими були ви-
падки, коли малюки народжувалися 
зі «лжезубами». Видалити їх можна 
лише хірургічним методом. 

«Одна з найголовніших проб-
лем у дитячій стоматології – це 
страх малюків перед лікуванням 
зубів та нестача фахівців у цій сфері. 
Тому, переконана, новостворений 
кабінет зробить послугу в цьому 
напрямку доступнішою та якісні-
шою. Надзвичайно важливо, що тут 
є можливість анестезіологічного 
забезпечення, адже діти – емоційно 
вразливі, стресові ситуації не мина-
ють для них безслідно», – каже Люд-
мила Тимощук. 

«ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, 
А ПРАЦЮЙ 
ЛОКАЛЬНО»

Генеральний директор Волин-
ського обласного дитячого медич-
ного територіального об’єднання 
Сергій Ляшенко розповідає, що ідею 
облаштування стоматологічного ка-
бінету виношував довго. Адже проект 
досить дорогий – апаратура коштує 
більш як двісті тисяч євро. Кошти об-
ласного бюджету зараз використову-
ються на більш нагальні потреби. 

«Нам допоміг німецький благо-
дійний фонд «Акція допомоги Чор-
нобилю», керівником якого є Ріта 
Ліммрот. Частину обладнання для ка-
бінету було завезено ще раніше. До 
слова, процес розмитнення благо-
дійного вантажу – досить складний 
та тривалий. Саме тому наш заклад 
було зареєстровано як отримувача 
гуманітарної допомоги, ми вже об-
лаштували свій термінал для роз-
митнення, що значно спрощує про-
цедуру постачання апаратури з-за 
кордону», – каже Сергій Ляшенко. 

Варто додати, що Ріта Ліммрот 
обласній дитячій лікарні допомагає 
постійно. Саме завдяки німецьким 
благодійникам тут з’явився апарат 
для ультразвукової діагностики, а 
також 40 спеціальних функціональ-
них ліжок для хворих (а вартість 
одного – 7-8 тисяч євро), мікроскоп 
для нейрохірургії та багато іншого.

«Розвиток дитячої стоматоло-
гії був моїм давнім задумом. Думай 
глобально, а працюй локально. Тому 
постійно шукав можливостей для 
втілення цієї ідеї. Адже такий кабінет 
розв’язує питання надання стомат-
допомоги діткам з усієї області, які 
отримують стаціонарне лікування у 
відділеннях обласної дитячої клініч-
ної лікарні та в санаторії для дітей 
з батьками «Дачний». Окрім того, 

більшість діток з онкопатологіями, 
нервовими розладами, гематологіч-
ними, урологічними, плановими хі-
рургічними, отоларингологічними, 
нефрологічними та іншими патоло-
гіями на сьогодні потребують сана-
ції ротової порожнини відповідно 
до Клінічних протоколів лікування 
цих захворювань», – провадить Сер-
гій Ляшенко. 

У стоматкабінеті в перспективі 
стане доступним увесь спектр орто-
донтичної допомоги, а це встанов-
лення брекетів, пластин тощо. Двічі 
на місяць ортодонти приїздитимуть 
сюди зі Львова. Частина послуг ка-
бінету буде платною. 

За словами керівництва 
ВОДТМО, у подальшому розгляда-
тимуть можливість проходження 
тут профілактичних оглядів, ліку-
вання амбулаторних хворих та на-
дання допомоги навіть дорослим. 
Наприклад, батькам діток, які ліку-
ються у стаціонарі. 

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линській облраді, радник голови 
облради Вячеслав Рубльов за-
уважує, що медична сфера є, була і 
залишатиметься у пріоритеті депу-
татів «Українського об’єднання пат-
ріотів – УКРОП».  

«Ми маємо зробити все можли-
ве для того, аби такі заклади, як об-
ласна дитяча лікарня, мали потужну 
матеріально-технічну базу. На жаль, 
з обласного бюджету не можна сьо-
годні закрити «дірки» в жодній із 
соціально важливих сфер. Тому ми 
мусимо також розраховувати і на 
вдалий менеджмент медичних за-
кладів, зокрема, керівники мають 
самі докладати зусиль, аби налагоди-
ти контакти з благодійниками, дума-
ти над альтернативними джерелами 
залучення коштів на розвиток лікар-
ні. Зі свого боку, ми завжди готові на-
дати допомогу та підтримку». 

Стоматкабінет облаштували сучасним 
європейським обладнанням

Маленька Еріка лікування зубів у стоматолога 
Ігоря Рогового сприймає як гру

Таке обладнання – новинка не лише 
для Луцька, а й для України

Генеральний директор 
ВОДТМО Сергій Ляшенко

Заступник генерального 
директора з хірургічної роботи 
Ігор Дородних
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  Обласний офтальмолог
Ігор Лагошняк, лікар
офтальмологічного відділення 
ВОКЛ Руслана Назарчук
Луцьк

здоров’я

ПІДСТУПНА ГЛАУКОМА: ПРИЧИНИ 
ВИНИКНЕННЯ Й НАСЛІДКИ

ПАРНИЧОК 
ІЗ ПЛЯШКИ

Якщо насіння дуже мало, особливо 
цінного сорту, його можна проростити 
зі стовідсотковим результатом у своє-
рідному міні-парничку. Треба взяти 
пластикову пляшку, лише обов’язково 
прозору, й розрізати її навпіл уздовж. 
На половинку укласти  6-8 шарів туалет-
ного паперу, добре зволожити. Зверху 
розкласти насіння і легенько притисну-
ти, аби воно щільно стикалося з воло-
гим папером. 

На цю ємність насадити поліетиле-
нову торбину і зав’язати. Насіння може 
там перебувати і два, і три тижні. У нього 
за цей час відростуть лише два листки, а 
ось корені посилено розвиватимуться. 
Поливати не треба, позаяк конденсат 
постійно зволожуватиме папір. Така 
розсада випереджає в рості вирощену 
звичайним способом, оскільки у неї вже 
добре розвинені й міцні корені.

цікава ідея

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, близько 285 

мільйонів людей у всьому світі  
страждають через порушення 
зору, з них 39 мільйонів уражені 
сліпотою. Утім встановлено, що 
у 80% випадків можна було б 
уникнути сліпоти. 

В Україні серед первинних інвалідів найви-
щі показники сліпоти та слабкозорості  мають 
інваліди на глаукому (І група – 36,7%, ІІ гру-
па – 14,8%). За результатами досліджень, ві-
рогідність сліпоти на одне око через 29 років 
після виникнення глаукоми  складає 27%, а на 
обидва ока – 9%. Сліпота внаслідок глаукоми 
невиліковна. Проте своєчасна діагностика та 
адекватне лікування з регулярним контролем 
допомагають зберегти зорові функції. 

Це підступна хвороба, яка може довгий час 
розвиватися непомітно й виявитися раптовим 
нападом з уже незворотними змінами. Виріз-
няють відкритокутову й закритокутову, а також 
вторинну глаукому. Закритокутова глаукома 
розвивається в результаті закриття одного з ку-
тів передньої камери ока райдужкою, що, своєю 
чергою, ускладнює відтік рідини до дренажної 
системи. Саме цей вид глаукоми може призвес-
ти до виникнення гострого нападу, але трапля-
ється він рідше, ніж відкритокутова глаукома. 

Поступовий розвиток характерний для від-
критокутової глаукоми – хвороба може розви-
ватися протягом кількох років. Буває глаукома 
і з нормальним очним тиском, у її виникненні 
винний порушений кровообіг очей. 

Вроджена глаукома в дітей має свою при-
роду виникнення, найчастіше це спадковість, 
перенесена матір’ю під час вагітності краснуха, 
вітрянка або аномалії розвитку внутрішніх орга-
нів, що виникають при недоношеності. Без своє-
часного лікування дитина може втратити зір.

СИМПТОМИ  
Первинні симптоми глаукоми залежать від 

її виду. Для гострого нападу характерний різкий 
біль в очному яблуці, зниження або пов на від-
сутність зору, гіперемія склери, зіниця розши-
рюється і набуває зеленуватого або блакитного 
відтінку. Напад глаукоми може супроводжува-
тися головним болем, нудотою, блювотою, мо-
жуть бути болі в серці, під лопаткою.

Запобігти розвитку незворотних змін до-
поможе негайний візит до лікаря, зробити це 
потрібно упродовж доби. 

Відкритокутова глаукома розвивається по-
ступово і не характеризується відчутними для 
пацієнта симптомами, саме в цьому й полягає 
її небезпека. Першою ознакою хвороби може 
стати серпанок перед очима, який з’являється 

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

це важливо

Кожна жінка має 
піклуватися про своє 
здоров’я. І особливо 

важливо приділяти увагу 
гінекологічним проблемам, 
що виникають протягом 
усього життя. Жіноче 
здоров’я безцінне, адже 
від нього залежить 
благополучне сімейне життя.

А отже, кожній жінці потрібен 
досвідчений і кваліфікований гіне-
колог, якому вона могла б довіряти. 
Так само важливо мати довіру до 
лікувального закладу, де завжди 
можна пройти профілактичне гіне-
кологічне обстеження. Його реко-
мендовано проходити не рідше, ніж 
два рази на рік.

Таким критеріям відповідають 
умови медичного центру «Оксфорд 
Медікал». Тут працюють досвідчені 
гінекологи, які мають достатній рі-

КОЛИ ЖІНКА ЗДОРОВА, СІМ’Я ЩАСЛИВА 
вень компетенції. Медичний центр 
оснащений сучасним діагностичним 
і лікувальним обладнанням, тут є всі 
умови для медичного обстеження.

ПОСЛУГИ 
ГІНЕКОЛОГІЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ

У МЦ «Оксфорд Медікал» кожна 
жінка може конфіденційно отримати 
кваліфіковану консультацію. Досвід-
чені лікарі призначать обстеження з 
використанням сучасних методик і 
високоточного устаткування. До по-
слуг пацієнтів:

• УЗД органів малого тазу;
• УЗД молочних залоз;
• фолікулометрія.
Сучасне оснащення  лабораторії 

дозволяє діагностувати поширені 
захворювання жіночої репродуктив-
ної системи на ранніх стадіях:

• метрити;
• ІПСШ;
• запалення яєчників;

Первинний прийом 
гінеколога – 195 грн.
УЗД органів малого

тазу – 150 грн.
УЗД для вагітних.

(але є альтернатива – інші краплі або хірургіч-
не втручання); «Сусід закапував і йому не до-
помогло». Ще раз наголошуємо, що глаукома – 
хвороба невиліковна, важливо «упіймати» її на 
ранніх стадіях та зберегти той зір, при якому 
було виявлено недугу.

Лазерний метод лікування ефективний 
лише при закритокутовій глаукомі. В усіх ін-
ших випадках лазерну хірургію застосовують 
як допоміжну.

Найефективнішим методом є хірургічне 
втручання, і право його вибору залишається 
за хірургом-офтальмологом (до кожного паці-
єнта – індивідуальний підхід). Варто відмітити, 
що на сьогодні часто проводять комбіновані 
операції з приводу глаукоми та катаракти.

ПРОГНОЗ І ПРОФІЛАКТИКА 
ГЛАУКОМИ

Треба зрозуміти, що повністю вилікувати-
ся від глаукоми годі. Проте це захворювання 
можна тримати під контролем. На ранній його 
стадії, коли ще не відбулися незворотні зміни, 
можна досягнути задовільних функціональних 
результатів у лікуванні. Безконтрольний пере-
біг недуги призводить до незворотної втрати 
зору. Профілактика глаукоми полягає в регу-
лярних оглядах окулістом людей із групи ризи-
ку – з обтяженим соматичним і офтальмологіч-
ним фоном, спадковістю, старших за 40 років. 
Пацієнти, що страждають на глаукому, мають 
перебувати на диспансерному обліку, довічно 
отримувати рекомендоване лікування.

вранці. Іншим симптомом хвороби є з’ява рай-
дужних плям, які хворий бачить навколо лам-
почки, ліхтаря чи іншого джерела світла. На-
сторожити має і звуження видимості з боків, 
здорова людина кінчик свого носа бачить, при 
зміні в оці цього вже не спостерігається. По-
ступове звуження поля зору дозволяє людині 
звикнути до такого бачення світу, вона вважає 
це нормальним і може довгий час не зверта-
тися до лікаря. Прогресування хвороби може 
призвести до зниження зору аж до сприйняття 
тільки світла. Повна втрата зору називається аб-
солютною глаукомою, провідним симптомом у 
цьому випадку може стати больовий синдром.

Глаукома прогресує поступово та непоміт-
но. Відчутні ознаки виявляються на тому етапі 
розвитку захворювання, коли зір відновити 
вже складно. Тому, якщо ви виявите хоча б де-
які з наведених нижче симптомів, рекомендує-
мо звернутися до лікаря.

• Поступове звуження полів зору, спочатку 
втрата периферичного, а потім погіршення і 
центрального зору.

• Тимчасове виникнення пелени перед 
оком, з’ява кольорових кілець навколо джере-
ла світла.

• Напади різкого головного болю, після 
яких відбувається затуманення зору. (Біль 
може виникнути як у самому оці, так і в над-
брівній дузі або скроні).

ЛІКУВАННЯ
Є три основні підходи до лікування глау-

коми: консервативний (медикаментозний), 
хірургічний і лазерний. Вибір лікувальної так-
тики визначається типом глаукоми. Завдання 
медикаментозного лікування – зниження внут-
рішньоочного тиску, поліпшення кровопоста-
чання зорового нерва, нормалізація метабо-
лізму в тканинах ока. Однак варто відмітити, 
що пацієнти не завжди дотримуються суво-
рого режиму закапування очних крапель. А 
причини порушень банальні: «Я вже викапав 
пляшечку ліків і не допомогло» (а закапувати 
краплі потрібно постійно!!!); «Краплі дорогі» 

vdalo.info

такі небезпечні для жіночого орга-
нізму патології, як дисплазія шийки 
матки, ерозія шийки матки, вогнища 
запального процесу, доброякісні та 
злоякісні пухлини на ранніх стадіях, 
кісти та інші анатомічні й фізіологічні 
порушення.

ЛІКУВАННЯ 
ГІНЕКОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ

У процесі первинного огляду та 
подальшого спостереження в гіне-
колога вдається уникнути небезпеч-
них гінекологічних захворювань, а 
також контролювати гормональний 
фон, регулярність менструального 
циклу.

За потреби досвідчений гінеко-
лог призначить ефективний курс 
амбулаторного чи стаціонарного лі-
кування з використанням сучасних 
засобів, методів та устаткування, на-
явного в медичному центрі.

Ключовими критеріями обслу-

говування пацієнтів у МЦ «Оксфорд 
Медікал» є:
• індивідуальний підхід до кожної 

пацієнтки;
• зручні умови для діагностичного 

обстеження;
• продуктивні методи діагностики;
• повна конфіденційність;
• перевірені результативні методи 

лікування.
Сучасне оснащення гінеколо-

гічного відділення дозволяє пройти 
комплексне обстеження всієї репро-
дуктивної системи у рамках обслу-
говування в одному закладі, що зе-
кономить час і дозволить своєчасно 
виявити ймовірні патології.

МЦ «Оксфорд Медікал» уже до-
поміг багатьом жінкам відновити 
здоров’я та зберегти сім’ї. Гінеколо-
гічне відділення готове надавати до-
помогу не тільки лучанкам. Записа-
тися на прийом до гінеколога можна 
за адресою: м. Луцьк, вул. Винни-
ченка, 14, тел. (0332) 2 000 22.

Ліцензія МОЗ України №47 від 28.01.2016 р.

• патології маткових труб;
• онкопатології;
• порушення ОМЦ;
• пухлини матки і додатків.
Крім того, досвідчені гінекологи 

допоможуть встановити причини 
непліддя та невдалих вагітностей. 
За потреби, може бути призначено 
комплексний огляд спільно з мамо-
логом.

У процесі первинного обсте-
ження та лабораторної діагнос-
тики в гінекологічному відділенні 
МЦ «Оксфорд Медікал» виявляють 

Зір збереже своєчасна діагностика
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Життя сповнене помилок. Помираючи, ми шкодуємо, що мало помилялися. Фільм «Полювання на колишню»
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ВІВТОРОК 28 березня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 23.00 
Золотий гусак 06.45, 
07.45, 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» 
11.20 Д/ф «Я за все 
вдячний долі» 12.10 Д/с 
«Південна Корея сьогодні» 
12.20 Суспільний 
університет 12.45, 21.30, 
05.40 Новини. Спорт 
13.15, 04.20 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.30 Вересень 15.20 
Театральні сезони 15.45 
Спогади 16.15 Мистецькі 
історії 17.25 Хто в домі 
хазяїн? 17.45 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00  
Новини. Культура 19.20 
Перший на селі 19.50, 
21.45 З перших вуст 19.55 
Наші гроші 20.20, 04.45 
Про головне 21.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Д/ф «Раїса 
Кириченко» 02.50 Д/ф 
«Раїса Недашківська. Те, 
що не вмирає» 03.35 Д/ф 
«Смарагди для Врубеля» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.40, 08.10 Т/с «Друзі»
06.00, 18.00 Абзац
07.00, 08.05 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
11.00 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Х/ф «Кілери»
22.50 Х/ф «Твої, мої й 

наші»
00.25 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «За двома 

зайцями»
13.15 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»
23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

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»

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

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Два життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок»
01.50 Х/ф «Залізний 

кулак»

УКРАЇНА
07.20 Україна: забута 

історія
08.10, 12.50 Правила 

життя
09.00 Правда життя
10.00 Вижити у Венесуелі
10.50, 17.00 Вижити 

серед звірів
11.50 Берег Африки
13.40 Містична Україна
14.30, 19.50 Нечисть
15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища
18.00 Загадки планети
21.40 Вижити попри все
00.30 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
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 «Хороший 

хлопець»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.35 Х/ф «В 

ритмі беззаконня»
04.25 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Територія 
краси»

02.20 Х/ф «Дочка 
баяніста»

03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.55, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.20 Х/ф «Костолом»
15.10, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.15 Х/ф «Підривник»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.25 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Король 
повітря. Золота ліга» 
11.25, 17.50 Панянка-
селянка 12.25, 18.55 
Найгірший водій країни 
13.25, 21.00 Одного разу 
під Полтавою 14.30 Т/с 
«Домашній арешт» 15.30 
Рятівники 15.55, 20.00 
Віталька 16.50, 00.55 
Казки У Кіно 22.00, 02.45 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 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
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 «Дитячий світ»
12.35 «Варто знати»
13.30 «Сердечний уклін»
14.00 Т/ф «Та Волинь у 

мені»
14.25 Т/ц «Твій дім»
14.40 Т/ф «Неочікуване 

побачення»
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!»
17.00 «Ми вас обирали»
18.35 «Музеї Волині»
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45, 00.30 «Влада 

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

(Т.Янчук)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.45 Т/ц «Історія без 

купюр» (Пам’ятники)
23.20 «Піщані історії»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Т/ц «Краяни»
02.15 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.00 Т/ц «В майстерні 

митця»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

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

07.40 Всім малятам-
трулялятам

08.35 Місто
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»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.30 Топ Нет
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
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Смак здоров’я
04.00 Ретроспектива: 

«Без провини винні»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.15 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 09.00 Х/ф «Повне 
беззаконня» 10.55 Х/ф 
«Безсмертні» 12.25 
Суспільний університет 
13.15 Борхес 14.00 Д/ф 
«Секрети Вільнюса» 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твій дім-2 16.45, 
03.00 Д/с «Національні 
парки Америки» 17.45, 
04.25 Вікно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.50, 21.45 З перших 
вуст 19.55 Вересень 
20.20, 04.45 Про головне 
21.30, 05.40 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.10 
Д/ф «Містичний пряник 
Лібермана» 03.50 Д/ф 
«Марія Левитська. 
Театральний роман» 

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

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

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, 22.00 Т/с 

«Хороший хлопець»
23.00 «Гроші»
00.30 «Viva! Найкрасивіші 

2016»
02.25 Х/ф «Шик»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 02.20 Х/ф «Все 
можливо»

11.15, 12.25 Х/ф «Дочка 
баяніста»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.35, 05.10 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Мата Харі»
23.50 Т/с «Територія 

краси»
03.45 «Готуємо разом»

05.00, 04.45 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.50 Антизомбі
10.45 Секретний фронт. 

Дайджест
11.40, 13.05 Х/ф «Еон 

Флакс»
13.35 Х/ф «Джек Райан. 

Теорія хаосу»
16.10 Х/ф «Джек Річер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.20 Свобода слова
00.30 Х/ф «Операція 

«Відплата»
02.00 Небачене 

Євробачення
02.15 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.50 Стоп-10

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

11.25, 17.50 Панянка-
селянка

12.25, 18.55 Найгірший 
водій країни

13.25, 21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.30 Т/с «Домашній 
арешт»

15.30 Рятівники
15.55, 20.00, 04.25 

Віталька
16.50, 00.55 Казки У Кіно
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
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»
08.25, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Х/ф «Загублене 

місто»
11.50, 17.00 «Дитячий 

світ»
12.05 Т/ф «Мене судьба 

нагородила»
12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Музичний 

проспект» концерт 
артистів Волинського 
академічного 
облмуздрамтеатру ім. 
Т.Шевченка»

13.30 «Роки і долі»
14.00 Т/ц «На варті миру і 

безпеки»
14.30 «Піщані історії»
14.35 «Студентський 

квиток»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
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)
22.50 Т/ф «На варті миру і 

безпеки»
23.15 «Спорт для всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.20 «Фольк-music»
02.45 «Галерея 

портретів»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 «Музична весна на 

Першому» (Рок)
05.10 «1000 й 1 тур»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.05 «Все буде смачно!»
10.00, 18.30 «За живе!»
11.30 Х/ф «Екіпаж»
14.00 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 01.35 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.40 «Давай поговоримо 
про секс 3»

03.25 «Найкраще на ТБ»

07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. Шопінг»
14.20 «Орел і Решка. На 

краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
18.00 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
22.00 Х/ф «Наречена з 

того світу»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.30 Х/ф «Мільйон на 

Різдво»

03.00, 02.30 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.45, 07.40 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.45 Х/ф «Макс Стіл»
09.35 Х/ф «Сутінки. Сага. 

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

Світанок 2»
13.50 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
16.00, 19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.10 Х/ф «Великий 

солдат»
02.10 Небачене 

Євробачення

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.10 Зірковий 
шлях

11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Руда»
13.50, 15.30 Т/с «Сонячне 

затемнення»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.10 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Два життя»
23.30 Х/ф «Залізний 

кулак»
05.20 Т/с «Адвокат»

06.00 Бандитська Одеса
08.10, 12.50 Правила 

життя
09.00 Правда життя
10.00 Вижити у Венесуелі
10.50, 17.00 Вижити 

серед звірів
11.50 Жирафи савани
13.40 Містична Україна
14.30, 19.50 Нечисть
15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища
18.00, 22.40 Загадки 

планети
19.00 Бандитський Київ
21.40 Вижити попри все
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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, 03.05 Феєрія 

мандрів
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, 22.00, 00.30, 
03.00 Погода

19.00 Т/с «Поклик 
предків»

АВЕРС 20.00 Т/с «Таємничий 
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
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Аеліта» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Операція «Відплата»

00:30

kino-fi lm
i.net

Фільм «Залізний кулак»

01:50

kinopoisk.ru

Фільм «Підривник»

23:15

fi lm
z.ru

ВОЛИНЯНКА ВИГРАЛА 
50 ТИСЯЧ У «РОЗСМІШИ 
КОМІКА» 

Шестирічна Ліза Ольхович із села 
Борисковичі Горохівського 

району виграла у відомому 
гумористичному шоу «Розсміши 
коміка» 50 тисяч гривень. У цьому 
телешоу дівчинка бере участь не 
вперше. Першого разу Ліза виграла 
10 тисяч гривень. 

Маленька волинянка, попри хвилюван-
ня перед виступом, уже на перших секундах 
змогла розсмішити коміків. Володимир Зе-
ленський назвав дівчинку «людиною з муль-
тика», а Євген Кошовий аж плакав від сміху. 
Юна гумористка впевнено жартувала п’ять 
хвилин і отримала заслужений виграш. 

телешоу

youtube.com



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Смійся – і весь світ буде сміятися разом з тобою. Плач – і ти плакатимеш на самоті. Фільм «Олдбой»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 11 (59)  23 березня 2017 року

СЕРЕДА 29 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.15 
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 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 09.35 Т/с 
«Площа Берклі» 10.30 
Д/ф «Іван Піддубний» 
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» 17.25 
Хочу бути 17.45 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Богодар 
Которович. Відблиски» 
19.50, 21.45 З перших 
вуст 19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.45 Про головне 
21.30, 05.40 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор» 22.40 
Мегалот 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Х/ф «Суперник» 
04.15 Д/ф «Клоун іде на 
манеж. М.Яковченко» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі
04.40, 08.12 Т/с «Друзі»
06.00, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
11.00 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Х/ф «Йолопи-

розбійники»
22.50 Х/ф «Конвоїри»
00.50 Х/ф «Донька мого 

боса»
02.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.15 «Все буде смачно!»

11.10, 18.30 «За живе!»

12.40 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.30 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 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

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, 05.20 Агенти 

справедливості
07.00, 08.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Два життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

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 Вижити 

серед звірів
11.50 Берег Африки
13.40 Містична Україна
14.30 Нечисть
15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища
18.00, 22.40 Загадки 

планети
19.00 Бандитський Київ
19.50 Досліди Фрейда
00.30 Скарб.ua

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.35 «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 «Хороший 

хлопець»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.35, 01.50 Х/ф 

«Імператор»
05.00 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Територія 
краси»

02.15 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05 Більше ніж правда
12.10, 13.10, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.35 Х/ф «Підривник»
15.20, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Ордер на 

смерть»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.30 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 08.00 
Мультмікс 09.25 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Король 
сноуборду» 11.25, 
17.50 Панянка-селянка 
12.25, 18.55 Найгірший 
водій країни 13.25, 
21.00 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Т/с 
«Домашній арешт» 15.30 
Рятівники 15.55, 20.00, 
04.25 Віталька 16.50, 
00.55 Казки У Кіно 22.00, 
02.45 Країна У 23.00 
Розсміши коміка 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, 19.30, 20.25, 00.25 

«Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 «Манівцями»
08.35 «Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.40 «Волинський 

інститут післядипломної 
освіти: лідер інновацій»

11.05 Т/ф «Барвиста 
Україна»

11.30 «Схід і Захід - 
разом!»

12.00 «Тільки разом!» 
(дайджест)

12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
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
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ц «Роки і долі»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок
22.30 «Час-Time»
22.45 Т/ф «Лесина тінь.

Петро Косач...»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Актуально»
01.20 «Міжнародний 

проект культурно-
професійних обмінів»

02.50 Вистава 
«Непідвладна»

03.30 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

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

проспект»
06.00 Т/ц «Музеї Волині»
06.35 «Хвилини поезії»

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
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
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Галасуй, містечко»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 30 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 
На слуху 09.00 Україна 
на смак 09.25 Лайфхак 
09.35 Д/ф «Гнат Юра. На 
перехрестях часу» 10.30, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Винниченко 
без брому» 12.10, 
16.15 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.20 
Суспільний університет 
12.45, 21.30, 05.40 
Новини. Спорт 13.15 
Слідство. Інфо 14.00 
Д/ф «Арабески Гоголя» 
15.20 Надвечір’я. Долі 
17.30 Казки Лірника 
Сашка 17.50 Школа Мері 
Поппінс 18.05 Voxcheck 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Богодар 
Которович. Відблиски» 
19.50, 21.45 З перших 
вуст 19.55 «Схеми» 
20.20, 04.45 Про головне 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 Український корт 
02.40 Чоловічий клуб

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.30, 08.02 Т/с «Друзі»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 08.00 Kids Time

06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

10.50 Т/с «Щасливі 

разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Команда «А»
23.10 Х/ф «Кур’єр»
01.10 Х/ф «Великий 

солдат»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

11.05, 18.30 «За живе!»

12.35 «МастерШеф - 4»

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...»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.20 «Орел і Решка. 

Шопінг. Невидане»
14.20, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

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, 05.20 Агенти 

справедливості
07.00, 08.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.30 Зірковий 

шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Два життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 

Київ
07.20 Україна: забута історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00 Вижити попри все
10.50 Найотруйніші змії 

Африки
11.50 Берег Африки
13.40 Містична Україна
14.30 Досліди Фрейда
15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.00 Вижити серед звірів
18.00, 22.40 Загадки планети
19.50 Таємниця Джоконди
21.40 Вижити у Венесуелі
00.30 Ризиковане життя
04.20 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30, 02.30 
«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». 27 с.
21.00 Т/с «Хороший 

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

2017»
00.45, 02.45 Х/ф «Кому 

вгору, кому вниз»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.10 
«Подробиці»

23.50 Т/с «Територія 
краси»

02.20 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

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
12.10, 13.10, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.35 Х/ф «Ордер на 

смерть»
15.20, 16.10, 21.25 Т/с 

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

смерть»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.50 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 08.00 
Мультмікс 09.25 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
18.55 Найгірший водій 
країни 13.25, 21.00 
Одного разу під Полтавою 
14.30 Т/с «Домашній 
арешт» 15.30 Рятівники 
15.55, 20.00, 04.25 
Віталька 16.50, 00.55 
Казки У Кіно 22.00 Країна 
У 23.00 Розсміши коміка 
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, 23.20 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.20 «Музичний 

проспект»
12.30 «Актуально»
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 «Актуально»
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/ф «Габріеля 

Запольська: «Не бути 
лялькою»

23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 «Музичний 

проспект»
02.20 Т/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долі»
02.55 «Музична перерва»
03.45 Т/ф «Золоте 

січення»
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»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

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
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: 

«Олександр 
Пархоменко»

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Король сноуборду»

Фільм «Раптова смерть»

Фільм «Казка про жінку та чоловіка»

Фільм «Йолопи-розбійники»

09:55

23:15

02:20

21:00

kino-punk.ru
kinopoisk.ru

chr.aif.ru
m

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

«Школа лідера ОСББ» – програма підтримки об’єднань  
співвласників багатоквартирних будинків, яку Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» започаткував у березні 2016 року. 
Передбачає надання правових консультацій, законодавчих 
роз’яснень, практичних порад із господарських питань головам 
новостворених об’єднань та можливість обміну досвідом з ОСББ, 
які вже діють. Зібрання відбуваються на базі Офісів розвитку 
кварталу, що працюють у кожному мікрорайоні Луцька. 

ПІДТРИМКА ОСББ «ШКОЛА ЛІДЕРА ОСББ» ВЧИТЬ 
РОЗУМНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Об’єднання співвласників 
багатоквартирних 

будинків (ОСББ) є однією 
з найефективніших форм 
управління будинком та 
житловим майном. У цьому 
щодня пересвідчуються 
мешканці багатоповерхівок 
Луцька, які стали господарями 
спільного дому. Зараз у місті діє 
більш як 300 об’єднань. Третину 
з них, починаючи з липня 2015 
року, створено за підтримки 
Офісів розвитку кварталу (ОРК) 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

За цей час у будинках, де ді-
ють ОСББ, запроваджено заходи з 
енергозбереження: замінено лам-
пи розжарювання на енергоощад-
ні, встановлено нові вікна та двері, 
підключено індивідуальні теплові 
пункти, а також облаш товано ігро-
ві майданчики, здійснено благо-
устрій територій тощо. У результаті 
мешканці за менші кошти мають 
комфортніші умови проживання. 
Вони самі визначають першочерго-
вість проблем, шукають оптимальні 
шляхи їх розв’язання, залучають до-
даткові кошти на ремонт чи модер-
нізацію. У цьому їм допомагають 
фахівці Офісів розвитку кварталу 
в рамках проекту «Сприяння роз-
витку ОСББ», що його реалізовує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Як розповів координатор Цен-
тру розвитку міста Олександр Жа-
риков, щомісяця майже 700 лучан 
звертаються в Офіси розвитку 
кварталу з найрізноманітнішими 
питаннями. Там їм надають кон-
сультації, інформують про міські та 
державні програми, зміни в законо-
давстві. Дуже багато звернень щодо 
створення ОСББ й підтримки тих, 
що вже є, щодо участі в програмах 
і проектах, фінансової допомоги. 
Крім ОСББ, в Луцьку за сприяння 
ОРК створено і діє чотири Органи 
самоорганізації населення (ОСН), 
які також спільно розв’язуватимуть 
житлово-комунальні проблеми. 

– Програму підтримки ОСН 
ініціювали депутати від УКРОПу, 
підтримали в міській раді та перед-
бачили у бюджеті кошти на її ре-
алізацію. Це здоровий та сильний 
сигнал старту тих процесів, які до-
зволять покращити інфраструктуру 
в найвіддаленіших куточках нашого 
міста, – каже Олександр Жариков. 

Створюючи ОСББ чи ОСН, 
люди часто не знають із чого почати, 
які потрібні документи, куди зверта-
тися для реєстрації, з кадрових пи-
тань. Тому на базі ОРК ще торік було 
започатковано комплексну програму 
«Школа лідера ОСББ», яка дає від-
повіді на більшість актуальних за-
питань. Навчання корисне і для ке-
рівників новостворених об’єднань, і 
для тих, що вже працюють. 

– Майже щокварталу в Офісах 
розвитку ми збираємося на «Школу 
лідера» з керівниками ОСББ, яким 
допомагали у створенні об’єднань. 

Приходять і нові, й ті, що вже ма-
ють досвід управління. Ми розпо-
відаємо про фінансові можливос-
ті об’єднань, визначаємо основну 
проблематику, пропонуємо шляхи 
розв’язання питань, щоб їм було 
легше стати на ноги та покращити 
умови проживання у своїх будин-
ках. Кожен керівник ОСББ знає, що 
може надати в ОРК проект, спрямо-
ваний на покращення загального 
стану будинку або прибудинкової 
території, і ми його розглянемо. 
Основна наша мета – навчити, дати 
практичні поради, підтримати, – 
наголошує координатор проекту 
«Сприяння розвитку ОСББ» Андрій 
Кремський.

У березні навчання та звіт про 
роботу Фонду в рамках проекту 
відбулися у п’яти Офісах розвитку 
кварталу. Захід відвідали керівники 
майже всіх ОСББ Луцька, які ство-
рено за сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» та член прав-
ління ГО «Рада голів правлінь ОСББ 
Луцька» Валерій Корпач. 

 «Школа лідера» в Офісі розвитку 
кварталу на вул. Гордіюк, 37 зібрала 
15 керівників ОСББ. Після презен-
тації проекту та звіту Фонду вони 
активно спілкувалися, озвучували 
проблеми, обговорювали тарифи, 
ділилися практичним досвідом. 

Керівник Офісу розвитку квар-
талу на вул. Гордіюк, 37 Інна Кар-
манчикова зазначила, що більш 
плідна робота триває із раніше 
створеними ОСББ, які вже переко-
налися в його ефективності. Налаго-
дження співпраці з новоствореними 
об’єднаннями співвласників триває 

через участь у зборах мешканців 
будинку, наданні керівникам кон-
сультацій, первинної юридичної до-
помоги.

– Коли бачимо, що громада го-
това розв’язувати питання благо-
устрою, покращення умов прожи-
вання, запроваджує енергоощадні 
заходи, ми готові йти назустріч, 
допомагати, підтримувати ініці-
ативи. На сьогодні за нашої під-
тримки в мікрорайоні створено 18 
ОСББ та один вуличний комітет 
на вул. Гущанській. Є об’єднання, 
які звертаються до нас уперше, а є, 
які повторно, уже пересвідчившись 
в ефективності співфінансування 
проектів з Фондом. Проте є й керів-
ники, які ще не зверталися по допо-
могу, можливо, через те, що ще не 
визначили першочергових проблем. 
Така ситуація є справді складною, 
бо коли будинку понад 40 років і все 
в такому стані, що потребує ремон-
ту, реконструкції чи модернізації, 
то важко визначити, за що брати-
ся насамперед. Можливо, саме на 
засіданнях «Школи лідера» вони 
знайдуть поштовх до розв’язання 
питань чи побачать приклад про-
гресивного ОСББ, – зауважила Інна 
Карманчикова. 

Серед показових ОСББ в 
цьому мікрорайоні вона нази-
ває об’єднання «Конякіна-10а», 
«Конякіна-14а», «Конякіна-12», 
«Конякіна-12а», «Добробут-14б». 

– Вони спілкуються між собою, 
обмінюються досвідом, ми впевнені, 
що коли інформуємо про якийсь за-
хід, зміни в законодавстві, то будуть 
знати всі. Вони стали однією коман-

«Школа лідера» в Офісі розвитку кварталу на вул. Гордіюк, 37

датків, обов’язкових для підпри-
ємств – юридичних осіб, на що жек 
витрачає значні кошти, – зауважив 
Олег Кочкін. 

Не натішаться новоствореним 
ОСББ мешканці будинку на вули-
ці Гірній, 2. За доволі короткий час 
вони переконалися в його ефектив-
ності та розумному господарюванні. 
Хоча ще до створення об’єднання 
у дворі цього будинку за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
було збудовано дитячий ігровий 
майданчик. Тому створення ОСББ 
було лише питанням часу. 

Як розповіла керівник ОСББ 
«Гірна-2» Надія Бляхарчук, один із 
перших проектів, який ініціювали 
мешканці будинку та підтримали у 
Фонді, стосувався енергоефектив-
ності. 

– Наш будинок великий, на 
шість під’їздів. За світло платимо 
чималу суму щомісяця. Я ініціювала 
встановлення датчиків руху з метою 
економії електроенергії у вечірній та 
нічний час. Зараз триває збір коштів 
на цей проект. Ще у планах – вста-
новлення загальнобудинкового лі-
чильника тепла. Будь-які ініціативи 
працівники Офісу розвитку квар-
талу розглядають, рекомендують, 
як краще зробити, допомагають в 
оформленні технічної документації, 
за що ми всі їм дуже вдячні, – зазна-
чає Надія Бляхарчук.

Поділилася керівник ОСББ й 
планами, які можна втілити свої-
ми силами: зробити якісний благо-
устрій прибудинкової території, зрі-
зати старі дерева, які в жахливому 
стані, навести лад навколо будинку. 

Господар, який дбає про свій 
дім, тримає його в чистоті та по-
рядку, намагається оптимально ви-
користовувати ресурси, при цьому 
йти в ногу з часом, впроваджувати 
енерго ефективні заходи, застосову-
вати інноваційні підходи. У нашо-
му місті саме «Школа лідера ОСББ» 
вчить лучан розумного господарю-
вання. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

дою, яка дбає не лише про спільний 
дім, а й про весь мікрорайон, – каже 
Інна Карманчикова. 

Керівник ОСББ «Конякіна-33» 
Віра Максимюк розповіла, що їхнє 
об’єднання створено рік тому. На 
той момент будинок був у аварійно-
му стані, тому мешканці згуртува-
лися, щоб навести в ньому лад. 

– Під час створення ОСББ нам 
дуже допомогли в Офісі розвит-
ку кварталу і консультаціями, і з 
оформленням документації, підбо-
ром спеціалістів. Дуже багато відпо-
відей отримали, власне, на спільних 
зустрічах, у «Школі лідера». Приєм-
но, що будь-коли можна звернутися 
в ОРК, де порадять, порекоменду-
ють, підкажуть. За рік господарю-
вання нам вдалося зробити багато: 
почали з енергоефективних заходів, 
скористалися програмою Європей-
ського банку реконструкції і роз-
витку для заміни вікон та встанов-
лення ІТП. Зараз хочемо замінити 
трубопровід і утеплити будинок 
зов ні. Також плануємо скориста-
тися Програмою підтримки ОСББ, 
яку реалізовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» щодо облаш тування 
дитячого майданчика. Обговоримо 
це на спільних зборах та ухвалимо 
рішення, – каже Віра Максимюк. 

Керівник Офісу розвитку квар-
талу на вул. Ковельській, 47а Олег 
Кочкін зазначив, що такі навчання 
вже вкотре відбуваються на базі їх-
нього Офісу. 

– Навчання, що відбуваються 
зараз у рамках «Школи лідера», – 
комплексні. Ми зібрали керівників 
ОСББ з кількох мікрорайонів, при-
чому і новостворених об’єднань, і 
тих, що діють уже понад рік. Хочу 
відзначити, що останнім часом 
люди стали більш ініціативними, 
частіше почали цікавитися проек-
тами, які можна реалізувати, залу-
чивши додаткові кошти. Ідея ОСББ 
гарна ще й тим, що дає можливість 
поліпшити комфорт проживання 
мешканців будинку, при цьому до-
зволяє працювати без сплати по-

Валерій Корпач ділиться досвідом
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ІНІЦІАТИВНА ГРОМАДА АБИ ЩОСЬ ЗМІНИТИ, 
ГРОМАДА ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

КОМФОРТ І ЗАТИШОК ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАМ
Над робочим столом акушерки 
Видертської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини (АЗПСМ) 
Галини Малащук  висить ікона 
Пресвятої Богородиці «Помічниця 
в пологах». Жінки при надії, які 
приходять на консультації, кажуть: 
усі їхні тривоги розвіюються, коли 
дивляться на святий образ. 

– Цей кабінет – особливий. Його відві-
дують майбутні мами, яких має оточувати 
гармонія і краса, – каже акушерка Галина 
Малащук. – Адже науково доведено, що діт-
ки навіть в утробі відчувають усі мамині 
емоції та переживання.

Нині в акушерському кабінеті рівненькі 
білосніжні стіни та стеля. А ще донедавна 
ситуація була, м’яко кажучи, не ідеальна. 
Зі стелі кілька разів падали шматки штука-
турки, тож в амбулаторії вирішили: кабінет 
потрібно ремонтувати. Оскільки медицина 
фінансується за залишковим принципом, 
місцеві медики вирішили взяти участь у кон-
курсі проектів Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». У рамках програми «Здоров’я воли-
нян» ініціативній громаді вдалося придбати 
будматеріали  для ремонту цього кабінету.        

Галина Малащук працює у Видертській 
АЗПСМ із 2011 року. Каже, що з кожним ро-

ком народжується все менше малюків. Нині 
на обліку перебувають десять вагітних із 
Видерти та сусіднього Ворокомле. 

– Нині приємно зайти у світлий, гарний 
і сучасний кабінет, – каже майбутня мама 
Ганна Нестерук. – Для жінок створили ком-
фортні умови. Не порівняти з тими, що були 

раніше.
Видертська АЗПСМ належить до 

Камінь-Каширського Центру первинної 
медико-санітарної допомоги. Завідувач ам-
булаторії Микола Ткачук переконаний: для 
села із населенням у 2100 осіб такий медич-
ний заклад украй потрібен. До того ж, по 

допомогу ще звертаються 1800 жителів су-
сіднього Ворокомле.

– Ми надаємо первинну медичну допо-
могу і дітям, і дорослим. У штаті амбула-
торії – 11 працівників. Дітки мають змогу 
проходити медогляд, проводимо профщеп-
лення. Робимо кардіограми, фізпроцедури, 
дрібні операції. Є денний стаціонар на два 
ліжка. За місяць внутрішньовенні кра-
пельниці отримують 8-10 пацієнтів. Дітки 
найчастіше звертаються із застудами, до-
рослі – з серцево-судинними недугами. У 
критичних випадках викликаємо екстрену 
швидку із райцентру, – каже Микола Тка-
чук. – Приїжджає за 15 хвилин. 

Завідувачка лабораторії розповіла, що 
для проведення аналізів потрібно придбати 
кольоровий фотоколиметр, а терапевт пока-
зала обдерті стіни кабінету, де відбувається 
прийом хворих. 

Керівник східної філії Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Олександр Мельни-
чук зазначив: Фонд не може брати на себе 
розв’язання усіх наболілих проблем у ме-
дичній сфері. Для забезпечення першочер-
гових потреб амбулаторії потрібно зверта-
тися до місцевої влади. У випадку ж відмови 
громада разом із Фондом покращить умови 
надання медичної допомоги. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» у районах Волинської 
області працюють близько 
року. За цей час спільно 
з місцевими громадами 
вдалося реалізувати 
кількасот проектів, що 
спрямовані на покращення 
благоустрою в населених 
пунктах області, 
забезпечення сучасним 
обладнанням навчальних 
закладів, встановлення 
дитячих майданчиків тощо.

Кожна громада вирішує, яка 
проблема наразі пріоритетна. 
Першим кроком у реалізації про-
екту є збори місцевих жителів за 
участі представників Фонду. По 
тому обирають ініціативну групу 
та її керівника, які пишуть про-
ект. Важливим пунктом співпраці 
Фонду та громади є співфінансу-
вання. Тому в проекті потрібно 
вказати, хто може долучитися 
до його реалізації. Часто це не 
лише громада, а й місцеві ради та 
підприємці. Відбір проектів від-
бувається на конкурсній основі. 
Обов’язкова умова – розв’язання 
питання важливе не лише окре-
мим людям, а всій громаді. 

Жителі села В’язівно, що на 
Любешівщині, про діяльність 
Фонду чули давно, але звернулися 
вперше. Кажуть: чекали на особ-
ливу нагоду. 

Навчальний заклад восени 
святкуватиме 50-річчя. Був пері-
од, коли школа перебувала на гра-
ні закриття. Проте зараз тут на-
вчаються не лише місцеві, а й діти 
з сусідніх сіл та Любешова. Попри 
те, що проблем у навчальному 
закладі вистачає, адміністрація 
школи, педагоги та батьки одно-
голосно переконують: найнагаль-
ніше питання – упорядкування 
пришкільної території.  

Директор школи Микола Шу-
калович розповів, що вже зробле-
но перші кроки з облаштування 
подвір’я. Минулої осені провели 
комплекс робіт із впорядкування 

клумби, посадили оцтові та інші 
дерева. У планах – посадити біля 
школи сад, а на клумбах – квіти. 
Та вкласти на подвір’ї бруківку 
громаді не до снаги. Саме з цією 
проблемою і звернулися у любе-
шівське представництво Фонду. 
Переконують: плити, які ще 50 ро-
ків тому поклали перед школою, 
вже геть непридатні та загрожу-
ють безпеці дітей.

– У нас ініціативні батьки, які 
хочуть щось змінювати. Із  чогось 
треба починати, – зазначає дирек-
тор. – Щотижня ми проводимо 
загальношкільні заходи, лінійки. 
Актового залу немає, тому  всі свя-
та в теплу пору року відбуваються 
на подвір’ї. 

Під час зустрічі з ініціативною 
громадою керівник східної філії 
Фонду Олександр Мельничук роз-
повів про програми та проекти, 
що їх реалізовує Фонд:

– Проект «Ініціативні грома-
ди» поширюється переважно на 

райони. Суть цих проектів полягає 
у тому, що громада об’єднується, 
аби щось змінити. Якщо вона ак-
тивна, то ці питання розв’язують. 
У 2017 році робота Фонду скеро-
вана на реалізацію проектів, спря-
мованих на розвиток дитини, щоб 
вона вийшла зі школи з відповід-
ними знаннями. Тому першо-
чергово реалізовуються саме такі 
проекти.

Громада серйозно налаштова-
на на те, аби впорядкувати аварій-
не шкільне подвір’я. Багато бать-
ків уже здали на це кошти. Також 
фінансово долучилися й педагоги. 
А чоловіки, які були присутні на 
зборах, запевнили, що власноруч 
покладуть бруківку. Школярі, сво-
єю чергою, теж доклали зусиль, 
щоб стежина до рідної школи 
була красивою. Діти заробили по-
над три тисячі гривень на посадці 
лісу. 

– Нам потрібна озвучуваль-
на техніка, мультимедійні засоби, 

у спортзалі треба змінити вікна, 
але ми вирішили, що найваж-
ливіше – впорядкувати подвір’я 
школи, щоб діти могли безпечно 
проводити час на перервах, – роз-
повідає голова ініціативної групи, 

вчитель Наталія Хомич. 
Те, що проект важливий, під-

тверджує і мама четвертокласника 
Неля Крат:

– Наша школа – єдине місце, 
куди можна прийти з дітками. 
Вони просять купити ролики, але 
ж нема де їздити, – бідкається мо-
лода жінка. – Проблема не нова, 
довгий час усі мовчали. Тепер зро-
зуміли: якщо самі не візьмемося, 
то ніхто цього не зробить. Думаю, 
що в нас усе вийде. 

До співфінансування громада 
планує залучити місцевих підпри-
ємців та селишну раду.

– Сьогоднішня зустріч – доказ 
того, що це потрібно не лише вчи-
телям та директору, а й батькам. 
Надзвичайно приємно, що ваша 
громада дружна та активна, – ре-
зюмував керівник любешівського 
представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Сергій Ней-
марк.

У рамках програми «Подаруй 
дитині книгу» Сергій Неймарк 
передав школярам літературу від 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич. 

Ірина ЮЗВА

Зустріч громади села В’язівно 
з представниками Фонду

Школярі грають у класики 
на 50-літніх плитах

В амбулаторії надають медичну 
допомогу дітям і дорослим
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СУЧАСНА ОСВІТА ШКОЛА, В ЯКІЙ РОЗВИВАЮТЬ 
ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ

НАЗУСТРІЧ ДОШКІЛЬНЯТАМ

ЩОБ ДИТИНСТВО БУЛО ЩАСЛИВИМ
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

Волинське радіо 

Дайджест «Тільки разом» 

 субота, 12:00

Дитячий садок – місце, де наші діти 
розвиваються, опановують правила 
поведінки, отримують знання. Проте на 
державному рівні освіті віддано аж ніяк 
не перше місце. У школах та дошкільних 
навчальних закладах капітальних ремонтів 
не робили десятиліттями, а матеріальна 
база служить ще з часів будівництва 
закладів. Для того щоб діти здобували якісні 
знання у комфортних умовах, зусиллями й 
коштами змушені долучатися батьки.

Дитячий садок «Калинонька», що в селі 
Селець на Турійщині, розташований у нети-
повому приміщені – колгоспному будинку, 
побудованому в 1984 році. Попри те, що са-
дочок невеликий (розрахований на 14 дітей), 
наразі його відвідує понад 20 дошкільнят. 

Завідувачка ДНЗ села Селець Олена Пех 
розповідає, що за останні роки вдалося знач-
но оновити заклад: підвели воду, облаштува-
ли санвузол, встановили енергозберігальні 
вікна, оновили фасад. Проте чимало проблем 
залишилося. Меблі в дитсадку – ще з часів 
заснування закладу. Під час тихої години до-
шкільнята спали в ліжечках, у які вкладали 
ще їхніх батьків. Не було й ігрового середо-
вища, яке відповідало б сучасним вимогам. 

– У нас були такі старенькі меблі... Двер-
цята в тумбочках не зачинялися. Ми боялися, 
щоб діти не вдарилися, не прищемили паль-
ців, – пригадує Олена Пех. – Ліжка були роз-
биті, тріщали, щороку аварійні викидали. Як 
результат, усім спальних місць не вистачало. 

Із проханням посприяти в придбанні 
дитячих ліжечок ініціативна громада звер-
нулася у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Проте у процесі реалізації проект значно 
вдосконалили.

– Коли працювали над проектом, у нас 
народилася ідея придбати не лише ліжечка, а 
й щось таке, щоб дітки граючись розвивали-
ся творчо, – пригадує керівник турійського 
представництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Олена Мазурак. – Спільно з громадою 

Завдяки співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» громада села 

Гірка Полонка Луцького району суттєво 
поповнила мультимедійною технікою 
місцеву загальноосвітню школу. 
Вчителі відтепер мають можливість 
проводити уроки, використовуючи 
проектор, екран та ноутбук. В 
актовому залі з’явилася сучасна 
звукопідсилювальна та акустична 
техніка. А юні кореспонденти шкільної 
газети «Сорока» нарешті друкують 
періодичне видання на новому 
кольоровому принтері. 

– Хочу зазначити, що в Гіркій Полонці 
дуже активна й ініціативна громада. Проект, 
який вони подали для участі в конкурсі, на-
зивався «Розвиваємо творчу особистість», – 
розповідає керівник представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцькому 
районі Наталія Рубльова. – У місцевій шко-
лі навчаються дуже талановиті діти з різно-
бічними нахилами. Педагоги намагаються 
розвивати творчі здібності дітей. 

Зазначимо, що у школі діють зразко-
вий ансамбль народного танцю «Вертуни», 
квартет «Li Caps», вокальні та хорові колек-
тиви. Педагоги приділяють велику увагу 
інтелектуальному, художньо-естетичному 
та спортивному розвитку обдарованих 
дітей. На базі школи часто відбуваються 
районні фестивалі, змагання та конкурси. 
А музичне оснащення, яке прослужило 
понад 25 років, вийшло з ладу. На умовах 
співфінансування із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» школа придбала нові ко-
лонки, пульт, мікрофони, підсилювач, но-
утбук. 

Місцеву ЗОШ відвідують 429 дітей із 
Гіркої Полонки, Оздова та Полонки. Учні 
й батьки відзначають: навчально-виховний 
процес у школі цікавий та насичений. Але з 
новим мультимедійним обладнанням педа-

гоги частіше стали проводити слайдові пре-
зентації, використовувати відеоматеріали, 
мультимедійні додатки до шкільних підруч-
ників, відеосюжети з коментарями. Це знач-
но покращує якість навчально-виховного 
процесу. 

– Відколи у школі з’явилося мультиме-
дійне обладнання, діти стали активніше ці-
кавитися інформатикою. Навчальні матеріа-
ли тепер можу показати на великій дошці, 
висвітити алгоритм. Коли не було проекто-
ра, доводилося вивчати нові теми за книж-
кою. Після того учні сідали за комп’ютери, я 
підходила й показувала кожному особисто. 
Це забирало багато часу, – каже Лариса Усік, 
вчитель інформатики Гіркополонківської 
ЗОШ I-III ступенів.

– Ми намагаємося робити шкільне жит-
тя цікавим. Щоб учні не тільки опановували 
науки, а й розвивалися як особистості. На 
базі школи розвинуто позакласну гурткову 
роботу, працює туристично-краєзнавчий 

гурток – переможець обласних змагань із 
туризму. Близько сотні учнів танцюють 
в ансамблі народного танцю «Вертуни». 
Шкільний спортзал після уроків переповне-
ний – діти тренуються до 22-ї години навіть 
у вихідні. Діють секції самбо, карате. Одне 
слово, школярі не проводять вільний час пе-
ред моніторами комп’ютерів. За допомогою 
Фонду ми придбали в школу найнеобхідні-
ше обладнання. Дякую спонсорам і батькам, 
які долучилися коштами, адже оновлення 
матеріальної бази за рахунок бюджету від-
бувається повільно, – каже директор ЗОШ 
I-III ступенів села Гірка Полонка Василь 
Мацялко. 

Гіркополонківська школа має й візитів-
ку – шкільну газету «Сорока», яка виходить 
з лютого 2013 року. Друковане видання здо-
було перемогу в конкурсі шкільних газет 
Луцького району. Верстає і готує матеріали 
до друку вчителька математики Вікторія 
Можар. 

– Мені це цікаво. Стараюся бути у вирі 
подій, не могла стояти осторонь, коли заду-
мували газету. До складу редколегії входять 
учні 6-11 класів. Діти злагодженою коман-
дою збираються після уроків, радяться, яку 
інформацію подати в номер. Зараз друкує-
мо 50 примірників по 8-10 сторінок. Раніше 
обходилися домашніми принтерами. Однак 
для якісного випуску газети потрібен сучас-
ний кольоровий принтер. До того ж, ми хо-
чемо збільшити тираж, для цього потрібно 
здешевити продукт за рахунок друку. Дяку-
ємо Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
сучасний кольоровий принтер, – каже Вік-
торія Можар. 

Гіркополонківські старшокласники пе-
реконані: їхня газета цікавіша за соціаль-
ні мережі й інтернет-видання. «Сороку» 
читають батьки та діти. Адже інформація, 
розміщена у виданні, завжди цікава й акту-
альна. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ми купили 10 двомісних ліжечок, що склада-
ються, чотири розвивальні стінки, спортивно-
ігровий комплекс, що трансформується у 
чотири етапи, баскетбольне кільце, гімнастич-
ний мат, стінку для зберігання іграшок.

У реалізації проекту взяли участь не 
лише батьки дошкільнят, а й ті сім’ї, в яких 
діти підуть у дитсадок найближчим часом. 
Долучилися і місцевий підприємець та сіль-
ська рада.

– У нас маленька громада, коштів на все 
не вистачає, – констатує селецька сільська го-
лова Світлана Дейнека, якій учетверте дові-
рили керівництво селом. – Добре, що є люди, 
які йдуть назустріч та допомагають нам.

Мама двох дошкільнят Наталія Сидорук 
каже, що батьки допомагають садочку чим 
можуть, оскільки знають: усе це – на благо 
їхніх дітей. 

– Мій трирічний синочок раніше щоран-
ку плакав, не хотів розлучатися з мамою. Та 

коли в садочок придбали нові меблі, наші 
ранки стали спокійнішими, дитина без сліз 
іде в садок, – каже пані Наталія.

Нові ліжка зробили дитячий сон солод-
шим, а ігрові стінки – перебування дітлахів 
у дитсадку цікавішим та веселішим. Тепер в 
ігровій кімнаті стоїть дитяча кухня, де малю-
ки, імітуючи дорослих, «куховарять», а потім 
чаюють за новеньким столиком. Є тут іграш-
кові лікарня та магазин. Зі з’явою нових роз-
вивальних стінок діти мають змогу гратися 
в рольові ігри. Юні продавці обслуговують 
ровесників-покупців, а ті, своєю чергою, роз-
раховуються іграшковими грошима. 

Гра має важливу роль у процесі формуван-
ня особистості. Під час забав у малечі вироб-
ляються спритність, витримка, активність. Це 
своєрідна школа підготовки до життя. Ми, 
дорослі, своєю чергою, маємо докласти усіх 
зусиль, щоб це було на якомога вищому рівні.

Ірина ЮЗВА 

Засідання редколегії проводить Вікторія Можар Лицарський турнір на уроці інформатики

Дітлахи задоволені новими ліжечками
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СИЛА ГРОМАДИ

РИТМ ТАНЕЦЬ – СТИЛЬ ЖИТТЯ

СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР 
ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ДИТСАДКА 

У селі Глухи 
Старовижівського району 

завдяки ініціативній громаді 
відкрили другу групу для 
малюків місцевого дитсадка. 
Серед вихованців – і діти з 
сусіднього села Текля. Коли 
охочих отримати дошкільну 
освіту стало майже півсотні, 
мами й тати зробили усе 
можливе для комфортного 
перебування малюків у стінах 
ДНЗ. Самотужки написали 
проект, аби залучити іще 
кошти місцевої влади й Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

А нещодавно у старшій групі 
глухівського дитсадка відбулися 
спортивні змагання. Радість й азарт 
малюків годі переоцінити, адже іще 
недавно ця кімната стояла пусткою, 
а вже нині в ній тепло та світло. 
Крім якісного ремонту, тут ще й чи-
мало нового спортивного начиння. 

Фізкультура в тутешніх до-
шкільнят – двічі на тиждень, каже 
вихователь Наталія Литвинець. 
Гімнастику проводять щоранку й 

після сну. Нині ж уся увага дітей 
прикута до нового спортивного ін-
вентарю.

– Це хороше придбання для нас. 
Ми дуже задоволені цим проектом. 
Стільки спортивного інвентарю – 
м’ячі, обручі, палиці. Це все – без-
цінне. Сучасні діти багато часу 
проводять перед комп’ютерами й 
телевізорами, удома хіба що роб-
лять зарядку, – каже пані Наталія.

Приміщення дитсадка збуду-
вали ще в 1986 році. Колись тут 
було три повноцінні групи, та на-
прикінці 90-х практично всю бу-
дову забрали на потреби школи. 
Дошкільнятам лишили одну групу.  
Нині ж народжуваність на терито-
рії сільської ради зростає з кожним 
місяцем, тому батьки наполягали 

на відкритті іще однієї групи. 
– Якби не ініціативна група 

батьків, то нічого в нас не вийшло 
б. Тут усе зроблено руками батьків. 
Дуже дякуємо Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Ви долучаєтеся 
і зацікавлені в тому, аби наші діти 
щось мали у майбутньому. Тому що 
держава, на жаль, не виділяє кош-
тів. Останнім часом усе робимо за 
рахунок батьків і силами педколек-
тиву, – зазначає завідувачка ДНЗ 
Оксана Крикончук.

Батьки взялися робити ремонт, 
та коштів забракло, пригадує пані 
Яна, мама двох діток. Не вагаючись, 
звернулися до старовижівського 
представництва Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» і спільно написа-
ли проект. 

– Заняття в дитсадку дуже ко-

рисні для загального розвитку ді-
тей. Ми дуже задоволені. Дякуємо 
Фонду й працівникам садочка, які 
допомогли реалізувати такий гар-
ний проект, потрібний для нашого 
села. Батьки долучалися, було зібра-
но кошти, ще й робили усе своїми 
руками, нікого не наймали. Дуже 
довго йшли до цього, думаю, нашу 
роботу  цінуватиме не одне поколін-
ня, – каже молода мама Яна Яковук.

Ініціативна група просила лише 
посприяти у проведенні ремонту. 
Та в ході робіт вирішили, що прос-
то треба придбати інвентар для 
роз витку дошкільнят. 

За словами Тетяни Горпинич, 
глухівської сільської голови, реа-
лізований проект – хороший при-
клад для громади. Зазвичай у селі 
молоді мами сидять вдома, догля-
дають дітей і господарство. А тут 
отримали можливість долучитися 
до громадської роботи, яка принес-
ла користь. 

Ольга Редькович, керівник ста-
ровижівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», зазначає:

– Нам було приємно працювати 
з громадою, яка дуже відповідаль-
но і з розумінням поставилася до 
моменту співфінансування. Батьки 
самостійно зібрали кошти на всі ре-
монтні роботи, купували шпалери, 
шпаклівку, гіпсокартон. Ми при-
дбали шведську стінку, дитячі об-
ручі, гімнастичні м’ячі, спортивні 
дитячі палиці та мати, а ще – м’ячі 
з ріжками. Фонд долучився й до ре-
монтних робіт.

У представництві Фонду ка-
жуть: це – не остання ідея місцевих. 
На черзі іще кілька проектів.

Лариса ЖАЛОВАГА

Відкритий чемпіонат Волинської 
області зі спортивного танцю 
відбувся минулих вихідних у 
Луцьку. Свято краси та грації 
зібрало десятки танцювальних 
пар із Волині, Львівщини, 
Рівного, Івано-Франківська та 
навіть Донеччини. У змаганнях 
взяли участь і початківці, 
і професійні спортсмени-
танцівники. Пристрасна румба, 
запальна самба, чуттєва ча-ча-
ча – видовищні танцювальні 
номери європейської та 
латиноамериканської програм 
заряджали всіх присутніх 
позитивом.

СПОРТИВНІ ТРАДИЦІЇ

НА МАНЕВИЧЧИНІ 
ЗМАГАЛИСЯ СПОРТИВНІ СІМ’Ї
Справжнє спортивне 
свято для всієї сім’ї «Тато, 
мама, я – спортивна 
сім’я» відбулося днями 
в селі Чорниж, що на 
Маневиччині. Родини 
учнів загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
цього села показали 
справжній приклад 
єднання та взаємо ро-
зуміння, взявши участь у 
веселому спортивному 
святі. 

Таке дійство стало не лише 
традиційним, а й одним із най-
улюбленіших для дітей та дорос-
лих, вдало поєднавши і спорт, і 
розваги, і здорову конкуренцію. 

Головна мета заходу – залу-
чити батьків та дітей до спільної 
справи. На власному прикладі 
тати й мами показали малечі, що 
спорт – це основа здорового спо-
собу життя, а взаємодія – основа 
сімейних цінностей. 

Організацією та проведен-
ням свята опікувався вчитель 
фізичної підготовки цієї школи 
Петро Ковальчук. Змагання від-
булися серед батьків та учнів 2-4 
класів. Учасники розділилися 
на дві команди: «Капітошки» та 
«Бджілки», які змагалися в 11 
найрізноманітніших естафетах. 
Дві години захопливої емоційної 

боротьби принесли шалене задо-
волення всім учасникам змагань, 
а на спортивному майданчику 
панувала приємна атмосфера.

За підсумками всіх етапів пе-
ремогла дружба! Хоча найсприт-
нішою було таки визнано коман-
ду «Капітошки». 

Серед присутніх на святі 
було чимало уболівальників. 
Приємним сюрпризом для учас-
ників святкового дійства ста-
ли слова вітання та подарунки 
(м’ячі, магнітний дартс, шахи та 
лото) від керівника маневицько-
го представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Надії Бо-
рисюк. 

Отож, бажаємо всім сім’ям 
завжди бути здоровими, спор-
тивними та дружними!

Оксана ВАШКЕВИЧ

Президент асоціації спортивно-
го танцю Волинської області Сергій 
Кравчук зазначив, що чемпіонат тра-
диційно відбувається в Луцьку раз на 
рік. Це завершальний етап, коли під-
сумовують роботу за рік, учасники 
отримують нагородну атрибутику та 
спортивні розряди. 

– Танець – це перш за все стиль 
життя. Це зачіска, мова, спілкування, 
манери. Вся моя сім’я – танцюристи. 
Я, дружина, сини – ми всі віддали 
себе цьому виду спорту, – каже Сер-
гій Кравчук. – Хочемо, щоб наші тан-
цюристи були справді спортсменами. 
Нам дуже приємно, що Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» відгукнув-
ся на наше прохання. Завдяки йому 
в нашому залі є сучасне ламіноване 
покриття, на якому вивчатимуть 
перші па діти, проводитиме трену-
вання молодь та готуватимуться до 
найвідповідальніших стартів дорослі 

спортсмени. Це колосальна для нас 
підтримка. 

Організатор додає, що спортс-
мени витрачають великі кошти на 
переїзди, костюми, адже державної 
підтримки немає. Доволі дорога й 
нагородна продукція. Тому без під-
тримки спонсорів не обійтися. 

Зі свого боку, координатор про-
грами «Волинь спортивна» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сій Сорокун передав вітання від 
засновника Фонду. Подякував за 
вагомий внесок асоціації в розви-
ток фізичної культури та спорту, за 
те, що тренери та батьки прищеп-
люють дітлахам любов до спорту. 
Він із приємністю констатував, що 
спортсмени-танцюристи активно бе-
руть участь у церемоніях відкриття 
різноманітних масштабних спортив-
них заходів у Луцьку. 

Ірина ЮЗВА

Перетягування каната

Веселі перегони

Громада задоволена співпрацею з Фондом

Свято краси, танцю та грації

Видовищні танцювальні номери 
не залишили байдужим нікого



Знаєте, хлопці, ви можете сміятися, але мені набагато приємніше відчувати на шиї солодке дихання дружини, 
яка спить, ніж запихати доларові купюри в стринги якоїсь невідомої дамочки. Мультсеріал «Сімпсони» www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 15№ 11 (59)  23 березня 2017 року

СУБОТА 1 квітня
06.00 У просторі буття
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»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.35 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.35 Т/с «Площа Берклі»
15.30 Ринг
17.10 Богатирські ігри
18.10 Церемонія 

вручення премії 
загальнонаціональної 
програми «Людина 
року-2016» (ч.1)

20.25 Д/ф «Штепсель і 
Тарапунька. Слава - на 
виснаження»

21.00, 05.35 Новини
21.30 Музична весна на 

Першому
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.30 Надвечір’я. Долі
03.25 Телевистава 

«Мартин Боруля»

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Т/с «Друзі»
07.00, 08.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.52 Ревізор Спешл
10.45 Таємний агент
12.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
14.00 Від пацанки до 

панянки
16.00 Хто зверху?
17.50 М/ф «Бременські 

розбійники. 
Відчайдушна гастроль»

19.15 Х/ф «Таксі»
21.00 Х/ф «Таксі 2»
22.45 Х/ф «Нью-

Йоркське таксі»
00.45 Х/ф «Конвоїри»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Холостяк - 7»
13.20 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.05 «Україна має 

талант! Діти-2»
22.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.45 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.40 «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»
09.50 М/ф «Гніздо 

Дракона»
11.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.00 Х/ф «Слава»
15.00, 19.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

18.00 «Навколо М»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 

Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий 

шлях
09.20 Х/ф «Формула 

щастя»
11.15, 15.20 Т/с «Два 

життя»
17.00, 19.40 Т/с «Процес»
21.45 Х/ф «Кохання для 

бідних»
23.40 Реальна містика
02.20 Історія одного 

злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.40 Прихована 

реальність

08.30, 19.30 У пошуках 

істини

10.10 Охоронці Гітлера

12.00, 21.10 Диво-

винаходи

13.50 Загадки планети

15.50 Берег Африки

17.40 Далеко і ще далі

23.50 Брама часу

МЕГА

06.00, 19.30, 02.00 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Таємний код віри»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 «Одруження 

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

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15, 05.30 «Українські 

сенсації»
00.10 «Ліга сміху - 3 2017»
02.45 «Вечірній Київ »

1+1

07.00 М/с «Ну, 
постривай!»

07.25 Х/ф «Підкидьок»
09.00 «Україна вражає»
10.00 Х/ф «За двома 

зайцями»
11.20, 04.55 Х/ф 

«Королева 
бензоколонки»

13.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

15.00 Концерт «Максим 
Галкін. Ми знову разом»

16.30, 20.30 Т/с «Мата 
Харі»

20.00, 01.00 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Список 

контактів»
01.35 Х/ф «Людина з 

Ріо»
03.20 Х/ф «Вірні друзі»

ІНТЕР

07.00 Дивитись усім!
08.50 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.05 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.40 Х/ф «Куля в лоб»
15.20 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Мумія»
22.30 Х/ф «Мумія 

повертається»
00.50 Х/ф «Кіборг»
02.15 Т/с «Прокурори»
04.35 Х/ф «Помри, але 

не зараз»

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 
М/ф «Лежень» 08.00 
Мультмікс 09.45 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
10.15 М/ф «Червона 
Шапка проти зла» 11.40 
Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів» 13.20 
Казки У Кіно 16.10 Х/ф 
«Гамбіт» 17.50 Х/ф 
«Диявол носить Прада» 
19.50 Одного разу під 
Полтавою 20.55 Танька і 
Володька 22.05 Одного 
разу в Одесі 23.05, 03.15 
Країна У 00.05 Т/с «Отже» 
00.40 Х/ф «Повний дім» 
04.30 Віталька 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Агросвіт»
08.15 Мультфільм
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.15 Мультфільм
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 23.05 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд »
13.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(М.Стефанишин)

14.00 Т/ф «Гоголь 
з українською 
пропискою»

15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 Т/ц «Спадщина»
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 «Акценти»
20.30 Телепроект «Я 

зможу!»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Музичний проспект»
23.30 «Музеї Волині»
00.00 Новини. Підсумок
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.25 «Я зможу!»
01.40 Поетично-музична 

вистава за творами Лесі 
Українки «Інкрустації»

02.35 Т/ц «Спадщина»
03.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.30 «Волинська веселка»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 Творчий вечір-

концерт композитора 
Мирослава 
Стефанишина

05.50 «Піщані історії»
05.55 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 «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
13.00 Концерт «Табула 

Раса»
13.45 Твій дім
14.00, 02.00 МузейОк
14.25 Хіт парад
16.00 Т/с «Травма»
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Дитячий телеклуб

АВЕРС 18.00 Мозаїка батьківства
18.20 Топ Нет
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

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 Добрий господар
22.00 Концерт «Табула 

Раса»
23.00 Т/с «Стан справ»
00.15 Життя в цифрі
00.30 Діагноз: здоров’я
03.05 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Стожари»
05.30 Провінція
06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 31 березня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.15 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 
На слуху 08.45, 00.20 
Телемагазин 09.00 Д/ф 
«SOS боніто» 09.35 Д/ф 
«Світ Максима» 10.30, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Богодар 
Которович. Відблиски» 
12.20 Суспільний 
університет 12.45, 
21.30, 05.40 Новини. 
Спорт 12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 14.00 Д/ф 
«Пошук Мазепи» 15.20 
Віра. Надія. Любов 16.15 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 17.30 Хто в домі 
хазяїн? 17.50 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00 
Новини. Культура 19.25 
Ринг 21.45 З перших вуст 
21.50 Богатирські ігри 
22.55, 05.50 Вічне 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 02.10 Музичне 
турне 03.20 Телевистава 
«Кассандра» 04.45 Д/ф 
«Бути сама собі ціллю. 
Ольга Кобилянська» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Служба 
розшуку дітей

03.05, 02.40 Зона ночі
04.45, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
14.10 Серця трьох
16.05 Х/ф «Кілери»
19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф «Обладунки 

Бога 3: Місія Зодіак»
23.10 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
00.55 Х/ф «Твої, мої й 

наші»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 18.30, 01.00 Т/с 

«Коли ми вдома»
08.05 Х/ф 

«Довгоочікуване 
кохання»

10.00 Х/ф «Біля річки 
два береги»

14.00 Х/ф «Біля річки 
два береги-2»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.55 «Холостяк 
- 7»

22.30 «Небачене 
Євробачення»

02.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг. Невидане»
13.20 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

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»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 05.45 Зірковий 

шлях
11.30, 03.30 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Два 

життя»
01.10 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
08.10 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00 Вижити попри все
10.50 Вижити серед звірів
11.50 Берег Африки
13.40 Містична Україна
14.30 Брама часу
15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.00 Найотруйніші змії 

Африки
18.00, 22.40 Загадки 

планети
19.00 Бандитський Київ
19.50 Далеко і ще далі
21.40 Вижити у Венесуелі

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 6»
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»
20.15, 01.55 «Розсміши 

коміка. Діти 2»
22.00 «Ліга сміху -3 2017»
00.00 «Вечірній Київ »
03.25 «Секретні 

матеріали»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «Мата 
Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Людина з 

Ріо»
02.10 Х/ф «Це я»
03.30 «Чекай на мене»
05.15 Х/ф «Вірні друзі»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

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
12.00, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.15 Х/ф «Раптова 

смерть»
15.20, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Х/ф «Кіборг»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.55 Стоп-10
04.50 Х/ф «І цілого світу 

замало»

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/ф 
«Чарівний горох» 08.00 
Мультмікс 09.25 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Повний 
дім» 12.25, 18.55 
Найгірший водій країни 
13.25 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Т/с 
«Домашній арешт» 15.30 
Рятівники 15.55, 04.25 
Віталька 16.50 Казки 
У Кіно 17.50 Панянка-
селянка 20.00 Х/ф 
«Диявол носить Прада» 
22.00 Х/ф «Гамбіт» 23.40 
Х/ф «Відьма» 01.50 Т/с 
«Спліт. Таємниця крові» 
02.20 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»
10.15 «Служба порятунку 

101»
10.30 «Волинська веселка»
11.10 Т/ц «Хочу бути»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.55 Мультсеріал
14.50 «Ти - молодий» 
15.15 «Дитячий світ»
15.30 Т/ф «Троянди для 

Лучільо»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 
18.05 Т/ц «Роки і долі» 
18.35 Т/ц «Як це?»
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Агросвіт»
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 Т/ц «Бастіони»
01.45 Балет «Лісова пісня»
03.10 Т/ф «Гоголь 

з українською 
пропискою»

04.30 «Антракт» (Л. 
Зеленова)

05.00 «Музичний 
проспект»

05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Мультфільм
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

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

АВЕРС 14.20 Топ Нет
14.30 Слідство Інфо
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00, 06.00 Мозаїка 

батьківства
19.00 Т/с «Стан справ»
20.25 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.10 Концерт «Табула 

Раса»
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: 

«Шкурник»
05.30 Музична скринька
06.30 Суперкнига

Фільм «Таксі» Фільм «Мумія»

Фільм «Людина з Ріо»

Фільм «Гамбіт»

19:15 20:05

23:00

22:00

m
oviestape.net

m
p4v.ru

m
oviestape.net

kinopoisk.ru

МОНАТИК СТАВ 
«ПРОРИВОМ РОКУ»

Популярний співак, тренер проек-
ту «Голос.Діти», лучанин Дмитро 

Монатик став переможцем у номіна-
ції «Прорив року» на церемонії нагоро-
дження конкурсу «Viva! Найкрасивіші-
2017», повідомляє «ТСН.ua».

Як розповіла головний редактор жур-
налу Іванна Слабошпицька, спеціально для 
виконавця редакція VIVA ввела нову номі-
націю. За її словами, MONATIK отримав цю 
нагороду, оскільки всього досягнув само-
тужки. Артист виконав пісню «Вечность» та 
подякував усім за визнання.

знай наших!

hochu.ua
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Місяць… Цього достатньо, щоб стосунки зав’язалися, і недостатньо, щоб зайшли занадто далеко. 
Фільм «Солодкий листопад»
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НЕДІЛЯ 2 квітня
06.00 Світ православ’я
06.35 Смакота
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10, 23.30 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. 

Телевистава «Украдене 
щастя»

11.30 Спогади
11.55 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.50 Фольк-music
13.55 Твій дім-2
14.20 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
18.10 Церемонія 

вручення премії 
загальнонаціональної 
програми «Людина 
року-2016» (ч.2)

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

Хансік»
21.50 Що там з 

Євробаченням?
22.25 Д/ф «Український 

пересмішник. Андрій 
Сова»

23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.30 Віра. Надія. Любов
03.20 Світло
04.05 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

06.40 Т/с «Відділ 44»
09.20 Ньюзмейкер
10.15, 13.00 Х/ф 

«Прокляття фараона 
Тута»

12.45 Факти
13.55 Х/ф «Мумія»
16.10 Х/ф «Мумія 

повертається»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів»
22.15 Х/ф «Цар 

скорпіонів-2. 
Сходження воїна»

00.30 Х/ф «Ударна сила»
02.05 Т/с «Прокурори»

06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Кам’яний вік»
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.25 М/ф «Червона 

Шапка проти зла»
12.50 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
14.25 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

16.05 Рятівники
19.50 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.05 Одного разу в Одесі
23.05 Розсміши коміка
00.05 Т/с «Отже»
00.40 Х/ф «Хор. Живий 

концерт»
02.05 Х/ф «Відьма»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Удосвіта»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.20 «Медичний 

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

Фініка»
12.35 Телепроект 

«Гартуємось!»
13.05 Т/ф «Троянди для 

Лучільо»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 «Співає ансамбль 

«Колос»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

1 випуск)
17.00 Х/ф «Заграва»
18.30 «Натхнення»
18.55 Місто
19.45 Прем’єра т/ф: 

«Промінь з-під сірого 
граніту» (Михайло 
Косач)

20.30 «Вісник обласної 
ради»

20.55 «Вечірня казка»
21.15 «Солодкий вікенд»
21.40 «Піщані історії»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.30 Т/п «Гартуємось!»
01.00 Х/ф «Заграва»
02.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
03.00 Т/ф «Промінь з-під 

сірого граніту»
03.45 «Я зможу!»
04.25 «Музична весна на 

Першому»
06.00 «Український клуб»

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

Майдані»
10.55 «Україна має 

талант! Діти-2»
14.05 Х/ф «Спортлото-

82»
16.00, 23.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.10, 00.25 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

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

додай води»
11.15 Х/ф «Слава»
13.15 «Навколо М»
14.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 Х/ф «Хитрощі 

Норбіта»
00.00 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.20 Х/ф «Кохання для 

бідних»

11.15 Т/с «Два життя»

16.45, 20.00 Т/с «Осіння 

мелодія кохання»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.15 Т/с «Процес»

01.10 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Прихована 

реальність

08.30, 19.30 У пошуках 

істини

10.10 Охоронці Гітлера

12.00, 21.10 Диво-

винаходи

13.50 Загадки планети

15.50 Берег Африки

16.50 Дика Бразилія

17.40 Далеко і ще далі

23.50 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.25 «На ножах»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.00 «ТСН»
11.00, 12.00, 13.00 «Світ 

навиворіт - 4: В’єтнам»
14.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.30 Х/ф «Мільйонер з 

нетрів»
01.55 «Аргумент кiно»
03.35 «Світське життя»

06.10 М/с «Ну, 
постривай!»

06.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
13.00 Концерт «Максим 

Галкін. Ми знову разом»
14.30 Т/с «Мата Харі»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф 

«Передбачення»
23.20 Х/ф «Ігри 

дорослих дівчат»
01.45 Х/ф «Список 

контактів»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.50, 08.10 Kids Time
05.52 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.12 М/ф «Бременські 

розбійники. 
Відчайдушна гастроль»

09.30 Х/ф «Заборонне 
королівство»

11.30 Х/ф «Команда «А»
14.00 Х/ф «Кур’єр»
16.00 Х/ф «Таксі»
17.40 Х/ф «Таксі 2»
19.30 Х/ф «Таксі 3»
21.00 Х/ф «Містер та 

місіс Сміт»
23.15 Х/ф «Гонщик»
01.30 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

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

часі». Спецвипуск
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-

трулялятам
09.20 ЧП+
09.30 Вісник обласної ради
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Дитячий телеклуб
12.30 Життя в цифрі
12.45 Сад. Город. Квітник
13.00 Концерт «Табула 

Раса»
14.00 У фокусі Європа
14.30 Рандеву
16.00 Огляд світових 

подій

АВЕРС 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 «На Захід»
23.30 Волинський 

портрет
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: 

«Багата наречена»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 27 березня ВТ 28 березня СР 29 березня ЧТ 30 березня ПТ 31 березня СБ 1 квітня НД 2 квітня
06.00, 17.50 Топ-матч 06.05 
Іспанія - Ізраїль. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.25, 05.00 Огляд 
3-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20, 01.30 
«Великий футбол» 11.05 
Шотландія - Словенія. Відбір 
до ЧС-2018 12.55 Італія - 
Албанія. Відбір до ЧС-2018 
14.45 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру. Прем’єра 16.00 Олімпік 
- Карпати. Чемпіонат України 
18.00 Хорватія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 19.50 Рома - МЮ. 
1/4 фіналу (2007/2008) 21.40 
Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру 22.50, 04.10 «Шлях на 
Мундіаль» 23.40 Англія - 
Литва. Відбір до ЧС-2018 02.20 
Чорногорія - Польща. Відбір до 
ЧС-2018 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 06.50, 18.40 
Журнал Ліги Чемпіонів 07.20 
Косово - Ісландія. Відбір до ЧС-
2018 09.05 Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Хорватія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
12.10 «Великий футбол» 13.00 
Румунія - Данія. Відбір до ЧС-
2018 14.50 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 16.50 
Туреччина - Фінляндія. Відбір 
до ЧС-2018 19.10 Бельгія - 
Греція. Відбір до ЧС-2018 21.00 
Огляд 1-го ігрового дня 22.50 
Олімпік - Карпати. Чемпіонат 
України 00.40 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
02.10 Болгарія - Нідерланди. 
Відбір до ЧС-2018 04.00 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Англія - Литва. Відбір до ЧС-
2018 08.10 Швеція - Білорусь. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Ірландія - Вельс. Відбір 
до ЧС-2018 12.10 Португалія 
- Угорщина. Відбір до ЧС-
2018 13.55 Азербайджан - 
Німеччина. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру 17.00, 20.00 «Головна 
команда» 18.10 Хорватія - 
Україна. Відбір до ЧС-2018 
21.00 Огляд 2-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 22.50 
Чорногорія - Польща. Відбір 
до ЧС-2018 00.40 Огляд 3-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
02.10 Румунія - Данія. Відбір 
до ЧС-2018 04.00 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Італія - Албанія. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Азербайджан - 
Німеччина. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Олімпік - 
Карпати. Чемпіонат України 
12.05 Іспанія - Ізраїль. Відбір 
до ЧС-2018 13.50 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
17.30 Англія - Литва. Відбір 
до ЧС-2018 19.15 Португалія 
- Угорщина. Відбір до ЧС-2018 
21.00 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 22.50 
Хорватія - Україна. Відбір до 
ЧС-2018 00.40 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
02.10 Косово - Ісландія. Відбір 
до ЧС-2018 04.00 Ірландія - 
Вельс. Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Шотландія - Словенія. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Бельгія - Греція. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Туреччина - Фінляндія. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Болгарія - 
Нідерланди. Відбір до ЧС-2018 
13.50 «Шлях на Мундіаль. ON-
LINE» 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
16.30 Чорногорія - Польща. 
Відбір до ЧС-2018 18.20 Італія 
- Албанія. Відбір до ЧС-2018 
20.10, 03.25 Світ Прем’єр-
Ліги. Чемпіонат Англії 20.40 
Хорватія - Україна. Відбір до 
ЧС-2018 22.50 Іспанія - Ізраїль. 
Відбір до ЧС-2018 00.40 Відбір 
до ЧС-2018. Огляд туру 01.35 
Швеція - Білорусь. Відбір до 
ЧС-2018 03.55 Еспаньйол - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Ірландія - Вельс. Відбір 
до ЧС-2018 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Португалія - Угорщина. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Румунія - Данія. Відбір до 
ЧС-2018 12.00 Азербайджан - 
Німеччина. Відбір до ЧС-2018 
13.45 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.15 
LIVE. Ліверпуль - Евертон 
16.30 Евертон - Ліверпуль 
(2000/2001) 17.00, 19.10, 
21.25, 23.40, 01.40, 03.40 
Топ-матч 17.10 LIVE. Осасуна 
- Атлетік 18.00 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Сосьєдад - Леганес 
21.40 LIVE. Малага - Атлетіко 
23.50 Ворскла - Волинь 01.50 
Іллічівець - Оболонь-Бровар. 
Чемпіонат України. Перша Ліга 
03.55 Саутгемптон - Борнмут

06.00, 08.00, 10.50, 12.50, 
19.10, 05.30 Топ-матч 06.10 
Осасуна - Атлетік 08.10, 
03.40 Ліверпуль - Евертон 
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 11.00 
Малага - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 13.00, 00.50 Світ 
Прем’єр-Ліги. Чемпіонат Англії 
13.30, 15.55 Футбол LIVE 13.55 
LIVE. Олімпік/Олександрія - 
Динамо. Чемпіонат України 
16.40, 03.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.10 LIVE. Реал 
- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
18.00 Футбол Tables 19.25 
LIVE. Валенсія - Депорітво. 
Чемпіонат Іспанії 21.20 
«Великий футбол» 23.00 
Арсенал - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 01.20 Севілья - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 

Фільм «Цар скорпіонів»

20:30

viasat.ua

Фільм «Містер та місіс Сміт»

21:00

i24.com
.ua
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в’язень сумління

до джерел 

У Празі відбулася 
прем’єра 
документального 

фільму Аскольда Курова 
«Процес» про долю 
українського кінорежисера 
Олега Сенцова, якого 
засудили в Росії до 
20 років ув’язнення в 
колонії суворого режиму 
за звинуваченням у 
тероризмі. 

Політв’язнем Олега визнав 
російський правозахисний центр 
«Меморіал». Зараз режисер відбу-
ває покарання в Якутії. Разом з ним 
у тій самій справі проходив україн-
ський активіст Олександр Кольчен-
ко – його засудили до 10 років по-
збавлення волі.

Стрічку про Олега Сенцова по-
кажуть на присвяченому правам 
людини кінофестивалі «Один світ» 
(One World), який відбудеться у Пра-
зі. А місяць тому фільм з успіхом де-
монстрували в рамках престижного 
Берлінського кінофестивалю. 

«За два дні до прем’єри квитків 
уже не було. Це був показ у рамках 
30-річчя Європейської кіноакаде-
мії. Після нього збирали підписи 
на підтримку Сенцова, а глядачі 
влаштували флешмоб і закликали 
звільнити Олега», – розповів режи-
сер стрічки Аскольд Куров.

КІНОРЕЖИСЕР ОЛЕГ СЕНЦОВ: 
«СПОДІВАЮСЯ ВИЙТИ 
І ЗНЯТИ ФІЛЬМ» 

  Радіо Свобода
radiosvoboda.org

  Лілія БОНДАР
Луцьк 

Відома дослідниця, докторантка 
відділу соціальної антропології 

Інституту народознавства 
Національної академії наук 
України, президентка Української 
асоціації досліджень жіночої 
історії Оксана Кісь нещодавно 
презентувала в Луцьку свою книгу 
«Жінка в традиційній українській 
культурі другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття». Оксана 
Кісь розвінчала міф про те, що 
в українській культурі були 
матріархальні стосунки. За ї ї 
словами, формальним і фактичним 
головою сім’ї завжди був чоловік. 

Дослідження експертки ґрунтуються не 
лише на історичних та етнографічних фактах, а 
й на статистиці та розповідях людей. 

«Мені дуже пощастило в другій половині 
90-х років поговорити зі старшими жінками в 
селах, – каже дослідниця. – Вони народилися 
ще на початку ХХ століття, багато з них були 
ще неписьменними. Ці жінки розповідали не 
тільки про своє життя, а й про життя своїх мам 
та бабусь, сестер та сусідок. Я змогла від них 
довідатися, як жилося жінкам в українському 
доіндустріальному селі. Коли нині в сучасному 
світі говорять про відродження традицій, то ма-
ють не дуже виразне уявлення, що означають 
ці традиції. Нам кажуть, що українська культура 
завжди була матріархальною. Але образ жінки-
берегині, який нам пропонують як взірець для 
наслідування, – повністю фіктивний конструкт». 

У своїй книзі дослідниця розібрала й пока-
зала безпідставність певних тез, які використо-
вуються як аргументи при обґрунтуванні того, 
що українці жили в матріархальній культурі. 
Устрою, де авторитет і престиж, сила і ресурси 
належали б жінкам, не знайшлося ні в минуло-
му, ні в сьогоденні. 

«Ми часто чуємо, що жінки в Україні мали 
владу, почесне й поважне становище у сус-
пільстві, були освіченими. Але це не так», – 
каже дослідниця. 

Як приклад Оксана Кісь наводить вечорни-
ці – місце, де молодь знайомилася та спілкува-
лася. Організовували такі заходи дівчата. Вони 
винаймали хату, домовлялися з господинею й 
готували їжу. На усе село було кілька вечор-
ничних гуртів. Однак дівчата з одного гурту 
не могли піти до іншого. Мусили чекати, коли 
хлопці до них прийдуть самі. Тому вони цих 

Колеги-кінематографісти в Росії 
і за кордоном неодноразово влаш-
товували акції на підтримку Олега 
Сенцова. Серед тих, хто закликав 
звільнити його, є і світові знамени-
тості: актор Джонні Депп, кінорежи-
сери Кшиштоф Зануссі, Педро Аль-
модовар та Вім Вендерс. Питання 
про Сенцова порушив російський 
кінорежисер Олександр Сокуров 
на спільному засіданні президент-
ських рад з мови і культури на по-
чатку грудня минулого року. Однак 
Путін відповів, що ще не час.

Наприкінці минулого року до 
Олега Сенцова їздив його адво-
кат Дмитро Дінзе. Він розповів, що 
кінорежисер перебуває не в най-
кращих кліматичних умовах, але 
тримається й сподівається, що його 
обміняють на громадян Росії, які пе-
ребувають на території України.

«Листи, які йому надсилають, до 
нього не доходять. Їх пересилають 
у Москву й там люструють. Фактич-
но, він перебуває в ізоляції. За ним 
спостерігають з Москви, створюють 
такі умови утримання, щоб від ньо-
го нічого не йшло і до нього нічого 
не надходило. Вирішуються якісь 
побутові питання: приходять посил-

не сприймають його українського 
громадянства, – каже Зоя Свєтова. 
– Виходить, що він не може бути 
екстрадований до України як гро-
мадянин цієї держави. Залишається 
сподіватися, що його помилують 
або обміняють на росіян, які сидять 
в Україні». 

Діти Олега Сенцова, як і рані-
ше, живуть у Криму з бабусею та 
сестрою Олега. Двоюрідна сестра 
Сенцова Наталя Каплан нині живе 
в Києві. Вона розповідає, що після 
гучних обмінів Надії Савченко, а 
також Юрія Солошенка і Геннадія 
Афанасьєва, в Україні інтерес до 
українських ув’язнених у Росії зни-
зився.

«Час до часу тут відбувають-
ся якісь акції з вимогою звільнити 
Олега та інших політв’язнів. Але все 
сходить нанівець. Мін’юст пише за-
пити на екстрадицію, отримує від-
мови, – каже Наталія. – Як я знаю, 
тривають якісь переговори, але я в 
них участі не беру і не знаю їхньої 
суті, не знаю подробиць. Політики 
кажуть: «Ми працюємо над цим». Це 
їхня улюблена фраза. Але нічого не 
змінюється. У Олега нічого цікавого 
не відбувається. Має годину на день 
на прогулянку, пише сценарії, і це 
все його життя наразі. Від побачень 
Олег відмовився. Пояснив, що йому 
так простіше морально триматися. 
Він бачив, як інші ув’язнені після 
побачень із сім’ями впадали в де-
пресію. Тому на побачення до нього 
ще ніхто не їздив. Бувають рідкісні-
рідкісні листи й рідкісні-рідкісні 
дзвінки, так і підтримуємо зв’язок».

ки з речами та продуктами», – каже 
Дмитро Дінзе.

Адвокат також розповів, що кі-
норежисер і далі пише п’єси, опо-
відання та сценарії. Він сподіваєть-
ся вийти з тюрми й почати знімати 
фільм. 

Російська журналістка і право-
захисниця Зоя Свєтова від самого 
початку стежила за справою Олега 
Сенцова. Навіть хотіла записати з 
ним інтерв’ю, але отримала відмову.

«Надсилала лист до прес-
служби ФСВП на ім’я Корнієнка і 

просила дозволити мені записа-
ти інтерв’ю з Сенцовим. Спочатку 
мені відмовили як кореспонденту 
«Відкритої Росії», а потім як поза-
штатному кореспонденту видання 
The New Times. Мені навіть не по-
яснили, чому відмовили. Мабуть, це 
вирішується не на рівні колонії, а на 
рівні якихось інших органів, що від-
повідальні за цю справу».

За словами журналістки, у 
Мін’юсті повідомляють, що Олег 
Сенцов є громадянином Росії, тому 
його не можна етапувати. «У Росії 

ОКСАНА КІСЬ: «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 
НІКОЛИ НЕ БУЛА МАТРІАРХАЛЬНОЮ» 

хлопців усіляко приманювали: і хату близень-
ко від них наймали, і на вулиці співали, аби ті 
знали, куди йти. 

«А от парубки не мусили триматися за 
один вечорничний гурт. Вони могли піти на-
віть в інше село, – каже Оксана Кісь. – Дівчат зі 
свого гурту розглядали як власність, і якщо до 
них приходили хлопці з іншого села, то вони 
могли їх запросто віддати чи подарувати. Після 
вечорниць усі лягали спати. Звичай спільного 
спання молоді на вечорницях був дуже поши-
реним. Усілякі інтимності та приємності там та-
кож мали місце». 

За її словами, етнографи початку ХХ сто-
ліття говорили про вечорниці переважно з 
чоловіками, бо жінкам на усі ці теми говорити 
заборонялося. Усе, що вони записали, нагово-
рили чоловіки, і звучало це так: «Усі з великою 
радістю ночували. Для дівчат було за честь, що 
хлопці хочуть з ними ночувати. Деякі дуже по-
бивалися, що ніхто не хотів з ними спати». 

«Коли стала говорити з жінками, то вима-
лювалася інша картина. Хлопці змушували їх 
до цього. Звісно, що були такі, яким це подо-
балося. А комусь навіть доводилося втікати. 
Коли хлопці ховали чоботи, то дівчата босі 
бігли додому. На цих вечорницях мало місце 
насильство, то про який матріархат ідеться?» – 
провадить дослідниця. 

Цікаво, що на Поділлі був звичай сватання, 
який називався «на печі». Дівчина приходила 
додому до хлопця, за якого хотіла заміж, зала-
зила на піч і залишалася там доти, доки батьки 

й сам парубок не давали згоди на одруження. 
Коли дослідники почали шукати різні відо-
мості, то виявилося, що це лише поодинокі ви-
падки, радше винятки. Дівчата не просто при-
ходили до хлопців додому, а найчастіше тому, 
що були вагітні від тих парубків, які обіцяли з 
ними побратися. 

Дослідниця розповідає, що в одному з 
сіл на Закарпатті раз на рік був ярмарок, де 
продавали дівчат. Уздовж моста виставляли 
якнайкраще прибраних дівчат і їхніх матерів. 
А парубки ходили й вибирали собі наречену. 
Для дівчат то була добра нагода знайти собі 
чоловіка, бо з’їжджалися на той ярмарок хлоп-
ці із сусідніх сіл. Відразу ж на місці відбувалися 
розмови й відразу ж там брали шлюб. Тому іні-
ціатива дівчині аж ніяк не належала. 

Оксана Кісь каже, що для традиційної укра-
їнської культури жінка у сім’ї передусім була 
господарською одиницею. Вона мала бути 
працьовитою, з гарного роду та мати добрий 
посаг. І коли доходила справа до шлюбу, то 
врода й симпатія ролі не відігравали. Хлопець 
також не був вільним у виборі. Усе вирішували 
батьки. Якщо діти не погоджувалися на шлюб, 
то батьки могли позбавити спадку, посагу. 

«У деяких селах, коли йшли свататися, то 
мали список. І якщо хтось відмовив, то ішли 
до іншої дівки. Вважалося, що відмовляти сва-
там – погана прикмета. А коли у вдови було 
дві доч ки – одна вродлива, а інша не дуже, то 
вона могла видати заміж іншу доньку, а не ту, 
яку обіцяла. Хлопець приходив свататися до 
вродливої, а як доходило до шлюбу, то мати 
виставляла негарну дочку й казала: «Бери, яка 
є, бо заміж треба віддати обох». 

Дослідниця каже, що у традиційній сім’ї 
чоловік ніколи не брався за жіночу справу, бо 
то було ганебно. Жінка зазвичай бралася за 
городництво і птахівництво, вона могла щось 
продати і не звітуватися чоловікові про вируч-
ку. А от відчуженням землі, продажем худоби 
опікувався чоловік. Він був розпорядником 
основних ресурсів та представником родини 
перед громадою і в суді. 

«Дівчина мала йти до шлюбу цнотливою. 
Докази чесності треба було надати після пер-
шої шлюбної ночі. Від хлопця ніхто цього не 
вимагав. Вважалося, що чоловік зрадив, якщо 
мав іншу жінку, до якої постійно ходив, підтри-
мував фінансово та мав від неї дітей. А от для 
жінки зрадою вважався навіть один інтимний 
зв’язок з іншим чоловіком. Чоловічу зраду 
жінки замовчували, бо соромилися цього. За 

невір ність чоловік карав жінку фізично».
На Гуцульщині жінка навіть мала цілувати 

руку своєму господарю, коли приходила додо-
му. На Слобожанщині чоловік, а не жінка, вста-
новлював час, коли треба було обідати. Було 
й таке, що чоловіки їли за основним столом, а 
жінки десь у закутку на кухні. Іноді чоловік міг 
їхати верхи на коні, а жінка йшла за ним пішки. 
Якщо треба було нести щось важке, то це теж 
робила жінка. 

«Увесь репродуктивний вік жінка або була 
вагітна, або годувала грудьми, – каже Оксана 
Кісь. – З п’ятнадцяти дітей виживала половина 
або й третина. Якщо жінка погано почувалася і 
не йшла жати, то уся сім’я залишалася без хлі-
ба. Жінка могла залишати трирічних дітей із 
немовлятами, а сама йшла працювати. Дитина 
у три роки не могла бути доброю нянею. Коли 
старші діти помирали від хвороб, то батьки не 
так журилися через те, що втратили кровинку, 
як через те, що втратили поміч. Ставлення до 
смерті дитини змінювалося залежно від її віку, 
а цінність життя вимірювалася її внеском у сі-
мейне господарство». 

Оксана Кісь

Олег Сенцов

povaha.org.ua

helsinki.org.ua
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Може, у нашому світі ти є всього лише людиною, але для когось ти є всім світом. Габріель Гарсіа Маркес
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  Лілія БОНДАР
Фото з сімейного архіву
Луцьк

історія кохання ВЛАШТУВАВ ДЛЯ КОХАНОЇ 
СПРАВЖНЮ КАЗКУ: 
ОСВІДЧИВСЯ НА ІПОДРОМІ Олександр і Віта Ліванцови 

познайомилися у Луцьку в 
місіонерській школі. Дівчина 

родом з Тернополя, а хлопець – 
із Глухова. Нині живуть у Луцьку. 
У вересні буде три роки, як вони 
побралися. У подружжя є донечка. 
Зараз дівчинці одинадцять 
місяців. Батьки вибрали для неї 
досить незвичне ім’я – Теона. На 
запитання, чому вирішили саме 
так назвати малечу, щасливі 
батьки тільки усміхаються, а потім 
додають: «Почули його у фільмі». 

«Я завжди хотіла, щоб у мене було дві 
донеч ки: Єва і Емма. Коли була вагітна, ми ди-
вилися фільм. Там героїня звалася Тея. Нам це 
ім’я так сподобалося, що дали його доні. Воно 
означає «божественне пізнання». 

Аби мати змогу навчатися у місіонерській 
школі, дівчина поїхала у Фінляндію, щоб заро-
бити грошей на навчання. Коли повернулася 
з-за кордону, дізналася, що друг продає фото-
апарат. 

«То була така спокуса для мене. Так хоті-
лося його купити. Навіть надіялася, що мене 
не приймуть у школу, бо заяву подавала ще 
до від’їзду. У мене все тоді так налагодилося. 
Знай шлася підходяща робота, – каже вона. 
– Подумала, що нарешті фотоапарат зможу ку-
пити. Але мене прийняли у школу. Я вирішила 
відмовитися від бажаної покупки й обрати на-
вчання. І Бог мене за це винагородив: подару-
вав фотоапарат, а як бонус ще й чоловіка дав. 
Ми одружилися і вже наступного дня купили 
фотоапарат на гроші, які нам подарували». 

СВАРИЛИСЯ, ТА ЗРЕШТОЮ 
ОДРУЖИЛИСЯ 

Дівчина розповідає, що колись навіть не 
здогадувалася, що Саша може стати її чолові-
ком, адже вони постійно сперечалися й кон-
фліктували. 

«Щойно приїхала в цю школу, Саша мене 
зустрів і допоміг занести валізу. Засунув її аж 
на другий поверх. Так ми й познайомилися. А 
потім виявилося, що одне одному зовсім не 
подобаємося. Ми постійно сварилися. Якось 
нас поставили разом чергувати. За нами був 
закріплений другий поверх. Треба було там 
прибрати. Оскільки ми з Сашею постійно кон-
фліктували, вирішили розділити обов’язки. Я 
навіть йому сказала: «Якщо ти щось не зробиш, 
то сам за це відповідатимеш». А подружилися 
ми, коли минуло три роки від нашого знайом-
ства. Тоді почали більше спілкуватися й поба-
чили одне одного з іншого боку». 

Віта каже, що мала чітке уявлення, яким 
має бути її коханий. Дівчина навіть склала собі 
список, де виписала усі риси, якими має бути 
наділений її майбутній чоловік. 

«Якось побачила, як Олександр рубає дро-
ва, – розповідає Віта. – Тоді й зрозуміла, що він 
той, хто мені потрібен. Подивилася на нього й 

відразу пригадала про свій список. Подумала: 
якби була з ним разом, то не пропала б. Але 
відразу ці думки відкинула: «Це ж Саша Ліван-
цов. Ми з ним – як кіт із собакою. Як можемо 
бути разом?». 

«А я, коли рубав дрова, то взагалі про тебе 
не думав, – жартує Олександр. – Насправді, 
коли довго працюєш з людиною, то бачиш її на-
скрізь. Я побачив і хороші риси Віти, й погані. 
Вона мені як людина завжди подобалася. По-
чав їй довіряти. Зрозумів, що дружба – це дуже 
хороший початок будь-яких стосунків. Коли 
Віта їздила з командою у Вірменію, то працю-
вала там з орденом Терези. Вона допомагала 
неповносправним діткам. Робила усе, що було 
потрібно, навіть міняла підгузки. Няньчити 
хворих діток – нелегка справа. Не для бридли-
вих. Мене це вразило. Хоч спочатку ми ніяк не 
могли порозумітися через свої характери». 

Дівчина розповідає, що вони від самого 
початку не намагалися сподобатися одне од-
ному. «Ми не одягали масок, а просто були та-
кими, якими є, – додає вона. – Пересварилися з 
Сашею мільйон разів. Було б дивно, якби хтось 
із нас хотів здатися суперкласним». 

Олександр каже, що секрет їхнього щасли-
вого подружнього життя в тому, що вони відвер-
ті одне з одним і ніколи нічого не приховують. 
«Завжди кажу правду, якщо мені щось не подо-
бається. Брехня руйнує стосунки», – каже він.  

ОСВІДЧЕННЯ НА ІПОДРОМІ 
Коли закохані зустрічалися вже чотири 

місяці, Саша вирішив зробити Віті пропозицію 
руки і серця. Хлопець вигадав для цього цілий 
сценарій із принцом, принцесою та злими тро-
лями. 

«Віта казала мені, що дуже любить коней. Я 
пропонував колись покататися, але вона мені 
відмовила, – розповідає Саша. – Сказала, що 
я їй ніхто і вона не піде зі мною кататися. Віта 
одразу вибудовує перед собою стіну, якщо їй 
щось не подобається. Вона молодець, знає собі 
ціну. Але те, що любить коней, я запам’ятав». 

Олександр сказав Віті: «Якщо будемо зу-
стрічатися, то потім маємо одружитися». 
«Раніше, коли мені хлопці пропонували зу-
стрічатися, я завжди думала, чи треба мені ці 
стосунки, чи зможу з цією людиною мати сім’ю. 
І тут Саша відразу сказав, що ми або зустрічає-
мося й одружуємося, або розходимося. Тому я 
навіть не роздумувала. У мене взагалі не було 

«Ми з моїм другом Джейком сховалися 
у стайні. Віта мене не бачила, а я за нею під-
глядав. Було холодно. Я натягнув капюшон і 
замотався шарфом. Потім так розхвилювався, 
що забув його зняти. Тому так і освідчувався», – 
каже Саша. 

«На снігу було викладено серце з пелюсток 
троянд, – пригадує Віта. – Він промовив, що 
хоче подарувати мені своє серце і свою любов. 
А потім дістав обручку, став на одне коліно і за-
пропонував мені вийти за нього. Я була щасли-
ва. Спочатку навіть пожартувала, що відповім 
через три дні. Звісно, я відразу погодилася». 

А вже через два місяці Віта поїхала на на-
вчання в Америку. Закохані спілкувалися ще 
п’ять місяців через Skype, а потім відгуляли 
весілля. 

«Саша вчив мене, як правильно складати 
кулак і битися. Я на його плечі вирішила від-
працювати удар і зламала руку. У мене була 
тріщина, тільки перед весіллям зняли гіпс», – 
каже вона. 

Хлопець приходив до Віти щодня, допома-
гав їй в усьому, приносив їжу, піклувався. Вона 
здавалася йому безпорадною. 

«А я так звикла, що й досі цим користую-
ся», – зізнається Віта. 

Коли Віта була вагітна, то дуже хотіла, щоб 
хтось сфотографував Тею у перші дні її життя. 
Але дівчині зробили незапланований кесарів 
розтин, і всі заощадження на фотосесію малюка 
довелося витратити на операцію. Тому Віта за-
йшла у YouTube і почала дивитися відео, як тре-
ба фотографувати. Вона сама усього навчилася, 
і коли Теоні було сім днів, узялася до роботи. 

«Саша сидів у кухні й дратувався, – при-
гадує Віта. – Казав, що я скручую його дитину 
в бублик. Як на перший раз, то у мене вийшли 
непогані фото. Потім я постійно фотографувала 
Тею. Мої друзі почали просити, щоб сфотогра-
фувала їхніх дітей. І ці всі світлини перейшли у 
моє портфоліо». 

Саша й Віта завжди разом, навіть фото-
графують у парі. Дівчина робить надзвичайно 
гарні світлини малюків, а чоловік відповідає за 
технічний бік. Коли Теї виповниться рік, пара 
перебереться жити у Вінницю. Вони дуже спо-
діваються, що відкриють там свою студію. 

таких думок, щоб відмовити. Я була впевнена 
в ньому. Перше, про що подумала, – яку сукню 
одягну на весілля», – жартує Віта.  

«Будь-яке тривале спілкування, якщо воно 
ні до чого не призводить, завдає болю, – пере-
конаний Саша. – Я це добре розумів і не хотів, 
щоб у нас так було. Довго про це розміркову-
вав і вирішив: або ми разом назавжди, або ні-
яких нас нема. І Віта сказала мені «Так». Це від-
чинило нам двері для чогось нового. Вона вже 
не запитувала мене, коли я їй освідчуся, бо й 
так знала, що це незабаром станеться». 

Закохані почали відразу говорити про 
весілля. Навіть купили обручки та туфлі, хоч 
освідчення ще не було.  

«Я постійно на це очікувала, – каже Віта. 
– Думала: може, це буде на Новий рік, або ж на 
мій день народження... У мене було багато при-
пущень, але я ніяк не могла вгадати. Якось по-
просила Сашу прийти й дорогою купити хліба. 
Він сказав, що прийде о дев’ятій ранку. І тут я 
зрозуміла, що цей день настав. Бо Саша ніколи 
не приходив так рано, ще й у вихідний. Уран-
ці зробила зачіску та макіяж. Я його зустріла, і 
тут – нічого не сталося. Отак кілька разів готу-
валася. Аж поки він освідчився». 

Чоловік каже, що його попередили: якщо 
Віта буде без макіяжу і зачіски у важливий для 
неї день, то йому добре дістанеться на горіхи. 

«У нас була зустріч, – розповідає дівчина. – 
Підійшла й побачила, що Саша підстриг боро-
ду. Я тоді щось запідозрила, бо зазвичай сама 
його про це просила. Знала, що Саша до чогось 
готується, бо він постійно щось писав і ніколи 
не говорив, що саме. Я тоді жила із подругою 
Дейл з Америки. Вона заховала усі хатні капці. 
Якби Саша увійшов до нас, то я відразу почула 
б, як відчинилися двері, бо у нього був магніт. 
І тут я почула, що він уже прийшов, а вийти не 
можу, бо капців ніде нема. Відчинила двері в 
коридор, а там лежали троянди і записка, у якій 
повідомлялося, що я потрапила в казку й через 
годину по мене приїде фея. Ще у записці було 
вказано три слова, які я мала запам’ятати». 

Віті закрили очі й повезли на іподром. Там 
дівчині розповіли, що її кохання зачароване, і 
їй треба буде відповісти на багато запитань, аби 
отримати підказки та знайти свого принца Олек-
сандра Великого. Дівчину посадили на коня і 
сказали, що вона принцеса Тернополянська. 

Подружжя дуже любить фотографувати Аби освідчитися, хлопець вигадав 
цілий сценарій із принцом, 
принцесою та злими тролями

Ліванцови навіть склали 
сімейний гімн «Моя сім’я»
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Бути на чолі історії набагато краще, ніж описувати її. Сальвадор Далі
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  Тетяна ГРІШИНА
Київ

думки про глобальне МАРАФОН ДЛЯ УКРАЇНИ 

Не потрібно 
прискіпливо стежити 
за глобальними 

політичними процесами 
за рубежем, аби помітити 
певні зміни електоральних 
симпатій, політичних 
гасел Західної Європи 
чи Сполучених Штатів 
Америки. Чомусь виборці 
підтримують політичних 
лідерів, які не завжди 
обережні в своїх оцінках 
щодо єдності європейської 
спільноти, можуть мати 
доволі суперечливі 
радикальні переконання, 
стають на надто 
категоричні позиції щодо 
дражливих тем. Відтак 
це стає поживою для 
скептично налаштованих 
щодо євроспільноти людей 
і в Україні. 

На запитання про те, якими ж 
є нині європейські цінності та яке 
місце у цьому процесі нашої дер-
жави, спробували відповісти сучас-
ні українські мислителі – історик і 
пуб ліцист Ярослав Грицак та екс-
перт зі стратегій, політолог Євген 
Глібовицький. 

Зустріч відбулася на підсумко-
вій конференції «Медіа за європей-
ські зміни в Україні» у рамках про-
екту «Точне відображення Угоди 
про Асоціацію Україна-ЄС в україн-
ських медіа», що його реалізовують 
громадські організації «Інтерньюз-
Україна», Товариство Лева та Фонд 
Міжнародної Солідарності (Поль-
ща) за кошти програми «Підтримка 
демократії». 

ТЕНДІТНА БЕЗПЕЧНА 
ЄВРОПА 

Нині в Європі, а відповідно, і в 
Україні є тотожні виклики. Перед у-
сім вони пов’язані з питаннями без-
пеки, поширенням популістичних 
гасел, а головне – вірою в ці гасла 
європейців. Таке явище можна по-
яснити тим, що у країнах, де досяг-
нуто певного рівня економічного 
розвитку, громадяни шукають яки-
хось простих шляхів, часом недо-
сяжних, забуваючи уроки історії. 
Українське ж суспільство толерує 
популістичні гасла політиків через 
бажання швидких змін та втому від 
щоденних турбот. 

Справжні європейські цінності, 
вважає Ярослав Грицак, – це ті, які 
утвердилися в Європі після Другої 

світової війни. Він пояснює: одним із 
головних чинників, що сформували 
повоєнну Європу, стала зміна доби 
індустріального виробництва на 
сервісну економіку. Передвісником 
цього став феномен «шістдесятни-
ків», де головною рушійною силою 
є не бідні люди, а цілком заможні, 
середнього та вищого класів. 

«В Україні це сталося протягом 
останніх 10-15 років, але ми цього 
просто не помічаємо. Якщо поди-
витися статистику, то перехід від 
індустрії до постіндустрії можна 
помітити. Раніше символом відста-
лості вважався аграрний світ, село, 
а нині – це індустрія», – міркує Гри-
цак. 

Вплинуло на європейський по-
ступ і питання безпеки. Вітром змін 
у Європі стало створення НАТО, 
вважає політолог Борис Глібовиць-
кий. На його думку, саме присут-
ність Тихоокеанського флоту США 
допомогла здійснити у минулому 
столітті успішну модернізацію таких 
країн, як Японія, Тайвань, Південна 

Корея, Гонконг і Сінгапур. Інакше 
протистояти гегемонії Радянського 
Союзу Китай не мав би можливості.

«Якщо розглядати тисячу років, 
що передували цьому (створенню 
НАТО, – ВН), то європейці більше во-
ювали, аніж мирилися. І раптом Єв-
ропа стала тим континентом, який 
не воює. Зменшилися конфлікти між 
європейцями, а також знизилася 
ймовірність, що на Західну Європу 
нападуть ззовні. Це показує, що не 
завжди є можливість отримати за-
сіб модернізації ізсередини, часом 
він приходить ззовні», – пояснює 
Глібовицький. 

Він вважає, що прагнення укра-
їнців інтегруватися до Європи має 
у тому числі безпекові мотиви. Од-
нак і Україна може бути корисною 
Європі як елемент нагадування, що 
безпека – це не даність, а те, над 
чим варто працювати. 

«У світі нині відбувається па-
радокс. Ми стали жити краще, але 
світ від того не стає безпечнішим. 
А навпаки – небезпечнішим, небез-

печнішим та небезпечнішим, – під-
тримує думки колеги Ярослав Гри-
цак. – Україна глобалізувалася. Усі 
глобальні проблеми, які існують, в 
Україні вже є. Але і світ українізуєть-
ся в тому сенсі, що стає схожим на 
Україну. Немає жодної точки, де ми 
могли б почуватися у безпеці. Кажу 
не про абсолютну безпеку, а про 
відносну», – провадить Грицак. 

На фоні зменшення безпечності 
збільшується соціальна прірва між 
багатими та бідними. У цій ситуації 
виграють популісти, які обіцяють 
гарантувати безпеку. 

«Популізм стає новою модою 
нашого життя», – каже історик.

ВТРАЧЕНИЙ СПРИНТ – 
ШАНС ДЛЯ СТАЄРІВ 

Попри загрози, що їх диктує 
сучасність, мислителі радять зали-
шатися оптимістами та реалістами. 
Адже песимізму й відчуття зради в 
українських реаліях, в тому числі у 
засобах масової інформації, виста-
чає. Ярослав Грицак радить усвідо-

мити, що неможливий прогрес без 
катастрофи. 

Так, кажуть спікери, проблем 
вистачає понад норму: корупція, не-
завершений воєнний конфлікт, не 
до кінця сформоване громадянське 
суспільство. Разом із тим, саме укра-
їнське суспільство запобігло гумані-
тарній катастрофі, розв’язавши влас-
ну проблему внутрішньої міграції, а 
це півтора мільйона переселенців. 

Насправді нині бракує людей, 
яких можна назвати реформатора-
ми. Хоча свого часу сусідня Польща 
мала цілу когорту осіб, які підходи-
ли на таку роль, і волею долі вибір 
зупинився саме на Лєшеку Бальце-
ровичу. 

Проте ключовий момент, який 
радять усвідомити спікери, – те, що 
Україна не є «спринтером», а долає 
марафонську дистанцію змін. 

«Коли ми зі спринтерськими 
запитами підходимо до стаєрської 
дистанції, в результаті отримуємо 
відчуття зради», – каже Борис Глібо-
вицький. 

Шанс пробігти свою стометрів-
ку було втрачено після революцій 
громадянського суспільства. Звіс-
но, він може з’явитися знову, однак 
такий момент може й не настати. 

«Треба розуміти, що ми біжимо 
не спринт, а марафон. Це означає, 
що нам потрібно власні зусилля 
розкладати на триваліший період та 
дивитися за межі виборчих циклів. 
На короткому циклі і в України, і в 
Європи простий виклик: не вмерти 
та не зробити чогось, що призведе 
до катастрофи. У довшій перспекти-
ві це означає, що потрібно будувати 
суспільство, де меншою є різниця 
між багатими і бідними, а також 
те, що має низький транзакційний 
кошт. Цього нині немає. Щоразу, 
коли на вулицях не прибрали льоду, 
всі автомобілі та пішоходи рухають-
ся набагато повільніше. Це означає, 
що економіка менш продуктивна, 
а ми всі стаємо біднішими», – пояс-
нює Глібовицький. 

Погоджується з тим, що укра-
їнцям варто усвідомити стаєрську 
стратегію, і Ярослав Грицак. Історик 
закликає не приймати невдачі на 
проміжних фінішах як крах. 

«Є питання в тому, як вийти з ре-
жиму успішного виживання в режим 
успішного розвитку. Це найбільший 
виклик, перед яким стоїмо, – зазна-
чає Грицак. – Вважаю, ми пройшли 
дуже далеко. Якщо провести анало-
гію з літаком, то залишився момент 
підняття шасі. І з цим ми поки не мо-
жемо впоратися». 

колесо історії ПАМ’ЯТКА ЛУЦЬКИХ ВІРМЕН
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Вірменська церква в 
Луцьку – пам’ятка 

архітектури на вулиці 
Галшки Гулевичівни. 
Сьогодні це звичайний 
житловий будинок. І тільки 
товсті стіни видають давнє 
походження споруди. 

Є відомості про те, що свою 
церкву вірмени збудували в Луцьку 
1427 року. Проте є інший факт: но-
вий храм збудували в XVI столітті. 
Церква володіла кількома дворами 
та ділянками в місті, а також селом 
Цеперів. У 1585 році поряд із церк-
вою розташовувався монастир, 
який містив шпиталь, та невеликий 
цвинтар. Уся територія була обго-
роджена міцним парканом. Вулиця, 
на якій стояв храм, звалася Вірмен-

ською. Це її найдавніша назва.
З якихось причин життя луць-

кої вірменської громади занепало 
у XVIII столітті. Станом на початок 
століття в місті жило всього 11 вір-
менських родин. Згідно з описом 

Луцька, у 1789 році вірменська те-
риторія була забудована дворами 
шляхти невірменського походжен-
ня. У 1820 році давній уже нечин-
ний храм забрали під склад росій-
ської армії. 

Під час великої пожежі 1845 
року церква постраждала, її кілька 
разів хотіли продати на будівель-
ний матеріал, вона переходила від 
одного власника до іншого, але так і 
залишилася стояти руїною. У 1950-х 

роках давню вірменську церкву 
пристосували під житловий буди-
нок. Зробили перекриття між по-
верхами, дах, відремонтували фаса-
ди і вселили людей. Так цю споруду 
використовують і досі.

Колишня вірменська церква в наш час – житловий будинокВірменська церква на початку ХХ століття

О
лександр Котис

з приватної колекції

facebook.com
/pg/internew

sukraine

Нині Україні варто усвідомити, що вона долає стаєрську 
дистанцію змін, а отже, тимчасові невдачі – неминучі
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Так, я можу грати в центрі, можу зміститися направо, але найбільше я люблю ходити наліво. Девід Бекхем
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НА КУБОК ЄВРОПИ 
ЇДЕ ДЕВ’ЯТЬ 
ВОЛИНЯН 

  Юрій КОНКЕВИЧ

Виконком Федерації легкої 
атлетики України затвердив 
склад збірної України, яка 
21 травня у м. Подебради (Чехія) 
візьме участь в Кубку Європи зі 
спортивної ходьби.

До складу української делегації уві-
йшло 18 атлетів (11 чоловіків та 7 жінок) 
і 12 офіційних осіб.

Приємно, що в нашій збірній рекорд-
на кількість волинян – сім скороходів, 
які відібралися на зимовому Чемпіонаті 
України в Івано-Франківську.

Отож, честь України та Волині у По-
дебрадах захищатимуть:

ЧОЛОВІКИ,  20 км – Іван Лосєв та 
Олексій Казанін;

50 км – Іван Банзерук;
10 км (юніори) – Віктор Шумік;
ЖІНКИ, 20 км: Надія Боровська, 

Олена Мізернюк, Валентина Мирончук.
У переліку офіційних осіб – двоє 

тренерів-волинян. Це Микола Калитка 
та Володимир Яловик.

МАЛЕНЬКІ 
ГІМНАСТКИ 
ПРИВЕЗЛИ ВЕЛИКІ 
ПЕРЕМОГИ 
Польща 

У польському місті Катовіце 
протягом 11-12 березня тривали 
змагання з гімнастики Carramba 
cup 2017, участь у яких взяли 
спортсменки з луцького клубу 
«Спорт-Естет». 

Зі слів однієї з суддів турніру Анни 
Войнаровської, змагання відбувалися 
на дуже високому рівні. До Катовіце 
з’їхалися учасниці з України, Білорусі, 
Чехії та Росії, а також були присутні гім-
настки збірної Польщі.

Лучанки продемонстрували вдалі 
результати й посіли призові місця. У ві-
ковій групі 6 років перше місце отрима-
ла Марія Міскевич, третє – за Христиною 
Герасименко, Олександра Кохреідзе 
опинилася на п’ятій позиції. Серед дів-
чаток 2010 року народження «срібло» 
виборола Софія Туріашвілі, а «бронзу» 
отримала Юлія Нагорна. У Амелії Фаце-
вич (2009 р. н.) – перше місце, срібна на-
города серед конкурсанток 2008 р. н. – у 
Анни Тєрєхової, бронзова – у Соломії 
Шевченко (2007 р. н.). Софія Шелигіна 
посіла четверте місце (2006 р. н.), а Ніка 
Кутова – шосте (2005 р. н.). Тренерами 
юних волинянок є Марія Семак та Анна 
Войнаровська.

УКРАЇНКА – 
НАЙКРАЩИЙ 
СНАЙПЕР СЕЗОНУ 
Біатлоністка Ірина Варвинець 
показала найкращий результат у 
стрільбі в сезоні 2016-2017. 

Такі дані оприлюднено на сайті 
Федерації біатлону України. Показник 
українки склав 91,8% влучних пострілів. 
Наступна з українок Юлія Журавко лише 
на 15-му місці з результатом 87,4%.

Одразу за Іриною Варвинець роз-
містилися білоруска Надія Скардіно та 
росіянка Вікторія Слівко. Їхня влучність 
склала 90,7 та 90,5% відповідно.

Серед чоловіків найвправнішим у 
стрільбі виявився француз Мартен Фур-
кад із результатом 90,7%. Українець Ар-
тем Прима на 19-му місці з показником 
86%.

У статистиці враховано лише Кубок 
світу, Чемпіонат світу й Олімпійські ігри 
для спортсменів, які здійснили більше, 
аніж 70 пострілів.

ноги в руки!

краса і грація 

біатлон 

ФУТБОЛЬНА ЗБІРНА – У НОВИХ ШАТАХ 
модники в гетрах 

гімнастика 

красиві гостинці боротьба 

Київ

У 2017 році збірні команди 
України з футболу змінять 
звичне екіпірування на нове 

від іспанського спортивного 
бренду Joma, повідомляє 
Champion.

Першою нову форму отримає національна 
збірна України, і вже 24 березня 2017 року в 
матчі кваліфікації ЧС-2018 проти збірної Хор-
ватії українці гратимуть у новому вбранні.

Про нове футбольне екіпірування для 
українських національних команд стало відо-
мо під час прес-конференції, яка відбулася 
17 березня на НСК «Олімпійський» у Києві, за 
участю керівництва ФФУ та компанії Joma, а 
також головного тренера національної ко-
манди Андрія Шевченка.

Представлення нового технічного партне-
ра ФФУ розпочалося зі слів президента ФФУ 

ВОЛИНЬ ПРИЙМАЛА 
НАЙКРАЩИХ САМБІСТІВ 

Німеччина 

Українці виграли етапи Кубка світу зі 
спортивної гімнастики, повідомляє 
Національний олімпійський комітет 
України.

Провідний український спорт с мен, олім-
пієць Олег Верняєв виграв етап Кубка світу зі 
спортивної гімнастики, що проходив у Штут-
гарті (Німеччина). Друге місце в багатоборстві 
посів японець Кая Казума, який поступився 

українцеві на 0,501 бала. Китайський гімнаст 
Вей Сун завоював «бронзу» (82,898 бала).

Тим часом у Баку українка Діана Ва-
ринська перемогла у вправах на брусах на 
етапі Кубка світу серії FIG зі спортивної гім-
настики.

У фіналі Варинська набрала 13,933 бала. 
«Срібло» та «бронза» змагань дісталися ав-
стралійським гімнасткам Ріанні Міззі і Джор-
джії Роуз Браун, які набрали 13,6 і 13,366 бала 
відповідно.

Руанда 

Срібний призер Олімпійських ігор у 
Ріо, борець греко-римського стилю 
Жан Беленюк привіз рідні в Руанду 
вишиванки.

На своїй сторінці в Instagram він виклав 
фото з родичами по батьковій лінії, яких одяг-
нув в українські вишиванки, пише Телеканал 
новин «24». 

Також борець привіз гостинці й для пре-
зидента Олімпійського комітету Руанди – одяг 
збірної України.

Зазначимо, батько Жана Беленюка трагіч-
но загинув у 2003 році під час громадянської 
війни. Український спортсмен ніколи його не 
бачив і вперше побував на могилі тата.

ВЕРНЯЄВ ВИГРАВ ЕТАП КУБКА СВІТУ 

Луцьк 

Дводенні змагання зі 
спортивного та бойового самбо 

завершилися в Луцьку. У кожній 
із вагових категорій визначили 
медалістів, а також – найкращу 
команду. Нею стали кияни.

«Приємно, що тут зібралися спортсме-
ни майже з усіх регіонів, навіть є команди 
з численними представниками Донецької 
та Луганської областей. По завершенню 
змагань призери лишаться на тренувальні 
збори в Луцьку. Тут хороша база для цього, 
адже є багато місць, де можна добре під-
готуватися. Дякую й за гідну організацію 
змагань. Приємно, що самбо тут поважа-
ють і дають можливість цьому виду спорту 
розвиватися», – зазначив головний тренер 
національної збірної команди України з бо-

ротьби самбо, заслужений тренер України 
Михайло Руденко. 

Змагалися понад 200 спортсменів з усіх 
регіонів України, окрім Криму. Найкращі 
бійці представлятимуть честь України на 
чемпіонаті Європи.

Відповідно до результатів змагань, у ко-
мандній першості найкращими стали кия-
ни, другу сходинку посіла команда з Харків-
ської області, на третьому місці – одесити.

У заліку волинян в категорії «спортивне 
самбо, жінки» бронзові нагороди здобули 
Дарина Романюк, Дарина Старовойтова, 
Ольга Климюк та Мирослава Циголко. Се-
ред чоловіків «бронза» – у Дениса Костюко-
вича, Романа Горошкевича, Миколи Шиця, 
«срібло» – у Михайла Саця. 

У бойовому самбо відзначилися «брон-
зою» Юрій Коськін та Федір Репков. 

Андрія Павелка, який виокремив соціальну 
складову угоди національної асоціації з відо-
мим іспанським брендом спортивного одягу.

«Ми не просто представляємо технічного 
спонсора, а партнера, який повністю забезпе-
чить збірні усіх вікових категорій якісним екіпіру-
ванням з унікальним дизайном», – зазначив він.

«Також важливу роль у підписанні кон-
тракту мала соціальна складова – протягом 
чотирьох років ФФУ буде отримувати для по-
треб усіх юнацьких команд 18 тисяч якісних 

м’ячів Joma щороку. Вірю, що у ФФУ та Joma 
буде чимало спільних проектів для розвитку 
українського футболу, в тому числі – юнаць-
кого», – додав очільник ФФУ.

Поділився враженнями і головний тренер 
збірної України Андрій Шевченко.

«У Хорватії ми перевіримо екіпірування 
на міцність. Подивимося, будуть шви тріщати 
чи ні. Сподіваємося, що нова форма витримає 
це випробування», – пожартував головний 
тренер збірної України.

БОРЕЦЬ БЕЛЕНЮК 
ОДЯГНУВ РОДИЧІВ 
У ВИШИВАНКИ 

instagram
.com

/zhanbeleniuk 
ukrreporter.com

.ua

volynnew
s.com

zaxid.net

Жан запас гостинців 
для усієї родини

23-річний донеччанин Олег 
Верняєв – українська гордість

Самбо поєднує спорт, видовище та самозахист

Шева пообіцяв перевірити шви на міцність

ukrreporter.com
.ua
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Гол: Форстер 90+1 пен.
«Волинь»: Кичак – Тетеренко, Міха, 
Р. Никитюк, Шаповал – Мемешев 
(А.Никитюк, 89), Логінов, Чепелюк 
(Дудік, 68), Задерецький – Петров, 
Діденко.
«Зоря»: О. Шевченко – 
Опанасенко, Чечер, Форстер, 
Соболь – Гречишкін, Харатін – 
Калитвинцев (Бабенко, 80), 
Пауліньо (Кадимян, 76), Петряк 
(Любеновіч, 56) – Бонавентуре.
Попередження: Шаповал, 5, 
Міха, 8, Тетеренко, 45, 
Р. Никитюк, 90+1 – Соболь, 59.

«Волинь» (Луцьк) – 
«Зоря» (Луганськ) – 0:1

прем’єр-ліга

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

«ЗОРЯ» ВРЯТУВАЛАСЯ 
ОСТАННЬОЇ МИТІ

СІМЕЙНА СПРАВА
  Юрій КОНКЕВИЧ

Мартін Куман 
був футболістом 
пристойного рівня. 
Звісно, не суперзіркою, 
але за голландськими 
мірками – пристойним 
захисником. Десять 
років відбігав за 

«Гронінген», причому зіграв півтисячі 
матчів у всіх турнірах. 

Але не це стало окрасою його 
кар’єри. Часто на тренування Мартін 
приїздив зі своїми дітьми – Еріном та 
Рональдом. От вони стали важлими фі-
гурами голландського футболу. Ервін 
виріс у просто хорошого гравця, а Ро-
нальд досяг світового визнання. 

Обоє почали кар’єру в батьковому 
«Гронінгені» й швидко пішли у кращі 
клуби. Ервін – в ПСВ (Ейндховен), а Ро-
нальд – у культовий в його країні «Аякс». 
Кремезний блондин далі блискав у ПСВ, 
«Барселоні», «Фейєнорді»... Кар’єра Ерві-
на скромніша: повернення в «сімейний» 
«Гронінген», виступи за бельгійський 
«Мехелен»... 

Брати виграли Чемпіонат Європи у 
1988 році, а після завершення кар’єри 
футболісти вивчилися на тренерів.

Їхній тато Мартін помер 2013-го після 
серцевого нападу, а через кілька місяців 
Ервін і Рональд вирішили об’єднати тре-
нерську кар’єру. 

Брати Кумани разом тренували «Са-
утгемптон», нині Ервін працює асистен-
том Рональда в «Евертоні». 

До смерті батька Ервін Куман 10 ро-
ків працював головним тренером.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ, 1/4 ФІНАЛУ
«Атлетіко» – «Лестер», «Боруссія Д» –
«Монако», «Баварія» – «Реал», 
«Ювентус» – «Барселона».
Перші матчі відбудуться 11-12 квітня, 
відповідь – 18-19 квітня. 
Фінал ЛЧ – 3 червня в Кардіффі.

ЛІГА ЄВРОПИ, 1/4 ФІНАЛУ
«Андерлехт» – «Манчтестер Юнайтед», 
«Сельта» – «Генк», «Аякс» – «Шальке», 
«Ліон» – «Бешикташ».
Матчі відбудуться 13 і 20 квітня.
Фінал – 24 травня у Стокгольмі. 

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ
14-й тур, 18-19 березня

«Сєвєродончанка» – «Волинь-Унiверси-
тет» – 1:3 (23 – 25, 14 – 25, 25 – 23, 14 – 25).
«Сєвєродончанка» – «Волинь-Унiверси-
тет» – 0:3 (20 – 25, 22 – 25, 11 – 25). 

Волинські волейболістки впевнено 
увійшли до фіналу чотирьох, який стар-
тує у квітні. 

Підсумкова таблиця 
регулярного чемпіонату

думки вголос

жереб кинуто!

волейбол

У завершальному матчі першої 
частини чемпіонату «Волинь» 
мусила втікати з останнього 

місця в таблиці, на яке ї ї загнала 
поразка в попередньому турі у 
Львові та нічия «Карпат» і Дніпра» 
в поточному турі. 

Не дивно, що господарі були активні-
шими, настирливішими, ні в чому не посту-
палися команді, яка стоїть значно вище в 
турнірній таблиці. Більше того, «Волині» вда-
лося повністю нейтралізувати «козир» опо-
нента – фланги, внаслідок чого гостям явно 
бракувало мобільності. Луганчанам довелося 
закидати м’яча вперед, де боротьбу в Петря-
ка чи Калитвинцева вигравали кремезні Міха, 
Никитюк і Шаповал. 

Гольові моменти біля воріт Кичака (Не-
ділько знову «зламався») виникали не через 
клас гостей, а внаслідок помилок лучан. Од-
ного разу Артему довелося робити подвійний 
сейв. Його візаві – кіпер «Зорі» Шевченко – 
відповів кидком у кут воріт після штрафного 
у виконанні Анатолія Діденка. 

Другий тайм не змінив загальної картин-
ки матчу. Лучани пресингували, не даючи гос-
тям простору й часу. Побоювання були хіба 
за правий фланг захисту, де грав опорник Те-
теренко. Його раз по раз прасував швидкий 
Бонавентуре. Одного разу він продерся крізь 
Никитюка, Міху та Тетеренка, але замість того, 
щоб викотити самотньому Любеновічу, не по-
цілив у дальній верхній кут. 

Єдиний гол у матчі стався на останній 
хвилині основного часу. У «Волині» відбулася 
заміна (Андрій Никитюк замість Редвана Ме-

22-й тур: 
«Дніпро» – «Карпати» – 0:0, 
«Динамо» – «Чорноморець» – 2:1, 
«Шахтар» – «Олімпік» – 1:1, 
«Сталь» – «Олександрія» – 4:1, 
«Ворскла» – «Зірка» – 0:0, 
«Волинь» – «Зоря» – 0:1. 

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

Перша шістка

1 Шахтар 22 19 3 0 47 - 14 60

2 Динамо 22 14 4 4 43 - 23 46

3 Зоря 22 12 4 6 34 - 21 40

4 Олександрія 22 9 6 7 37 - 28 33

5 Олімпік 21 9 6 6 28 - 30 33

6 Чорноморець 22 7 6 9 17 - 23 27

Друга шістка

7 Ворскла 22 6 6 10 24 - 28 24

8 Сталь 22 6 6 10 20 - 25 24

9 Зірка 22 6 5 11 20 - 33 23

10 Карпати 21 4 6 11 21 - 30 12

11 Дніпро 22 4 10 8 21 - 30 10

12 ВОЛИНЬ 22 2 4 16 13 - 40 10
* З ФК «Дніпро» знято 12 очок, а з ФК «Карпати» – 6 очок.

Мемешев і Задерецький напружили фланги 
захисту «Зорі», але забити не змогли

upl.ua

№ Клуб І В П О
1 Хімік (Южне) 28 28 0 84
2 Галичанка 28 22 6 67
3 Волинь-Унiверситет 28 17 11 49
4 Білозгар-Медуніверситет 28 15 13 42
5 Орбіта 28 13 15 40
6 Педуніверситет 28 7 21 22
7 Регіна 28 6 22 21
8 Сєвєродончанка 28 4 24 9

емансипація знай наших 

Італія

Колишня зірка жіночого футболу 
Італії Патриція Паніко увійде в 

історію як перша жінка, яка керувала 
чоловічою збірною Італії. Ідеться про 
збірну U-16. Паніко працює в збірній 
U-19 асистентом головного тренера 
й замінятиме головного менеджера 
команди у двох матчах.

Дебют Патриції відбувся у Вероні 22 бе-
резня. Суперник – збірна Німеччини.

Відзначимо, що Паніко є найкращим бом-
бардиром жіночої збірної Італії за всю історію, 
вона 14 разів вигравала суперечку бомбарди-
рів у жіночій Серії А.

«ВОЛИНЬ» СТАРТУВАТИМЕ У ДРУГІЙ ЧАСТИНІ 
ЧЕМПІОНАТУ З ОСТАННЬОГО МІСЦЯ...

мешева), гравці не розібралися, що й до чого, 
«Зоря» перехопила м’яча, й пішов черговий 
закид у штрафну господарів. Роман Никитюк 
мусив переривати пас Кадимяна на Бонавен-
туре рукою. Скільки див перед цим творив 
Кичак, але «потягнути» пенальті від Форстера 
не зумів. 

0:1 – так завершився останній матч ре-
гулярного етапу чемпіонату. Далі на нас че-
кають окремі змагання двох шісток зі своїми 
сюжетними інтригами.

ЖІНКА ОЧОЛИЛА 
ЗБІРНУ ІТАЛІЇ U-16

calcio.it

 Італійські фанати збентежені: 
жінки на святе наступають

Данія 

Услід за Оксаною 
Гронович перемогу 

на Третьому чемпіонаті 
Європи з класичного 
пауерліфтингу в Данії 
здобув і член команди 
Volynstrength мережі 
фітнес-центрів «Інтер 
Атлетика» Станіслав 
Здробилко. У ваговій 
категорії 83 кілограми 
в першій вправі 
присідання Станіслав 
виборов мале «золото», 
присівши 252,5 кг. 

Віднині цей результат є 
новим рекордом України. У 
жимі лежачи ковельчанин 
зафіксував 177,5 кг у другій 
спробі. А от 180 кг не були 
зараховані через технічні 
помилки. Однак «срібло» 
все одно в обоймі волиня-
нина. У становій тязі Здро-
билко вдало виконав лише 
першу спробу – 245 кг. 
Далі йому двічі не підко-
рилася позначка у 250 кг. У 

НАЙСИЛЬНІШИЙ ЮНІОР 
ЄВРОПИ ЖИВЕ У КОВЕЛІ

сумі триборства Станіслав 
Здробилко показав 675 кг, 
що дозволило йому стати 
найсильнішим юніором 
Європи. «Срібло» дісталося 
британцю Салману Хану. 
Третім став представник 
Швеції Мартін Енкуіст. За-
галом у категорії ковельча-
нина виступало 16 спортс-
менів.

«Вдалося підтягнути 
при сідання, торік було 
237,5 кг. І в жимі був ре-

зультат 170 кг. Станова тяга 
залишилася на тій же по-
значці, хоча на новорічній 
зарубі Стас показував кра-
щий результат. Спортсмен 
серйозно тренується і від-
стань йому – не перепона. 
Він спеціально приїздить з 
Ковеля до Луцька на трену-
вання. Мабуть, наполегли-
вість і є основним секретом 
його успіху», – розповів про 
свого підопічного тренер 
Олег Хом’як.

vk.com
/id26304998 

Спортсмену не заважає відстань між Ковелем 
і Луцьком для проведення тренувань 

Ервін, Мартін та Рональд Кумани

sports.ru
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– Якщо будуть проблеми, у тебе ж мій 
номер є?

– Є.
– Видалиш!

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

Дружина з чоловіком обідають. Дружи-
на облилася борщем.

– Фу, я – як свиня.
– Ага, ще й борщем облилася.

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

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

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

– А чому, коли я приходжу до вас і їм 
суп, ваш собака так дивно на мене дивить-
ся?

– Він на всіх так дивно дивиться, куме, 
хто їсть із його миски.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перш ніж затіяти сварку з жінкою, доб-
ре подумайте. Адже вам хвилин через 10-
15 набридне лаятися, а їй – НІ!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Статистика: ті, хто у восьмому класі змі-
шує пиво з горілкою, після 11 класу змішує 
бетон.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У мене унікальний талант. Хай як усе 
погано, я завжди примудряюся зробити 
ще гірше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ось такого вірусу в мене ще не 
було! – сказав зять, побачивши тещу за 
комп’ютером.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я тебе люблю! 
– Доведи. 
– Як? 
– Крикни про це так, щоби всі у світі по-

чули. 
Він тихо підійшов і шепнув їй на вушко: 
– Я тебе люблю... 
– Чому так тихо і чому на вушко? 
– Тому що весь світ для мене – це ти.

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

Іде дівчина вулицею. Назустріч хло-
пець, він запитує:

– Ви, мабуть, із салону краси?
– Звичайно! – відповідає вона й усміха-

ється.
– Мабуть, зачинено було?

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

– Тату, коли я виросту, на кого буду схо-
жа: на тебе чи на маму?

– На мене, доню.
– І кому я буду потрібна така вусата?

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

– Коханий, як гадаєш, я схожа на лиси-
цю?

– Нi.
– Чому?
– Лисицi розумнi.
– А я?
– А ти не лисиця.

Жартівливий гороскоп на 23 – 29 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Після приємних клопотів 
у спілкуванні із собі 
подібними доведеться сісти 
за папери. Зятягнеться 

кармічна невизначеність у борсанні в 
чужих секретах. Варто змінити імідж на ще 
яскравіший.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Очільниця муніципальної 
поліції Луцька
Зацікавлення туризмом 
зміниться на колупання 
в кодексах різноманітної 

спрямованості. Зорі радять не панікувати, а 
ретельніше маскувати приємне проведення 
часу. Покличуть у гості «черепахи» й МАФи. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор підприємства 
«Луцькреклама»
На роботі допоможе 
Грицева шкільна наука і його 
«абабагаламага». Борітеся 

з помилками зі словниками, пірніть в них 
аж до дна лексичного апокаліпсису. Зорі 
вітають прагнення до самовдосконалення й 
навчання.

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Депутат Луцькради
Збільшиться ймовірність 
нервових зривів, тому 
посеред важливих справ 
Ракам варто поспішати 

повільно, аби не довелося виправляти 
помилки. Загалом – успішний тиждень для 
нових звершень та ідей. 

Лев (24.07 – 23.08)
Алла Надточій 
8 серпня 1979 р.
Депутат Луцькради
Матимете здатність без 
видимих зусиль зробити 
кілька справ одразу. Хтось 
подумає, що ви й уві сні 

тримаєте у кожній руці по телефону. Не 
забувайте про статус Левів і полиште ігри в 
дріб’язковість. 

Діва (24.08 – 23.09)
Мирослав Ватащук 
27 серпня 1984 р.
Журналіст, волонтер
Просіть більше – і зберете 
стільки, скільки треба. Зорі 
розкриють таємницю вдалого 
полювання на доброчинців 

та сумнівних різночинців. Благородні думки 
втіляться у не менш вдячні справи. 

Терези (24.09 – 23.10)
Євген Хотимчук 
4 жовтня 1951 р.
Головний редактор 
тижневика «Вісник і Ко»
Прикручувати оберти 
двигуна не варто, адже він 
тягне за собою молодечий 

запал усієї вашої братії. Зможете впоратися 
з будь-якими робочими завданнями, якщо 
захочете їх розв’язати. Увага до «загів» і 
лідів. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Аркадій Соломатін 
26 жовтня 1965 р.
Депутат Луцькради 
Енергетику цього тижня 
погано сприймають 
Скорпіони. Вони важко 
запрягатимуть, але боляче 

кусатимуться. Резервів здоров’я вистачає, 
але треба бути зібраними й обачними. А от 
лексику підтягніть. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев 
15 грудня 1981 р.
Перший заступник міського 
голови Луцька
Збільшиться ймовірність 
застосування прийомів і 
навичок комп’ютерного набору. 

Заяви й відозви летітимуть від вас заледве 
не в ООН. Пишіть – і вам відповідатимуть. На 
особистому фронті – приємний штиль, а от у 
спортзал варто підтягнутися якомога швидше. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Рижков 
14 січня 1976 р.
Громадський активіст
Зорі радять не дозволяти 
виру емоцій заполонювати 
вашу спраглу до пригод душу. 
Емоції спадуть, на політично-

му обрії розвидниться. Зорі прогнозують 
рясні опади у вигляді смачних котлеток у 
кишені.

Водолій (21.01 – 19.02)
Антон Сосновський 
18 лютого 1982 р.
Громадський діяч
Бажано обійти зі свічкою 
квартиру або будинок та 
обкурити ладаном кімнати. 
Сни порожні, викиньте їх із 

голови. Не мрійте про спокійні чорно-білі. 
Доведеться задовольнитися кольоровими. 
Вам однаково, а Фрейду приємно.

Риби (20.02 – 20.03)
Ігор Грицюк 
26 лютого 1986 р.
Директор Луцького 
підприємства 
електротранспорту
Зорі радять стежити 
за колесами та рогами 

піддослідних створінь. Важливо, щоб вони 
їх не губили, бо експерименти на людях 
небезпечні. Умиротвореність минулого тижня 
закінчиться, чекайте на нові експерименти. 

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

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 23 – 29 березня

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

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 050-204-84-85

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, ворота. Тел.: 066-233-86-51, 
095-206-74-97.

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

 Продам уживаний монітор LG flatron W1942S у 
робочому стані. Ціна 500 грн. Тел.: 066-342-23-22, 
068-816-90-46.

 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.

 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.

 Продам земельну ділянку під забудову площею 
0,25 га в селі Копачівка Рожищенського району. 
Ціна договірна. Тел. 093-577-59-62 (Сергій).

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород колишнього Радянського 
Союзу, імперські, а також антикварні предмети. 
Гарантую анонімність та хорошу ціну. 
Тел.: 063-034-72-27, 098-308-88-47. 

 Шукаю роботу няні на повний робочий 
тиждень. Маю досвід роботи з дітьми від 
народження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обговорюю з 
батьками. Маю педагогічні навички. Є позитивні 
рекомендації. Усі подробиці – телефоном. Зарплата 
за домовленістю. Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 Бронювання місць на сезонну роботу в 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, 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367 

МФО 303440

купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай  

093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 
096-598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Мурую каміни, печі, барбекю, коптильні, 
оздоблення, вкладаю дерев’яну підлогу, 
обшиваю вагонкою. Луцьк, Волинська, Рівненська 
обл. Тел.: 050-337-84-55, 067-265-64-58.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь 
річковий, цегла (100,75, облицювальна, 
вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з відсіву 
та фундаментні), клей для блоків, цемент. 
Доставка, послуги маніпулятора та самоскида. 
Тел: 050-529-95-20; 096-429-69-75. 
Адреса: с. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибиральниці й 
різноробочі. Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).
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Для кожного, хто тебе знає, ти різний. Чак Паланік
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погляд у минуле

ПРЕМ’ЄРА «ХРЕЩЕНОГО БАТЬКА» 23 березня – Павло, Віктор, 
Марк, Анастасія, Василина, 
Галина, Ніка

24 березня – Сафрон, Юхим, 
Георгій

25 березня – Григорій, Семен, 
Іван, Володимир, Дмитро

26 березня – Олександр, 
Христина, Терентій

27 березня – 
Венедикт, 
Ростислав, 
Михайло

28 березня – 
Олександр, Денис, 
Леонід

29 березня – 
Трохим, Іван, 
Юліан, Роман, 
Омелян, Антон

23 березня – Павло, Віктор, 
Марк Анастасія 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: 24192.

  призовий сканворд

К Р О К О Д И Л
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 29 березня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – набір сит на 
підставці Flamberg (3 шт.).
«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 __________________________________________

Олександр, 
нтій

нис,

* 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. c8=Т Крd7 
2. Фc7#

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 три ходи.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Спробуйте відшукати вихід.

Знайдіть 8 відмінностей.

«Хрещений батько» – культова гангстерська 
драма режисера Френсіса Форда Копполи. 

Прем’єра стрічки відбулася 24 березня 1972 
року. За невеликого бюджету в шість мільйонів 
доларів фільм зібрав у прокаті 168,5 мільйона. 

Фільм було знято на основі однойменного роману Ма-
ріо П’юзо, виданого в 1967 році. 

У центрі історії – родина одного з головних криміналь-
них босів Америки Віто Корлеоне, якому довелося не лише 
боротися з урядом та його каральною системою і захища-
ти своїх людей і бізнес від конкурентів, а й залагоджувати 
проблеми всередині своєї родини. Клопотів дону Кор-
леоне постійно завдають його три абсолютно різні сини: 
запальний Сонні, нерішучий Фредо та холоднокровний і 
впертий Майкл.

Головні ролі виконали актори Аль Пачіно, Марлон 
Брандо і Джеймс Каан. Стрічка входить у першу п’ятірку 
250 найкращих фільмів за версією ресурсу IMDB. «Хреще-
ний батько» отримав три премії «Оскар»: як найкращий 
фільм року, найкращий адаптований сценарій та за актор-
ську майстерність Брандо. Крім цього, стрічку було удосто-
єно ще 19 різних нагород і 17 номінацій. 

Фільм було знято на основі однойменного 
роману Маріо П’юзо, виданого в 1967 році

depo.ua



У жінки є два види зброї: сльози і туш для вій. 
На жаль, їх не можна використовувати одночасно. Мерилін Монроwww.volynnews.com
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У ЛУЦЬКУ – 
НОВЕ РАДІО 

Національна рада з пи-
тань телебачення і радіо-
мовлення підбила підсумки 
форматного конкурсу на 
українське музичне радіо. 
Відповідно до результа-
тів, одну частоту в Луцьку 
здобула нова радіостанція 
Radio1 (ТОВ «ТРК «Україн-
ське музичне мовлення»), 
яка дотепер мовила лише 
в інтернеті й претендувала 
на сім частот у цьому кон-
курсі, повідомляє «Детек-
тор Медіа».

Заступниця голови 
Нацради Уляна Фещук за-
пропонувала колегам від-
дати Radio1 одну частоту в 
Луцьку, щоб радіостанція 
змогла попрацювати в ефі-
рі та показати, на що вона 
здатна. Цю пропозицію під 
час голосування підтрима-
ла більшість.

Серед співзасновників 
Radio1 – співачка і компо-
зитор Руслана Лижичко та 
її чоловік Олександр Ксе-
нофонтов.

Основним перемож-
цем конкурсу стала радіо-
мережа «Країна ФМ» (ПрАТ 
«Радіокомпанія «Гала»), яка 
здобула 15 частот із 16, ви-
ставлених на конкурс.

Radio1 звучатиме на 
частоті 100,1 FM.

відзнака

добра справа

отакої У ЛОГОТИПІ ВОЛИНІ 
ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ 

DISNEY ПОХВАЛИВ МУЛЬТИК 
«МАВКА. ЛІСОВА ПІСНЯ» 

грабунок

ЗА ВКРАДЕНУ НАЗВУ – 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Визначилися з 
туристичним 
логотипом Волині. За 

результатами голосування, 
переміг варіант №8 
«Волинь унікальна». 
Переможець – дизайнер з 
Івано-Франківської області 
Владислав Михайлів. 
До слова, грошова 
винагорода за перемогу 
в конкурсі – десять тисяч 
гривень.

Логотип «Волинь унікальна» 
викликав неабияке обурення в 
інтернеті, в англійському сло-
ві «unique» знайшли помилку. 
Про це повідомила проректор з 
науково-педагогічної роботи, єв-
роінтеграції та роботи зі студен-
тами Східноєвропейського на-
ціонального університету імені 
Лесі Українки Анна Данильчук.

Письменниця Наталія Гузєєва 
відсудила понад 150 тис. грн за 

використання образу Капітошки в назвах 
дитячих надувних батутів, пише Zaxid.net 
із посиланням на рішення Печерського 
райсуду Києва, яким задоволено позов 
письменниці проти ТзОВ «Торговий дім 
«Медіатрейдинг».

До суду Гузєєва звернулася після того, як 
побачила в інтернет-магазинах товари зі згад-
кою Капітошки – надувні батути, перекидні 
календарі та годинники.

Оскільки виробник цих товарів не звернув-
ся до неї по дозвіл на використання у назві сло-
ва «Капітошка», письменниця через суд вима-
гала відшкодувати їй 40 мінімальних зарплат.

слухаймо українське

ТІЛО ЯК ВИТВІР 
МИСТЕЦТВА 

В американки Аш Сото діагностували 
вітиліго, коли їй було 12 років. Вітиліго – 
це порушення пігментації шкіри, на тілі 
з’являються білі плями. Коли хвороба 
вкрила більшу частину тіла, Аш почала 
соромитися своєї шкіри, пише «Укра-
їнська правда. Життя». А після того, як 
маленька дівчинка запитала в неї, нащо 
вона посипала себе відбілювачем, дівчи-
на вирішила більше нікому не показува-
ти свої плями. Коли Аш стала підлітком, 
то змінила думку. Вона ставила перед 
собою щоденні завдання, наприклад, 
вийти на публіку в сорочці з короткими 
рукавами чи у міні-спідниці. Це, зрештою, 
призвело до того, що дівчина перетвори-
ла свою шкіру на витвір мистецтва.

«Ніколи не розуміла, яке красиве 
моє тіло, аж поки не почала малювати 
на ньому чорним маркером, – каже Аш. 
– Це допомогло мені побачити різні ко-
льори моєї шкіри. Те, що інші сприйма-
ють як недосконалість, я сприймаю як 
щось красиве».

У ГЛУХОВІ ВІДКРИЮТЬ 
ЦЕНТР ТЕРАПІЇ 
МАРИХУАНОЮ 

Міський голова Глухова Сумської об-
ласті Мішель Терещенко розповів, що у 
місті буде перший в Україні центр тера-
пії марихуаною. Він повідомив про це в 
інтернеті. 

За словами Терещенка, в центрі 
лікуватимуть коноплями спеціально 
виведеного сорту, який не містить те-
трагідроканабінолу (наркотична речо-
вина), але має канабіноїди, які сприяють 
боротьбі з багатьма захворюваннями: 
раком, хворобами Паркінсона та Альц-
геймера, склерозом.

Мішель Терещенко повідомляє, що 
медичний центр може з’явитися через 
три місяці, коли буде врожай конопель. 

краса без меж

ноу-хау

Жінки з аматорського гурту 
«Сокілські веселухи» з 

села Сокіл Рожищенського 
району наліпили українським 
захисникам на передову 
14 відер смачних домашніх 
вареників.

З ініціативи керівника гурту 
Наталії Богачук вирішили потіши-
ти смаколиками вояків на сході. 
До хорошої справи долучилися і 
члени клубу «Рукодільниця», що 
функціонує при сільському осе-
редку культури під керівництвом 
Світлани Гончаревич.

Вісімнадцять ініціативних гос-
подинь зібралися в домівці пані 

На найбільшому 
анімаційному форумі 

Європи Cartoon Movie 
український мультфільм 
«Мавка. Лісова пісня» 
визнали найкращим із 
проектів, повідомляє «КНК.
Медіа».

Усього на форумі було пред-
ставлено 50 мультфільмів. Україна 
вперше взяла участь у Cartoon 
Movie. Попри це, «Мавка» отрима-
ла позитивні відгуки від великих 
гравців анімаційного ринку, зок-
рема від The Walt Disney Company. 
Експерти назвали мультфільм 
найяскравішою подією форуму. 
Усі вони відзначили унікальність 

Мішель Терещенко в 
маріхуанових заростях

На тілі Аш безліч малюнків, 
навіть «Зоряна ніч» Ван Гога.

facebook.com
/m

ichel.terestchenko

У жовтні 2015 року експерти Львівського 
науково-дослідного інституту судових екс-
пертиз порахували, що через нелегальне ви-
користання образу Капітошки у назвах дитя-
чих товарів Гузєєва не отримала 612 тис. грн.

Однак під час судового процесу письмен-
ниця вирішила зменшити розмір позивних 
вимог й обмежитися лише використанням 
Капітошки в назвах надувних батутів.

Представники відповідача на судовому 
засіданні заявили, що позов є безпідставним, 
оскільки після отримання позовної заяви това-
ри зі згадкою Капітошки зняли з виробництва.

Однак суд задовольнив вимоги Гузєєвої, 
зобов’язавши ТзОВ «Торговий дім «Медіа-
трейдинг» сплатити авторці сценаріїв мульт-

1tv.od.ua

«Святий Боже, перед тим, як 
перемогти, загугліть чи хоча б 
перевірте, як пишеться UNIQUE, 
а то про нас і справді загово-
рять, – пише Анна. – Враховую-
чи, що лого складається лише 
із двох слів, то це абсурдна 
халатність. Народ, це ж 
сумно-страшно. По-
перше, слово «уні-
кальний» не працює 
в такому контексті, не 
несе ніякої інформації, 
чим воно відрізняє Во-
линь від Франківщини 
чи Київщини? Унікаль-
ний – означає один у 
своєму роді (от Ватикан, 
наприклад, чи Австралія), якщо 
ж вживати його як комплімент, 

а так, думаю, автор і задумував, 
тоді теж не працює, решта облас-
тей теж унікальні чимось своїм. 
Це так само ніяк, як написати: Во-
линь – красива. Так, красива. І уні-

кальна. Але й Київщина теж». 
Розкритикувала Анна 

Данильчук і презентацію. 
«Автор у презентації 
пише: «Замки та палаци 
Волині: Луцький Замок, 

Замок Любарта, Олицький 
Замок». Як таке може бути, 

що переможець лого для 
регіонального туризму 
не знає-не прочитав-не 
вивчив, що Луцький За-

мок і Замок Любарта – це 
одне і те ж, а в Олиці – палац-
резиденція? – додала вона. 

– Навіщо області логотип? Щоб 
запам’ятовуватися і вирізняти-
ся. Для чого нам таке лого? Щоб 
було? Тоді, може, краще лишити 
просто прапор Волині?».

Як повідомив директор де-
партаменту інфраструктури та 
туризму облдержадміністрації 
Іван Мирка, логотип Волині від-
правлено на доопрацювання. Він 
додав, що виправлять лише по-
милки в англійському варіанті.

головної героїні, високу якість ві-
зуальних матеріалів, величезний 
міжнародний потенціал проекту. 
Наразі триває розробка повномет-

ражного мультфільму, реліз за-
плановано на 2019 рік. Експерти 
провідних етнографічних інститу-
цій працюють у складі знімальної 
групи фільму над інтерпретацією 
українських міфів, легенд, звича-
їв, обрядів та візуальної культури 
в унікальному анімаційному світі 
«Мавки».

Зазначимо, що форум Cartoon 
Movie – це бізнес-майданчик для 
найбільших виробників, мов-
них компаній і профільних ЗМІ, 
учасники яких можуть особис-
то представити свої проекти та 
знай ти міжнародних партнерів 
для спільного виробництва.

фільмів про Капітошку понад 150 тис. грн за 
порушення майнових прав, а також більш як 
4,5 тис. грн як компенсацію судових витрат.

Зазначимо, що Гузєєва також є авторкою 
сценарію відомого мультфільму «Як Петрик 
П’яточкін слоників рахував».

ВОЛИНЯНКИ НАЛІПИЛИ ВАРЕНИКІВ ВОЯКАМ 

Світлани, позносили продукти й 
цілий день ліпили та варили ва-
реники з сиром, картоплею і ка-
пустою, складали у пластмасові 
відра та заливали смальцем.

Жінки впевнені: смаколики 
потішать вояків, нагадають про 
рідний дім, а ще стануть свідчен-
ням того, що їх поважають, чека-
ють і люблять.
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Мультик про Капітошку 
вийшов у 1980-му

Вийшло 14 відер смачних вареників

Вихід мультика 
заплановано на 2019 рік

Огріх таки виправлять
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