
«ЙОГО СЛІЗКИ НА 
НАШІ БІДИ ПАДАЛИ, 
ЯК ЗІРКИ…»
На світанку 22 березня 

відійшов у вічність 
митрополит Ніфонт. 
Попрощатися з владикою 
до Свято-Покровського 
кафедрального 
храму в Луцьку йшли 
сотні прихожан. А 
поховали митрополита 
24 березня на малій 
батьківщині – у селі Галина 
Воля Старовижвівського 
району, як він 
і заповідав.  

www.volynnews.com
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КОМУ БУДУТЬ 
ЦІКАВІ ДВІ ШІСТКИ?

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НАШЕ 
ЗАВДАННЯ – ЧЕСНО 
ДИВИТИСЯ ЛЮДЯМ В ОЧІ»

Голова Волинської 
обласної ради, засновник 

Фонду «Тільки разом», 
член президії політради 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Ігор 
Палиця зустрівся з 
депутатами місцевих 
рад Волині усіх рівнів 
від УКРОПу та з 
командою Фонду. 

співпраця

РИМАЧІ – ПЕРШЕ ВІД КОРДОНУ 
НЕЄВРОПЕЙСЬКЕ СЕЛО

ВОЛИНСЬКІ УЧНІ ВІДВІДАЛИ 
ВЕРХОВНУ РАДУ

Півтори сотні учнів 9-11 класів з 
Камінь-Каширського, Любешівського, 

Ківерцівського та Маневицького районів 
відвідали столицю України за сприяння 
народного депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

екскурсія
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Чемпіонат України 
повертається 

після останньої в 
цьому сезоні перерви, 
пов’язаної з матчами 
збірних. Прем’єр-ліга 
з 1 квітня розпочне 
другий етап. Вона 
розділилася на дві 
підгрупи по шість 
команд. 

Від села Римачі до 
Євросоюзу – півтори 
години пішки й десять 

хвилин автівкою. Щоправда, 
від такої близькості з 
Європою місцевим ні 
холодно ні гаряче. Люди 
із сумом констатують: у 

Європі вони не потрібні, а 
українська влада про них 
забула, адже не дбає про 
найголовніше – їхніх дітей. 
До цього села з Луцька 
їхати добрих дві години. І 
якщо до Ковеля де вибита, 
а де горбата дорога 

захвату не викликає ні у 
водія, ні у нас, пасажирів, 
то від Ковеля відомою 
ягодинською трасою наш 
автомобіль летить без 
жодних затримок. 

ГУНЧИК «ОДЯГАЄ» 
НА ОБЛАСТЬ 
ЗАВОДСЬКИЙ ПІДХІДД

ької 
, засновник
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У РОСІЇ – МАСОВІ 
ЗАТРИМАННЯ 
Кількість затриманих учасників протес-
тів у Росії, що відбулися у вихідні, пере-
вищила тисячу осіб, кажуть правозахис-
ники. Більшість затриманих оформили 
за статтею, що передбачає штраф до 
20 тисяч рублів, інформує УНІАН. Про-
тести пов’язані з публікацією розсліду-
вання Фонду боротьби з корупцією про 
незадекларовану нерухомість глави 
уряду Дмитра Медведєва. 

У БРИТАНІЇ – ТЕРАКТ 
Унаслідок теракту біля будівлі британ-
ського парламенту загинули чотири лю-
дини, близько 50 осіб з 10 країн отрима-
ли поранення. Відповідальність узяли 
на себе терористи з «Ісламської держа-
ви». Нападником, який теж загинув, вия-
вився народжений в Англії Халід Масуд. 
Спочатку він збив людей на автомобілі, 
а згодом відкрив стрілянину. 

ТЕМНИКИ З КРЕМЛЯ 
НАДХОДИЛИ У БОЛГАРІЮ
Соціалістична партія під час прези-
дентської кампанії 2016 року отримала 
з Кремля 30-сторінковий «секретний 
стратегічний документ» із рекоменда-
ціями для перемоги свого висуванця 
Румена Радєва, який за підсумками го-
лосування став главою держави. Серед 
«порад» – використовувати недостовір-
ні факти в новинах, а також поширювати 
завищені дані соціологічних опитувань, 
пише The Wall Street Journal. 

США ВВЕЛИ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ 
КОМПАНІЙ 
У зв’язку з порушенням законодавства 
США щодо нерозповсюдження зброї 
в КНДР, Іран і Сирію штати ввели санк-
ції щодо восьми російських компаній. 
Ідеться про підприємства, які спеціалі-
зуються на військовій авіації, повідом-
ляє «Тиждень.ua». 

БІЛОРУСЬ ЗАПОЛОНИЛИ 
АРЕШТИ І ПРОТЕСТИ 
25 березня 2017 року в Мінську відбув-
ся розгін антиурядової акції, близько 
700 людей було заарештовано. Арешти 
засудили США та ЄС. В Україні відбулися 
акції солідарності із затриманими в Мін-
ську. Загалом, за підрахунками правоза-
хисників, на лаву підсудних потрапить 
понад сто людей, серед них і українці. 

ЗАСТІЛЛЯ ГРУЗИНІВ – 
ПАМ’ЯТКА КУЛЬТУРИ 
Грузинському застіллю надано статус 
пам’ятки нематеріальної культури, по-
відомляє «Грузія.Online». Подібний ста-
тус було надано традиційній технології 
витримування вина у великих глиняних 
глечиках, усім трьом видам грузинсько-
го алфавіту та грузинській національній 
боротьбі.

ПОЛЬЩА ХОЧЕ 
ЗАБОРОНИТИ ТОРГІВЛЮ У 
ВИХІДНІ 
Сейм Польщі розглянув у першому 
читанні проект закону про заборону 
торгівлі в неділю у великих торговель-
них центрах і супермаркетах. Більшість 
партій виступили за подальший розгляд 
цього питання в парламенті, повідомляє 
«24 канал».

ЄГИПЕТ ВІДМОВИВСЯ 
ВІД ІДЕЇ ЗБІЛЬШУВАТИ 
ВАРТІСТЬ ВІЗИ 
Уряд Єгипту відмовився від планів про 
підвищення цін на в’їзні туристичні візи 
майже в два з половиною рази, інфор-
мує «Європейська правда». Тож її вар-
тість буде на рівні 25 доларів, піврічної 
мультивізи – на рівні 60 доларів.

НАЙЗАМОЖНІШІ ЖІНКИ – 
ДОНЬКИ БАГАТІЇВ 
Найбільша багатійка за версією 
Forbes – спадкоємиця засновника кор-
порації L’oreal Ліліан Беттанкур. Друге 
місце посіла донька засновника мережі 
Walmart 68-річна Еліс Уолтон. Третьою 
стала онука засновника кондитерської 
компанії Mars Inc Жаклін Марс. 

світова хроніка

радість

ЧЕКАЛИ САДОЧКА З ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

не церемонився господарське рішення

ЗА ЗНАРЯДДЯ 
ПРАЦІ ПРОПОНУВАВ 
ХАБАР

КНЯГИНИНКУ ПОВЕРНУЛИ 
МАЙЖЕ ГЕКТАР ЗЕМЛІ

комунальна біда ТОРІК РЕМОНТУ ДОРІГ 
ЗАБРАКУВАЛИ НА 5 МЛН ГРНВолинь 

Волиняни скаржаться, що 
асфальт кладуть у дощ, нове 
полотно довго не служить, на 

тротуарах погане водовідведення, 
відтак стоять калюжі. Утім у 
Службі автомобільних доріг Волині 
кажуть, що за автодороги, які були 
неякісно відремонтовані, гроші не 
платили. 

Керівник установи Анатолій Посполітак 
повідомив, що в 2016 році Служба не прийня-
ла неякісних робіт на суму в п’ять мільйонів 
гривень, а передбачені кошти таким чином 
перевели у графу «зекономлені». Про це ста-
ло відомо під час громадського обговорення 
планів щодо ремонту та утримання доріг у 
Волинській області. 

Щодо ямкового ремонту, то в 2016 році на 
ці роботи витратили 108 мільйонів гривень.

«Укравтодор визначив граничну ціну в 
460 гривень за метр квадратний. Більший 
об’єм ремонту доріг здешевлює їх вартість. 
Якщо ямка чотири сантиметри – це вже ава-
рійна вибоїна», – пояснив Посполітак.

Аби ефективніше контролювати стан до-
ріг в області, додав директор департаменту 
інфраструктури та туризму Волинської обл-
держадміністрації Іван Мирка, працюють над 
створенням відповідного веб-ресурсу.

«Це має бути такий інтерактивний сайт, 

щоб можна було на карті глянути, яку роботу 
на тій чи тій дорозі зробили, хто виконавець, 
які гарантійні строки. Над цим ми вже працю-
ємо, шукаємо шляхи впровадження проек-
ту», – запевнив чиновник. Попередня вартість 
проекту – 200 тисяч гривень.

Зауважимо, щоб відновити дороги за-
гального користування в області (6,4 тисячі 
кілометрів), потрібно близько 22 мільярдів 
гривень (без заміни основи). За нинішньої 
ситуації з фінансуванням  ремонт доріг завер-
шиться через 100 років.

Загалом на дороги торік витратили 768,2 

мільйона гривень. Найбільше коштів наді-
йшло з місцевих та державного бюджетів і з 
митного експерименту (половина від переви-
конання планів лишається на Волині). 

А вже наступного року волинські дороги 
мінятимуть власника.

«Із 1 січня 2018 року держава передає на 
баланс облдержадміністрації всі обласні та 
районні дороги, а це 4,4 тисячі кілометрів. 
Цей шлях подібний до того, який обрали в 
Польщі ще 1991року. Далі вони в 1998-му пе-
редали районні дороги районам», – пояснив 
Іван Мирка.

auto.bigm
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Володимир-Волинський район 

Під щасливий дитячий 
лемент, сльози радості 
та слова вітань відбулася 
довгоочікувана подія в селі 
Зоря Володимир-Волинського 
району – відкриття дитячого 
садочка «Капітошка». ДНЗ 
припинив тут існування ще в 
кінці 80-х років. Приміщення 
з часом занепало ледь не до 
рівня руїн. І лише 21 березня 
дитсадок гостинно відчинив 
двері.

«Я вірю, що для Зорі, для цьо-
го села, яке розташоване далеко 
від траси, від міської інфраструк-

тури, – це визначна подія, адже 
тепер діти перебуватимуть під 
опікою та наглядом. Найголовні-

ше, щоб вони зростали у любові», – 
наголосив у вітально му слові єпис-
коп Володимир-Волинський та 

Турійський Матфей.
За словами завідувачки дит-

садка Марії Антощак, роботи 
тривали у міру надходження 
коштів з 2010 року. Дитсадок 
розрахований на 25 діток, але 
охочих відвідувати його більше, 
адже раніше малечу доводилося 
возити у ДНЗ сусідніх сіл.

На реконструкцію приміщен-
ня витратили 2,5 мільйона гри-
вень з державного, обласного, ра-
йонного й місцевого бюджетів. У 
дитсадку – все сучасне, починаю-
чи від натяжних стель і закінчуючи 
теплою підлогою в ігровій кімнаті. 

Маневицький район 

На гарячому затримали 58-річного 
волинянина, який намагався дати 
хабара – 500 доларів США – старшому 
слідчому Маневицького відділу 
поліції. Кошти мали піти за повернення 
речових доказів у кримінальній справі. 
Йдеться, зокрема, про обладнання 
для видобутку бурштину.

Слідчі розпочали кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обі-
цянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає по-
збавлення волі на строк від чотирьох до 
восьми років з конфіскацією майна або 
без такої та зі спеціальною конфіскацією. 
Луцький міськрайонний суд обрав до 
підо зрюваного міру запобіжного заходу – 
домашній арешт без застосування елек-
тронного засобу контролю.

переселення 

ХАТУ-САДИБУ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ПОВЕРНУЛИ НА БАТЬКІВЩИНУ

Турійський район 

В урочище Вовчак Турійського району 
доправили автентичну хату-садибу 
періоду Другої світової війни, повідомив 
перший заступник голови облради 
Олександр Пирожик («Свобода»).

Зі слів коменданта історичного комп-
лексу «Вовчак. Волинська Січ» Василя Мазу-
рика, це саме та садиба, яку було збудовано 
в селі Вовчак, а під час знищення цього села 
совєтами перевезено у сусіднє село Ревуш-
ки. Тепер вона повертається на батьків-
щину – уже як історичний експонат музею 
просто неба, відродженого свободівцями 
історико-культурного комплексу «Вовчак. 
Волинська Січ».

Зі слів Мазурика, ця подія розпочинає 
другу чергу відновлювальних робіт на Вов-
чаку, де вже відтворено окопи, бліндажі та 
криївки періоду бойової слави УПА. На сьо-
годні урочище цілком готове для проведення 
молодіжних вишкільних таборувань та інших 
патріотичних заходів. 

Луцький район 

Суд повернув державі земельну ділянку 
на території Княгининівської сільської 
ради Луцького району вартістю понад 
1,1 млн грн, повідомили у прес-службі 
прокуратури області.

Площа земельної ділянки – 0,8 га. Орен-
дувало територію ТзОВ «СКТ «Інвест» та за-
боргувало понад 80 тисяч гривень. Тож із по-
зовом в інтересах держави в особі сільської 
ради до ТзОВ «СКТ «Інвест» в суд звернулася 

прокуратура. Товариство понад три роки не 
сплачувало орендну плату до бюджету сіль-
ської ради.

Рішенням господарського суду Волин-
ської області позовну заяву задоволено.

Повернення ділянки надасть органу міс-
цевого самоврядування можливість укласти 
новий цивільно-правовий договір з оренда-
рем, який буде добросовісно виконувати до-
говірні зобов’язання задля наповнення міс-
цевого бюджету.

За нинішньої ситуації з фінансуванням  
ремонт доріг завершиться через 100 років

«Капітошка» відчинив двері для малечі

Історичний експонат 
музею просто неба

Чоловік хотів повернути 
приладдя для 
видобутку бурштину

vl.npu.gov.ua

volynnew
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Перед тим як сказати, подумайте про те, що скажете. А потім замисліться над тим, як це зробите. 
І нехай ваші думки ніколи не розходяться з діями. Сенека www.volynnews.com
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ДЕРЖАВНИЙ БАНК ПІДЕ 
З МОЛОТКА 
У Мінфіні повідомили про підготовку 
до продажу державного банку «Укргаз-
банк». Заплановано продати установу 
повністю або лише частину акцій, пише 
«Слово і діло».

СБУ ОБШУКАЛА ВІДОМУ 
IT-КОМПАНІЮ  
СБУ обшукала українську IT-компанію 
YouControl. Ресурс дозволяє отримати 
актуальну на момент запиту інформацію 
про компанію з більш ніж 30 державних 
реєстрів. «Ми скочуємося до часів так 
званої злочинної влади», – прокомен-
тували у YouControl, адже держресурси 
є відкритими. Компанії інкримінують 
співпрацю зі спеціальними та розвіду-
вальними органами РФ, а також несанк-
ціонований доступ до відкритих даних.

НА ДОНБАСІ РОЗБИВСЯ 
ВІЙСЬКОВИЙ ГЕЛІКОПТЕР
Неподалік Краматорська зазнав авіака-
тастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За 
попередньою версією, падіння повітря-
ного судна сталося внаслідок зіткнення 
з лінією електропередач. Жертвами ава-
рії стали п’ять офіцерів Збройних сил 
України.

НА ЛЬВІВЩИНІ 
СЕЛЯНИ ПРОТИ 
СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО 
ЗАВОДУ 
Жителі села Добряни, що на Львівщині, 
виставили на дорозі блокпост із авто-
мобільних шин, протестуючи проти бу-
дівництва сміттєпереробного заводу, 
повідомив депутат Львівської міськра-
ди від партії УКРОП Ігор Зінкевич. Кар’єр 
біля Добрян запропоновано Львівською 
обл держадміністрацією під будівництво 
сміттєпереробного заводу. 

РЕПЕТИТОРСТВО 
ПРИБЕРУТЬ ЗІ ШКІЛ 
У Міносвіти хочуть не дозволяти при-
ватні додаткові заняття вчителів у шко-
лах. «Дуже важливо, щоб у школі ми 
подолали те надзвичайно неетичне і 
складне явище, коли вчитель стимулює 
репетиторство тим, що не додає дітям 
на уроках», – повідомила міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич. 

ШОКІН НАМАГАЄТЬСЯ 
ПОНОВИТИСЯ НА ПОСАДІ 
Екс-генпрокурор Віктор Шокін намага-
ється через суд поновитися на посаді. 
Шокіна звинувачували в розвалі гучних 
справ проти людей Януковича, спуску 
на гальмах резонансних розслідувань, 
через що ЄС змушений знімати санкції з 
фігурантів списку.

ПОШТА ОБСЛУЖИТЬ 
ПЕНСІОНЕРІВ-КЛІЄНТІВ 
РОСІЙСЬКИХ БАНКІВ 
Від 1 квітня українським пенсіонерам, 
які отримували гроші через російські 
банки, проти яких було введено санкції, 
виплачуватимуть їх на пошті, повідомляє 
«ТСН.ua». У санкційному списку – «Сбер-
банк», «ВіЕс Банк», «Акціонерний ко-
мерційний промислово-інвестиційний 
банк» («Промінвестбанк»), «ВТБ Банк», 
«БМ Банк».

САВЧЕНКО ЗАСУДИЛИ ЗА 
АНТИСЕМІТСЬКІ ЗАЯВИ 
Нардеп Надія Савченко в ефірі теле-
каналу NewsOne заявила, що влада в 
Україні має «неукраїнську кров», про це 
треба говорити і з цим потрібно щось 
робити. Пізніше пояснила: «Я нічого не 
маю проти євреїв. Я не люблю жидів. Я 
вже неодноразово говорила, що немає 
поганого народу. Є погані люди. Також є 
українці, а є хохли, є росіяни, а є кацапи, 
є поляки, а є ляхи». Такі заяви спровоку-
вали бурхливу реакцію. «Знаєте, напев-
не, Гітлер, який влаштував холокост, теж 
не мав нічого проти євреїв, він просто 
не любив жидів», – прокоментував член 
президії партії УКРОП Геннадій Корбан. 

українська хронікагаманець 

НЕ ЖАРТ: ІЗ 1 КВІТНЯ ПРОЇЗД ПОДОРОЖЧАЄ

попався

нещастя

ЕЛІТНИЙ НАРКОТИК 
ВИЛУЧИЛИ СИЛОВИКИ 

ВИНЕСЛИ З ВОГНЮ

екологія 

не добросусідська політика

СМОРІД, ТУШІ, БРУДНА ВОДА: 
КОВЕЛЬЧАНИ КРИЧАТЬ ПРО КАТАСТРОФУ

ЛЬВІВСЬКИЙ МОТЛОХ 
ВИВАНТАЖИЛИ НА ВОЛИНІ

розплата

ДЮЖИНА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДПОВІЛА 
ЗА ВТЕЧУ АРЕШТОВАНОГО

Луцьк 

Виконавчий комітет 
Луцької міської ради 
таки затвердив новий 

тариф на проїзд у луцьких 
маршрутках – 4 гривні за 
квиток. Нові ціни почнуть 
діяти вже з 1 квітня. Без 
дискусії не обійшлося. 

Член виконкому Олег Бондарук 
рекомендував колегам утриматися 
під час голосування, відзначивши, 
що спочатку потрібно обстежити 
пасажиропотік на всіх без винятку 
маршрутах. Він нагадав, що попе-
реднє обстеження пасажиропотоку 
показало вартість на рівні 3,4 грив-
ні, тож йому незрозуміло, чому про-
понують підвищити вартість проїзду 
до 4 гривень. А перший заступник 

міського голови Тарас Яков-
лев закликав підтримати про-
ект рішення, зауваживши, що 
тариф у 3 гривні не відповідає 
дійсності. З його слів, постійні 

обстеження пасажиропотоку 
потрібні, але вони потребують 
значного людського та фінан-
сового ресурсу.

Директор підприємства 

б

«Сан райз» Юрій Девіцький зазна-
чив, що в перевізників є проб-
леми з капітальним ремонтом 
транспортних засобів, які вже 
шість років не оновлюються. Чи-
мало автобусів, з його слів, зараз 
стоять через капремонт кузовів 
та двигунів. Він наголосив, що в 
усіх обласних центрах тариф на 
проїзд уже підвищили, навіть у 
Рівному з лютого цього року до 4 
гривень. Водночас він визнав, що 
є порушення з боку водіїв. Для ді-
тей шкільного віку від 6 до 14 ро-
ків встановили вартість проїзду в 
розмірі 1 гривні. 

Також більшість членів ви-
конкому підтримали рішення 
про запровадження у тролейбу-
сах міста автоматизованої систе-
ми оплати квитків. 

колаж
 ВН

Луцьк 

За втечу з-під варти арештованого, якого 
утримували в ізоляторі тимчасового 
тримання, покарали 12 поліцейських. 
Пригода трапилася у вересні 2016 року. 
Арештованого відвезли в міську лікарню, 
оскільки той переконував, що наївся цвяхів. 

У приймальному відділенні чоловік по-
просився в туалет, із якого вийшов з грана-
тою, обеззброїв конвой і втік зі зброєю. Утікач 
взяв у заручники двох правоохоронців, «за-
барикадувався» з ними в одному з приміщень 
на вулиці 8 Березня. Потім зловмиснику вда-

лося втекти, заручників він відпустив. Його 
затримали 10 жовтня у Луцьку.

Керівник Луцької місцевої прокуратури 
Артур Томашевський повідомив, що двоє 
працівників ізолятора тимчасового тримання 
за рішенням чергового ІТТ конвоювали ареш-
тованого до лікарні з порушенням вимог за-
кону «Про попереднє ув’язнення». При цьому 
працівників відділення конвойної служби 
ІТТ №1 ГУНП України в області для вказаних 
цілей не залучали, в ІТТ у результаті таких 
дій залишався лише черговий по ізолятору, 
у складі конвойного наряду для супроводу 

ув’язненого до медичного закладу було менш 
як три працівники, а самі працівники, які 
здійс нювали конвоювання не на спеціально-
му автомобілі, належним чином не були екіпі-
ровані (наявність озброєння та спецзасобів), 
що призвело до втечі арештованої особи 
з-під варти із застосуванням погроз праців-
никам поліції вогнепальною зброєю.

Тож на усунення вказаних порушень на-
чальнику ГУНП в області внесено вказівку, за 
результатами розгляду якої до дисциплінар-
ної відповідальності притягнуто 12 працівни-
ків поліції.

Володимир-
Волинський район 
Правоохоронці 
затримали 
наркоторговця 
під час спроби 
продажу понад 
ста грамів кокаїну, 
повідомили у прес-
службі УСБУ у 
Волинській області.

Наркоділок пла-
нував продати поро-
шок місцевому жите-
лю. На пробу передав йому один грам наркотику. 
Потім сторони домовилися про покупку 116 гра-
мів кокаїну за ціною 80 доларів США за грам.

Продавець підсів у машину клієнта на одній 
із заправок у Володимир-Волинському районі й 
вони вирушили до встановленого наркоділком 
місця на трасі, де мала відбутися оборудка. Спів-
робітники спецслужби затримали наркоторговця 
під час спроби продажу кокаїну. Крім 116 грамів 
наркотику, оперативники вилучили у зловмисни-
ка вісім тисяч американських доларів. Розпоча-
то кримінальне провадження за ч. 1 ст. 305, ч. 2 
ст. 307 Кримінального кодексу України. 

Горохівський район 

Фуру львівського сміття вивантажили 
24 березня поблизу села Мар’янівка 
Горохівського району, повідомив депутат 
Луцькради Борис Смаль (УКРОП). Авто 
було зі львівськими номерами, серед 
сміття – пакети тамтешніх підприємств, 
чеки. Утім затримати водія не вдалося. 

Зі слів депутата, сміття вивантажили серед 
закинутих будівель, там, де рідко бувають люди.

«Щоб потрапити в це місце, треба було 
добре знати дорогу. Висновок: підозрюю, що 
Садовий і компанія створили мережу інфор-
маторів, які вказують, куди можна везти і де 
можна розвантажувати. На жаль, у Луцьку є не 
лише таємні агенти, але й відкриті прихильни-
ки. Гнів переходить межі. Якщо ми разом не 
зупинимо цей шабаш, то «львівський прави-
тель» і його «свита» загидять усю Волинь», – 
зазначив Борис Смаль.

Ковель

Русло річки Турії на території 
Ковельського району обстежить 
створена тимчасова робоча група, 
повідомляють у Ковельській 
райдержадміністрації. Хоча місцевим 
і без експертиз зрозуміло, що води 
і ґрунт – забруднені. Причиною 
тому є діяльність ковельської філії 
держпідприємства «Укрветсанзавод». 

Нагадаємо, 12 березня жителі прилег-
лих територій ветсанзаводу перекрили 
під’їзну дорогу та заблокували вантажний 
спецтранспорт, який віз на утилізацію від-
ходи тваринної продукції.

Упродовж останніх років підприємство 
не отримує належного фінансування, тому 
тут не дотримуються вимог до переробки 
та утилізації сировини. Як наслідок, на те-
риторії розкидані рештки тварин. Просто 

неба лежить до трьох тисяч тонн сирови-
ни. Трупна вода йде до ґрунтових вод та 
річки Турії. Місцеві кричать про екологічну 
катастрофу. Фактична відстань від підпри-
ємства до житлової зони – 450 м.

Керівник ветсанзаводу Вадим Сухонос 
каже, що впродовж 2016 року державне 
підприємство не отримало жодного фінан-
сування із бюджету, працює на застарілому 
обладнанні, термін експлуатації якого дав-
но вичерпаний. У Ковельській міській раді 
визнають, що на цій території склалася над-
звичайна ситуація техногенного характеру 
місцевого рівня. Прем’єр-міністра України, 
міністра екології, голову Волинської обл-
держадміністрації закликають приїхати 
на місце й оцінити ситуацію. Чоботами та 
маскою проти смороду обіцяють забез-
печити. 

Нововолинськ 

Волинські рятувальники загасили пожежу 
та врятували чоловіка з охопленої вогнем 
квартири, повідомляє прес-служба 
вогнеборців. Нещастя трапилося  22 березня 
в Нововолинську. 

Під час ліквідації пожежі у трикімнатній квар-
тирі на другому поверсі п’ятиповерхівки ряту-
вальники знайшли непритомного власника оселі 
та на руках винесли його із вогняної пастки. Вря-
тованого 65-річного чоловіка госпіталізували до 
Нововолинської міської лікарні з опіками дихаль-
них шляхів, обличчя, спини та шиї.

Імовірна причина загоряння – необережне 
поводження з вогнем під час куріння.

На черзі – збільшення
ціни на проїзд
у тролейбусах?

1 грам – 80 доларів

Львівське сміття не вперше 
гостює на Волині

facebook.com
/boris.sm

al 

ssu.gov.ua
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Джеррі Робінсон

ПОЛІТИКА4 www.volynnews.com№ 12 (60)  30 березня 2017 року

резонанс 

граються з вогнем 

звідки ноги? непотріб

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА
Київ

  Підготувала 
Ірина ДУДЕЙКО 
Харківська область

  Алла САДЕЦЬКА
Львів, Київ

У Києві 23 березня 
посеред білого дня 
розстріляли Дениса 

Вороненкова, колишнього 
депутата Держдуми Росії. 
29-річний нападник, якого 
звали Павло Паршов, 
помер у лікарні від 
вогнепальних ран, яких 
йому завдав охоронець 
Вороненкова. Охоронця 
теж було поранено. 

Постать Вороненкова є супе-
ре ч   ливою. Свого часу він вважався 
типовим пропутінським політиком. 
Утім торік переїхав до України. У Ро-
сії його одразу звинувачували в шах-
райстві, оголосили у федеральний 
розшук. По тому він виступив із сері-
єю викривальних заяв, у тому числі 
про те, що радник Володимира Путі-
на Владислав Сурков був нібито про-
ти приєднання Криму до Росії. Пре-
зидент України Петро Порошенко 
назвав убивство Вороненкова актом 

СВІДКА СПРАВИ ЯНУКОВИЧА 
РОЗСТРІЛЯЛИ У СТОЛИЦІ 

Міжнародна неурядова 
організація із боротьби 

з корупцією Transparency 
International та низка інших 
правозахисних організацій 
закликали українську владу 
скасувати поправки до 
закону «Про запобігання 
корупції», відзначивши, що їх 
придумали для залякування 
антикорупційних активістів. Це 
назвали «мстивою відповіддю» 
з боку законодавців.

27 березня голова Верховної 
Ради Андрій Парубій підписав закон 
№6172 про електронне деклару-
вання, що зобов’язує представників 
громадських організацій подавати 
е-декларації. Законопроект пропо-
нує, щоб декларації подавали, зок-
рема, і громадські об’єднання, що 
провадять діяльність, пов’язану із 

запобіганням корупції, та інші. Поза 
тим, в організаціях повідомляють, 
що їхні звітності публічні. 

«Закон про е-декларації було 
введено для придушення корупції, 
він дозволяє громадськості дізнати-
ся про багатства тих, хто при владі, 
щоб люди не зловживали службо-
вим становищем з метою збільшен-
ня своїх активів за межами їхньої 
заробітної плати. Він не має жодно-
го стосунку до активістів у боротьбі 
з корупцією, які не отримують зар-
платню від держави», – йдеться у за-
яві Transparency International.

«Якщо ці поправки набудуть 
чинності, то стане ясно, що україн-
ські вищі чиновники несерйозно 
ставляться до боротьби з корупці-
єю», – наголосив голова правління 
організації Хосе Угас. 

В Адміністрації Президента за-
пропонували виключити зі скандаль-
ного закону контрагентів і підрядни-
ків недержавних організацій. Для 
створення компромісного варіанта 
хочуть організувати робочу групу за 
участю представників громадських 
організацій, АП і депутатів Ради. 

Серед інших правок, що були в 
законі, – скасування необхідності 
подачі е-декларації військовослуж-
бовцями контрактної форми служ-
би й мобілізованими. Окрім цього, 
до 1 травня 2017 року продовжено 
строк подання щорічної декларації 
для осіб, які, відповідно до закону, 
подають таку декларацію вперше.

Тим часом декларанти скар-
жаться на роботу сайта для подан-
ня декларацій, який часто перестає 
працювати чи гальмує. 

ВЛАДУ ЗАКЛИКАЮТЬ СКАСУВАТИ 
«МСТИВУ ВІДПОВІДЬ» БОРЦЯМ ІЗ КОРУПЦІЄЮ 

у вітчизняних силових структурах, 
проте насправді він був агентом 
російських спецслужб, інформує 
«5 канал». Він навчався у школі для 
диверсантів, створеній ще за часів 
сталінського НКВС.  У лютому 2015 
року перетнув кордон України, прий-
шовши пішки через один з КПП на 
кордоні з Білоруссю. Опісля отримав 
завдання потрапити в один із україн-
ських добровольчих підрозділів.

Ще із 2011 року Павло Паршов, 
за даними МВС, перебував у розшу-

ку за економічні злочини.
«Людина в розшуку, переходить 

кордон, проходить спецперевірку 
донецької поліції і записується в 
Нацгвардію. А потім «іде на спра-
ву», взявши з собою посвідчення 
та виписки з наказів. У мене одного 
виникає питання, нащо нам такий 
розшук, такий кордон і така спецпе-
ревірка?» – прокоментував такі за-
яви нардеп Семен Семенченко.

Військовий експерт Юрій Буту-
сов вважає, що справа Вороненко-

ва – це продовження серії політичних 
убивств, повідомляє телеканал ZIK.

«Після вбивства екс-офіцера ФСБ 
Олександра Литвиненка, який теж 
свідчив проти Путіна, після вбивства 
Бориса Нємцова, Павла Шеремета й 
інших політичних замовних убивств, 
які спецслужби РФ влаштовували за 
кордоном і в Росії, було зрозуміло, 
що Вороненков буде для них ціллю і 
вони намагатимуться його вбити», – 
заявив Бутусов.

Колишній депутат Держдуми 
Ілля Пономарьов зазначив, що уби-
тий володів інформацією про вій-
ська спеціального призначення, в 
тому числі «Беркут», у період Май-
дану, повідомляє «Еспресо.TV». Він 
також зазначив, що Вороненкова 
«замовив» генерал ФСБ Олег Фе-
октістов – екс-начальник служби 
безпеки компанії «Роснефть», якого 
нещодавно звільнили. За словами 
Пономарьова, таким чином він хотів 
вислужитися перед Путіним.

У Росії ж розкручують свою вер-
сію вбивства – проблеми в особис-
тому житті. Зокрема, стверджують, 
що у вбивстві екс-депутата могла 
бути задіяна його дружина, адже 
«вона його любила, а він її викорис-
товував».

Львівське сміття і далі 
мандрує країною. 

Нещодавно вантажівку 
з непотребом активісти 
перепинили в Дніпрі. 

У накладній, яку проде-
монстрував водій фури, від-
правником сміття значило-
ся львівське підприємство, 
одержувачем – київське, а 
пунктом розвантаження – 
сміттєвий полігон «Правобе-
режний» у Дніпрі. Проте, як 
передає Радіо Свобода, не-
бажану фуру відправили на 
штрафмайданчик.

Тим часом у Львові впро-
довж останнього місяця ви-
никали труднощі з вивезен-
ням відходів із майданчиків, 
що розташовані на території 
низки шкіл, дитсадків, за-
кладів охорони здоров’я. Як 
розповіла Zaxid.net директор 
департаменту гуманітарної 
політики Львівської міськради 
Галина Слічна, такі санітарні 
умови можуть стати приводом 
для припинення навчального 

Після пожеж та 
вибухів боєприпасів, 

що трапилися на 
артилерійських складах 
зброї неподалік міста 
Балаклія Харківської 
області, поступово до 
осель повертаються 
місцеві жителі. 

Станом на 28 березня 
місто та прилеглі села у зоні 
надзвичайної ситуації було 
очищено від вибухонебез-
печних предметів. За час по-
жежі одна жінка загинула під 
обвалами будинку. Внаслідок 
вибухів зруйновано 23 будів-
лі, пошкоджено понад 250 
будинків. 

Одна з найбільших в 
Україні баз зі зброєю загорі-
лася 23 березня вночі. Аби 
уникнути жертв, евакуювали 
близько 30 тисяч людей. По-
вітряний простір у радіусі 
40 кілометрів від місця поже-
жі було закрито, призупини-
ли подачу газу та електрики, 
рух потягів. Осколки від сна-
рядів розліталися на відстань 
кількох кілометрів.  

Радник Президента Укра-

державного тероризму з боку Росії. 
Убитого поховали в Києві, а у ЗМІ 
з’явилася інформація, ніби в кілера 
був спільник, якого розшукують. 

Для України убитий відігравав 
передусім роль свідка в криміналь-
ній справі проти екс-президента-
утікача Віктора Януковича. Поза тим, 
Генпрокурор Юрій Луценко запев-
нив, що екс-депутат все ж устиг на-
дати детальні письмові свідчення у 
справі державної зради Януковича. 

Прес-секретар Генпрокурора 
України Лариса Сарган доповнила, 
що вирішується питання про на-
дання посиленої охорони іншим 
свідкам, які проходять у справі екс-
президента-утікача. За словами 
Сарган, це екс-депутат Держдуми 
Ілля Пономарьов, а також дружина 
загиблого Вороненкова Марія Мак-
сакова.

Народний депутат, радник міні-
стра внутрішніх справ Антон Гера-
щенко повідомив, що убивця був 
громадянином України і працював 

ДИВЕРСІЯ НА БОЄСКЛАДІ: 
ЕВАКУЙОВАНО МІСТО  САДОВИЙ ХОЧЕ ЗВОЗИТИ ВСЕ 

СМІТТЯ У ЧОРНОБИЛЬ

їни Юрій Бірюков зазначив, 
що майже половина того, що 
зберігалося на складах, – ком-
поненти знятих з озброєння 
боєприпасів, які розбирали. 
Міністр оборони Степан Пол-
торак згодом додав, що це не 
єдина і не найбільша база зі 
зброєю. Втім називати точні 
дані було би порушенням 
військової таємниці. 

Головний військовий 
прокурор України Анатолій 
Матіос повідомив, що за-
ймання відбулося внаслідок 
диверсії. А зі слів Полторака, 
диверсію могли провести 
вночі саме тому, що люди у 

цей час не готові оператив-
но реагувати на надзвичайні 
події. До того ж, за годину до 
пожежі було змінено варту, 
що також могли відстежити 
диверсанти.

«Це не могло бути ко-
ротке замикання, там немає 
електрики, там не може бути 
підпалу трави», – підсумував 
Полторак. Не виключають, 
що це рука Москви, або ж 
дії бойовиків. Крім того, за-
реєстровано провадження 
за ч. 3 ст. 425 Кримінального 
кодексу «Недбале ставлення 
військової службової особи 
до служби, що спричини-
ло тяжкі наслідки в умовах 
особ ливого періоду». 

espreso.tv 

У зв’язку з подіями 
у Балаклії в Луцьку 
оголосили про відкриття 
пункту для збору 
гуманітарної допомоги 
на базі центрального 
штабу Національного 
корпусу – Волинь.

Він працюватиме 
з 12:00 до 18:00 за 
адресою: м. Луцьк, 
просп. Перемоги, 14.

процесу в місті. «За плюсової 
температури ці відходи роз-
кладаються, а це – пробле-
ма погіршення санітарно-
епідеміологічної ситуації у 
Львові», – заявила Слічна.

Днями Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман роз-
критикував роботу лідера 
«Самопомочі» через сміттє-
ву катастрофу у Львові. Мов-
ляв, за десять років мерства 
він так і не зумів залагодити 
проблему, що зріла давно. А 
от Генпрокурор Юрій Луцен-
ко нещодавно прокоменту-
вав заяву Андрія Садового 
про те, що йому підготували 
підозру. Посадовець певен, 
що мер Львова має відповіс-
ти за смерть вогнеборців 
на Грибовицькому сміттє-
звалищі, повідомляє «Укра-
їнська правда».

«Мене дивує наполегли-
вість, із якою пан Садовий 
хоче стати в позу жертви. 
Насправді жертвами є чоти-
ри загиблі пожежники, а не 
пан Садовий. Але за все до-
водиться відповідати. Для 
мене як для людини й Ген-

прокурора четверо загиблих 
означають дуже серйозну 
відповідальність. Хто її поне-
се, визначить слідчий», – зая-
вив Луценко. На це Садовий 
відповів, мовляв, до відсто-
ронення з посади готовий.

Водночас подейкують, 
що розглядали варіант вве-
дення кандидатури Садово-
го до Верховної Ради замість 
народного депутата Альони 
Бабак, яка вирішила розпро-
щатися з мандатом. Утім такі 
чутки лишилися поки непід-
твердженими. А й справді, 
чи погодиться очільник «Са-
мопомочі» полишити посаду 
міського голови?

І поки львівське сміття 
тихцем вивозять у різні об-
ласті й розв’язують питання 
політичні, Андрій Садовий 
міркує над тим, що варто 
створити спеціальний ре-
зервний сміттєвий полігон 
у Чорнобильській зоні для 
всієї України на випадок, 
якщо подібна ситуація тра-
питься в будь-якому іншому 
великому місті, пише «Ди-
вись.info».

znaj.ua

Убивство посеред білого дня шокувало киян

Сума збитків може 
сягнути 300 млн грн
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ЕКС-СЕКРЕТАР ПОВЕРНУЛА КЛЮЧІ 
Луцьк 

Екс-секретар міськради 
Юлія Вусенко 
(«Самопоміч») 

повернула ключі від 
кабінету секретаря через 
тиждень після того, як 
рішенням більшості 
депутатського корпусу ї ї 
було звільнено з посади. 

Нагадаємо, що після рішення 
ради посадовець прихопила з со-
бою ключі, зникла й печатка. Новим 
секретарем депутати обрали Ігоря 
Поліщука (УКРОП). Утім Вусенко його 
таким не вважає і оскаржує рішення 
більшості в суді. 22 березня вона за-
явила клопотання суду про необхід-
ність забезпечення позову: на час 
судового процесу позивач просила 
скасувати згадане вище рішення де-
путатів, що, фактично, дозволить їй 
поновитися на посаді. Феміда таке 
клопотання не задовольнила. Також 
суд відмовив депутату Артему За-
потоцькому (БПП), який незгоден зі 
звільненням Вусенко, у проханні за-
боронити проведення сесій. 

ВИДАТКИ НА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ-
ЧОРНОБИЛЬЦІВ ТРЕБА ЗБІЛЬШИТИ

ЕКОЛОГИ ПРОІНСПЕКТУЮТЬ 
ПІЩАНІ КАР’ЄРИ 

Кабінет Міністрів України 
має збільшити суму 

коштів, передбачених у 
державному бюджеті на 
безплатне харчування 
дітей-чорнобильців. Про це 
23 березня під час брифінгу 
у Верховній Раді заявила 
народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

«Як представники партії «Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП» 
ми вимагаємо від уряду, щоб переду-
сім було збільшено кошти, які мають 
виділяти на харчування дітей», – за-
явила Ірина Констанкевич.

За її словами, наразі для забез-
печення однієї дитини гарячою їжею 
держава надає близько 30 гривень. 
В УКРОПі переконані, що суму треба 
збільшити принаймні вдвічі. Крім 
того, уряд має напрацювати іншу 
процедуру організації харчування 
зазначеної категорії дітей, скасу-
вавши обов’язкове проведення 
тендерів. Нардеп зауважила, що 
через затримки із закупівлями в 
Україні щороку повторюється ситу-

Нині в країні 
триває побудова 

централізованої 
системи влади, яка 
буде «розчавлювати» 
тих, хто має іншу точку 
зору, заявив народний 
депутат від Волині Ігор 
Гузь («Народний фронт») 
під час прямого ефіру в 
програмі «Іванська Day» 
на каналі Чорноморської 
телерадіокомпанії. 
Розмова стосувалася й 
бурштинових питань. 

На думку нардепа, у владних 
верхівках питання саме легаліза-
ції незаконного видобутку бурш-
тину мало кого цікавить. 

Він зазначив, що підтримує рі-
шення Волинської обласної ради, 
ініційоване її головою Ігорем 
Палицею, щодо створення кому-
нального підприємства «Волинь-
природресурс». 

«Останні три роки на Волині 
відбувається нелегальний ви-
добуток сонячного каміння. На 
цьому заробляє десятки мільйо-
нів доларів хтось, хто сидить у 
київських кабінетах. Ігор Палиця 
запропонував створити кому-
нальне підприємство, а не якусь 
бандитську структуру,  і прибуток 
буде надходити в обласний бю-
джет. Але місяць тому ми побачи-
ли маски-шоу в Луцьку. Приїхали 
правоохоронці з Києва і почали 
обшукувати кабінети», – пригадує 
нардеп. 

Комунальне підприємство не-

ГУНЧИК «ОДЯГАЄ» 
НА ОБЛАСТЬ 
ЗАВОДСЬКИЙ ПІДХІД

ація, коли держава забезпечує дітей 
безплатним харчуванням лише на 
кілька місяців. Наприклад, цьогоріч 
школярі залишилися без гарантова-
них державою обідів уже 7 лютого. 
Також Ірина Констанкевич наголо-
сила на неприпустимості затримок 
виплат відшкодування батькам за 
харчування дітей. Ці компенсації 
мають виплачувати негайно, вважає 
народний депутат.

«Діти ходять до школи з неве-
личкими канапками, булочками, але 
не мають можливості нормально 

харчуватися. Кошти, які має відшко-
довувати уряд, не доходять до бать-
ків вчасно», – підкреслила представ-
ниця УКРОПу.

Підтримку вимог депутата ви-
словили присутні на брифінгу 
представники навчальних закла-
дів та батьківських комітетів Ма-
невицького, Камінь-Каширського, 
Любешівського районів Волині. У 
цій місцевості, яка постраждала від 
Чорнобильської катастрофи, проб-
лема з безплатним харчуванням сто-
їть особ ливо гостро.

На це Вусенко на своїй сторінці 
заявила, що «не зупиниться, скіль-
ки б дехто не рвав би собі на голові 
волосся, чи де там воно у нього за-
лишилося». 

А 24 березня екс-секретар ра-
зом зі своїми захисниками просила 
суд задовольнити клопотання щодо 
збільшення позовних вимог. Ішлося 
про залучення до розгляду справи 
третьої сторони, а саме – новообра-
ного секретаря Луцької міськради 
Ігоря Поліщука без висунення ним 
самостійних вимог. Крім того, до-
даткова вимога позову – поновити 

Юлію Вусенко на посаді секретаря.
Суддя ухвалила позовні вимоги 

екс-секретаря. Тож наступне слу-
хання у справі призначили на 30 
березня. А поки що депутати дають 
свідчення у справі.  

«Депутати неприємно вражені 
слідчими діями. Це робиться для 
того, щоб здійснювати тиск проти 
них», – прокоментував це депутат 
Григорій Пустовіт («Батьківщина») у 
коментарі телеканалу «Аверс».

Цікаво, що напередодні судових 
слухань у медіа поширив неправ-
диву інформації колега Вусенко по 
партії нардеп Олег Березюк. Він за-
значив, що начебто судові засідання 
вже відбулися й начебто суддя поно-
вила Юлію Вусенко на посаді, але під 
тиском скасувала це рішення. Таку 
дезінформацію категорично спрос-
тували і Луцький міськрайонний суд, 
і сама суддя, яка слухала справу екс-
секретаря. 

До слова, наступного дня після 
передачі ключів про звільнення з 
посад заявили три заступники місь-
кого голови Тарас Яковлев, Сергій 
Григоренко та Юрій Моклиця. 

що давно отримало ліцензії на роз-
робку родовищ бурштину, торфу 
та міді. Голова обласної ради пе-
реконаний: це дозволить до кінця 
року отримати на підприємство, 
яке належить громаді, прибуток 
у розмірі від 500 мільйонів до мі-
льярда гривень.

Заявив нардеп і про те, що 
підтримує рішення облради щодо 
блокади торгівлі з окремими ра-
йонами Донецької та Луганської 
областей.

«У нас є багато спільних ба-
чень із головою Волиньради Іго-
рем Палицею, ми співпрацюємо 
щодо розвитку ситуації в області. 
Подібного я не можу сказати про 
голову обласної державної адмі-
ністрації Володимира Гунчика, з 
яким у мене затяжний конфлікт. Я 
звертався неодноразово і до Ад-
міністрації Президента, і не тіль-
ки, аби цю людину замінили», – 
розповів Гузь.

З його слів, у кулуарах Адміні-
страції Президента вже неодно-
разово йшлося, що найближчим 
часом буде ухвалено рішення 
про звільнення Гунчика з посади 
голови ОДА.

«Ця людина не готова йти на 
діалог, і це його проблема. Він 
дов гий час пропрацював на заво-
ді Порошенка, у нього заводський 
підхід: я господар, а всі навколо – 
підлеглі. Це його основна пробле-
ма, і це не тільки моє бачення. У 
нього немає діалогу і з іншими на-
родними депутатами від Волині. А 
з цього треба було б розпочинати 
роботу. Бо у нас спільні пробле-
ми, ми представляємо один і той 
же регіон», – додав нардеп. 

esfi l.com
.ua

Волинь 

Цьогоріч екологічна інспекція 
запланувала перевірки на 

території 60 сільських рад, у тому 
числі перевірятимуть і те, чи триває 
там незаконний видобуток піску.

Про це стало відомо 28 березня під час 
засідання постійної комісії обласної ради з 
питань екології, раціонального використання 
природних ресурсів.

Депутат Ігор Лех («Батьківщина») поціка-
вився у начальника обласної Держекоінспек-
ції Олександра Ткачука, чи багатьох на Волині 
покарали за незаконний видобуток піску. 
Адже з неофіційних джерел відомо, що такі 
кар’єри є на території багатьох районів.

У відповідь на це Олександр Ткачук пояс-
нив: зупиняти автомобілі, навантажені піском, 
уповноважені працівники поліції, а в інспек-
ції таких дозволів немає. А головам сільрад, 

де видобувають пісок незаконно, виписують, 
згідно з законодавством, мізерні штрафи у 
170-340 гривень.

Перевіряти суб’єктів користування, своєю 
чергою, може інспекція Держгеонадр, регіо-
нальне відділення якої розташоване у Львові. 
Причому перевіряти вони можуть лише тих 
підприємців, які мають офіційні ліцензії.

Урешті депутати домовилися напрацю-
вати й ухвалити звернення до ОТГ, сільських 
та селищних рад про те, щоб вони вживали 
заходів для запобігання нелегальному видо-
буванню піску.

Крім того, повідомив Олександр Ткачук, 
цьогоріч Держекоінспекція запланувала пе-
ревірки на території 60 сільрад. Якщо там ви-
являть ознаки незаконного видобутку піску, 
нараховуватимуть збитки головам сільрад за 
недотримання природоохоронного законо-
давства, зняття родючого шару та нецільове 
використання земель.

konkurent.in.ua

Володимир Гунчик

Юлія Вусенко

Нині для забезпечення дітей гарячою їжею 
держава надає близько 30 гривень у день
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує 
професійний юрист із 

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

«У 2013 році було відкрито спад-
кову справу, де ми з братом у 
рівних частках є спадкоємцями 
за законом на все майно помер-

лого батька. Але свідоцтва про право 
на спадщину ми ще не оформили. У 
спадок залишилося два будинки, які 
розташовані в різних районах області. 
І ми хотіли б, щоб один будинок повніс-
тю перейшов мені, а інший – братові. 
На якій стадії ми зможемо подарувати 
1/2 кожного будинку один одному: піс-
ля отримання свідоцтва про право на 
спадщину чи до? Якщо після отриман-
ня, то чи потрібно буде спочатку прива-
тизовувати ті частки, а потім дарувати? 
Якщо можливо, розпишіть, будь ласка, 
наші подальші дії, щоб ми з братом як-
найскоріше стали одноосібними влас-
никами кожний окремого будинку».

 Для цього потрібно оформити права на 
спадкове майно кожному із вас на свої іде-
альні 1/2 частки, після чого відчужити такі 
ідеальні частики на користь один одного (у 
формі або дарування, або шляхом купівлі-
продажу, що, вважаю, буде дешевше).

«Яка відповідальність може че-
кати на людину, що не повідо-
мила на місці роботи про отри-
мання пенсії з інвалідності (ІІІ 
робоча група), а зараз потрібно 

її вказати в декларації? І яка відпові-
дальність може бути за ненадання цієї 
інформації в декларації?»

При неповідомленні про інвалідність 
відповідальності як такої немає, оскільки 
це завжди можна мотивувати лікарською 
таємницею і небажанням розголошувати ві-
домості про стан свого здоров’я. Якщо такі 
дані є обов’язковими для повідомлення в 
декларації, то Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» встановле-
но адміністративну відповідальність за по-
дання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру. За це 
передбачено штраф від ста п’ятдесяти до 
трьохсот неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Таку відповідальність буде 
нести лише той суб’єкт декларування, який 
свідомо знає, що зазначає в декларації ві-
домості, які не відповідають дійсності. По-
дання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру є під-
ставою для притягнення суб’єкта деклару-
вання не лише до адміністративної відпо-
відальності, а й до дисциплінарної. Таким 
чином, у разі виявлення недостовірних 
відомостей, зазначених у декларації, ке-
рівник установи зобов’язаний притягнути 
такого суб’єкта декларування до дисциплі-
нарної відповідальності.

«У червні минулого року я при-
дбала квартиру. Заселилася в 
жовтні і з цього місяця опла-
чую комунальні послуги. Але 

мені постійно надходять квитанції з 
боргом колишнього власника. Форма 
№3 була без боргів, у договорі немає 
пункту, що я купую квартиру з боргами 
і зобов’язуюся їх сплатити. Що робити 
в цій ситуації?»

Вам слід обґрунтовано написати листа 
надавачам комунальних послуг про те, що 
ви стали власником квартири з відповід-
ної дати, з якої і сплачуєте комірне, та по-
рекомендувати звернутися з питанням по-
гашення заборгованості до попереднього 
власника. Ви не мусите сплачувати його 
борги, якщо це не обумовлено в договорі.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста майнові дилеми СПАДОК ТА ЗАПОВІТ:
ЯК ОФОРМИТИ МАЙНО 
ДЛЯ НАЩАДКІВ  Спадщина 

асоціюється нам із 
трагічними подіями: 

смертю близьких та 
рідних. Однак часто 
саме майно стає 
мотивом для злочину, 
причиною родинного 
розбрату, а для когось – 
неочікуваним дарунком 
долі. Чимало питань 
відпадають, якщо є 
заповіт особи, втім, коли 
такого немає, нерідко 
починаються затяжні 
судові процеси. Основні 
моменти спадкового 
права пояснюємо далі. 

У ЧЕРГУ СТАВАЙ 
Право отримати спадщину 

мають ті, хто вказаний у заповіті. 
Але якщо такого немає, або ж він 
визнаний недійсним чи вказані 
у документі особи відмовилися 
від спадщини, спадкування здійс-
нюється відповідно до чинного 
законодавства в порядку черго-
вості. У межах однієї черги майно 
розподіляється порівну між усіма 
спадкоємцями. У випадку, коли 
спадкоємці попередньої черги 
відсутні, право спадкування пе-
реходить до наступної черги. 

До першої черги спадкоєм-
ців належать діти спадкодавця, у 
тому числі зачаті за його життя та 
народжені після смерті, той з по-
дружжя, який його пережив, та 
батьки.

Друга черга спадкоємців за 
законом – це рідні брати та се-
стри спадкодавця, його баба та 
дід як з боку батька, так і з боку 
матері. 

До слова, днями вступили у 
дію зміни до податкового зако-
нодавства, якими спрощується 
оформлення спадщини для най-
ближчих родичів спадкодавця. 
А саме – звільняються від опо-
даткування податком на доходи 
фізичних осіб вартості спадщини, 
яку від спадкодавця одержують 
члени його сім’ї другого ступеня 
споріднення: рідні брати та се-
стри, баба, дід та онуки. До цього 
часу чинним Податковим кодек-
сом передбачалося звільнення 
від оподаткування членів родини 
спадкодавця лише першої лінії 
споріднення. Спадкоємці першо-
го і другого ступенів також звіль-
няються від проведення оцінки 
успадкованих об’єктів спадщини 
для цілей оподаткування. При 
цьому для всіх інших спадкоєм-
ців податок залишається у роз-
мірі 5%. Закон набуває чинності 

з дня, наступного за днем його 
опублікування, та застосовується 
до доходів у вигляді спадщини/
дарунка, отриманих, починаючи 
з 1 січня 2017 року. 

Спадкоємцями третьої черги, 
відповідно до законодавства, є 
рідні дядько та тітка спадкодав-
ця. Варто зазначити, що племін-
ники не належать до спадкоємців 
за законом жодної з черг, а спад-
кують за правом представлення, 
як і діти рідного дядька та тітки, 
тобто двоюрідні брати й сестри 
спадкодавця.

Четверта черга спадкоємців – 
це особи, які проживали зі спад-
кодавцем однією сім’єю не менш 
як п’ять років до часу відкриття 
спадщини.

До п’ятої черги спадкоємців 
належать всі інші родичі спадко-
давця до шостого ступеня спорід-
нення включно, при цьому роди-
чі ближчого ступеня споріднення 
усувають від права спадкування 
родичів подальшого ступеня. 
Також у п’яту чергу спадкоємців 
включають утриманців спадко-
давця, які не були членами його 
сім’ї.

УСТИГНУТИ ЗА 
ПІВРОКУ 

Процедура оформлення спад-
щини передбачає передусім її 
прийняття або ж написання за-
яви про відмову. Ті спадкоємці, 
які постійно проживали разом зі 
спадкодавцем на час відкриття 
спадщини, вважаються такими, 
що прийняли спадщину, якщо не 
було відмови. Те ж саме стосується 
малолітніх чи неповнолітніх дітей, 
недієздатних осіб. 

Усі інші, аби прийняти спад-
щину, мають передусім зверну-
тися із заявою до державного 
нотаріуса. Якщо такого немає, ці 
справи залагоджує уповноваже-
ний виконавчий орган сільської 
чи селищної ради. Устигнути із 
заявою про відкриття спадщини 
варто протягом шести місяців від 
дня смерті спадкодавця. Якщо ви 
пропустили шестимісячний тер-
мін, особа може звернутися до 
інших спадкоємців щодо надан-
ня письмової згоди на прийняття 
спадщини нею (обов’язковою є 
письмова згода всіх спадкоємців, 
які прийняли спадщину). В іншо-
му випадку треба звернутися до 
суду для визначення додаткового 
строку на прийняття спадщини, і 
лише після позитивного рішення 
суду подати до нотаріуса заяву 
про прийняття спадщини.

ЯКЩО Є ЗАПОВІТ 
Заповіт – це особисте розпо-

рядження фізичної особи на ви-
падок своєї смерті. Заповідач має 
право заповідати належне йому 
майно будь-якій особі. Документ 
має бути оформлений письмо-
во із зазначенням місця та часу 
його складання, а також завіре-
ний нотаріусом. Однак є винятки. 
Якщо в населеному пункті немає 
нотаріуса, заповіт, крім секрет-
ного, може бути посвідчений 
уповноваженою на це посадо-
вою особою відповідного органу 
місцевого самоврядування. Або 
ж, якщо його складають у лікар-
ні, – головним лікарем. Заповіт 
військовослужбовця в пунктах 
дислокації військових частин, 
з’єднань, установ, військово-

Протягом минулого року 
консульства Чехії та Франції 

суттєво збільшили рівень відмов 
у візах для українців, повідомляє 
«Європейська правда». Видання 
посилається на відповідну 
статистику Єврокомісії. Зокрема,  
ставлення Чехії до українських 
заявників нині близьке до 
зневажливого.

Рівень відмов у візах в Києві сягнув 7,4% 
заявників. Разом із консульством у Львові рі-
вень відмов – 6,5%, що також є абсолютним 
рекордом серед шенгенських держав.

Крім того, лише 20% тих, хто звернувся до 
консульства Чехії в Києві, отримали багатора-
зову візу, і цей показник помітно впав порів-
няно з попереднім роком.

міжнародна політика 

ВІЗОВІ КАПРИЗИ: ХТО НАЙМЕНШ ГОСТИННИЙ 
1420 українців отримали від Франції паспорти 
з відмовами (рік тому таких було лише 569).

«І це – на додаток до вкрай низького рівня 
мультивіз – ті самі 20,7%, що й у чеського кон-
сульства в Києві», – зазначає видання. 

Разом з тим, українці минулого року отри-
мали рекордну кількість шенгенських муль-
тивіз. 59,9% від усіх отриманих у 2016 році 
українцями шенгенських віз, а саме – 817 ти-
сяч, були з можливістю мультив’їзду.

Найчастіше мультивізи видавали тим 
українцям, які подавали заявки до Нідерлан-
дів (82,1%), Литви (78,1%), Польщі (76%) та 
Угорщини (61,5%).

Найменший показник виданих українцям 
мультивіз було зафіксовано в консульських 
установах Фінляндії (17%), Франції (20,7%), Іс-
панії (26,8%) та Чехії (28%).

Другим антилідером зі зростання кількос-
ті відмов українцям стала Франція, збільшив-
ши їх рівень з 1,7% у 2015 році до 4,1%. Так, 

навчальних закладів, де немає 
нотаріуса чи органу, що вчиняє 
нотаріальні дії, заповіт праців-
ника, члена його сім’ї і члена сім’ї 
військовослужбовця може бути 
посвідчений командиром (на-
чальником) частини, з’єднання, 
установи або закладу. Але у цих 
випадках заповіт посвідчують 
при свідках. Свідки, при яких по-
свідчено заповіт, зачитують його 
вголос та ставлять підписи на 
ньому. До тексту заповіту зано-
сять відомості про особи свідків.

Цікаво, що заповіт можна 
скласти з умовою. Наприклад, 
передати майно у випадку здо-
буття освіти, одруження тощо. 
Але, якщо ця умова суперечить 
закону чи моральним засадам 
суспільства, вона є нікчемною. А 
згаданий секретний заповіт по-
дають нотаріусу опечатаним у 
конверті. Про день оголошення 
заповіту він повідомляє членів 
сім’ї та родичів спадкодавця, 
якщо місце проживання останніх 
йому відоме, або робить про це 
повідомлення в друкованих за-
собах масової інформації.

У присутності зацікавлених 
осіб та двох свідків нотаріус від-
криває конверт, у якому збері-
гався заповіт, та оголошує його 
зміст. Про оголошення заповіту 
складають протокол, який під-
писують нотаріус та свідки. У 
протоколі записують весь зміст 
заповіту.

Однак заповідач не може 
позбавити права на спадку-
вання осіб, які мають право на 
обов’язкову частку в спадщині: 
малолітніх, непрацездатних пов-
нолітніх, неповнолітніх дітей 
та непрацездатних повнолітніх 
батьків. Розмір обов’язкової 
частки у спадщині може бути 
зменшений судом з урахуванням 
відносин між цими спадкоємця-
ми та спадкодавцем, а також ін-
ших обставин, які мають суттєве 
значення. 

Має право скласти спільний 
заповіт щодо майна, яке нале-
жить йому на праві спільної су-
місної власності, подружжя. У 
разі смерті одного з подружжя 
нотаріус накладає заборону від-
чуження майна, зазначеного у 
такому заповіті. Також додамо, 
що є можливість відмовитися від 
заповіту одним із членів подруж-
жя за життя. 

zn.ua

m
ib.od.ua

Устигнути із заявою про відкриття спадщини варто 
протягом шести місяців від дня смерті спадкодавця
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Коли пристойні люди спотикаються об закони, отже, законодавці були дурнями або шахраями. 
Вільгельм Швебель
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на поміч школі

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Любомльський район 

РИМАЧІ – ПЕРШЕ ВІД КОРДОНУ 
НЕЄВРОПЕЙСЬКЕ СЕЛО «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.

Від села Римачі 
до Євросоюзу – 
півтори години 

пішки й десять хвилин 
автівкою. Щоправда, 
від такої близькості з 
Європою місцевим ні 
холодно ні гаряче. Люди 
із сумом констатують: у 
Європі вони не потрібні, а 
українська влада про них 
забула, адже не дбає про 
найголовніше – їхніх дітей. 

До цього села з Луцька їхати 
добрих дві години. І якщо до Кове-
ля де вибита, а де горбата дорога 
захвату не викликає ні у водія, ні 
у нас, пасажирів, то від Ковеля ві-
домою ягодинською трасою наш 
автомобіль летить без жодних за-
тримок. 

У село ми в’їжджаємо з надією 
побачити Європу. Ще б пак, тут до 
Єврозоюзу рукою подати: якихось 
сім кілометрів – і митний перехід. 
Крім того, в Римачах – адміністра-
тивна будівля митниці. Проте на ділі 
Європою тут не пахне. 

Нас, журналістів, у Римачі за-
просили місцеві жителі. Кажуть, що 
в них є проблема зі школою, яку не 
розв’язують роками. Людям накипі-
ло, бо від них відхрестилися усі.

ПІД ШКОЛУ 
ПРИСТОСУВАЛИ 
КОЛИШНІЙ ІНТЕРНАТ

Майже три з половиною гекта-
ри території – на такій площі роз-
міщені всі споруди Римачівсько го 
навчально-виховного комплексу 
«ЗОШ І-ІІІ ступеня – дошкільний 
навчальний заклад». Цією величез-
ною територією розкидані корпуси 
дитсадка, молодшої ланки, голов-
ного корпусу школи, їдальні та май-
стерні. Крім того, ще є величезний 
стадіон. Він замінює школярам і 
спортзал, і актову залу.  

На території школи – жодної об-
лаштованої доріжки, лише протоп-
тані стежки. Розуміємо: коли піде 
дощ, будемо ловити ноги у слизь-
кій багнюці. Одна стежка веде до 
їдальні, інша – до майстерні, потім 
звертає до стадіону і далі десь хова-
ється в позаторішній траві. Ще одна 
через горбочок веде до червоної 
будки, на якій промовисто біліють 
великі букви «Ч» і «Ж». Остання 
споруда нас зацікавила чи не най-
більше. Ми згадуємо близькість 
Європи та переглядаємося. Якось 
не віриться, що тут, у Римачах, для 
школярів так і не облаштували теп-
лий туалет. 

Головний корпус школи ди-
виться на нас старими шибками. З 
дверей вилітає зграйка школярів – 
вітаються, з цікавістю позирають на 
незнайомих гостей. Розхристані, в 
накинутому абияк верхньому одязі 
вони біжать кудись за школу. Ро-
зуміємо, що поспішають на обід у 
їдальню.

На порозі школи нас зустрічає 
директор навчального закладу Те-
тяна Іщенко. Розповідає: колись у 
стінах Римачівського НВК розташо-
вувався інтернат. 

«Ця будівля пристосована, а не 
типова для школи. Найбільша проб-
лема – відсутність приміщень для 
навчання. Нам потрібні спортзал, 
котельня, актова зала. А ще – чоти-
ри класні кімнати для початкової 
ланки і їдальня», – розповідає пе-
дагог.

Під нашими ногами голосно 
рип лять та прогинаються старі 
дош ки. Всередині школи тепло, сті-
ни пофарбовані. Створюється вра-
ження, що цей заклад, попри його 

старенький стан, люблять та вкла-
дають у нього душу. 

«Приміщення валиться, але зав-
дяки спільним зусиллям педагогіч-
ного колективу й батьків тут хоча 
б косметичний ремонт роблять. 
Труби, підлога постійно гниють. А 
я вважаю, що діти мають мати до-
стойне навчання в Україні, тому що 
це наше майбутнє», – до розмови 
долучається Наталія Корнелюк, яка 
працює в цій школі вчителем. За її 
руку міцно тримається маленький 
хлопчина. 

«Тут навчається двоє моїх дітей. 
Третій теж скоро піде на науку. Ста-
лося так, що школа ще не бачила ка-
пітального ремонту. Через постійні 
перебіжки від їдальні до туалету, 
від туалету до майстерні діти часто 
хворіють. Через те, що немає спорт-
залу, уроків фізкультури теж не-
має, а це позначається на здоров’ї 
школярів. Вони можуть узимку на 
лижах десь пройтися, але зазвичай 
замість уроку фізкультури – шашки, 
шахмати», – каже Наталія. 

Про шкільні проблеми навпере-
бій розповідають і діти. Нарікають: 
дуже люблять футбол, проте в него-
ду годі грати на вулиці. Тож рухливі 
школярі змушені проводити уроки 
фізкультури в чотирьох стінах.

«Погано, що нема спортзалу й 
не можна взимку вийти надвір. До-

водиться робити фізичні вправи у 
класі, грати в шашки, шахмати або 
в теніс на другому поверсі школи. 
Хотілося б нову школу, особливо 
спортзал», – із сумом каже восьми-
класниця Наталія Дахнюк.

А початкова школа, за словами 
дітей, розташована майже за пів-
кілометра від основної. Там навча-
ються  діти з першого до четвертого 
класу, та й то в дві зміни: перший і 
третій класи – в першу зміну, а чет-
вертий і другий – у другу. Щоб по-
їсти в їдальні, їх щоразу збирають, 
одягають та ведуть через стадіон і в 
дощ, і в сніг. 

«Навіть нам, що ми ближче до 
їдальні, аби сходити на обід, до-
водиться щоразу одягатися, йти в 
їдальню, там роздягатися. Так само 
з майстернею і туалетом. Весь час 
доводиться бігати туди-сюди», – на-
рікають старшокласники. 

ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА 
ВІД ВЛАДИ 
СЕЛЯНАМ

Як розповідають наші супро-
відники, їхню школу вже два деся-
тиліття обіцяють добудувати. Тож 
саме спираючись на такі примарні 
плани, влада не дає грошей на капі-
тальний ремонт. 

«У нас 60 років ніхто не міняв 
труби. Торік ми хотіли це зробити, 

лям написати проект для програми 
транскордонного співробітництва 
й виграти грант на добудову шко-
ли. Та найбільше депутата обурило 
те, що в цьому навчальному закла-
ді досі не побудували внутрішньої 
вбиральні. 

«Гроші на побудову санвузлів у 
школах виділяють уже кілька років. 
З бюджету області постійно скеро-
вують кошти на облаштування туа-
летів усередині корпусів. Наприк-
лад, у Шацькому районі змогли 
побудувати санвузли за 200 тисяч 
гривень. У цю суму включено вар-
тість побудови, накриття, внутріш-
ні роботи й купівлю сантехніки. 
Розв’язанням цього питання опіку-
ється управління освіти, яке виді-
ляє школам на це кошти, районні 
адміністрації контролюють процес 
на місцях. Я думаю, вони не заці-
кавлені. Напевно, їхні діти вчаться в 
тих школах, де є санвузли, і місцеві 
чиновники просто не звертають на 
таке уваги. А якщо є безкарність, то 
вона призводить до того, що ці роз-
порядження не виконують», – пере-
конаний Вячеслав Рубльов. 

Щоб проект добудови школи 
отримав фінансове підґрунтя, Вя-
чеслав Рубльов пропонує написати 
звернення до голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці з про-
ханням виділити кошти з обласного 
бюджету на умовах співфінансуван-
ня з місцевого бюджету.  

«Коли буде розподіл вільних 
залишків із бюджету, ми могли б 
внести перші 500 тисяч гривень як 
співфінансування з обласної ради. 
Це потрібно, щоб Державний фонд 
регіонального розвитку взяв до 
розгляду проект добудови шко-
ли», – каже депутат.

...Після закінчення уроків у 
школі було гамірно. Батьки під-
писували звернення до голови 
обласної ради. Зневірені селяни 
отримали надію на те, що про їхню 
проблему не забудуть, а діти таки 
ходитимуть у школу європейсько-
го стандарту.

але треба 300 тисяч. Вирішили їх 
хоча б промити. Приїхали майстри, 
але боялися це робити будь-якими 
реагентами, адже думали, що тру-
би не витримають. Ми почали про-
тестувати, то нам замінили труби в 
двох класах, тепер вони найтепліші 
в усій школі, туди ходять грітися всі 
діти», – розповідає Наталія Корне-
люк. 

Директор школи додає: на до-
будову навчального закладу треба 
чимало – 20 мільйонів гривень. 
Майбутній проект школи розроби-
ли, проте вже встигли перероби-
ти – ціни, доки він лежав на столі в 
управлінні освіти, змінилися.

«Нам обіцяли поетапну добудо-
ву. Спочатку спортзал, потім котель-
ню, бо вона розміщена у підвалі, що 
є порушенням технічних вимог. А 
тоді добудувати актову залу, чоти-
ри класні кімнати для початкової 
ланки і їдальню. Але кошти виділять 
тільки на добудову. Попри те, що 
старе приміщення школи потребує 
заміни вікон, дверей, ремонту під-
логи, це не передбачено», – розпо-
відає Наталія Корнелюк.

За словами місцевих, сільська 
рада вже давно розробила проект 
добудови школи. Проте чиновники 
райдержадміністрації поклали його 
в далеку шухляду та нічого із ним не 
роблять.

«Ще п’ять років тому ми роз-
робили проект добудови школи за 
гроші сільської ради. На це виділи-
ли 120 тисяч гривень із бюджету. У 
2016 році після довгих перемовин із 
райдержадміністрацією та відділом 
освіти наша сільська рада виділила 
ще 50 тисяч гривень на розробку 
цього документу», – розповідає го-
лова Римачівської сільської ради 
Богдан Зосимчук.

Голова фракції політичної пар-
тії «Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» у Волинській обласній 
раді, радник голови обласної ради 
Вячеслав Рубльов каже, що ниніш-
ня будівля школи не відповідає 
санітарним вимогам до організації 
навчального середовища та по-
требам учнів. Каже: близькість від 
кордону дає змогу місцевим жите-

Ініціативна група батьків, яких 
турбує проблема добудови школи

Неєвропейський туалет 

Шкільна їдальня

Директор НВК Тетяна Іщенко

Колись тут був інтернат, 
а зараз – Римачівський НВК
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Молодик і повня – кризові періоди для рослин

городнику на замітку 

варто знати

КОЛИ САДИТИ КОРЕНЕПЛОДИ? 
 Підготувала Оксана ЮРКОВА

Різні місячні фази по-різному 
впливають на ріст і розвиток 

рослин. У повню більша частина 
соків перебуває у верхівці 
рослини, в стеблі та плодах. А в 
молодик – навпаки: у підземній 
частині, коренеплодах і корінні. 
Ось послідовність, у якій 
відбувається зміна станів Місяця.

1. Молодик, перша фаза – серповидний 
місяць.

2. Перша чверть, друга фаза – місяць опук-
лий, майже повністю освітлений, за винятком 
серповидної смуги.

3. Повня, третя фаза – такий же опуклий 
місяць, але на спаді.

4. Третя чверть, четверта фаза – старий мі-
сяць, у вигляді тонкого серпа, як після новомі-
сяччя, але повернутий у протилежний бік. 

Щоб знати, як висаджувати рослини, 
ознайомтеся із наведеними нижче рекомен-
даціями. 

 Під час молодика всі життєві соки рос-
лин відходять у корені.

 Коли місяць росте, починається сокорух 
від коренів до листків. У цей період рекомен-
довано садити й пересаджувати рослини, 
особливо ті, в яких сильніше розвинута над-
земна частина.

 Що ближче до повні посаджена росли-
на, то менше у неї витягується стебло. 

 У період повні плоди і трави мають мак-
симальну соковитість. 

 Коли місяць на спаді, соки рухаються до 
коренів. У цей період добре садити коренепло-

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

здоров’я

Фахівці відділення 
проктології 
медичного центру 

«Оксфорд Медікал» 
використовують у роботі 
новітні безопераційні 
підходи до лікування. Ви 
зможете позбутися таких 
захворювань, як геморой 
і тріщини прямої кишки. 
Якісну відеодіагностику, 
що дозволяє встановити 
точний діагноз, 
проводять під час 
першого відвідування 
проктолога.

Лікування багатьох проктоло-
гічних захворювань проводять за 
світовими стандартами, що дозво-
ляє усунути ненависне захворю-
вання.

«НЕЗРУЧНІ» ХВОРОБИ НЕ 
ПРИХОВУЮТЬ, А ЛІКУЮТЬ!

У ВІДДІЛЕННІ ПРОКТОЛОГІЇ 
ЛІКУЮТЬ:

• тріщини прямої кишки;
• геморой;
• поліпи анального проходу. 
Фахівці використовують на 

практиці малоінвазивні (безопера-
ційні) методики лікування.

У ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД 
ПРОКТОЛОГА ВХОДЯТЬ:

• огляд пальцевим методом;
• відеоректоскопія (відеодослі-

дження прямої кишки).
Кваліфіковані спеціалісти на-

дадуть професійну консультацію, 
рекомендації з лікування, складуть 
індивідуальну лікувальну програму 
і, що важливо, знімуть больовий 
синдром. В «Оксфорд Медікал» 
усе створено для вашого комфор-
ту, не бійтеся довірити фахівцям 

розв’язання надто делікатних проб-
лем!

МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ 
ПРОКТОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ У МЦ 
«ОКСФОРД МЕДІКАЛ»: 

• Лігування латексними кіль-
цями. Цю методику застосовують 
для видалення внутрішніх гемо-
роїдальних вузлів на I-III стадіях. 
Статистика показує високу ефек-
тивність її застосування: більш як 
80% випадків повного одужання. 
До того ж, тут є безліч позитивних 
моментів: процедура триває всього 
10-20 хвилин, не вимагає анестезії; 
повне відновлення відбувається 
протягом двох тижнів. Проводять 
процедуру в умовах денного стаці-
онару. Госпіталізація не потрібна, а 
отже, вам не доведеться змінювати 

свій звичний спосіб життя.
• Радіохвильова хірургія з апа-

ратом «Сургітрон». Ефективна при 
лікуванні анальних тріщин, конди-
лом, папілом і видаленні зовнішніх 
гемороїдальних вузлів I-IV стадій.

• Інфрачервона коагуляція. 
Цю методику застосовують при лі-
куванні внутрішнього геморою І-ІІ 
стадій і тріщин прямої кишки. Вона 
також є супутньою терапією при 
лігуванні латексними кільцями або 
при гемороїдектомії на пізніх стаді-
ях захворювання.

У медичному центрі «Оксфорд 
Медікал» ви можете скористатися 
послугами хороших проктологів. У 
роботі тут використовують тільки 
найкраще діагностичне й терапев-
тичне обладнання. Індивідуальний 
підхід до кожного пацієнта дозволяє 
забути про проктологічні проблеми 

  Підготувала Оксана ЮРКОВА

Зазвичай насіння закордонних 
виробників наші торговельні фірми 
закуповують великими партіями, а 
тоді самі фасують його в упаковки 
менших розмірів. 

Та іноді у продажу трапляються й оригі-
нальні пакетики. На них наклеюють етикетки з 
перекладом українською чи російською мова-
ми інформації, що стосується характеристики 
сорту, часу висіву тощо. Але літерні позначен-
ня – без пояснень.

А вони вказують на наявність стійкості цих 
сортів та гібридів до якихось певних захворю-
вань. Наприклад, «A» – стійкість до альтернарі-
озу (чорної плямистості томатів і сухої плямис-
тості огірків); «C» – стійкість до кладоспоріозу 
(бурої плямистості томатів); «CTV» – стійкість 
до вірусу огіркової мозаїки; «F» – стійкість до 
фузаріозного зів’янення томатів та огірків; 
«N» – стійкість до ураження нематодою; «P» – 
стійкість до фітофторозу; «Tm» – стійкість до 
вірусу тютюнової мозаїки; «V» – стійкість до 
вертицильозного зів’янення томатів і огірків. А 

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАПИСИ НА ПАЧКАХ ІЗ НАСІННЯМ

цифра внизу літери вказує на номер раси, до 
якої стійкий гібрид.

Позначок може бути кілька. Наприклад, 
якщо на пакетику з насінням написано F1, 
TmPCFN, значить, це гетерозисний гібрид, 
стійкий до вірусу тютюнової мозаїки, фіто-
фторозу, бурої плямистості листя, фузаріозно-
го зів’янення й ураження нематодою.

Крім того, закордонні насінні компанії своє 
насіння протруюють. І якщо на упаковці є на-
пис «tiram» (тірам), це означає, що насіння об-
роблене протруйниками ТМТД або роялфло 
(тірам – міжнародна назва діючої речовини). 
Частіше на всіх культурах використовується 
комбінація тірам + беноміл (бенлат або фунда-
зол). На насінні огірка часто до цих двох препа-
ратів додають металаксил (апрон, ридоміл).

ourlife.in.ua

ди. Можна запланувати обрізування рослин.
Важливо знати, що молодик і повня – кри-

зові періоди. Рослини дуже вразливі, тому 
краще жодних робіт на цей період не плану-
вати.    

У першу чверть треба висаджувати од-
норічні рослини, які дають врожай листко-
вої зелені – петрушку, салат, капусту, селеру, 
спаржу. Можна сіяти огірки та злаки. Квіти теж 
краще сіяти, коли місяць росте. Тоді вони бу-
дуть ароматніші й дадуть більше насіння. Ре-
комендовано вносити мінеральні добрива. 

У другу чверть, коли місяць спадає, саджа-
ють однолітні рослини, які дають врожай у 
вигляді м’ясистих плодів з насінням усереди-
ні: помідори, кабачки, гарбузи, перець, боби, 
горох, в’юнкі рослини. Добре сіяти злаки. 

У третю чверть садять дворічники та ба-
гаторічники, а також однорічні коренеплоди: 
моркву, редиску, буряк, ревінь, спаржу, сіють 
озимину. Картоплю для споживання краще 
висаджувати через кілька днів після повні. 

Восени у цей період добре садити дерева 
та виноград – гарно розвинеться коренева 

sad-i-gorod.com

в максимально короткі терміни.
Не варто зволікати! Звертайтеся 

по допомогу до фахівців МЦ «Окс-
форд Медікал». Тут знають, як вам 
допомогти! 

Записатися на прийом до
проктолога можна за адресою: 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 14, 

тел. (0332) 2 000 22.

Ліцензія МОЗ України №47 від 28.01.2016 р.

КОЛОНОСКОПІЯ – 
400 грн, 

ФІБРОГАСТРОСКОПІЯ – 
350 грн. 

АКЦІЯ! 3 1 ДО 14 КВІТНЯ 
ПЕРВИННИЙ ПРИЙОМ 

ПРОКТОЛОГА – 

               195 грн250 грн

система. Рекомендовано проводити обрізан-
ня дерев і кущів. 

У четверту фазу місяця на спаді добре ви-
саджувати овочі та коренеплоди, які плануєте 
закладати на зимове зберігання. Несприятли-
вий період для ділення коренів і цибулин та їх 
розмноження. 
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ВІВТОРОК 4 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.35 
На слуху 09.00 Україна 
на смак 09.25 Лайфхак 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 09.50 Т/с «Площа 
Берклі» 10.45 Т/с 
«Лінія захисту» 11.35 
Д/ф «Марія Левитська. 
Театральний роман» 
12.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.15 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.00 Театральні сезони 
14.30 Спогади 15.20 
Телевистава «Украдене 
щастя» 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Апостоли 
свободи» 19.55 Наші 
гроші 20.20, 04.40 Про 
головне 21.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Д/ф 
«Винниченко без брому» 
03.00 Т/с «Острів любові»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.35 Зона ночі

04.50, 08.05 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»

11.00 Т/с «Сашко Таня»

16.00, 19.00 Серця трьох

21.00 Київ вдень та вночі

22.15 Х/ф «Це все вона»

00.10 Х/ф «Молоді 

татусі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.10 Х/ф «Спортлото-

82»
12.05 «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»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
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
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.30 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 «Чуже щастя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

01.50 Х/ф «Судний день»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 
Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити у 
Венесуелі 10.50 Коала: 
таємне життя 11.50 Дика 
Бразилія 13.40 Містична 
Україна 14.30 Брама часу 
15.20, 23.40 Охоронці 
Гітлера 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Кенгуру: таємне життя 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.50 Далеко і 
ще далі 00.30 Гордість 
України 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50 «Мольфар»
13.45 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 02.00 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «На ножах»
23.35 Х/ф «1408»
02.30 Телемагазин
03.35 «Телевізійна служба 

новин»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 Док.проект 

«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»

10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 04.50 
«Подробиці»

00.40 Т/с «Територія 
краси»

02.50 Т/с «Садиба»

ІНТЕР

05.40, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
12.15, 13.10, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.35 Х/ф «Стражі 

порядку»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.10 Х/ф «Нестримні»
01.05 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.30 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 08.00 
Мультмікс 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 10.35 
Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
18.55 Найгірший водій 
країни 13.25, 21.00 
Одного разу під Полтавою 
14.30 Т/с «Домашній 
арешт» 15.30 Рятівники 
15.55, 04.25 Віталька 
16.50, 00.55 Казки У Кіно 
20.00 Танька і Володька 
22.00, 02.45 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
01.25 Шпілівілі 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, 05.00 Т/ц «У 

майстерні митця»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Зелена планета»
12.35 «Варто знати»
13.30 «Сердечний уклін»
14.00 Т/ц «Твій дім»
14.15 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

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»
17.20 Мультсеріал
18.25 Т/ф «Легенди очима 

правди»
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 
21.35 «Тільки разом!» 

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

купюр»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Громадський 

вектор»
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Концерт з.а. 

України Т. Садохіної та 
гурту «Ревізор»

03.45 Т/ц «Сам собі 
господар»

04.00 Новини. Підсумок 
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.15 Т/ц «Творчий портрет»
05.30 Т/ф «Неочікуване 

побачення»
05.55 «Волинська веселка»

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 Місто
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
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 «Відкрита Біблія»
18.30 Топ Нет
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «У меншості»
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: 

«Прометей»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Ієсодо»

06.00, 07.00, 08.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

гусак
06.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 КАНАЛУ
15.20 Фольк-music
16.25 Твій дім-2
16.45, 02.10 Д/с 

«Національні парки 
Америки»

17.45, 04.20 Вікно в 
Америку

18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017

18.15, 01.20 Новинний 
блок

18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги

19.00, 01.50 Новини. 
Культура

19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
03.00 Т/с «Острів любові»

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
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 «Гроші»
23.15, 01.25 Х/ф «Утікач»
02.30 Телемагазин

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30 Док.проект 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Діамантова 
рука»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Передбачення»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.05, 04.55 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Смак граната»
00.40 Т/с «Територія 

краси»
02.50 Т/с «Садиба»

05.05 Служба розшуку 
дітей

05.10, 04.50 Дивитись 
усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. 

Дайджест
13.10 Х/ф «Куля в лоб»
14.50, 16.05 Х/ф «Цар 

скорпіонів»
16.50 Х/ф «Цар 

скорпіонів-2. 
Сходження воїна»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Майор і магія»
22.15 Свобода слова
00.20 Х/ф «Ударна сила»
02.00 Небачене 

Євробачення
02.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.55 Стоп-10

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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/ф «Як козак 

щастя шукав»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25, 17.50 Панянка-

селянка
12.25, 18.55 Найгірший 

водій країни
13.25, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.30 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30 Рятівники
15.55, 04.25 Віталька
16.50, 00.55 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 

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

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

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

Волині» (дайджест)
10.15 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Заграва»

11.50, 16.55 «Дитячий 
світ»

12.05 Т/ф «Троянди для 
Лючільо»

12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Фольк-music»
13.50 Т/ф «Промінь з-під 

сірого граніту»
14.35 «Студентський 

квиток»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.10 «Кошик творчих 

ідей»
17.30 Т/ц «Зелена 

планета» (тел. у студії: 
(0332) 77-02-42)

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)
23.15 «Спорт для всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
01.20 «Фольк-music»
02.35 «Галерея портретів: 

Павло Тичина»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.00 Новини. Підсумок 
04.30 «Музична весна на 

Першому»
05.10 «Реліквія з 

сімейного фотоальбому»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»
06.40 «Волинська веселка»

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.55 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.05 Х/ф 

«Довгоочікуване 
кохання»

14.00 «Битва екстрасенсів 
16»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.35, 01.30 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

03.20 Найкраще на ТБ

07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «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 Х/ф «Хитрощі 

Норбіта»
00.00 Т/с «Сонна Лощина»
01.35 Х/ф «У коханні 

дозволено все»
03.15 «Нічне життя»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.35 Т/с «Друзі»
05.30, 18.00 Абзац
06.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.32, 07.45 Kids Time
07.50 Х/ф «Гонщик»
10.00 Х/ф «Нью-

йоркське таксі»
12.00 Х/ф «Таксі 3»
13.50 Х/ф «Містер і 

міссіс Сміт»
16.00, 19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.45 Небачене 

Євробачення

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 05.30 Зірковий 
шлях

11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Формула 

щастя»
13.50, 15.30 Т/с «Осіння 

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

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.30 Х/ф «‘Судний 

день»
01.30 Профілактика!!!

07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Вижити у 
Венесуелі 10.50 Коала: 
таємне життя 11.50 
Дика Бразилія 13.40 
Містична Україна 14.30 
Брама часу 15.20, 23.40 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Кенгуру: таємне 
життя 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Бандитський Київ 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Теорія змови 04.50 
Хеллоуїн в кожному з нас 

ПОНЕДІЛОК 3 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Огляд світових 
подій

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

08.00 У фокусі Європа
08.35, 18.00, 03.05 

Феєрія мандрів
09.00 Док. фільм
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Зроблено в Ізраїлі
14.25, 03.30 Сад. Город. 

Квітник

АВЕРС 14.40 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «На Захід»
17.30 Дружболандія
18.20 Рандеву
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «У меншості»
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
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Коліївщина» 1
05.30 Музична скринька
06.30 Мультсеріал 

«Ієсодо»

Фільм «Ударна сила»

00:20

kinopoisk.ru

Фільм «Судний день»

01:50

kinopoisk.ru

Фільм «Нестримні»

23:10

fi lm
z.ru
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СЕРЕДА 5 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
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 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 09.50 Т/с «Площа 
Берклі» 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів 
України 13.15 Наші гроші 
14.00 На гостину до Івана 
Поповича 15.20, 04.00 
Світло 16.05 Мистецькі 
історії 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 17.20 Хочу 
бути 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Примари 
старовинної садиби» 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
22.40 Мегалот 22.55, 
05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 02.10 Д/ф «Я 
за все вдячний долі. 
Народний артист України 
О. Богданович» 02.55 Т/с 
«Острів любові» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.35, 08.10 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.45, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Надто крута 

для тебе»
00.00 Х/ф «Дочка мого 

боса»
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.45, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
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
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 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 «Чуже щастя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Скарб.ua 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Вижити у Венесуелі 10.50 
Кенгуру: таємне життя 
11.50 Дика Бразилія 
13.40 Містична Україна 
14.30 Брама часу 15.20 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Коала: таємне 
життя 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.50 
Далеко і ще далі 23.40 
Нові технології війни 
00.30 Наші 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30, 02.15 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.35 Х/ф «Імла»
02.30 Телемагазин

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 Док.проект 

«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»

10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 04.45 
«Подробиці»

00.40 Т/с «Територія 
краси»

02.45 Т/с «Садиба»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05 Більше ніж правда
12.20, 13.10, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.35 Х/ф «Нестримні»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Ньюзмейкер. 

Анатолій Матіос
23.10 Х/ф «Нестримні-2»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.25 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 08.00 
Мультмікс 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 10.35 
Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 
12.25, 18.55 Найгірший 
водій країни 13.25, 
21.00 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Т/с 
«Домашній арешт» 15.30 
Рятівники 15.55, 04.25 
Віталька 16.50, 00.55 
Казки У Кіно 20.00 Танька 
і Володька 22.00, 02.45 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 01.25 Шпілівілі 
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, 00.25, 04.25 

«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»
10.30 «Сім нот»: «Литвинюк 

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

(дайджест)
12.30 «Громадський вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
14.20 «Та сама Аліса»
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 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Роки і долі» 

(Т. Ткач)
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
(С. Кривенький)

23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Відкрите місто»
01.20 Т/ф «Юрій 

Рибчинський»
02.10 Вистава «Великий 

льох» (за твором 
Т.Шевченка)

03.35 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

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»

07.00, 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 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.25 Мандруємо світом
14.40, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
16.00 Т/с «Травма»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.20, 03.05 Феєрія 

мандрів
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «У меншості»
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: 

«Центр нападу»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Ієсодо»

ЧЕТВЕР 6 квітня
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 09.25 Лайфхак 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 09.50 Д/ф «Пошук 
Мазепи» 10.45, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 11.35 Д/ф 
«Примари старовинної 
садиби» 12.05, 16.20 Д/с 
«Південна Корея сьогодні» 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30 
Спорт 13.15 Слідство. 
Інфо 14.05 Д/ф «Архип 
Люлька» 15.20 Надвечір’я. 
Долі 17.20 Школа Мері 
Поппінс 17.35 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Культура 19.20 Д/ф 
«Київська Русь. Розпад чи 
розквіт?» 19.55 «Схеми» 
20.20, 04.40 Про головне 
21.45 Кубок Девіса. 
Португалія - Україна 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.10 На гостину до 
Івана Поповича 03.00 Т/с 
«Острів любові»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.25, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Сімейка 

Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Погані 

дівчата»
00.00 Х/ф «Погані 

дівчата 2»
01.55 Служба розшуку 

дітей

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»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
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
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

11.30 Реальна містика
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 «Чуже щастя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Вижити у 
Венесуелі 10.50 Кенгуру: 
таємне життя 11.50 
Флорида: пори року 
13.40 Містична Україна 
14.30 Брама часу 15.20 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Коала: таємне 
життя 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.00, 
00.30 Бандитська Одеса 
19.50 Далеко і ще далі 
23.40 Нові технології 
війни 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
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 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.45 Х/ф «Читець»
03.00 Телемагазин

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 Док.проект 

«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»

10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.05, 04.55 
«Подробиці»

00.40 Т/с «Територія 
краси»

02.50 Т/с «Садиба»

1+1 ІНТЕР

05.00, 04.55 Дивитись 
усім!

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.20, 13.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
13.40 Х/ф «Нестримні-2»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
17.50 Т/с «Північний 

вітер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Нестримні-3»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.55 Стоп-10
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

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/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.35 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
11.25, 17.50 Панянка-

селянка
12.25, 18.55 Найгірший 

водій країни
13.25, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.30 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30 Рятівники
15.55, 04.40 Віталька
16.50 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
22.00, 03.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

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/ф «З одвічністю 

на «ти»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.00 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.20 Т/ф «Олександр 

Колодій: «Мішень 
чемпіона»

12.30 «Відкрите місто»
13.25, 14.15 «Кошик 

творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.35 «Волинська веселка»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.00 Мультсеріал
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

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

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 «Піщані історії»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок
00.30 «Євровибір»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ф «Життя - це 

футбол»
02.20 Т/ц «Бастіони»
02.45 «Музична перерва»
03.35 «Здоровенькі 

були!»
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 «Джентльмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.25, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.40 Твій дім
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Глобал 3000
18.25 Історія техніки
19.00 Т/с «Джентльмен»
20.00 Т/с «У меншості»
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
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Людина з 
кіноапаратом»

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Ієсодо»

Фільм «Надто крута для тебе»

Фільм «Погані дівчата»

Фільм «Імла»

22:00

22:00

23:35

penzam
ed.ru

kinobaza.com
.ua

kam
pot.org.ua
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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

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» працює у рамках семи програм, 
які є векторами руху його роботи. «Волинь спортивна», «Розвиток 
територіальних громад», «Здоров’я волинян», «Сучасна освіта», «З 
добром у серці», «Культура і духовність», «Підтримка обдарованої 
молоді» – це ті програми, які роблять вагомий вклад у розвиток 
області. Досвід, що його команда Фонду отримала, реалізовуючи 
програми в Луцьку, вже рік успішно застосовують у роботі в області. 
За майже шість років роботи Фонду допомогу отримали тисячі 
людей, було реалізовано сотні проектів, які спрямовані на процвітання 
волинського краю. Жодне звернення, жодна ініціатива громади не 
залишилися без уваги працівників Фонду.

СПІВПРАЦЯ

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – 
ЧЕСНО ДИВИТИСЯ ЛЮДЯМ В ОЧІ»

Голова Волинської обласної 
ради, засновник Фонду «Тільки 

разом», член президії політради 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Ігор Палиця 
зустрівся з депутатами місцевих 
рад Волині усіх рівнів від УКРОПу 
та з командою Фонду. Насамперед 
він подякував за плідну співпрацю і 
зазначив, що на сьогодні ситуація в 
країні доволі непроста. 

– У нас не розвивається промисловість, 
і за три роки Верховна Рада не спромоглася 
ухвалити взагалі жодного економічного за-
кону, який дозволяв би розвивати вироб-
ництво і знімати мито й ПДВ на ввезення 
обладнання на нові підприємства. Усе, що 
робиться у Верховній Раді, не на кориcть 
Україні й не на користь людям, – зауважив 
Ігор Палиця. 

Поділився думками і про те, що й світова 
спільнота розчарувалася таким розвитком 
подій у нашій країні та перестає зважати на 
ті процеси, що тривають зараз. При цьому 
він зазначив: «Наша помилка в тому, що ми 
розраховуємо зажди на когось замість того, 
щоб розраховувати самим на себе... Наше 
завдання – чесно дивитися людям в очі».   

Розповів Ігор Палиця і про діяльність 
Фонду  «Тільки разом», зазначивши, що ве-
ликі гроші йдуть на фінансування благодій-
них проектів. 

– Щороку це понад 100 мільйонів гри-
вень. Із кожним роком усе важче заробляти 
ці кошти, враховуючи ситуацію, що скла-
лася в країні: промисловість скорочується, 
рентабельності взагалі немає сьогодні, жод-
ної допомоги від уряду немає... Але навіть у 

такій ситуації Фонд буде допомагати людям. 
Ми працюємо чесно, ми працюємо на гро-
маду. І навіть коли доводиться відмовляти 
комусь, треба, щоб людина не залишилася 
ображеною, а зрозуміла: ми робимо все, що 
можемо, – зазначив засновник Фонду.

Щодо співпраці Фонду й УКРОПу, то 
Ігор Палиця зауважив: 

– УКРОП – це та політична сила, яка 
хоче зробити краще, може і робить все, що 
їй вдається і на що є ресурс. 

Участь у заході взяла і народний депу-
тат від УКРОПу Ірина Констанкевич. З 2012 
року вона була заступником голови правлін-
ня Фонду, що тоді мав назву «Новий Луцьк», 
а нині залишається членом правління. Ірина 
Констанкевич була обрана  депутатом від 23 
округу в липні минулого року. За неї прого-
лосувало 44 тисячі волинян. 

– 57% виборців, які віддали за мене го-
лоси, – то не лише моя заслуга, а показник 
роботи Фонду. Це та оцінка, яку виставили 
виборці й Ігорю Палиці, і діяльності Фонду 
за п’ять років. Важливо було показати ко-

мандну роботу, якісну і впродовж довгого 
часу. Виборець мав знати і бути впевненим, 
що постійно є люди, яким він може довіря-
ти. Ця робота спирається на певні цінності. 
Чесність, відвертість, надійність – то є по-
казники якісної роботи. І так було вчора, є 
сьогодні й буде завтра. Це високий кредит 
довіри, який виробляється упродовж довго-
го часу, – так Ірина Констанкевич охаракте-
ризувала співпрацю УКРОПу, Фонду «Тіль-
ки разом» та депутата Верховної Ради. 

Нині вона щомісяця зустрічається з ви-
борцями, бере участь у всіх засіданнях Вер-
ховної Ради, не оминає гострих проблем та 
пропонує шляхи їх розв’язання спільно з 
депутатами від УКРОПу. 

Однопартієць Ірини Констанкевич, го-
лова фракції «УКРОП» у Волинській облас-
ній раді Вячеслав Рубльов наголосив: 

– Тільки разом ми можемо досягати тих 
результатів, які сьогодні маємо на Волині. І 
немає різниці, в якій частині ти в цьому ко-
лективі – є тільки один колектив і одна вели-
ка мета, до якої ми прагнемо.

Перший заступник голови правління 
Фонду «Тільки разом» Лариса Тарасюк по-
інформувала присутніх про програми та 
проекти, які Фонд реалізовує на Волині. 
Вони стосуються соціальної, спортивної, 
культурної сфер життя, охорони здоров’я, 
розвитку освіти та підтримки обдарованої 
молоді. 

Спілкування з лучанами та волиняна-
ми – це те, що роблять Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та депутати від УКРОПу  що-
денно. Платформами для цього стали вісім 
Офісів розвитку кварталу Фонду в Луцьку 
та 17  представництв у Волинській області. 

Заступник голови правління Фонду 
«Тільки разом», секретар Луцької міської 
ради, голова фракції «УКРОП» у міськраді 
Ігор Поліщук зазначив, що працівники Офі-
сів розвитку кварталу вислуховують звер-
нення лучан і потім передають їх обранцям 
громади. А ті, своєю чергою, через депутат-
ські запити, звернення, проекти рішень 
сприяють у їх розв’язанні. 

Один із основних проектів, над яки-
ми працюють представництва в області, – 
«Ініціативні громади». Він спрямований на  
згуртування небайдужих людей навколо ідеї 
і її втілення спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Вкладання власних зусиль 
і коштів формує бережливе ставлення до 
кожного отриманого надбання, зауважив 
радник голови правління Фонду «Тільки ра-
зом» Олександр Курилюк.

 На виборах у 2015 році однією з голов-
них тез «Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП»  стали слова: «Зміни в Укра-
їні розпочнемо з Волині». Саме ці ідеї нині 
об’єднують Фонд «Тільки разом» і політич-
ну силу УКРОП – команди, які працюють 
задля Волині. 

Ірина Констанкевич та Ігор ПалицяУчасники зустрічі
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» реалізовує проект «Сприяння 
розвитку ОСББ», який втілюється через Офіси розвитку 
кварталу. Реалізація проекту передбачає: навчання ініціативних 
груп мешканців; інформаційну та юридичну підтримку на етапі 
створення об’єднання; компенсацію витрат на реєстрацію 
ОСББ; підтримку проектів, що спрямовані на поліпшення стану 
житлового будинку та прибудинкової території на умовах 
співфінансування. Усі жителі міста можуть звернутися в ОРК, 
що діють у кожному мікрорайоні.

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

ПІДТРИМКА ОСББ

ВІКОННЕ ПИТАННЯ РОЗВ’ЯЗУЄМО РАЗОМ

CИЛА ГРОМАДИ 

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ

У під’їздах двох багатоквар-
тир них будинків у 

мікрорайоні Вересневе стало 
затишніше, тепліше й світліше. 
Замість старих дерев’яних 
вікон у кожному під’їзді тепер 
новенькі енергозберігальні 
металопластикові конструкції. 
Ініціативу мешканців підтрима-
ли у Фонді Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і спільно реалізували 
енергоощадний проект. 

Керівник Офісу розвитку квар-
талу в мікрорайоні Вересневе Інна 
Ткачук розповідає, що заходи зі 
створення комфортних умов про-
живання та енергоефективності, 
які ініціюють самі мешканці, зав-
жди в пріоритеті роботи Фонду.   

– Усе більше лучан відмовля-
ється від послуг жеків, створюючи 
ОСББ. Не стали винятком і меш-
канці будинків на вулицях Цукро-
вій, 1 та Цукровій, 3. На початку 
2016 року за сприяння Офісу роз-
витку кварталу, що в мікрорайо-
ні Вересневе (вул. Корольова, 10), 
мешканці цих будинків створили 
ОСББ «Цукрова, 1» та «Фортеця, 
12». За доволі короткий час вони 
переконалися, що завдяки ОСББ 
можна оптимізувати витрати, 
сформувати резервний фонд для 
проведення ремонтних робіт, впро-
ваджувати енергоефективні заходи, 
підтримувати благоустрій терито-
рії. Незважаючи на невелику кіль-
кість квартир, уже за кілька місяців 
діяльності ОСББ мешканці цих бу-
динків вирішили втілити проект із 
заміни вікон, – каже Інна Ткачук.

Голова ОСББ «Цукрова, 1» Ва-
лентин Грицюк розповів, що їхнє 

ОСББ було створено майже рік 
тому за сприяння Офісу розвитку 
кварталу. За цей час мешканці зро-
били благоустрій прибудинкової 
території, дитячої ігрової зони, що 
перед будинком, а також виконали 
деякі роботи зі зміцнення фунда-
менту. Крім того, власними силами 
придбали мінеральну вату й утеп-
лили труби теплотраси.

– У нашому будинку 12 квар-
тир, мешкає півсотні людей. З огля-
ду на те, що дім старий і потребує 
постійного догляду, ми згуртува-
лися і вирішили не покладатися на 
ЖЕК, а спільними зусиллями дбати 
про наш дім. Порадившись зі всіма 

мешканцями, вирішили замінити 
старі вікна на енергозберігальні в 
місцях загального користування. 
Тепер в обох під’їздах тепло та за-
тишно. Наступний проект стосу-
ватиметься заміни покрівлі, яка в 
аварійному стані й наступну зиму 
не витримає. Зараз більшість меш-
канців нашого будинку підтриму-
ють ініціативну групу й активно 
долучаються до покращення умов 
проживання. Тішить і те, що тепер 
люди почали цінувати зроблене і 
бережливо ставитися до майна, – 
каже Валентин Грицюк.  

Мешканка будинку Анастасія 
Матвіюк, яка є також членом іні-

ціативної групи ОСББ «Фортеця, 
12», розповіла, що їхнє ОСББ було 
одним із перших у мікрорайоні, й 
на початку деякі мешканці з пере-
сторогою ставилися до ідеї передачі 
будинку в спільне господарювання. 
Проте, як показав час, діяльність 
ОСББ є прозорою, кошти надхо-
дять на рахунок, будь-хто з мешкан-
ців може дізнатися, на що вони були 
спрямовані і в якому обсязі.  

– На зборах ми спільно визна-
чаємо першочергові проблемні 
питання і шляхи їх розв’язання. 
Старі вікна були однією з проблем, 
яку вдалося успішно залагодити 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Ми написали про-
ект і подали його в Офіс розвитку 
кварталу, що в нашому мікрора-

йоні. Його розглянули й погоди-
ли. На умовах співфінансування з 
Фондом ми придбали і встановили 
нові металопластикові вікна. Далі 
плануємо замінити двері в одному 
з під’їздів на металеві та відремон-
тувати дах. Серед планів – облаш-
тувати територію біля будинку, бо 
тільки випадають дощі, тут постій-
но утворюється болото, – зауважи-
ла Анастасія Матвіюк.

Дякує жінка і працівникам 
Офісу розвитку кварталу в цьому 
мікрорайоні, які повсякчас допо-
магають. Це стосується і консуль-
тацій щодо звітності, і первинної 
правової допомоги. 

– Завжди вислухають, пора-
дять, підкажуть, – каже лучанка. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

У Воєгощі Камінь-Каширського 
району живе майже дві тисячі 
людей. Населений пункт вважається 
перспективним, адже розташований 
за 15 кілометрів від райцентру. Багато 
молоді, створивши власну родину, 
лишається в рідному селі. Відповідно, 
дбають, щоб у Воєгощі були комфортні 
умови для проживання. 

Незважаючи на непросту ситуацію із 
працевлаштуванням у селі, воєгощанці гур-
том залагоджують першочергові проблеми 
громади. Ще в липні минулого року ініціа-
тивна група звернулася в камінь-каширське 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Активісти на чолі з сільською 
головою Наталією Ковальчук подали про-
ект укладання бруківки біля адмінбудинку в 
центрі Воєгощі. 

Зауважимо, що в цьому приміщенні роз-
ташовані сільська рада, пошта, бібліотека, 
будинок культури, поряд – крамниця. У до-
щову погоду подвір’я перетворювалося на 
велику калюжу, люди не могли дістатися до 
будівлі. Фонд підтримав звернення громади 
і вже на початку серпня територію було не 
впізнати. Зусиллями громади подвір’я ви-
мостили сучасною бруківкою.  

За словами керівника камінь-
каширського представництва Фонду Сер-
гія Ляха, такий красномовний результат 
співпраці підштовхнув воєгощанців до на-
писання інших проектів. Наступного разу 
ініціативна група звернулася із проханням 
виділити фарбу для ремонту сільського бу-
динку культури та місцевого дитсадка. 

Завідувачка ДНЗ «Казка» Зінаїда Остап-
чук каже, що приміщення садочка розрахо-
ване на дві групи малюків. Адже будували 
його 32 роки тому. Однак нині тут аж п’ять 
груп. На жаль, на ремонт дошкільних на-

вчальних закладів держава не виділяє кош-
тів. Тому допомога Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» була дуже доречною, за що 
колектив дитсадка дуже вдячний. 

– Власними силами ми пофарбували в 
яскраві кольори стіни, меблі, батареї у при-
міщенні. На майданчиках – ігровий інвен-
тар, огорожу, – каже Зінаїда Остапчук. – У 
садочку нашим діткам тіснувато, бо в одному 
приміщенні вони і сплять, і їдять, і граються. 
Сплять, до речі, на триярусних ліжечках. Але 
маємо надію, що розширимо площу, адже у 
Воєгощі постійно збільшується народжува-
ність. Нині у селі 262 дитини дошкільного 
віку, а садочок відвідують 97 малюків.

Дякують Фонду за своєчасну підтримку 
директор місцевого будинку культури Віта-
лій Козачок та художній керівник Віра Ко-
шель. 

– У нашому будинку культури підлогу не 
ремонтували з 1975 року. Дошки замінили 
власними силами. А от фарби на площу 210 
квадратних метрів купити було проблемно. 

Ми двічі фарбували нову підлогу, витратили 
26 трикілограмових банок фарби. Але ре-
зультатом задоволені. Адже на дискотеки у 
Воєгощу приїжджає молодь із сусідніх сіл. У 
будинку культури ми проводимо масові за-
ходи, концерти, творчі звіти, – зазначає Ві-
талій Козачок.

Голова Воєгощанської сільської ради На-
талія Ковальчук пояснює, що на 2017 рік у 
районному бюджеті передбачено кошти лише 
на заробітну плату працівникам культури та 
оплату електроносіїв. Тому співпраця із Фон-
дом була для громади села дуже доречною. 

– У Воєгощі живуть небайдужі люди, 
які готові долучатися до співфінансування 
проектів на благо громади. Ми єдині в райо-
ні утримуємо пожежну охорону – шестеро 
працівників і свій автомобіль. Найближчим 
часом плануємо відремонтувати сільські до-
роги, протяжність яких понад 54 кілометри. 
Уже завезли щебінь і пісок, – каже Наталія 
Ковальчук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Ініціативний голова ОСББ 
Валентин Грицюк

Вихованці дитсадка 
дякують за підтримку

Старі вікна замінено 
на енергозберігальні
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КОНКУРС

Сьогодні ВОГО «Даун-синдром» об’єднує 
72 родини, у яких є діти із синдромом 
Дауна, та фахівців, які працюють з цією 
категорією людей. Громадська організація 
реалізовує такі програми: реабілітаційну, 
раннє втручання, навчання за методикою 
Марії Монтессорі, танцетерапію та 
арт-терапію. За унікальною методикою 
діток навчають англійської мови. У 
планах організації – створення постійних 
трудових майстерень для занять 
декоративно-прикладним мистецтвом, 
живописом, малюванням, рукоділлям і 
ремеслом.

НАЙКРАЩІ ДРУЗІ – КНИГИ

ДОБРО У СЕРЦІ

У ЛУЦЬКУ РОЗДАВАЛИ 
«СОНЯЧНІ ПРЕМІЇ»
Напередодні Всесвітнього Дня 
людини з синдромом Дауна 
в Луцьку роздавали «Сонячні 
премії». Урочиста церемонія 
відбулася 20 березня у 
Палаці учнівської молоді. 
Почесні відзнаки вручали 
представники громадської 
організації батьків дітей із 
синдромом Дауна та іншими 
порушеннями розвитку. 
Так дорослі дякували 
небайдужим людям, які 
надають вагому допомогу 
особливим дітям. 

У Старовижівській районній 
бібліотеці для дітей 

величне та цікаве дійство – 
зустріч із книгою. Головними 
героями заходу є найактивніші 
читачі бібліотек. Районний 
конкурс дитячого читання 
«Книгоманія 2017» зібрав 
учнів 6-7 класів з усіх куточків 
Старовижівщини. 

Згідно з умовами конкур-
су, учасники представляли свою 
улюб лену книжку, стисло та аргу-
ментовано ділилися враженнями 
від прочитаного. Окрім цього, 
кожен конкурсант презентував 
щоденник, у якому впродовж року 
описував прочитані книги. Оці-
нювало конкурсантів компетент-
не журі на чолі з поетесою, членом 
Національної спілки письменни-
ків України Оленою Чабан.

Юні читачі із захватом повіда-
ли про таємничі пригоди книж-
кових героїв, захопливі детек-
тивні та фантастичні історії від 
зарубіжних і українських пись-
менників. 

Шестикласник Денис Романюк 
із села Секунь не лише розповів 
про свою улюблену збірку Остапа 
Вишні «Веселі усмішки», а й про-
декламував уривок із гумористич-
ного оповідання «Ага, будеш?!». 

– Кожна гумореска з цієї 
книжки – окрема історія, яка має 
глибокий зміст. Удома я часто чи-
таю твори Остапа Вишні вголос, 
ми усією сім’єю сміємося. Читайте 
і смійтеся на здоров’я, – звернувся 
до присутніх школяр.

Денис Романюк здобув перше 
місце у районному конкурсі «Кни-
гоманія 2017». Згідно з умовами, 
хлопець буде представляти район 
на обласному конкурсі.

Серед семикласників перемо-

га дісталася учениці Старовижів-
ської школи-гімназії Мар’яні Мак-
симець. Дівчина читає з чотирьох 
років. Ще тоді Мар’янку зацікави-
ла ілюстрована політична карта 
світу. Разом з татом дівчинка ви-
вчила столиці всіх країн. У віль-
ний час Мар’яна віддає перевагу 
книжці. Прочитала вже чимало, а 
на конкурсі вирішила розповісти 
про книгу, яка залишила відбиток 
у її душі – «140 децибелів тиші» 
Андрія Бачинського. 

– Сьогодні я намагалася до-
нести до присутніх, що не можна 
лишатися байдужим до обділених 
людей. Ми не знаємо, що чекає на 
нас завтра, як і не знав головний 
герой книжки Сергійко, який од-
ного дня втратив не лише свою 
опору – батьків, а й здатність го-
ворити і чути. Ми часто не ціну-
ємо того, що маємо, сваримося 
з батьками, дітьми, рідними. Я 
дуже хотіла б, аби сьогодні кожен 
учасник, повернувшись після цьо-

го конкурсу, підійшов до мами та 
обійняв її. 

Ліна Недзельська, заступник 
директора районної бібліотеки із 
роботи з дітьми каже, що такі кон-
курси стимулюють школярів до 
читання. З кожним роком рівень 
підготовки дітей до конкурсу все 
вищий.

– Сьогодні – справжнє літе-
ратурне свято. Бажаю вам читати 
та черпати з книг мудрість. Нехай 
книга вас вчить, як іти по життю, 
як ставитися до людей, до світу. Я 
дуже вражена, що діти так багато 
читають, – ділиться враженнями 
голова журі Олена Чабан. 

Усі конкурсанти отримали у 
подарунок від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» книги. 

– Дозвольте подякувати перш 
за все дітям, які зробили для нас, 
дорослих, таке свято. Книжка до-
помагає зрозуміти, чого читач 
насправді прагне в цьому світі, – 
звернувся до учасників конкурсу 
керівник північної філії Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Арсен 
Базярук. – Не забувайте ті емоції, 
що залишаються після прочитан-
ня книги. Вони допоможуть вам 
іти по життю. 

Ірина ЮЗВА

Голова правління Волинської обласної 
громадської організації «Даун-синдром» 
Олена Мельник зазначила, що це нагода по-
дякувати за співпрацю небайдужим людям, 
які прагнуть покращити якість життя особ-
ливих дітей. Це волонтери, представники 
державних установ, комунальних підпри-
ємств, засобів масової інформації, благо-
дійних організацій, церков. Півсотні лучан 
отримали спеціальні статуетки та подяки, а 
також чудові пісні, вірші, хореографічні ком-
позиції від сонячних дітей.

За вагомий внесок у розвиток благодій-
ності в місті та області «Сонячну премію» 
вручили Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Голова правління ВОГО «Даун-синдром» 

Олена Мельник подякувала Фонду за по-
стійну підтримку, зокрема, за придбання 
сенсорної кімнати та спортивного облад-
нання, підтримку проекту «Шлях довжиною 
в 10 років», заняття з ліплення, які прово-
дять волонтери ГО «Зірка надії», а ще – за те, 
що сонячні діти мають змогу щороку відпо-
чивати в таборі «Артек-Буковель».

Представники Фонду, як і годиться, при-
йшли на свято з подарунком. Заступник го-
лови правління Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Орест Маховський вручив Олені 
Мельник сертифікат на п’ять тисяч гривень, 
який батьки зможуть використати для при-
дбання потрібного обладнання та інвента-
рю. 

– Потреби особливих дітей – у центрі 
особливої уваги діяльності Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Чекаємо вас у Буковелі, 
на виставах, на майстер-класах. Щиро спо-
діваюся, що такі заходи привернуть увагу 
широкого кола громадськості до проблем 
особливих діток, – зазначив Орест Махов-
ський.

У рамках заходу відбулася благодійна 
акція, під час якої можна було придбати 
різнокольорові шкарпетки з написом «21 
хромосома» (саме вона стає причиною на-
родження особливих дітей). Усі охочі могли 
придбати кольорові шкарпетки з тим, щоб 
висловити підтримку людям із синдромом 
Дауна.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ДОТОРКНУТИСЯ ДО ПРЕКРАСНОГО

НАТАЛКА ПОЛТАВКА 
ЗАВІТАЛА В БОГОЛЮБИ
Особливою стала остання 
неділя березня для 
жителів мальовничого 
села Боголюби Луцького 
району. До них у гості 
завітав Волинський 
музично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка 
з комічною оперою 
«Наталка Полтавка». 
Гастрольний проект «До 
духовних скарбниць» 
відбувається у рамках 
програми Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
«Культура і духовність».

Можна сміливо стверджувати, що 
культурне життя приміського села Бого-
люби – на високому рівні. Тут уже кіль-
ка років діє аматорський театр, що торік 
отримав звання народного. Проте поціно-
вувачі театрального мистецтва відклали 
усі свої справи, щоб поринути в неповтор-
ний світ акторської гри та майстерності 
обласного театру. Загалом насолодитися 
театральним дійством прийшло понад 200 
людей.

Серед присутніх – депутат сільської 
ради, Заслужений артист України, керів-
ник аматорського театру Петро Савош.  
Актор із сорокарічним стажем каже: 
основна мета місцевого театру – долучити 
сільське населення до мистецтва, збагати-
ти свій духовний світ. 

– Сьогодні для нас свято – приїхала 
еліта театру, народні артисти України. Ду-
маю, що всі будуть у захваті від «Наталки 
Полтавки» та спілкування з акторами.

Ще одна поціновувачка мистецтва 
Емілія Новосад любить театр з дитинства. 
Жінка каже: хоча не завжди є час та мож-
ливість, проте все-таки старається не про-
пускати таких заходів. 

– Театр – це культура, спілкування, 
життя, – переконана пані Емілія.

У глядацькій залі – велелюдно. При-
їзд акторів обласного театру для місцевих 
жителів – справжнє  дійство. Рая Головня 

подивитися виставу прийшла з невісткою 
та внуками. Молода бабуся каже, що театр 
любить, та рідко випадає нагода полиши-
ти домашні клопоти. 

Серед глядачів – жителі не лише Бо-
голюбів, а й навколишніх сіл. Зокрема, 
сільський голова села Одеради Анатолій 
Ковальчук приїхав на театральне дійство 
разом з односельчанами.  

– Люди з великим бажанням їдуть на 
вистави та концерти. Такі заходи допома-
гають селу духовно відродитися, – вважає 
сільський голова. – Ми з дружиною часто 
відвідуємо театр. Їздимо до Луцька на всі 
прем’єри. Для мене театр – насамперед 
відпочинок та джерело духовного збага-
чення. 

Другий рік поспіль Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» дає можливість  жителям 
міст, селищ та сіл Волині організувати 
змістовне дозвілля, подивитися кращі 
твори української та світової драматургії 
у виконанні артистів  Волинського облас-
ного драматичного театру.

Керівник програми Фонду «Культура 
і духовність» Дмитро Зінько зазначив, 
що саме в Боголюбах стартує цьогоріч-
ний сезон виїзних театральних показів. 
Наступними акторів обласного театру 
прийматимуть жителі Ковельського, Лю-
бомльського та Ратнівського районів.

Ірина ЮЗВА

«Книгоманія» зібрала найактивніших 
читачів усіх бібліотек Старовижівщини

Сезон виїзних театральних 
показів стартував

Вальс від особливих діток
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ЗДАЛИ ЖОЛУДІ – КУПИЛИ СПОРТІНВЕНТАР 

ТУРНІР

У ЛУЦЬКУ ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ БАСКЕТБОЛІСТИ

Нові м’ячі, гімнастичні 
стінки та тенісний стіл 

отримали учні Ківерцівської 
районної гімназії завдяки 
співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Бажання гімназистів мати 
новий спортивний інвентар 
було таким сильним, що діти 
навіть збирали і здавали 
жолуді, щоб долучитися 
власними коштами.   

Учитель фізкультури «Ківер-
цівської ЗОШ I ступеня – Ківер-
цівської районної гімназії» Андрій 
Полтавець не приховує: шкільний 
спортзал у незадовільному стані. 
Треба ремонтувати підлогу, облаш-
товувати роздягалки та душові. 
Наявний спортінвентар складений 
просто у залі, тому не завадило б 
мати спеціальну комірчину для його 
зберігання. Але у гімназії знають як 
розв’язати ці наболілі питання. 

– Спочатку плануємо перекри-
ти дах спортзалу, потім зробити ре-
монт у приміщенні. Нам пощастило 
перекрити більшу частину школи 
за кошти державної субвенції. Щоб 
відремонтувати спортзал, будемо 
брати участь у різних проектах, 
програмах, стукати у всі двері й 
шукати підтримки в органах вла-
ди та благодійних фондах, – каже 
директор «Ківерцівської ЗОШ І 
ступеня – Ківерцівської районної 
гімназії» Людмила Кацевич. 

Щоб придбати новий сучасний 
інвентар, ініціативні батьки вирі-
шили взяти участь у конкурсі про-
ектів Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Не стояли осторонь і шко-
лярі – вони збирали й здавали лі-
сівникам жолуді, а виручені кошти 
віддали на придбання спортивного 
інвентарю. 

За словами Людмили Кацевич, 

допомога Фонду на умовах співфі-
нансування вчить дітей, що треба 
докласти зусиль, аби отримати ре-
зультат. Загалом гімназисти заро-
били на жолудях 8 тисяч гривень. 

– Дотепер ми не мали гімнас-
тичних стінок. Щоб качати прес, 
на лавку клали мат і займалися. На 
вуличних турніках підтягувалися 
лише восени та навесні, – розпо-
відає Андрій Полтавець. – А тепер 
старшокласники залюбки займа-
ються на гімнастичних стінках у 

спортзалі. Молодші школярі шику-
ються в чергу до сучасного тенісно-
го стола.     

Керівник ініціативної групи 
батьків Оксана Панасюк – мама 
двох хлопчиків. Каже, сини та їхні 
ровесники дуже рухливі, люблять 
спортивні заняття. 

– Добре, що на Волині є такий 
Фонд, який допомагає розвивати 
дітей. Чули про його програми і 
підтримку шкіл та дитсадків. Важ-
ливо, що це відбувається на умовах 

співфінансування, коли посильний 
внесок роблять батьки, а в нашому 
випадку – і діти. Коли обговорюва-
ли, що треба придбати для гімназії, 
одноголосно вирішили: інвентар 
у спортзал. Адже здорові діти – це 
наше майбутнє, – переконана Окса-
на Панасюк.   

На урочистому врученні спорт-
інвентарю був присутній депутат 
Волинської обласної ради (фракція 
«УКРОП») Олександр Омельчук. 
Він зазначив, що за рахунок держ-

Чотири команди всеукраїнської 
юнацької баскетбольної ліги з Луцька, 
Одеси, Дрогобича та Житомира 
протягом трьох днів змагалися в 
обласному центрі Волині. Юнаки 2003 
року народження й молодші взяли 
участь у ІV турі чемпіонату України, 
що тривав 23-25 березня в обласній 
дитячо-юнацькій спортивній школі.  
Захід відбувся за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у рамках 
програми «Волинь спортивна». 

Луцькі спортсмени з «КДЮСШ-Волинь-
баскет’03» змагалися з одеськими «Титанами» 
та командою ДЮСШ (м. Житомир). У першо-
му турнірі вибороти перемогу вдалося одеси-
там. У другій грі переможцями стали волиня-
ни, які обіграли житомирян. Це був четвертий 
тур змагань, який організовували господарі 
поля, п’ятий незабаром відбудеться в Одесі. 

Тренер КДЮСШ №1 Сергій Смітюх за-
значив, що змагання тривали на високому 
організаційному рівні. Тренери, учасники та 
батьки залишилися задоволеними. 

– Ігри були цікаві та захопливі. Такі зма-
гання дуже потрібні молоді, щоб показати 
себе, подивитися на техніку інших. На жаль, 
у нас немає залу, де можна було б частіше 
проводити такі змагання, та й загалом трену-
вання. Баскетбол є соціальним видом спорту, 
який охоплює багатьох охочих займатися 
ним, тому хотілося б, щоб держава більше 
звертала увагу на ігрові види спорту, зокрема 
баскетбол, та підтримувала фінансово. До-
помога Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 

бюджету наприкінці минулого року 
приміщення гімназії перекрили. 
Однак діти все ж потребували но-
вого інвентарю для занять спортом. 
І за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» їхня мрія здійсни-
лася. 

П’ятикласниця Cніжана Бон-
дарук має різнобічні захоплення. 
Займається музикою, співом, та 
найбільше полюбляє грати в те-
ніс. Школярка неодноразово брала 
участь у змаганнях із улюбленого 
виду спорту й посідала призові міс-
ця. Дівчинка поспішає до новенько-
го тенісного стола не лише на уро-
ках фізкультури, а й на перервах.  

Юний футболіст Дмитро Поха 
вже чотири роки відвідує Ківерців-
ську  спортивну школу. Каже, якось 
побачив оголошення, що набира-
ють команду, і записався. Дмит-
ро – дитячий першорозрядник з 
футболу. Щоб демонструвати гарні 
результати у грі, хлопець постійно 
тренується. І має відповідний ре-
зультат – медалі за заслужені пере-
моги. 

– У нас біля школи є стадіон, 
там можна копати м’яча, але хоті-
лося б мати майданчик із сучасним 
покриттям, – каже Дмитро. 

За словами керівника східної 
філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Олександра Мельничука, 
пріоритетним напрямком діяль-
ності Фонду на 2017 рік є проекти, 
спрямовані на розвиток дитячої 
особистості. Якщо громади ініці-
юватимуть такі пропозиції, Фонд 
буде долучатися. 

– Спорт – це той локомотив, 
який може витягнути дитину з 
віртуального світу й негативного 
оточення. Такі проекти ми підтри-
муємо першочергово. Перекрива-
ти дахи і встановлювати вікна має 
держава. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

дуже для нас важлива, ми вдячні їм за роз-
виток дитячо-юнацького баскетболу, – заува-
жив Сергій Смітюх.

Як зазначив координатор програми «Во-
линь спортивна» Олексій Сорокун, змагання 
з ігрових видів спорту такого рівня у Луцьку 
відбуваються дуже рідко. 

– Нам приємно, що поступово нашому 
місту й області все більше дають можливість 
проводити змагання такого рівня. Це свідчить 
про велику працю всіх людей, небайдужих до 
спорту. Цього разу молодим волинським бас-
кетболістам було надано можливість показа-
ти професійну майстерність у рідних стінах, 
а батькам та рідним – повболівати та підтри-

мати їх. Мета Фонду, про що неодноразово 
наголошує його засновник Ігор Палиця, – 
охопити якомога більше дітей та молоді за-
няттями фізичною культурою та спортом. Це 
ми й намагаємося робити, – наголосив він. 

Василь Гетьман, батько гравця  під номе-
ром 11 Вадима з «КДЮСШ-Волиньбаскет’03»,  
зазначив, що незважаючи на результат, гра 
сподобалася, адже була захопливою та на-
пруженою. Також він додав: попри власне 
захоплення футболом, вважає доцільним 
більше популяризувати баскетбол в Україні, 
зокрема, через залучення школярів, молоді 
на баскетбольні майданчики.

 За «Титанів» із Одеси, своєю чергою, при-

їхала вболівати ціла група підтримки з вось-
ми батьків. Як розповідає Марина Шевченко, 
вона постійно супроводжує сина на ігри.  

– Ми намагаємося популяризувати й роз-
вивати сам баскетбол, тому й їздимо на всі 
змагання, ведемо сторінки у ВК, Facebook, 
постійно оновлюємо інформацію. Макси-
мально рекламуємо баскетбол.

Проект «Підтримка команд з ігрових ви-
дів спорту» діє у рамках програми «Волинь 
спортивна», яку п’ять років поспіль реалі-
зовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
оскільки розвиток спортивної сфери є пріо-
ритетним для Фонду.

Оксана ВАШКЕВИЧ 

Здорові діти – наше майбутнє

Гімназисти навіть на перервах тренуються

Волиняни проти одеситів Напружений момент гри
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СУБОТА 8 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 09.00 М/с 
«Книга джунглів» 09.50 
Хто в домі хазяїн? 10.15 
Хочу бути 10.45 Що там 
з Євробаченням? Блоги 
10.50 КЛІП учасника 
Євробачення-2017 11.00 
Фольк-music 12.25 Т/с 
«Площа Берклі» 14.25 
Х/ф «Сісі - непокірна 
імператриця» 16.40 
Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту 18.20 
Богатирські ігри 19.20 
Міжнародний турнір зі 
спортивної гімнастики 
«Ukraine International 
cup» 21.00, 05.35 Новини 
21.20 Кубок Девіса. 
Португалія - Україна. 
Щоденник 21.30 За крок 
до Євробачення 22.15 
Д/ф «Наталья Сумська. 
Перевтілення» 22.45 
Мегалот 23.00 Світ on line 
23.25 Життєлюб 01.20 
Музичне турне 02.20 Т/с 
«Острів любові» 04.35 
Д/ф «Не пійманий світом» 
05.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

05.53, 07.50 Kids Time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
07.53 Ревізор Спешл
09.50 Таємний агент
11.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.45 Від пацанки до 

панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф «Робінзон 

Крузо. Дуже населений 
острів»

18.00 Х/ф «Гаррі Поттер 
та філософський 
камінь»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер 
і таємна кімната»

00.10 Х/ф «Астрал»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 «Холостяк - 7»
13.00 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти»
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.05 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 М/ф «Відважна 

Ліфі»
11.50 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.10 Х/ф «Пенелопа»
15.10, 19.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

18.00 «Навколо М»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чуже 

щастя»

17.00, 19.40 Т/с «Забута 

жінка»

21.20 Х/ф 
«Сонцестояння»

23.30 Реальна містика

02.15 Історія одного 

злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
09.10 Запрограмовані 

долі
10.00 Нові технології 

війни
11.50, 21.10 Диво-

винаходи
13.30 Загадки планети
15.40 Повернення 

додому
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
23.50 Війна всередині нас

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Таємний код віри»
11.00, 23.20 «Світське 

життя»
12.00 «Одруження 

наосліп»
13.50 «Голос країни 7»
16.30 «Вечірній квартал 

2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15, 05.35 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.20 «Ліга сміху -3 2017»
03.00 Телемагазин

1+1

05.50, 20.00, 00.35 
«Подробиці»

06.50 М/ф «Таємниця 
третьої планети»

07.50 Х/ф «Петля 
Оріона»

09.30 «Україна вражає»
10.00, 04.15 Док.проект 

«Небо. Літак. Мрія»
11.00, 02.55 Х/ф 

«Повернення з 
орбіти»

12.45 Х/ф «Золоті 
небеса»

14.15 Т/с «Гордіїв вузол»
17.50, 20.30 Т/с «Все, що 

нам потрібно»
22.20 Х/ф «Втеча з 

тюрми»
01.05 Х/ф «Ворчун»

ІНТЕР

05.05 Х/ф «Золоте око»
07.10 Дивитись усім!
08.05 М і Ж
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.10 Х/ф «Тюряга»
15.10 Х/ф «Єлена 

Троянська»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Мумія. 

Гробниця імператора 
драконів»

22.00 Х/ф «Цар 
скорпіонів-3. Книга 
мертвих»

23.55 Х/ф «Цар 
скорпіонів-4. У 
пошуках влади»

01.45 Т/с «Прокурори»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Як козаки у 

хокей грали»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»
11.25 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
13.10 Х/ф «Король 

сноуборду»
14.50, 20.50 Танька і 

Володька
17.35 Х/ф «Повстання 

планети мавп»
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Х/ф «Пипець»
01.05 Х/ф «Повний 

дім 2»
03.50 Країна У
04.40 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 «Удосвіта»
08.20 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.15 «Народна скарбниця»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 23.35 Тема дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.35 Т/ц «Ключ до успіху»
14.00 «Я зможу!»
14.20 Т/ф «Загадка з 

Омельного»
14.55 Т/ц «Те, що в мені»
15.10 «Волинські роми: 

без права на право»
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 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Я зможу!»
23.20 «Ковель: події, час»
00.00 Новини. Підсумок
00.25 «Із перших уст»
00.30 «За літнім часом»
01.25 «Я зможу!»
01.45 Т/ф «Ізидора Косач: 

«Побачиш Україну - 
привітай!»

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

волиняни»
03.30 «Волинська веселка»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 «Міжнародний 

проект культурно-
професійних обмінів»

06.00 «Остання 
барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.05, 

21.50, 00.20, 02.50 
Погода

08.35, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.35, 21.55 
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 Альоші
13.45 Твій дім
14.00, 02.00 МузейОк
14.25 Хіт парад

АВЕРС 16.00 Т/с «Травма»
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Чарівна майстерня
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.20 Топ Нет
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Т/с «Стан справ»
20.00 Вісник обласної 

ради
20.25 Віражі слави
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Концерт Альоші
23.00 Т/с «Стан справ»
00.30 Діагноз: здоров’я
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Морський пост»
05.30 Провінція
06.00 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 7 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.35 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 09.00 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 09.50 Д/ф «Арабески 
Гоголя» 10.45, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 11.35 
Д/ф «Київська Русь. 
Розпад чи розквіт?» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 12.55 Vox-
check 13.15 Схеми 14.05 
Д/ф «Павло Загребельний. 
До запитання» 15.20 
Віра. Надія. Любов 16.20 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 17.20 Хто в домі 
хазяїн? 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини 19.25 Кубок 
України з фрі-файту 21.45 
Кубок Девіса. Португалія - 
Україна 21.50 Богатирські 
ігри 22.55, 05.50 Вічне 
23.00 Золотий гусак 23.15 
Підсумки 02.10 Музичне 
турне 03.10 Т/с «Острів 
любові» 04.15 Д/ф «Іван 
Піддубний» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
04.30, 08.03 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.38, 08.00 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
10.45, 20.50 Київ вдень 

та вночі
14.10 Серця трьох
16.10, 19.00 

Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Особливо 

небезпечна»
23.50 Х/ф «Березневий 

кіт»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 18.30, 00.20 Т/с 

«Коли ми вдома»

07.05 Х/ф «Анна Герман»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.55 «Холостяк 

- 7»

22.30 «Небачене 

Євробачення»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 01.45 «Розсміши 

коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «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»
03.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 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, 00.00 Т/с «Некохана»
23.20 Слідами львівського 

сміття. Спеціальний 
репортаж

01.40 Т/с «Закон і 
порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Скарб.ua 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Вижити у Венесуелі 10.50 
Кенгуру: таємне життя 
11.50 Флорида: пори 
року 13.40 Містична 
Україна 14.30 Брама 
часу 15.20, 23.40 Нові 
технології війни 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Коала: таємне 
життя 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 

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 - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00 «Ліга сміху -3 2017»
00.45 «Вечірній Київ »
02.40 Телемагазин
04.55 «Секретні 

матеріали»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 Док.проект 

«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»

10.10, 12.25 Т/с «Смак 
граната»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.05 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Ворчун»
01.50 Х/ф «Хочу дитину»
03.30 Док.проект «Квітка. 

Голос в єдиному 
екземплярі»

04.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.45 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.00 Більше ніж правда
11.50, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.10 Х/ф «Нестримні-3»
15.30, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Тюряга»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.00 Стоп-10

ICTV

06.00 Корисні підказки 
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/ф 
«Як козаки у футбол 
грали» 08.00 Мультмікс 
09.25 Х/ф «Повний дім 2» 
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 «Повстання 
планети мавп» 22.15 
Х/ф «Пипець» 00.20 
Х/ф «Забійні канікули» 
02.00 Теорія зради 02.45 
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 «101»
10.30 Т/ц «Хочу бути»
10.50 Т/ф «Світова арена 

Ірини Климець»
11.15 «Книголюб»
11.30, 16.30, 23.15 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 

Лючільо»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.05 Т/ц «Роки і долі» 

(Л.Мікоян)
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/ф «Благодать у 

горизонті»
21.35 «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»
01.55 Вистава за творами 

Л.Українки «Лесина 
містерія»

04.30 «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 «Джентльмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.20 Топ Нет

АВЕРС 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 «Джентльмен»
20.00, 02.00 МузейОк
20.25 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.10 Концерт Альоші
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: 

«Щедре літо»
05.30 Музична скринька
06.30 Мультсеріал 

«Ієсодо»

ПОМЕР ЛЕГЕНДАРНИЙ 
ЖАК ПАГАНЕЛЬ

Естонському та радянському актору 
Лембіту Ульфсаку було 69 років, 

повідомляє портал ERR. 

Вітчизняним гля-
дачам він запам’ятався 
ролями Роберта Роберт-
сона у «Мері Поппінс, 
до побачення», вченого-
географа Жака Паганеля 
в «У пошуках капітана 
Гранта», кінодокумента-
ліста Ульріха із Західного 
Берліна в «ТАСС уповно-
важений заявити». Один 

з останніх фільмів за участю Лембіта Ульфса-
ка – «Мандарини» грузинського режисера 
Зази Урушадзе – було номіновано на кіно-
премії «Оскар» і «Золотий глобус» у катего-
рії «Найкращий фільм іноземною мовою» в 
2015 році.

Ульфсак був також відомий як режисер. 
Серед стрічок, які він створив, – «Радості 
середнього віку» (1987) і «Таємний агнець» 
(1992). 

втрата 

Фільм «Пенелопа»

Фільм «Особливо небезпечна»

Фільм «Повстання планети мавп»

13:10

21:50

20:00

unit-fi lm
.org

kino-na-xati.com

w
ikipedia.org

ВВЕДЕНО КВОТИ НА 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Народні депутати України ухвалили 
законопроект «Про державну під-

тримку кінематографії в Україні», пові-
домляє Cultprostir.ua.

Згідно з законом, держава зобов’я зу-
ється створити «належні правові та еконо-
мічні умови» для виробництва, розповсю-
дження й демонстрації українських фільмів, 
які зможуть конкурувати на міжнародному 
ринку. Також мають посилити технічну базу, 
сприяти залученню іноземних коштів і по-
дбати про промоцію вітчизняного кіно. Зок-
рема, введено держпідтримку вітчизняних 
серіалів (до 50% від загального бюджету). 

дивімося українське!

uznayvse.ru

tv.zt.ua
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– О, ні, мій хвіст! – Саме тому я дружу з вами, інші дівчата кричать: 
«О, ні, мій макіяж!» Серіал «Н2О: Просто додай води»
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НЕДІЛЯ 9 квітня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 

23.15, 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. 

Телевистава Наталка-
Полтавка

10.50 Д/ф «Колажі»
11.40 Спогади
12.05 Театральні сезони
12.40 Х/ф «Мадам Нобель»
14.20 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
15.55 Перший на селі
16.20 Твій дім-2
16.40 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.20 Кубок Девіса. 

Португалія - Україна. 
Щоденник

21.30 Д/с «Розповіді про 
Хансік»

22.30 Що там з 
Євробаченням? Кухня

23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Острів любові»
04.35 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

05.20, 12.45 Факти
05.50 Т/с «Відділ 44»
09.10 Х/ф «Єлена 

Троянська»
13.00 Х/ф «Цар 

скорпіонів-3. Книга 
мертвих»

14.55 Х/ф «Цар 
скорпіонів-4. У 
пошуках влади»

16.50 Х/ф «Мумія. 
Гробниця імператора 
драконів»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Білосніжка і 
мисливець»

22.55 Х/ф «Ван 
Хельсинг»

01.15 Х/ф «Сім’я смерті»
03.00 Т/с «Прокурори»

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Як козаки 

куліш варили»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.40 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»
13.00 Х/ф «Нічна 

тусовка»
14.40 Танька і Володька
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф «Забійні 

канікули»
01.40 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

03.35 Країна У
04.50 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.05 «Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Оберіг»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ц «Гартуємось!»
13.05 «Здоровенькі були!»
13.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!»
17.00 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
18.30 «Натхнення»
18.55 Місто
19.25 «Урок для батьків»
19.50 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Волинь в 
Українській революції 
1917-1921 років»

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 Прем’єра т/ф 

«Світова арена Ірини 
Климець»

21.30 «Народна скарбниця»
22.00, 04.00 «Волинський 

тиждень»
22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.30 Т/ц «Гартуємось!»
01.00 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
02.30 Т/ц «Історія без 

купюр»: «Волинь в 
Українській революції 
1917-1921 років»

03.00 Т/ц «Оберіг»
03.25 «Музичний проспект»
03.40 «Я зможу!»
04.25 «Музична весна на 

Першому»
06.00 «Український клуб»

05.45 «Все буде добре!»
07.40 «Холостяк - 7»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на 

Майдані»
10.45 «Україна має 

талант! Діти»
13.55 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

15.55, 23.15 «Я 
соромлюсь свого тіла 4»

17.55, 19.00, 22.10, 
00.25 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 М/ф «Відважна 

Ліфі»
09.50 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.15 Х/ф «Пенелопа»
13.15 «Навколо М»
14.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
20.00 М/ф «Планета 51»
21.45 «КВН»
00.40 «Розсміши коміка»
02.10 Х/ф «Наречена з 

того світу»
03.40 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.30 Т/с «Забута жінка»

13.15 Т/с «Некохана»

17.00, 20.00 Т/с «Гірке 

щастя»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.25 Х/ф «Два квитки 

до Венеції»

23.20 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце»

07.30 Брама часу
09.10 Потойбіччя. Сни
10.00 Нові технології війни
11.50, 21.10 Диво-винаходи
13.30 Загадки планети
15.40 Флорида: пори року
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
23.50 Єврорабині
00.40 Професія - альфонс
01.30 Ліліпути
02.20 Секти. Контроль 

свідомості
03.10 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?
04.00 Потойбіччя. Сни
04.50 Запрограмовані 

долі

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.25 «На ножах»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.00 «ТСН»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт - 4: 
В’єтнам»

15.00 Т/с «Хороший 
хлопець»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Найкращий 

екзотичний готель 
«Меріголд»

02.25 «Аргумент кiно»
03.00 Телемагазин

05.00, 12.00 «Великий 
бокс. Усик - Хантер. 
Гвоздик - Гонсалес. 
Ломаченко - Соса»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
14.00 Т/с «Все, що нам 

потрібно»
18.00, 21.30 Т/с «Жереб 

долі»
20.00 «Подробиці тижня»
23.10 Т/с «Гордіїв вузол»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.40, 07.33 Kids Time
05.43 М/с «Сімейка Крудс»
07.35 М/ф «Сьомий гном»
09.10 М/ф «Робінзон 

Крузо. Дуже населений 
острів»

10.40 Х/ф «Крабат - 
учень чаклуна»

12.50 Х/ф «Гаррі Поттер 
та філософський 
камінь»

15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і 
таємна кімната»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»
22.45 Х/ф «Астрал: Глава 2»
00.50 Х/ф «Погані 

дівчата»

07.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Сьогодні-завтра
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.20, 09.20, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
08.25, 09.25, 12.00, 

14.55, 18.35, 19.55, 
20.35, 21.55 Телебіржа. 
Ринок праці

08.30 Детонація
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00, 15.00 Бутік TV
12.05 Чарівна майстерня
12.30 Життя в цифрі
12.45 Сад. Город. Квітник
13.00 Концерт Альоші
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: 

«Нескорені»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 3 квітня ВТ 4 квітня СР 5 квітня ЧТ 6 квітня ПТ 7 квітня СБ 8 квітня НД 9 квітня
06.00 Іллічівець - Оболонь-
Бровар. Чемпіонат України. 
Перша Ліга 07.45, 05.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.05 
Реал - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Арсенал - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55, 05.30 
Топ-матч 17.05 Гранада - 
Барселона 18.55 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
19.50 Арсенал - Ліверпуль. 
1/4 фіналу (2007/2008). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.40 
LIVE. Сельта - Лас-Пальмас 
23.40 Саутгемптон - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 01.30 
Профілактика 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Реал - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 09.05 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Ворскла - 
Волинь. Чемпіонат України 
12.10 «Великий футбол» 
13.50 Гранада - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 17.20 «La-
Liga Files» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 18.00 
Ліверпуль - Евертон. Чемпіонат 
Англії 19.50, 05.20 Топ-матч 
20.05 Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 21.55 LIVE. 
МЮ - Евертон. Чемпіонат Англії 
00.00 «Сіткорізи» 00.30 Атлетік 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
02.20 Журнал Ліги Чемпіонів 
02.50 Саутгемптон - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 04.40 «LaLiga 
Files» 4 епізод

06.00 Ворскла - Волинь 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Атлетіко - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 16.20, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «LaLiga Files» 
4 епізод. Чемпіонат Іспанії 
11.00, 04.00 МЮ - Евертон. 
Чемпіонат Англії 12.50, 
01.50, 03.50 Топ-матч 13.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 
13.30, 15.55 Футбол LIVE 
13.55 LIVE. Полтава - Шахтар. 
1/4 фіналу. Кубок України 
16.40 «LaLiga Docs» 4 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
17.40 Арсенал - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 19.30 Реал - 
Алавес 21.15 Челсі - Ман Сіті 
(2009/2010). Класичні матчі 
АПЛ 21.45 LIVE. Челсі - Ман Сіті 
00.00 Олександрія - Динамо 
02.00 Барселона - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 22.25 Топ-матч 
06.10 Атлетік - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 08.10, 22.50 
Челсі - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 «La-
Liga Docs» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 11.20 Полтава - Шахтар. 
1/4 фіналу. Кубок України 
13.10 «LaLiga Files» 4 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Леганес - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Барселона - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
17.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 18.40 
МЮ - Евертон. Чемпіонат 
Англії 20.25 LIVE. Ейбар - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
00.40 Журнал Ліги Чемпіонів 
01.10 Ворскла - Волинь 03.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
03.55 Валенсія - Сельта

06.00, 08.00, 04.35 Топ-
матч 06.10 Саутгемптон 
- Борнмут. Чемпіонат Англії 
08.10 Барселона - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 12.05 
Атлетіко - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Челсі - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 16.00 Валенсія 
- Сельта. Чемпіонат Іспанії 17.45 
Полтава - Шахтар. 1/4 фіналу. 
Кубок України 19.30, 04.45 «La-
Liga Docs» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 20.10 Леганес - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 22.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.50 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 23.45 МЮ 
- Евертон 01.35 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
02.05 Ейбар - Лас-Пальмас 
03.55 «LaLiga Files» 4 епізод

06.00 МЮ - Евертон. Чемпіонат 
Англії 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Вільярреал - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 Челсі 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
12.10 Барселона - Севілья 
13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Тоттенгем - Вотфорд 16.30 «La-
Liga Files» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 17.05 Передмова до 
матчу «Реал-Атлетіко» 17.10 
LIVE. Реал - Атлетіко 18.00 
Футбол Tables 19.10, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
19.25 LIVE. Севілья - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Малага - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Сталь - Волинь 
01.50 Борнмут - Челсі. 03.55 
Зірка - Ворскла

06.00 Тоттенгем - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 07.45, 00.50 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Малага - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 16.15, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Моя 
гра». Прем’єра 10.50, 12.50, 
05.30 Топ-матч 11.00 Реал 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
13.00 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 13.30, 15.55, 16.35, 
18.55 Футбол LIVE 13.55 LIVE. 
Олександрія - Зоря. Чемпіонат 
України 16.55 LIVE. Шахтар 
- Чорноморець. Чемпіонат 
України 17.45 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Осасуна - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 21.20 
«Великий футбол» 23.00 
Сандерленд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 01.20 Гранада - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 03.10 «Моя 
гра» 03.40 Евертон - Лестер

ICTV ПОКАЗАВ 
ПРОГРАМУ, ЩО 
ПРИНИЖУЄ УКРАЇНЦІВ

Канал ICTV транслював передачу 
«Дизель шоу», яка дискримінує 

українців за мовним принципом. Про 
це повідомив київський чиновник 
Тарас Пісаржевський в інтернеті. 

Гумористи у про-
грамі спробували 
продемонструвати, 
що буде з україн-
ським радіо, коли 
вступить у дію зако-
нопроект про стовід-
соткове україномов-
не мовлення. Якщо 
вірити програмі, то 
по радіо можна буде почути лише Віктора 
Павліка, Іво Бобула і «Океан Ельзи», мовляв, 
іншої української музики немає.

«Маніпулятивними методами канал 
ІСТV намагається, перепрошую, впарити, що 
українці є низькосортним бидлом, яке ні на 
що не здатне», – обурився Пісаржевський.

Програма «Дизель шоу» вийшла в ефір 
на каналі ICTV 17 березня 2017 року.

скандал

Фільм «Ван Хельсинг»

22:55

kinoprofi.org

Фільм «Мисливці за відьмами»

21:00

planetakino.ua

tochka.net
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЛюдина, яка розуміє, що між усім на світі є взаємозв’язок, здатна зробити своє життя абсолютно іншим. 

Далай Лама

№ 12 (60)  30 березня 2017 року

ФІЛЬМ «ВОЛИНЬ» 
ОТРИМАВ ДЕВ’ЯТЬ 
СТАТУЕТОК ПОЛЬСЬКОГО 
«ОСКАРА» 

Стрічка Войцеха Смажовського «Во-
линь» здобула найбільше нагород під 
час вручення щорічної премії Польської 
кіноакадемії «Орли-2017», що відбулася у 
Варшаві, повідомляє «Укрінформ». 

Фільм отримав 9 з 14 польських 
«Оскарів» у категоріях «Найкращий 
фільм», «Найкраща режисерська робо-
та», «Найкращий сценарій», «Найкраща 
музика», «Найкраща операторська робо-
та», «Найкращий монтаж», «Найкращий 
звук», «Найкращі костюми», а також на-
городу глядацьких симпатій.

Нагадаємо, що стрічка «Волинь» мала 
схвальну реакцію в Польщі. А от українські 
історики та інтелектуали називали її но-
вітнім фільмом жахів. Адже у картині спо-
творено українсько-польські взаємини та 
однобічно показано Волинську трагедію. 

Під час урочистості «Орли-2017» поль-
ські кіномитці також виступили на під-
тримку ув’язненого в Росії українського 
кінорежисера Олега Сенцова. Присутні у 
польському театрі подивилися фрагмент 
документального фільму про Сенцова, а 
потім, закликаючи владу Росії звільнити 
його, підняли вгору картки з написом ан-
глійською мовою Release Oleg Sentsov.

неоднозначне кіно пам’ять

У червні 2016 року виповнилося 
75 років з дня розстрілу 
в’язнів Луцької тюрми. Про 

ці події написано вже чимало, 
однак залишається головне 
питання: де могили цих загиблих? 
І лише минулоріч в серпні вдалося 
локалізувати одне братське 
поховання.

На території колишнього Окольного Луць-
кого замку розташований монастир бригіток. 
З кінця ХІХ століття будівля слугувала окруж-
ною в’язницею, яка існувала в часи самодер-
жавства, радянської влади (до і після Другої 
світової війни) та німецької окупації.

Історія цієї пам’ятки пов’язана з сумними 
й трагічними подіями в житті міста та всі-
єї Волині, які увійшли в історію як розстріл 
в’язнів органами НКВС 23-24 червня 1941 
року. Треба відмітити, що найбільш узагаль-
нено й детально це описав у своїй книзі «Під 
мурами Луцької тюрми» Микола Куделя – 
колишній в’язень, якого оминула куля під 
час розстрілу. Він згадує про чотири могили 
(але, на жаль, не вказує точного місця їх роз-
ташування).

Після звільнення Луцька в 1944 році ра-
дянська влада знову використовувала тюрму 
за призначенням. За наказом енкаведистів 
на чотирьох могилах зрізали хрести, а похо-
вання зрівняли з землею і заасфальтували. 
Лишень народ передавав знання про це із уст 
в уста, від покоління до покоління.

Громадськість Луцька та Волині неодно-
разово піднімала питання про перезахоро-
нення жертв розстрілу. У 2009 році міська 
рада ухвалила цільову міську програму з 
увічнення пам’яті жертв розстрілу в Луцькій 
в’язниці. Перш за все було проведено пошу-
кові дослідження на місцях, що їх вказували 
колишні в’язні Зінаїда Рубіновська і Григорій 
Покотило. На жаль, дослідження не дали по-
зитивного результату. Подальший пошук на 
території колишньої Луцької в’язниці дозво-
лив встановити одне місце масового захоро-
нення, але воно було наслідком злочину ін-
шого тоталітарного режиму. Під час розкопок 
було знайдено супровідний матеріал, але за 
виявленими знахідками було індентифікова-
но, що це поховання радянських військово-
службовців. 

Треба відмітити, що інформація про масо-
ві поховання радянських військовослужбов-
ців біля в’язниці була відсутня в будь-яких ві-

ЗАБУТІ МОГИЛИ 
ТРАГІЧНО РОЗСТРІЛЯНИХ 

колесо історії

ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
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Хроніки Любарта 
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На вулиці Шопена 
розташований 

головний корпус 
Волинського 
краєзнавчого музею. 

домих нам на той час джерелах чи свідченнях 
очевидців. У зв’язку з цим, було проведено 
тривалий архівний пошук, унаслідок якого 
вдалося з’ясувати, що під час німецької оку-
пації Луцька в’язницю використовували як та-
бір для військовополонених «Шталаг №360». 
У цьому таборі з жовтня 1941 до червня 1942 
року померли від голоду й холоду і були роз-
стріляні 10530 осіб. Як часто буває в дослід-
ницькій роботі, проводячи пошук, щоб роз-
крити одну таємницю, випадково натрапили 
на іншу.

Таким чином, питання щодо локалізації 
братських могил розстріляних у Луцькій тюр-
мі в’язнів залишилося відкритим. Як і питання, 
чи збереглися ці братські могили. На нього 
відповісти однозначно не можна. Адже під 
час післявоєнного будівництва там проводи-
ли земляні роботи. 

У своїй книзі Микола Куделя згадує розпо-
відь Йосипа Пікули, який наприкінці 40-х ро-
ків працював екскаваторником і був свідком, 
як під час земляних робіт на подвір’ї тюрми 
під час копання фундаменту натрапили на 
кістки захоронених. За розпорядженням пра-
цівників КДБ, ґрунт з кістками повантажили 
на самоскиди, відвезли в кар’єр та закопали. 
Але з цього повідомлення наразі нам невідо-

мо, де саме було виявлено та викопано це ма-
сове поховання, ким були поховані. 

У серпні 2016 року автор цих рядків та 
археолог Державного історико-культурного 
заповідника у м. Луцьку Віктор Баюк прове-
ли польові пошукові роботи на вул. Кафед-
ральній, 16, у результаті яких було виявле-
но місце із масовими залишками людських 
останків. За всіма ознаками – це поховальна 
яма розстріляних 23-24 червня 1941 року 
органами НКВС в’язнів. У 1944 році цю мо-
гилу зрівняли з землею і заасфальтували, у 
такий спосіб на багато наступних десятиліть 
«поховали» правду про жахливу подію, яка 
сталася в Луцькій в’язниці. І лише через 72 
роки волинські археологи зняли гриф сек-
ретності зі старанно замаскованого злочину 
тоталітарного режиму. Тепер, після довгих 
років пошуків, перед громадськістю постає 
питання меморіалізації цього місця масово-
го захоронення жертв політичних репресій. 
Цей комплекс заходів передбачає уточнен-
ня і фіксацію меж масового захоронення, 
проведення розкопок та судово-медичної 
експертизи знайдених останків, їх ідентифі-
кацію, перепоховання за християнськими 
традиціями, встановлення надмогильного 
пам’ятника.

Гільзи від радянської гвинтівки системи 
Мосіна, які було знайдено над похованням

Ю
рій М

азурик
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Саме ж приміщення ниніш-
нього музею будували у 1928-1930 
роках за проектом архітектора Ка-
зимира Яницького. Це була одна з 
кількох знакових державних спо-
руд у тогочасному Луцьку, зведе-
на в стилі неокласицизму.  Спо-
чатку тут розміщувалося Окружне 
земельне управління. У тридцяті 
будівлю обнесли парканом із на-
писами OUZ – польськомовна 

абревіатура управління. Нині пар-
кану нема, проте ці написи зберег-
лися всередині приміщення.

Під час Другої світової війни 
тут був спочатку радянський 
армійський штаб, потім – гене-
ралкомісаріат. Після війни розта-
шовувалася Волинська обласна 
рада трудящих, а згодом – полі-
клініка №2. І тільки у 1980-х сюди 
переїхав музей.

Історія цього місця сягає що-
найменше середини ХІХ століття, 
коли тут проводили військові на-
вчання, а солдати розбивали та-
бори для літніх навчань. Звідси й 
назва однієї з вулиць поряд – На 
Таборищі. У 1920-х роках у цьому 
районі збудували житлове міс-
течко для державних службов-
ців. 

Будівля музею в наш час

Приміщення музею в 1930-ті

О
лександр Котис

polona.pl

espreso.tv
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Високопреосвященніший Митрополит Луцький і 
Волинський Ніфонт (у миру – Василь Андрійович 

Солодуха) народився в сім’ї селянина 5 жовтня 1948 
року в селі Галина Воля Старовижівського району. У два 
роки залишився круглим сиротою. У 1970 році вступив до 
Московської духовної семінарії. По ї ї закінченні в 1974 році 
вступив до Московської духовної академії, яку закінчив у 
1979 році. 20 березня 1974 року прийняв чернечий постриг. 
26 лютого 1977 року рукопокладений в ієромонахи і 
скерований на служіння у Волинську єпархію. У 1985 році 
возведений в сан ігумена, у 1988-му – в сан архімандрита. 
У 1989 році обійняв посаду благочинного Рожищенської 
округи Волинсько-Рівненської єпархії. Із 20 березня 1990 
року – єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський. 
28 липня 1993 року був возведений у сан архієпископа, 
11 квітня 2001-го – в сан митрополита. У 2000 році очолив 
Волинську єпархію. 18 жовтня 2016 року рішенням Синоду 
УПЦ звільнений від управління Волинською єпархією за 
станом здоров’я. 22 березня 2017 року відійшов до Господа.

ДОСЬЄ

  Оксана ГОЛОВІЙ
Ратнівський район

  Оксана ГОЛОВІЙ

пам’яті пастиря

мереживо долі

«ЙОГО СЛІЗКИ НА НАШІ 
БІДИ ПАДАЛИ, ЯК ЗІРКИ…» 

На світанку 22 березня 
відійшов у вічність 
митрополит Ніфонт. 

Попрощатися з владикою 
до Свято-Покровського 
кафедрального 
храму в Луцьку йшли 
сотні прихожан. А 
поховали митрополита 
24 березня на малій 
батьківщині – у селі Галина 
Воля Старовижвівського 
району, як він і заповідав. 

...До нього йшли по пораду та 
благословення. Не одного владика 
скерував на шлях істинний, подав 
руку допомоги й витягнув із безод-
ні гріха. А колись він був простим 
хлопчиною, який умів так ревно 
молитися у храмі, ронячи щирі 
сльози... Про юного сироту Василя 
Солодуху, якого ми знали як митро-
полита Ніфонта, розповіла заболот-
тівчанка Марія Головій, що колись 
дала йому прихисток у своїй оселі. 

ХЛОПЧИК З 
МОЛОТОЧКОМ

...Він приїхав у Заболоття після 
закінчення восьмого класу пра-
цювати на овочесушильний завод. 
«Приїхав такий худенький хлопчик 
з молоточком, на завод улаштував-
ся, – пригадує Марія Григорівна. 
– Ходила та дитина щонеділі й що-
свята до церкви. І так якось він умів 
щиро молитися Богові! Стоїть на 
службі, а в самого сльози котяться. 
Запитую, як звати. «Василько», – від-
повідає стиха. І якось прикипіла я 
серцем до тої дитини. Розказував 
мені, як не раз плаче-плаче на мо-
гилці маминій та й засне... Гірко си-
роті було (мати померла, коли мав 
усього шість місяців), бо ж хоч тітка 

Марина у п’ять років зосталася 
сиротою. Узяли дівчинку 

на виховання дядько з тіткою. 
Піклувалися, як про рідну доньку, 
малеча їх навіть мамою й татом 
звала. Та тітці, як і рідній мамі, теж 
коротку життєву стежину доля 
відміряла.

Відтак лишилася Марина під опікою 
дядька-батька. Після школи вступила до учи-
лища, відтак працювала в Луцьку на заводі, 
жила у гуртожитку. Додому часто навідувалася, 
бо ж і по господарству допомогти треба було, 
та й... кликало серце до рідного села, адже вже 
аж п’ять років зустрічалася з місцевим паруб-
ком Сергієм. 

Та одного дня світ перевернувся для Ма-
рини з ніг на голову. Дівчина дізналася, що 
вагітна. Що робити? У кого запитати поради, 
як нема ні мами, ні тітки? А до дядька й піді-
йти страшно. І соромно... Подруга Юля, якій 
звірилася, категорично заявила: «Навіть не 
думай народжувати цю дитину. Ти ж собі життя 
занапастиш». А інша, Леся, усе вмовляла: «Ма-
риночко, ну подумай добре, це ж гріх великий. 
Хай буде та крихітка. Якщо Бог її тобі дав, то й 
попіклується про вас». 

Марина довго думала і, зрештою, поста-
новила собі: «Нема чого й вагатися. Піду в 
лікарню, зроблю аборт, ніхто нічого не дізна-
ється». Дівчина тоді навіть не думала про те, 
що під серцем у неї зароджується нове життя. 
Прагнула якнайшвидше позбутися проблеми. 
Але на душу ліг камінь. Прокидаючись уранці, 
вона була сповнена рішучості, що вже сьогод-
ні неод мінно піде до лікаря й запишеться на 
аборт, але до вечора та рішучість танула, як 
роса на сонці, і Марина чимдуж бігла додому, 
намагаючись у стінах рідної кімнати знайти 
прихисток від проблем, які так несподівано 
впали на її юні плечі. Кілька разів вона вже сто-

яла на порозі того страшного кабінету. Але за 
клямку так і не взялася. 

Довго не могла зважитися сказати про все 
Сергієві. Врешті зібралася з духом, приїхала 
у село, прийшла до коханого на побачення й 
одразу ж випалила: «Я вагітна. З тобою чи без 
тебе, але цю дитину народжу». Хлопець від 
несподіванки онімів, відтак почав белькотати 
щось про те, що спочатку треба ще довести, 
що то його дитина, що він не готовий стати 
батьком, що треба робити аборт – і край. 

А тут ще й поголос пішов селом – подружки 
«постаралися». Батькові не довелося нічого по-
яснювати. Про все від людей довідав ся. Якось 
пізнього вечора Марина приїхала з Луцька на 
вихідні додому. Переступила поріг оселі й, пе-
рехопивши тяжкий погляд батька, усе зрозумі-
ла. «Як ти могла так вчинити, як посміла мене 
на все село знеславити?! – кричав. – Усе, ти 
мені більше ніхто. Забирайся геть із моєї хати». 
Дівчина мовчки узяла нехитрі пожитки й при-
чинила за собою двері. Пішла у ніч. В інше жит-
тя, у якому нікому було її захистити. 

Вона ще приїжджала у село. Щоправда, до 
подружки в гості. Сергій, звісно, робив спроби 
помиритися, але Маринина рана була надто 

єдина любила й шкодувала, а нень-
чиної ласки бракувало. Потім ба-
тюшка наш Євген Червінський (нині 
покійний, – ВН) узяв його в захрестя, 
він уже там прислуговував. А до Ва-
силька нашого люди так липли, бо ж 
завше щирий душею був». 

Марія Григорівна каже, що з 
дитинства він умів бачити людську 
сутність, відрізнити добре від злого. 
Навіть коли у церкві люди записку 
подавали на молебень, бачив, чи 
фальшива вона, чи ні. 

У чужому селі хлопець не мав де 
й голову прихилити, адже з рідні – 
тільки тітка, що жила за кілька де-
сятків кілометрів. От і прихистила 
Марія Григорівна Василька у своїй 
оселі. «Ходімо, дитино, покажу тобі, 
де жив колись наш владика», – бере 

Ходи ж сюди, Васильку!». Поклав Ам-
філохій йому руку на голову, посту-
кав по плечі: «Запам’ятай, Васильку, 
великим чоловіком ти станеш». А 
Василь до нього: «Я не чую на одне 
вухо». «Нічого, усе ти чутимеш, і все 
бачитимеш, коли треба буде». 

Відтоді Марія супроводжувала 
Василька у всіх поїздках монасти-
рями, церквами. Часто православні 
віряни збиралися у їхній хаті, аби 
послухати Слово Боже. Люду на-
бивалося стільки, аж у двох неве-
личких кімнатках ніде яблуку було 
впасти. За Василем уже й міліція 
стала наглядати. На ту пору він пра-
цював у Бресті в депо. Якось, коли 
хлопець був на роботі, приїхала 
ціла машина кадебістів – хотіли за-
брати. Кинулися до кімнати, почали 
робити обшук. Розламали Василе-
ву валізку, що стояла за ліжком. А 
там – повно листів від однополчан: 
«...Васильку Солодухо, поблаго-
слови нас, помолися за нашу роту, 
бо як ти поїхав, нема того ладу, що 
був...». Почитали вони ті прохання 
солдатські. «Видно, трапився серед 
них один Божий чоловік, – втирає 
сльозу Марія Григорівна. – Він ска-
зав колегам: «Ходімо, нічого нам тут 
робити. Не треба нам до тої дитини 
чіплятися». І так ті кадебісти ані ва-
лізи, ані листів не забрали». 

Василь і далі працював у Бресті, 
але не йшли з думки слова Амфіло-
хія: «Великим чоловіком будеш!». 
Тож одного дня зібрав пожитки й 
подався до Загорська – вступати до 
семінарії, а звідти – до Москви. Від-
тоді й розпочався аж ніяк не прос-
тий духовний шлях митрополита 
Ніфонта. 

«То він вам за сина був», – кажу 
до Марії Григорівни. А вона мені на 
те: «Ой, дитинко, недостойна я тако-
го сина. Але він молився за всю мою 
родину, за моїх діток, онуків і прав-
нуків, та й за весь наш край волин-
ський, за всіх людей. Його слізки 
горе змивали, на наші біди падали, 
як зірки»... 

СІМ’Я НАРОДИЛАСЯ... РАЗОМ З ДОНЬКОЮ

свіжою. Та й підхід у нього був доволі специфіч-
ним, мовляв, якщо хочеш, аби ми стали сім’єю, 
то кидай свій Луцьк і перебирайся до мене в 
село. Такий варіант дівчину не влаштовував, бо 
не хотіла бути дружиною-ярмом. 

...Вони з Сергієм таки примирилися, хоч 
пішло на це кілька місяців. З’ясувалося, що 
хлопець спочатку просто злякався відпові-

дальності й того, що втратить свободу. Але 
почуття все ж узяли гору. Десь за два місяці до 
пологів він привів Марину в дім своїх батьків. 
Ті на радощах навіть почали весільну вечір-
ку планувати, але новоспечена невістка від-
мовилася оформляти стосунки з коханим до 
народження немовляти. «От народжу – тоді 
й розпишемося», – відрізала. Насправді ж її 
опанував страх, бо надто багато за ті місяці до-
велося пережити. Марина не була впевнена у 
тому, що в них із Сергієм усе складеться добре. 
А як не вийде? Куди тоді піде з дитям на руках? 
А так хоч матиме шанс отримати окрему кімна-
ту в гуртожитку як самотня мама – усе ж таки 
якийсь дах над головою. Отак і жили Сергій з 
Мариною: вона в гуртожитку готувалася до по-
логів, а він був у батьків. Бачилися у вихідні. 

До Луцька чоловік приїхав уже перед са-
мими Марининими пологами. У них народила-
ся чудова дівчинка, як дві краплі води схожа на 
татка. Відтоді й оселилися закохані разом. Не-
забаром розписалися. Сергій просто обожнює 
доньку. І, дивлячись на неї, каже дружині: «Яка 
ж ти молодчина, що тоді мене не послухала та 
зберегла нашу Надійку. Я так тебе люблю»... 

мене за руку старенька жіночка. 
У кімнаті все так, як і було колись: 
при стіні – вузьке ліжко з вишитими 
подушками, у куточку навпроти – 
іконостас, де ніколи не згасає лам-
падка перед образами. «Отут він і 
жив, і молився, – усміхається Марія 
Григорівна. – Отут його слізки щирі 
лилися. Золоті вони для нас...». 

Коли Василеві настала пора йти 
до війська, Марія Григорівна йому 
й вирядини зорганізувала – щоб 
усе, як у людей було. «Ми з жіноч-
ками зібралися, принесли, хто що 
мав – у кого в банці щось було, у 
кого яка лапка в коморі лежала, та 
й вирядили хлопця в армію, – зітхає 
жінка. – Покликали й батюшку Чер-
вінського. Поблагословили Василь-
ка, й наступного ранку поїхав він у 
Галину Волю до тітки, щоб перед да-
лекою дорогою попрощатися». 

Солдат Василь писав пані Ма-
рії теплі листи, надсилав світлини. 
«Ось дивися, дитино, – показує Ма-

рія Григорівна чорно-біле фото, на 
якому – красивий юнак у солдат-
ській формі. – Бачиш, який погляд 
у нього світлий та чистий? Завше 
таким був». 

«ВЕЛИКИМ 
ЧОЛОВІКОМ БУДЕШ!»

Коли Василь повернувся із вій-
ська, одразу ж подався у мандрівку 
святими місцями. Супроводжувала 
його й Марія Григорівна з малень-
кою донькою Лідою. Заїхали па-
ломники у Почаїв – до старця Ам-
філохія. «А люду ж до нього йшло 
сила-силенна, – пригадує пані Марія. 
– Бо ж прозорливий був і зцілювати 
міг. Що там робилося! Людей міліці-
янти розганяли, а на Амфілохія на-
віть собак нацьковували. Але вдіяти 
нічого не могли, бо люди прагнули 
почути Слово Боже з вуст старця». 

Амфілохій запримітив Марію з 
Василем у натовпі. Ще здалеку гук-
нув голосно: «О, Василько приїхав! 
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Разом із дітьми у родину приходить щастя
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Ніколи не можна сказати точно, чи ми втілюємо у книгах мудрість життя, 
чи малюємо життя, начитавшись книг. Франсуаза Саган
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  Анастасія КОРЕЦЬКА 
Київ

екскурсія ВОЛИНСЬКІ УЧНІ ВІДВІДАЛИ 
ВЕРХОВНУ РАДУ

Півтори сотні учнів 
9-11 класів з Камінь-
Каширського, 

Любешівського, 
Ківерцівського та 
Маневицького районів 
відвідали столицю України 
за сприяння народного 
депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

ПІШОХІДНА ПРОГУЛЯНКА 
ВИЗНАЧНИМИ МІСЦЯМИ 
СТОЛИЦІ

Розпочався екскурсійний марш-
рут школярів із пам’ятника генералу 
Ватутіну поряд із Верховною Радою. 
Екскурсовод коротко розповіла 
про життя офіцера, його заслуги 
перед Києвом та те, як він нехтував 
життями солдатів заради перемоги. 
Особливо дітей зацікавила історія 
загибелі генерала, довкола якої досі 
багато таємниць. Подейкують, що 
саме із почуття провини центральне 
керівництво СРСР наказало похо-
вати Ватутіна у Маріїнському парку 
та спорудити на місці поховання 
пам’ятник. 

Не менш вразили школярів ма-
єтки Печерського району Києва – 
особняки Зайцева та Гальперіна, бу-
динок 30-х років минулого століття 
для військових, Національний банк 
України, маєток Лібермана («іграш-
ковий» будинок), Будинок з химера-
ми та Адміністрація Президента. 

Оглянувши перлини київської 
архітектури, школярі поринули у 
рет роспективу подій Революції Гід-
ності на вулиці Інститутській. Пор-
трети Героїв Небесної Сотні, серед 
яких є волиняни, прикували погляди 
дітей. Кожна інсталяція на Алеї Геро-
їв Небесної Сотні нагадувала про те, 
що ці люди загинули за свободу та 
гідність українців. 

Завершили екскурсію на оглядо-
вому майданчику. Тут школярам роз-
повіли про основні об’єкти Майдану 
Незалежності та їхню символіку.

Також під час пішохідної прогу-
лянки діти ознайомилися з історією 
дореволюційного фонтану в Маріїн-
ському парку, побачили пам’ятники 
акторці Марії Заньковецькій та 
поетесі-волинянці Лесі Українці. 
Завершальним об’єктом став Марі-
їнський палац. Школярі дізналися, 
коли й хто його збудував, яких істо-
ричних постатей «бачили» стіни па-
лацу та який стосунок до нього має 
останній український гетьман.

У СТІНАХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Біля входу в парламент волин-

ських школярів зустріла народний 
депутат України від УКРОПу Ірина 

Констанкевич. Діти із захопленням 
спілкувалися з народною обрани-
цею. А учні із Сошичного подару-
вали Ірині Мирославівні розписану 
українськими мотивами тарілку.

Народний депутат наголошує, 
що ідея провести таку екскурсію ви-
никла давно.

«Якось проводила пару в сту-
дентів третього курсу. У нас була 
тема, пов’язана зі столицею, тому 
я запитала, хто із присутніх бував 
у Києві. Із 75 людей жоден не під-
няв руку. Мене це дуже вразило. 
Зрозуміла, що маю зробити все для 
того, аби молодь мала можливість 
їздити країною, – розповіла Ірина 
Констанкевич. – Сьогодні ці діти по-
бачили частину Києва, поринули в 
тисячолітню історію. Я думаю, вони 
зроблять правильні висновки та при 

вступі оберуть український виш, а не 
закордонний».

Під час екскурсії парламентом 
юним волинянам розповіли про ар-
хітектурну спадщину будівлі, компо-
зиційну та змістову складову картини 
«Державотворення» Олексія Кула-
кова. Діти могли відчути себе нарде-
пами, сфотографувавшись на місці, 
де народні обранці дають інтерв’ю. 
Проте найцікавіше у Верховній Раді 
приберегли на кінець – зал сесій-
них засідань. Протягом 78 років тут 
чимало змінювалося: від кількості 
депутатських місць до центрально-
го зображення, де зараз розміще-
ний національний прапор із малим 
гербом (колись на цьому місці були 
зображені спочатку Йосип Сталін, а 
згодом Володимир Ленін).  

Також школярі мали нагоду по-

обідати у Верховній Раді. Усі були 
здивовані простотою «депутатської» 
їдальні та ціною комплексного обіду, 
вартість якого (40 гривень) відпо-
відає вартості обідів у закладах гро-
мадського харчування Луцька.  

ВРАЖЕННЯ ВІД ПОЇЗДКИ 
Помічник народного депутата 

Ірини Констанкевич, керівник пред-
ставництва Фонду «Тільки разом» у 
Любешівському районі Сергій Ней-
марк розповів, що під час відбору ді-
тей було охоплено всі школи району 
I-II та I-III ступенів. 

«Ми привезли 30 учнів. Усі 
вони – переможці районних, облас-
них або всеукраїнських олімпіад, 
лідери учнівського самоврядування. 
Для дітей надзвичайно важливими є 
такі поїздки, адже вони стимулюють 
їх до кращого навчання, до росту 
та подальших перемог», – зауважив 
Сергій Неймарк.

Враженнями поділилися й самі 
учні. Дар’я Абрамович із Люб’язя 
Любешівського району навчається 
у 10 класі. Дівчина – спортсменка: 
штовхає ядро та займається легкою 
атлетикою. 

«Дуже вражена екскурсією. Ат-
мосфера Верховної Ради така особ-
лива. Думаю, дехто з нас задумався 
над тим, щоб стати в майбутньому 
депутатом і покращувати життя Укра-
їни», – розповіла Дар’я.

У ролі народного депутата хоче 
повернутися в стіни парламенту оди-
надцятикласниця Юлія Пархомович 
із села Видерта Камінь-Каширського 
району. 

«Сесійна зала не така велика, як 
здається по телевізору, але все одно 
вражає. Також мені дуже сподобали-
ся будівлі під час вуличної екскурсії, 
розповіді про їхню історію», – каже 
дівчина. 

Загалом пізнавальна поїздка 
волинських учнів вдалася. Додому 
поверталися втомлені, але з купою 
позитивних вражень.  

Ю
лія Савчук

Коли маленькій Агаті та ї ї сестрі 
Маргарет ставало сумно, 

мати, аби розважити допитливих 
доньок, закликала їх писати 
оповідання. Дівчатка, які жили в 
епоху вікторіанської Англії, як це 
було заведено, мали палку любов 
до читання. А талант вигадувати 
історії та дитяча фантазія не 
давали сумувати. 

Якось Агата недвозначно заявила, що 
якщо й буде колись писати, то неодмінно де-
тективи. Її сестра Марж, звісно, з усмішкою 
сприйняла ці слова. Для Агати така реакція 
стала справжнім викликом. І ось минула май-
же сотня років відтоді, як світ побачив її пер-
ший роман «Загадкова пригода у Стайлзі», а 
читач познайомився з кумедним та незграб-
ним детективом Еркюлем Пуаро. А маленьку 
вигадливу дівчинку з вікторіанської епохи 
ми тепер величаємо майстром детективного 
жанру, неперевершеною Агатою Крісті. 

Ця письменниця увійшла до когорти вось-
ми класиків, творчість яких потрапила під пиль-
не око та легку руку літературознавця, критика, 
перекладача та видавця Ростислава Семківа. 
Нещодавно він презентував свою книгу в стилі 
нон-фікшн (тобто невигадані історії) «Як писали 
класики». Тепла зустріч холодного весняного 
вечора відбулася у луцькій книгарні «Є». 

Ця книга, каже автор, передусім для тих, 
хто має бажання творити, писати. Вона містить 
рецепти створення бестселерів від класиків 
ХХ століття: Агати Крісті, Джорджа Орвела, Рея 
Бредбері, Курта Воннеґута, Мілана Кундери, 
Умберто Еко та Маріо Варгаса Льйоса. Усі вони – 
майстри у своєму жанрі. Але на правах читача 
додам, що вона посмакує й любителям літе-
ратури та шанувальникам творчості згаданих 

письменників. Адже читаючи вигадку, завж ди 
замислюєшся над тим, що саме надихнуло ав-
тора на історію, чому одні книжки цікаві, а інші 
написані сухо, чому автори наважуються убити 
своїх героїв і чи справді існує та міфічна муза, 
яка змушує творити посеред ночі? 

У своїй книзі Семків і намагається частко-
во відповісти на ці питання, додаючи до роз-
повіді гумор, вагомі історії з біографії авторів 
та, власне, практичні поради. Їх він черпає із 
книг класиків, які свого часу описували влас-
ні методи творчості, давали безцінні поради. 
Лише Агата Крісті не мала в доробку подібної 
книжки-інструкції, втім видала автобіографію, 
в якій відкриває чимало таємниць творчості.

Наприклад, королева детективу мала звич-
ку проговорювати діалоги, через що сторон-
нім, певно, видавалася трішки (або не трішки) 
несповна розуму. Вона уміло вводила пережи-
те в реальності у вигадану історію, нанизуючи 

книгоманія А ВИ ЩЕ НЕ ПИШЕТЕ? 
ТОДІ МИ ЙДЕМО ДО ВАС  Тетяна ГРІШИНА 

Луцьк

на неї любовну лінію, несподівану розв’язку. 
У її книжках можна знайти чимало фактів, які 
мали місце в її власній біографії. Наприклад, 
прототипа свого першого чоловіка вона у ро-
мані вбиває. Гарний і безболісний метод по-
квитатися за кривду, чи не так?.. 

Джордж Орвел, автор знаменитої антиутопії 
«1984», що налякала свого часу чи не всю Євро-
пу (мене вона лякає й у ХХІ столітті), радить бути 
лаконічними й нещадно викидати усі зайві сло-
ва. Він не просто пише антиутопію, він пише ан-
тиутопію, яка ось-ось – і стане дійсністю, в якій 
немає гарного фіналу, в якій майбутнє людства 
скидається на відбиток солдатського чобота. 

Не менш реалістично, втім із надією на 
гарний фінал учить писати Рей Бредбері. Цей 
усміхнений фантазер, який показав нам Марс, 
передусім радить багато читати, аби мати змо-
гу створити щось своє. Він не мав академічної 
освіти, втім був фанатом книг. І казав про себе: 
«Я закінчив бібліотеку». 

«Веселий вісник апокаліпсису», як його на-
звав Ростислав Семків, Курт Воннеґут радить 
не обмежувати себе у виявах садизму стосов-
но власних персонажів. Менше ванільних текс-
тів – більше сильних дій, і неодмінно з іронією, 
а то й із сатирою. 

Чеський письменник Мілан Кундера, який 
мусив емігрувати до Франції через радянську 
окупацію, порівнює процес написання літе-
ратурного твору з музикою. Тут постійно має 
бути рух, зміна темпу та звучання, твір має бути 
жвавим, але водночас стислим. А Маріо Варґас 
Льйоса й узагалі радить замовчувати найціка-
віше. Нехай читач самостійно додумує. Правда 
ж, коли автори так дражнять читачів, це не за-
лишає байдужим? 

І, зрештою, Умберто Еко – автор багато-
рівневих історичних детективів, мислитель, 

науковець та публіцист – радить знати усе про 
той світ, в якому живуть герої. Це так, немов ви 
відчиняєте шафу, де знаєте кожну деталь.  

Попри те, що книга «Як писали класи-
ки» – це не художня література, читати її легко 
та швидко. І видається, неначе Крісті, Орвел, 
Бредбері та інші майстри слова заходять до 
вас на чай і в невимушеній розмові діляться 
секретами ремесла. Смію припустити, що якби 
в такій формі теорію літератури викладали у 
школі, інтерес якщо не до письменництва, то 
до читання збільшився б у рази.

І хтозна, можливо, після прочитання Семкі-
ва й ви наважитеся викласти на папері власне 
послання для нащадків?

Тетяна Гріш
ина

Ростислав Семків

Позитивних емоцій від екскурсії вистачить надовго
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ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2018
24 березня. Україна – Хорватія – 1:0, 

Туреччина – Фінляндія – 2:0, Косово – 
Ісландія – 1:2. 

11 червня. Фінляндія – Україна, 
Ісландія – Хорватія, Косово – Туреччина. 

1 Хорватія 5 4 1 0 11-1 13
2 Ісландія 5 3 1 1 8-6 10
3 Україна 5 2 2 1 7-4 8
4 Туреччина 5 2 2 1 7-5 8
5 Фінляндія 5 0 1 4 3-8      1
6 Косово 5 0 1 4 2-14 1

ПЕРША ПЕРЕМОГА
Київ

Чемпіонат України серед ДЮСШ та 
СДЮШОР з двоборства та п’ятиборства 
у приміщенні серед юнаків та дівчат 
2002 р. н. молодших відбувся 
24-25 березня в Києві.

Волинську обласну дитячо-юнацьку 
спортивну школу представляли чотир-
надцять спортсменів відділення легкої 
атлетики.

За підсумками змагань, Віктору Ко-
четову, вихованцю тренера Олександра 
Сієнка, вдалося піднятися на п’єдестал 
пошани – він виборов бронзову нагоро-
ду в двоборстві (60 м + довжина) серед 
42 суперників. Це перша нагорода Вікто-
ра на змаганнях такого високого рівня. 

ЛУЧАНИ ПРИВЕЗЛИ 
НАГОРОДИ З АФІН
Греція

Чемпіонат cвіту серед молоді віком 
до 21 року з джиу-джитсу відбувся 
18-19 березня в Афінах. На цих 
змаганнях збірна України вкотре 
здобула почесні нагороди. 

Як повідомили в обласній органі-
зації Асоціації джиу-джитсу України, у 
змаганнях брали участь представники 
43 країн світу. До складу української 
збірної увійшли й лучани, які з дитин-
ства зай маються боротьбою з тренером 
Ігорем Юхименком, а тепер тішать усіх 
чудовими результатами.

Отож, третє місце посів Максим 
Смирнов (вагова категорія 60 кг). П’яте 
місце здобув Назар Смірнов (вагова ка-
тегорія до 55 кг).

КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ 
ФУТБОЛУ ВОЛИНІ, 
1/2 ФІНАЛУ

ФЦ «Ковель-Волинь» – «Торпедо» 
(Ко па чівка) – 4:1.

«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – 
«Стир» (Старий Чорторийськ) – 2:1.

кваліфікація

легка атлетика

джиу-джитсу

футбол

ІЗРАЇЛЬСЬКІ АМБІЦІЇ ВОЛИНЯНКИ
наші – там

  Михайло ПІДГОРЕЦЬКИЙ
Ізраїль

родинні розваги

пауерліфтинг

Волинський спорт іде туди, куди 
приходять виступати його 
вихованці. У цьому плані одним 

з найамбітніших напрямів є волейбол. 
Луцькі спортсменки добре показали 
себе в чемпіонатах Азербайджану, 
Туреччини, Литви, Польщі, Індонезії... 
А нещодавно майстер спорту України 
Анна Довгополюк у складі своєї 
нової команди «Маккабі» (Хайфа) 
здобула Кубок Ізраїлю.

Склад фінальної пари нікого не здиву-
вав, адже дві «Маккабі» з Тель-Авіва та Хайфи 
давно сперечаються за першість у місцевому 
чемпіонаті. Команда Довгополюк зуміла пе-
ремогти з максимальним рахунком 3:0, але 
це не свідчить про складність гри. Зазначимо: 
у складі ізраїльської команди також виступає 
луганчанка Анна Кириченко (Лісієнкова). 

«Загалом волейбол в Ізраїлі тримається 
на гравцях з інших держав, хоча цього року і 
місцеві дівчата мають непоганий вигляд, є хо-
роші кадри. Виграти Кубок Ізраїлю було моєю 
першою метою в новій команді. Ми дуже дов-
го готувалися до цієї гри і психологічно, і фі-
зично. А коли вийшли на майданчик, були го-

ЛУЧАНИН – ДВАНАДЦЯТИРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН
Рівне

Минулих вихідних у Рівному відбувся 
чемпіонат України з пауерліфтингу 

серед спортсменів з вадами зору. Нашу 
область представляв Анатолій Гречко 
із Центру інвалідного спорту  Волині 
«Інваспорт», член команди Volyn strength 
мережі фітнес-центрів «Інтер Атлетика».

У присіданні Гречко встановив рекорд 
України – 216 кг у своїй ваговій категорії 
(90 кг). У жимі лежачи спортсмену підкорили-
ся 135 кг та 237,5 кг у тязі. Сума триборства 
склала 587,5 кг. Додамо, що у жимі лежачи 
Анатолій виборов малу срібну нагороду.

«Підготовка важко йшла через травму 
плеча. Найбільше переживали за жим, аби 

Анатолій собі не зашкодив, та все склалося 
якнайкраще. До останнього Аналолій Греч-
ко йшов кілограм у кілограм із рівненським 
спортсменом Анатолієм Дерманським. Була 
боротьба в становій тязі, де все й вирішило-
ся», – розповів тренер Олег Хом’як.

Зазначимо, для 49-річного атлета це вже 
дванадцяте чемпіонство на всеукраїнських 
змаганнях. А минулоріч у грудні Заслужений 
майстер спорту України Анатолій Гречко посів 
друге місце на Чемпіонаті світу з жиму штан-
ги лежачи серед спортсменів з вадами зору, 
який відбувся в турецькому місті Аланія.

Виступав у Рівному і син Анатолія Гречка 
Вадим. У його категорії до 82,5 кг склалася 
серйозна конкуренція. Окрім лучанина, на 

тові на всі 100% до перемоги. І ми це зробили, 
хоча гра була важка. А ще важкий емоційний 
фон. Але відчуття неймовірні, хочеться стри-
бати до неба», – розповіла Довгополюк.

До ізраїльської Хайфи обидві Анни пере-
бралися на запрошення колишнього тренера 
Української національної збірної Володимира 
Бузаєва ще перед початком сезону. 

«Тренера я знаю ще за іграми у збірній, 
коли виступала там. Мені дуже подобається 
його підхід до тренувань. Навіть деякі питан-
ня щодо повернення після декрету я обгово-
рювала саме з ним. Володимир Микитович 
першим запропонував мені повернутись у 
стрій минулого сезону, коли я шукала коман-

ду. Тоді ми вирішили, що повернути хороші 
кондиції зможу в запорізькій «Орбіті». Тепер 
він захотів мене бачити вже у складі його ко-
манди», – пригадала спортсменка.

Фінал Кубка запам’ятався, на жаль, не 
лише яскравим виступом українських волей-
болісток, а й невеликими фанатськими роз-
бірками. Після гри велика група уболіваль-
ників тель-авівської команди чекала хайфчан 
біля виходу зі стадіону. Спочатку почалася 
словесна перепалка із взаємними образами, 
яка швидко переросла в бійку. А ще через 
кілька хвилин у хід пішли й ножі. У результаті 
троє уболівальників дістали ножові поранен-
ня, четверо – серйозні травми від ударів. Усіх 
постраждалих доправили в лікарню. Заареш-
товано кількох людей. Поліція проводить 
розслідування.

«Нас дуже добре підтримують фанати, але 
після матчу був поганий інцидент. На щастя, 
все обійшлося, усі живі-здорові. Просто фани 
не поділили перемогу, таке трапляється у ве-
ликому спорті», – прокоментувала лучанка.

Тепер «Маккабі» з Хайфи потрібно скон-
центрувати сили на регулярному чемпіонаті, 
аби захистити свій минулорічний титул.

«На Кубку не завершується боротьба, 
головна перемога попереду – в чемпіонаті. 
Тому посилено готуємося до головного тро-
фею країни», – зізналася Довгополюк.

Луцьк

Кращі спортивні сім’ї 
з районів та міст 

Волині змагалися за 
звання перших, аби 
відстоювати честь 
області на всеукраїнських 
змаганнях. Обласний 
фестиваль «Мама, тато, 
я – спортивна сім’я» 
відбувся 26 березня в 
луцькому культурно-
розважальному комплексі 
«Адреналін Сіті».

Участь у змаганнях 
узяли 11 команд, Луцьк 
представив три. Команди 

складалися із трьох осіб: 
мами, тата й дитини (2007-
2009 років народження й 
молодших).

За підсумком спортив-
них змагань, перемогу здо-
була сім’я Цьосів із Луцька. 
Другу сходинку в гурті най-
спортивніших посіла сім’я 
Кондратюків теж з облас-
ного центру, на бронзовий 
п’єдестал вийшла сім’я Са-
вошів з Любомля.

Крім найспортивні ших 
сімей, визначили здобутки 
і в особистих заліках. Від-
повідно, звання «Найкра-

щий тато» отримав Андрій 
Копитюк із Ратного, «Най-
краща мама» – Олена Цю-
рик з Каменя-Каширського, 
«Найкраща дитина» – луча-
нин Олег Кондратюк, який 
переміг і в конкурсі ма-
люнків.

Нагадаємо, торік на 
всеукраїнському конкурсі 
перемогли саме волиняни. 
Родина Івана, Людмили та 
Захара Возняків із Луцька 
стала найспортивнішою в 
Україні. Відповідно, цього 
року конкурс має відбутися 
в Лесиному краї.

золото претендували новоспечений Заслу-
жений майстер спорту України Роман Набу-
хотний і міжнародник Євген Бабенко. Переміг 
Вадим у сумі триборства 580 кг.

«МАМА, ТАТО, Я – СПОРТИВНА СІМ’Я»

кубок світу

ДОДОМУ – З БРОНЗОВИМИ МЕДАЛЯМИ
Японія

Виступом на останньому 
етапі Кубка світу з 

лижних перегонів та біатлону 
в японському Саппоро 
волинянка Юлія Батенкова-
Бауман завершила сезон. 
На попередньому етапі 
в південнокорейському 
Пхьончхані спортсменка 
здобула дві срібні та одну 
бронзову медалі.

«Звичайно, в Кореї мені більше 
сподобалося. Там траса цікавіша – 
більше робоча й силова. У мене 
там було три нагороди, а спринт я 
взагалі виграла, але була дисквалі-
фікація», – порівняла Юлія.

У Саппоро спортсменка за-
воювала дві бронзові нагороди в 
лижних перегонах та біатлоні. Це 
дозволило Юлії закінчити сезон 
на третьому місці в загальноріч-

ному заліку.
«Сезон був дуже важкий, але 

більш-менш успішний, враховую-
чи те, що я два роки пропустила. 
Тепер за рік роботи мушу підняти 

свої результати, моя форма ще не 
ідеальна. Дуже багато потрібно 
працювати, аби бути наступного 
року в оптимальній формі у Ко-
реї. Зараз я хочу трішки відпочи-
ти, а далі знову продовжити тре-
нування», – розповіла Юлія.

Зазначимо, у Саппоро пара-
лімпійська збірна України посіла 
перше місце, здобувши 33 на-
городи: 11 золотих, 9 срібних та 
13 бронзових медалей. На друго-
му місці – команда Франції, яка 
отримала чотири золоті медалі, 
на третьому місці – Німеччина з 
трьома золотими, п’ятьма сріб-
ними та сімома бронзовими на-
городами.

з особистого архіву

з особистого архіву

з особистого архіву

jiu-w
olf.zp.ua

Вадим
 П

анаф
ідін

з особистого архіву

Віктор Кочетов

Анна Довгополюк

Юлія Батенкова-Бауман

Анатолій Гречко

Турнір зібрав 11 команд

Змагалися 43 країни
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Хтось може повважати це порушенням. Кріштіану Роналду
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прем’єр-ліга КОМУ БУДУТЬ 
ЦІКАВІ ДВІ ШІСТКИ?

«НІ – КОНТРАКТУ» 
ЧИ «МИ ВІРИМО 
ТРЕНЕРУ?»

У англійських 
уболівальників ніколи 
не було проблем із 
почуттям гумору. 
Гама їхніх веселощів 
широка – від самоіронії 
до найжорстокішого 
сарказму. От і в 
березневому матчі 
«Вест Бромвіча» 

та «Арсенала» вони від душі 
повеселилися. 

«Каноніри» укотре втратили по-
трібні очки в матчі з ненайсильнішою 
командою англійської прем’єр-ліги. Але 
найцікавіші речі відбувалися того дня не 
на футбольному полі, а в небі над ним. 

Під час першого тайму над домаш-
ньою ареною «Вест Бромвіча» пролетів 
легкомоторний літак. До його хвоста 
прикріпили велетенський банер із на-
писом англійською: «No contract. Wenger 
out». У такий спосіб частина фанів «Ар-
сенала» вимагала в керівників клубу не 
пропонувати новий контракт багато-
річному наставнику «канонірів» Арсену 
Венгеру.

Але в другому таймі той самий літак 
закружляв над стадіоном уже з діамет-
рально іншим банером. Виведені на 
ньому слова «In Arsene We Trust. Respect 
AW» («Ми віримо Арсену. Повага Венге-
ру») свідчили про довіру французькому 
тренеру. 

Венгер наразі тренує «Арсенал», 
хоча його позиції дуже хиткі. Але як 
вдалося льотчику витримати інтригу й 
не розповісти обидвом частинам уболі-
вальників про такі різні написи на своє-
му вантажі?!

У ТИМОЩУКА 
ЗАБЕРУТЬ ТИТУЛ №1?
Ультрас «Волині» вимагають у 
влади Луцька позбавити Анатолія 
Тимощука звання почесного 
громадянина міста. Відповідну 
петицію зареєстровано на сайті 
Єдиної системи місцевих петицій.

У зверненні вболівальники нагаду-
ють про війну, яка триває на сході Укра-
їни і яку підтримує Російська Федерація.

«Волинь майже щотижня ховає сол-
датів, і в такий час аморально мати будь-
які стосунки з ворогом – торговельні 
або робочі. У той же час, вихованець 
волинського футболу вирішив стати од-
ним із тренерів ФК «Зеніт», власником 
якого є російська державна корпорація 
«Газпром», – пишуть автори петиції.

Вони обурені вибором Тимощука і 
вимагають скасувати рішення міськра-
ди про надання Анатолію звання почес-
ного громадянина міста.

Такий титул футболісту надали у 
червні 2008 року після перемоги «Зе-
ніта» в Кубку УЄФА. Анатолій привозив 
трофей до Луцька, його тепло і з пова-
гою зустріли в місті. 

Для того щоб питання про позбав-
лення звання почесного громадянина 
було передано на розгляд депутатів 
міськради, петиція має набрати до 
7 квітня не менш як 300 голосів. На мо-
мент виходу газети під нею підписалося 
понад 280 осіб. 

Анатолій Тимощук є вихованцем 
ФК «Волинь». У 1998 році він став грав-
цем «Шахтаря».

думки вголос

шкандаль

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Чемпіонат України 
повертається після 
останньої в цьому сезоні 

перерви, пов’язаної з матчами 
збірних. Прем’єр-ліга з 1 квітня 
розпочне другий етап. Вона 
розділилася на дві підгрупи по 
шість команд. 

До складу першої, яка побореться за чем-
піонство та право грати у єврокубках, увійшли 
«Шахтар», «Динамо»,  «Зоря», «Олександрія», 
«Олімпік» та «Чорноморець». Друга група, що 
боротиметься за збереження прописки в еліт-
ному дивізіоні, включила «Сталь», «Ворсклу», 
«Зірку», «Карпати», «Дніпро» та «Волинь».

Другий етап відбудеться у два кола в 
кожній шістці окремо, тобто буде зіграно 10 
турів. Згідно з регламентом, очки, набрані ко-
мандами на першому етапі чемпіонату, збері-
гаються.

Чи виправдає себе такий поділ? Чи не 
буде прохідних ігор у першій і другій групах? 
«Волинські Новини» запитали про це в екс-
пертів та футболістів.

ПОГРАЄМО – ПОБАЧИМО
Минулий сезон показав, що в кризових 

умовах звичний формат матчів у два кола не-
цікавий. Відбувалося забагато «прохідних» 
ігор, така ситуація несвідомо провокувала й 
договірні поєдинки. Команди від 7 місця й до 
14-го фактично ні на що не претендували, а 
просто бовтались у середині таблиці. Відтак 
УПЛ запропонувала зміни – формат із двома 
шістками команд.

– Я підтримую цю ідею, оскільки вже на 
старті команди мусили боротися за верхню 
шістку. Багатьом тренерам це не подобається, 
вони хочуть повернутися до звичного форма-
ту. Зрозуміло, що в першій шістці буде люта 
«заруба». На фоні цього просідатиме нижня 
частина турнірної таблиці, розповідає комен-
татор каналу «2+2» Роман Бебех. 

Володимир Крамар, журналіст та оглядач 
каналу «Футбол», загалом позитивно оцінює 
новинку із визначенням двох шісток УПЛ. 
Хоча і в нього є застереження.

– Якщо ця формула прижилася у Євро-
пі, то чому не можна спробувати й нам? Про 
ефективність варто предметно говорити че-
рез два-три роки, коли будуть перші вражен-
ня і висновки, – розповів Крамар. – Але такі 
команди, як «Ворскла», вже відчули різницю 
у форматі. Виправити їм нічого не можна. І на-
ступного року Полтава не тринькатиме очки, 
пам’ятаючи про досвід непотрапляння в «єв-
рокубкову зону».

Півзахисник «Дніпра» й колишній капітан 
«Волині» Сергій Кравченко вважає, що новий 
формат заклав більше цікавих матчів у першу 
шістку команд. 

– Там борються за медалі, місце в євро-
кубках, – розповів Сергій. – Але й унизу буде 

1 група
1 квітня

«Чорноморець» – 
«Олімпік», 17:00

2 квітня
«Олександрія» – 
«Динамо», 14:00

«Зоря» – 
«Шахтар», 19:30

У другій групі єдиною інтригою буде 
визначення двох команд, що вилетять із УПЛ

футбольна зміна

інтрига. Вилітають дві команди, і відрив трійки 
«Карпати»-«Дніпро»-«Волинь» від «Ворскли», 
«Зірки» та «Сталі» дуже великий. Кравченко 
переконаний, що формат чемпіонату треба й 
надалі поліпшувати, шукати оптимальні фор-
мули.

ІДЕЇ «НА ВИРІСТ»
Роман Бебех вважає, що наступного се-

зону треба вдосконалити формат із двома 
шістками. Потрібно, щоб в умовної сьомої ко-
манди була гра плей-оф проти п’ятої чи шос-
тої команди чемпіонату, аби з’явилася можли-
вість поборотися за єврокубки. 

– Можливо, придумати якусь мотивацію 
для того, аби стати чемпіоном нижньої шіст-
ки. Так само варто, окрім прямого вильоту 
останніх двох команд, запровадити  плей-оф 
із третьою командою першої ліги за місце в 
еліті, – вважає коментатор «плюсів». 

Метою реформ має бути максимальна мо-
тивація грати агресивніше та якісніше. А най-

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
ЮНИХ «ХРЕСТОНОСЦІВ»

М
икола М

артиню
к

головніше, на думку експертів ВН, – створити 
стратегію розвитку ліги на кілька сезонів напе-
ред. Клуби та вболівальники мають зрозуміти, 
як у наступні два-три сезони буде розвиватися 
ліга, і не змінювати правила під час сезону.

Експерт каналу «Футбол» Володимир 
Крамар підтримує генерального директора 
«Шахтаря» Сергія Палкіна, який пропонує до-
даткову боротьбу перед поділом на шістки. 

– Було б добре, якби сьома і шоста коман-
ди грали стикові матчі, а команди, що пося-
дуть 10 й 11 місця в УПЛ, боролися з другою 
і третьою командами першої ліги. А ще я – за 
поділ очок навпіл на другому етапі. Якби за-
раз так зробити, то між «Шахтарем» і «Дина-
мо» була б не прірва в 14 очок, яку практично 
неможливо відіграти, а тільки сім балів. Пере-
вага зникає, і чемпіонат стає ще більш захоп-
ливим, – вважає Володимир.

23-й тур (1 квітня): «Ворскла» – «Волинь».
24-й тур (8 квітня): «Сталь» – «Волинь».
25-й тур (15 квітня): «Волинь» – «Зірка».
26-й тур (22 квітня): «Карпати» – «Волинь».
27-й тур (29 квітня): «Волинь» – «Дніпро».
28-й тур (6 травня): «Волинь» – «Ворскла».
29-й тур (13 травня): «Волинь» – «Сталь».
30-й тур (20 травня): «Зірка» – «Волинь».
31-й тур (26 травня): «Волинь» – «Карпати».
32-й тур (31 травня): «Дніпро» – «Волинь».

* Попередній розклад матчів відповідно до 
жеребкування, яке відбулося 10 березня.

Календар матчів «Волині» (друга 
частина чемпіонату, друга група)*

2 група
1 квітня 
«Дніпро» – 
«Зірка», 14:00
«Ворскла» – 
«Волинь», 17:00
2 квітня
«Карпати» – 
«Сталь», 14:00

Ю
рій Конкевич

Анатолій Тимощук із Кубком 
УЄФА в Луцьку, 2008 рік

Польща

«Волинь» U-11 виборола 
сьоме місце в суперпрес-
тижному міжнародному 
турнірі у Варшаві – «Кубок 
бургомістра Урсинова».

До польської столиці хлопці 
тренерів Миколи Кльоца та Ан-
дрія Дикого приїхали клубним 
автобусом «Волині». На штучному 
майданчику їм протистояли ви-
хованці найсильніших академій 
клубів Екстракляси – «Любліна», 
«Ягеллонії», «Краковії», «Вроцла-

ва», «Ченстохова».
Груповий етап малі «хресто-

носці» пройшли з трьома нічиїми 
та двома мінімальними поразка-
ми. А от першу перемогу здобули 
вже на стадії плей-оф – над ко-
мандою із Урсинова – 1:0. 

Відзначимо прекрасну ор-
ганізацію змагань, неоціненний 
досвід міжнародних матчів і по-
тужну батьківську підтримку «Во-
лині» U-11.

Інша команда з Волині – 
ФЦ «Волинь-Ковель» – виборола 
9 місце на турнірі. 

Ю
рій Конкевич

«Волинь» U-11 вже не вперше 
виїздить на турніри за кордон

перемога

Дніпро

Волинська футзальна 
команда виграла 

Чемпіонат України серед 
аматорів. Це сталося 
26 березня в Дніпрі. 

У фіналі зійшлися костопіль-
ський «Свіспан-Горизонт» та 
«Надія» із села Хорів (Локачин-
ський район). У першому таймі 

волиняни відкрили рахунок 
уже на 11-й хвилині зусиллями 
Тригубця, проте хвилиною по 
тому пропустили від Степанюка. 
Згодом Іван Данилюк спочатку 
забив у власні ворота, але од-
разу ж виправився та відновив 
рівновагу. Останнє слово було 
за Шафранським, гол якого на 
28-й хвилині приніс титул чем-
піона волинській «Надії».

«НАДІЯ» – ПЕРША В 
УКРАЇНСЬКОМУ ФУТЗАЛІ

Волинський футзал отримав всеукраїнський титул

futsal.com
.ua
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– Чому запізнилася?
– Ударилася головою об кут подушки і 

знепритомніла на дві години.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Усі ці зірки для тебе, – сказав хлопчик 
і вдарив дівчинку металевим тазиком по 
голові.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Іване, твоя пика нагадує мені Париж. 
– І що?
– Так і хочеться з’їздити!

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

– З днем народження! Дарую тобі те, 
чого не подарував би ніхто!

– Машину?
– Фломастер.

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

Сидить Ведмідь біля річки, малину їсть. 
Заєць з іншого берега кричить:

– Ведмедику, пливи сюди, щось пока-
жу!

– Не можу, я зайнятий!
– Ведмедику, ну пливи сюди, щось по-

кажу!
Ведмідь переплив річку й питає:
– Що ти хотів?
– Дивися, скільки на тому березі мали-

ни...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дві санітарки розмовляють у полого-
вому будинку:

– Хто це так голосно плаче? Чи не та 
трійня, що народилася сьогодні вночі?

– Ні, це їхній батько в коридорі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ненавиджу, коли хтось дивиться, як я 
їм. Відразу намагаюся їсти граційно і кра-
сиво. І неодмінно або подавлюсь, або чай 
з носа поллється...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У маршрутці молода мама намагається 
погодувати дитину грудьми:

– Їж, а то дядькові віддам.
Дитина трохи посмоктала і виплюнула, 

мама знову:
– Їж, а то дядькові віддам.
Озивається чоловік поряд:
– Ви вже визначтеся, третю зупинку че-

рез вас проїжджаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заходжу в банк і бачу рекламу: «МИ 
ДОВІРЯЄМО СВОЇМ КЛІЄНТАМ»... А ручка 
все-таки до стола прив’язана.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, я більше ніколи не піду з тобою 
на санчатах кататися.

– Годі скиглити, вези давай!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мужність, честь і відвага – три ознаки 
алкогольного сп’яніння.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли хлопець ревнує, це приємно. Але 
коли дівчина ревнує, починається третя 
світова війна!

Жартівливий гороскоп на 30 березня – 5 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Депутат Луцькради
Згадаєте бої минулі, які ще не 
забулися у пам’яті народній. 
А якщо по-новому обігріти 
всіх, знайти ключі до серця 

кожного сейфа? Ймовірність виступу 
«на біс» чимала. Інших проблем зорі не 
віщують. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана  Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Веселого життя не очікуйте. 
Збільшити продуктивність 
роботи допоможуть 

традиційні засоби – відписки й відмазки. 
Триматися за старе не варто, дуже швидко 
навколо вас створиться нова реальність. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський 
28 травня 1972 р.
Співак і композитор
Зорі переконані в тому, 
що настав час здивувати 
прихильників чимось 
новеньким: життєствердним 

та оптимістичним. Додайте до гами почуттів 
веселий нотний стан і скрипковий ключ до 
успіху. І нехай душа співає! 

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Марчук 
25 червня 1997 р.
Воротар ФК «Волинь»
Поспішатимете до великої 
мети повільно. Зробіть 
ноги легкими, руки 
вправними, а голову свіжою. 

У такому стані вас легко й невимушено 
заберуть на багатші села. Ловіть – і вам 
заплатять.

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло Шелеп 
29 липня 1982 р.
Громадський діяч
Питання комунальні не 
турбуватимуть вас, Леви не 
порпаються в каналізації і 
не лазять по дірявих дахах. 

Їм подавай свіженьке м’ясце зі світу вищих 
приматів. Нервувати не варто – життя 
щодня даватиме приводи для аналізу.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат 
Збільшити працездатність 
дозволять хороші новини з 
дому. До ймовірних змін на 
роботі поставтеся із гумором: 

ще не таке переживали. Будьте оптимістом 
і не дружіть із поганцями. Навідуйтеся в 
спортзал, це ніколи не завадить. 

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексєєв 
1 жовтня 1972 р.
Громадський діяч
Їж, пий, молись, кохай. 
Кіношні принципи якомога 
точніше вкажуть вам шлях 
до психологічної нірвани. 

Обставини дадуть можливість осмислити 
осяжні перспективи. Буде нагода 
перезарядити батарейки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш 
27 жовтня 1961 р.
Директор обласної 
філії Національної 
телерадіокомпанії України
Весняні клопоти й кадрові 
зміни додадуть шарму 

вашій буденній роботі. Ігнорувати духовно 
неповносправних вдаватиметься усе важче, 
а знаходити русизми в текстах – усе легше. 
Спробуєте поєднати ТБ та інтернет. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Якийсь там сморід – не 
привід засмучуватися, коли 
навколо от-от забуяє весна. 
Подаруйте долі проліски – 

звільніть людей від себе. Цього тижня слід 
остерігатися поганих снів та лихих слів. 
Будьте обачні!

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради,
бізнесмен
Не у вашому стилі уникати 
проблем. Але цього тижня 
зорі радять заховати голову в 

пісок, бажано десь на середземноморському 
узбережжі. Це не ваша війна, а слова 
Вакарчука про веселі часи навіюватимуть 
смуток за домівкою.

Водолій (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк 
31 січня 1964 р.
Заступник голови Волиньради
Спробуєте розв’язати гордіїв 
вузол, яким скували себе 
кілька років тому – відділите 
особисте від громадського. 

Але скріншоти зроблено, а гугл про все 
пам’ятає. Зорі бажають вам спокійно піти у 
відпустку. 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Передвісники бюджетного 
щастя тихо розчинилися в на-
товпі спраглих відкусити шмат 

від пирога достатку. У засіках рідного міста 
співають романси таргани та щурі. Зорі кли-
чуть у дорогу, якій не буде кінця. Із безвихід-
них ситуацій вибиратиметеся з ентузіазмом.
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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 магазин у селі Гута-Камінська Камінь-
Каширського району. Тел. 097-969-15-91.

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Виконую 
роботи із пробивання свердловин, ремонту та 
обслуговування обладнання. Продам плівки 
тепличні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина – 6 м, 8 м, 12 м; бочки пластмасові, харчові 
на 100-200 літрів, куби на 1000 літрів. Тел.: 050-
670-90-75, 097-482-40-71.

 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.

 Продам земельну ділянку під будівництво 
площею 0,12 га в селі Княгининок Луцького 
району на вулиці Зоряній, 7. Тел.: 095-488-80-30; 
098-987-20-14.

 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 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.: 068-642-62-
77, 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).

 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.

 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 (збір полуниці з можливим  подальшим 
працевлаштуванням на малину та інші польові 
роботи). Початок роботи – кінець травня – 
початок червня. Житло надається. Часткове 
харчування. Привозимо запрошення, допоможемо з 
виготовленням візи. Детальна інформація – за тел. 
097-908-64-46, Вікторія (є вайбер).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 

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  

консультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, візова анкета, страховка, бронювання 
готелю та інше). Звертайтеся: м. Луцьк, вул. Лесі 
Українки, 37, 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 (Альона); 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 
096-598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 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, 
борошнорозважувач. Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 
до 17:00).
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Жінки, звісно, розумніші. Ви коли-небудь чули про жінку, яка втратила голову тільки від того, 
що у чоловіка красиві ноги? Фаїна Раневська
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погляд у минуле ХТО ВИГАДАВ ЛІТНІЙ ЧАС?
30 березня – Олексій, Макар, 
Павло, Олександр, Гаврило

31 березня – Кирило, Трохим, 
Данило, Дмитро, Ростислав

1 квітня – Дарина, Інокентій, 
Софія, Іван

2 квітня – Олександра, Віктор, 
Домна, Клавдія, Микита, Марія, 
Мирон, Севастіан, Сергій, 
Парасковія, Світлана, 
Віссаріон, 
Герман, Максим

3 квітня – Кирило, 
Хома, Яків, Федір, 
Володимир

4 квітня – Василь, 
Ісак, Василина, Таїсія

5 квітня – Лідія, 
Никон, Пахом, Іван, 
Анастасія, Пелагея, 
Ілля, Георгій

30 березня – Олексій, Макар, –
Павло Олександр Гаврило

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: 24225.

  призовий сканворд

З А Х И С Н И К
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 5 квітня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – набір кухонних 
дощок на підставці.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Микита, Марія,
н, Сергій, 
лана,
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ль,
Таїсія

ан, 
гея,

* 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. g6+ Крh8 
2. Тg5 f:g5 
3. h:g5#

1 місяць –  13,2913,29 грн

3 місяці –  39,1739,17 грн

6 місяців – 76,6476,64 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

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.

prykarpattya.org
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Допоможіть дітям знайти шапочки.

Відшукайте відповідну тінь 
кожній квіточці.

Ідею переходу на літній час вперше 
озвучив знаменитий американський 

політик, учений і винахідник 
Бенджамін Франклін. Це було у 
квітні 1784 року, коли він перебував 
на посаді американського посла в 
Парижі. Франклін навіть присвятив 
окрему публікацію переходу на літній 
час під назвою «Економічний проект». 

У той час Франкліну було вже 78 років, через 
подагру та інші захворювання він був практично 
прикутий до ліжка, але бадьорості духу не втрачав. 
Якось він не міг заснути до четвертої ранку, а вже о 
шостій прокинувся від яскравого світла. Так і пере-
конався, що о шостій ранку на вулиці вже яскраво 
світить сонце.

«Якби я не пробудився в таку ранню пору, то 
проспав би аж до полудня і пропустив би шість го-
дин денного світла, а отже, прожив би потім шість 
годин наступного вечора при свічках», – розповів 
він у своєму виступі.

Вдруге про це заговорив англієць Вільям Ві-
ллет. Таким чином, уперше годинникову стрілку 
перевели у Великобританії в 1908 році.

У європейських країнах протягом 
багатьох років датою переходу 
на літній час було 1 квітня



Мені відомі такі способи робити гроші, про які ви й гадки не маєте. Спосіб «добре й цілодобово 
робити важку роботу» ніколи не веде до справжнього успіху. Девід Рокфеллерwww.volynnews.com
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  Підготувала Галина ТЕРНОВА

відомі та багаті

усі до столиці!

ото розумаха!

історія успіху ВІД ПРОДАЖУ ЦУКЕРОК – 
ДО НАФТОВОГО БІЗНЕСУ 

6 УКРАЇНЦІВ – У СПИСКУ FORBES

рекорди зі схуднення

140 КІЛОГРАМІВ – ЗА П’ЯТЬ ТИЖНІВ? ЛЕГЕНЬКО 

На 102-му році життя помер 
американський філантроп і 
мільярдер Девід Рокфеллер, 

родинне прізвище якого стало 
синонімом американського 
капіталізму. Він був останнім 
онуком Джона Д. Рокфеллера, 
засновника нафтової компанії 
Standard Oil.

Джон Рокфеллер (1839-1937) – перший у 
світі доларовий мільярдер, неофіційно вважа-
ється найбагатшою людиною новітньої епохи. 
Він був надзвичайно працьовитим, цілеспря-
мованим і набожним. Хай як дивно, партнери 
через ці риси називали Джона дияволом.

Бізнес і підприємництво були частиною 
сімейного виховання Рокфеллера. Коли Джон 
був ще зовсім дитиною, то купував фунт цуке-
рок, які потім ділив на маленькі частини й пе-
репродував їх братам і сестрам. Уже в 13 років 
він позичив знайомому фермеру 50 доларів з 
розрахунку 7,5% річних. 

Рокфеллер був доволі тихим хлопчиком, 
роззявкуватим, однак вирізнявся дуже гар-
ною пам’яттю. Він був також дуже чутливим. 
Коли померла його сестра, Джон утік на зад-
ній двір, кинувся на землю і так пролежав ці-
лий день.

У 16 років юнак мав за плечима тримі-
сячні курси бухгалтерів і вже зумів стати 
помічником бухгалтера в торговельній ком-

36-річна єгиптянка Іман Ахмад 
Абдулаті – найповніша жінка 

планети. Нещодавно за п’ять тижнів 
перебування в індійській клініці вона 
скинула 140 кг, передає УНН.

Вага Іман, що на момент прибуття на ліку-
вання до Індії становила близько 500 кг, тепер 
358 кг. На думку медиків, жінка зуміє зменши-
ти її до 300 кг до кінця року.

25 років Іман не виходила з дому. Вона не 
могла пересуватися самостійно і навіть по-
вертатися в ліжку. Єгипетські лікарі не змогли 
допомогти бідолашній, тому її родина зверну-
лася до медиків з Індії.

Для перевезення Іман в Індію була потріб-
на ціла спецоперація: спочатку лікарі в Єгипті 

протягом 10 днів готували її до перельоту – 
кололи спеціальні препарати. У Мумбаї жінку 
доправили вантажним літаком спецрейсом. 
На шляху з аеропорту в лікарню автомобіль 
із незвичайною пацієнткою супроводжували 
поліцейський ескорт і карета швидкої допо-
моги, в палату клініки її підняли за допомогою 
автокрана.

7 березня медики видалили жінці значну 
частину шлунка. За 25 днів до операції єгип-
тянка втратила 108 кг завдяки спеціально 
розробленій дієті і курсу фізіотерапії. Наразі 
пацієнтці дають гіпонатрієве протеїнове рідке 
харчування, змішане з соєвим молоком. Що-
дня вона отримує приблизно 1800 калорій. 

У Іман також діагностовано хворобу гланд 

ВЕСЕЛІ Й ДОТЕПНІ 
АФОРИЗМИ 
ЄВГЕНА ЩУРА

Євген Щур 
народився в селі 

Веселе Луцького 
району. Закінчив 
Львівський торгово-
економічний інститут. 
Перший афоризм 
написав у армії, коли 
був днювальним. Книга 
«Маю кайф» – це вже 

третя збірка афоризмів, каламбурів 
та інших жартівливих словотворів 
волинянина Євгена Щура, який є 
також автором кількох збірок поезій. 
«Думаю, читач буде втішений, що 
автор і досі в доброму гуморі», – 
переконаний Євген Щур.
.............................................................................................................................. 

Навіть дурень розуміє, що в уряду 
немає на все грошей, а розумний знає, що 
їх ніколи й не буде.
..............................................................................................................................

Міняю депутатську недоторканість 
на канарську віллу.  
..............................................................................................................................

Що в нього на язиці, те в жінки може 
відбитися на печінках.
..............................................................................................................................

У дворі злий собака. І господар з 
привітом!
..............................................................................................................................

Армія безробітних шукає свого 
полководця.
..............................................................................................................................

У закоханих виростають крила, а в 
одружених – тільки роги.
..............................................................................................................................

У нього почався перехідний вік: він 
став переходити від одної жінки до іншої.
..............................................................................................................................

Коли хочеш мати голосне ім’я, треба 
ще прославити саме прізвище.
..............................................................................................................................

Дифірамби можна співати і не своїм 
голосом.
..............................................................................................................................

Бережіть чашу терпіння! З нею легше 
запивати горе!
..............................................................................................................................

Виходячи із себе, не забудьте 
закрити рота!
..............................................................................................................................

Семеро одного не ждуть, коли вже 
давно зметикували на трьох.
..............................................................................................................................

Сміх наростає, коли ним діляться. 
..............................................................................................................................

Світ уцілів тому, що сміявся. А я 
вцілів тому, що в потрібному місці 
стримував свій сміх.
..............................................................................................................................

Моя любов так бідкається, що не 
завжди ночує вдома.
..............................................................................................................................

Думка не знає меж, поки не виб’ється 
з мислячої голови.
..............................................................................................................................

Він так лаявся, що одними словами 
міг позбавити дівчат цноти.
..............................................................................................................................

Думки так і пруть з голови. Напевно, 
в них боязнь замкнутого простору.
..............................................................................................................................

Слово – не горобець. По ньому не 
вигідно часом і стріляти. 
.........................................................................

Сімейне життя 
шефа може зіпсувати 
лише його особиста 
секретарка. 
.........................................................................

Адам і Єва жили в 
громадянському шлюбі. 
І нічого – їм завдячує вся 
людська цивілізація.

із 1 квітня! 

панії Hewitt and Tuttle. Спочатку йому пла-
тили 17 доларів на місяць, але через деякий 
час він почав заробляти 25 доларів. Щоб не 
втрачати даремно ні цента, Джон купив не-
велику книгу, в яку ретельно записував усі 
свої витрати. Цю книжку підприємець зберіг 
до кінця життя.

У 18 років Джон зумів стати молодшим 
партнером комерсанта Моріса Кларка. А в 
1864 році обидва партнери заробляли на пен-
сильванській нафті. За рік потому Рокфеллер 
вирішив зосередитися тільки на нафтовому 
бізнесі, але Кларк був проти такого повороту. 

та елефантіаз. Пацієнтка страждає на діабет, 
гіпертонію, безсоння, інші захворювання, 
спровоковані надмірною вагою. Крім того, 
вона перенесла інсульт.

Медики зазначають: попри всі недуги, 
Іман тепер зможе ходити.

І тоді Джон викупив у партнера його частку за 
72 500 доларів.

Уже в 1917 році статки Рокфеллера оціню-
валися від 900 млн до 1 млрд доларів, і цей 
покажчик склав 2,5% від тодішнього ВВП Спо-
лучених Штатів. Якщо говорити про сучасний 
еквівалент, то Рокфеллер володів приблизно 
150 млрд доларів. Компанія Джона транспор-
тувала й переробляла більш як 80% нафти, 
яку добували в США. Таким чином, частка 
Standard Oil у світовій торгівлі нафтою пере-
вищувала 70%.

Про свою дружину Лору Селестіно Спел-
ман, з якою вони познайомилися, коли були 
студентами, Рокфеллер казав: «Без її порад я 
залишився б бідняком».

Цікаво також те, що Лора і Джон привчали 
дітей бути скромними, невибагливими,  але 
працьовитими. Батько грав з ними у різні ігри: 
старшу дочку він зробив директором, а іншим 
дітям велів вести бухгалтерські книги. За це 
вони отримували цукерки та різні винагороди. 

Рокфеллер також був благодійником. За 
все життя Джон пожертвував понад 500 млн 
доларів. Він жив дуже комфортно, але ніколи 
не виставляв свої багатства напоказ, як інші 
багатії. Рокфеллер мав віллу та земельну ді-
лянку в 700 акрів (283 га) на околиці Клівлен-
да, а також будинки в Нью-Йорку, Флориді та 
особистий майданчик для гри в гольф у Нью-
Джерсі. 

Коли Джон був дитиною, то 
перепродував цукерки братам і сестрам 

До рейтингу найбагатших 
людей світу за версією 

Forbes у 2017 році увійшли 
шість українців. Відповідний 
список розміщено на сайті 
журналу.

Першим серед українців, але 
359-м у загальному списку став 
олігарх Рінат Ахметов. Його стат-
ки становлять 4,6 млрд доларів. 
Другий після Ахметова та 1468-й 
у загальному рейтингу – бізнес-
мен Геннадій Боголюбов. Він має 
1,4 млрд доларів. Трійку найба-
гатших українців замкнув Юрій 
Косюк зі статками в 1,2 млрд до-

ларів. Він посів у 2017 році 1678-
ме місце в рейтингу. Його Косюк 
розділив з народним депутатом 
Костянтином Жеваго з аналогіч-
ними статками. П’ятим багатієм 
України став олігарх Ігор Коло-
мойський з 1,1 млрд доларів. Він 
посів 1795-те місце у рейтингу. 
Такі самі статки має й Віктор Пін-
чук, який став останнім з укра-
їнців, які потрапили до списку 
Forbes цьогоріч.

Найбагатшою людиною у сві-
ті визнано Білла Гейтса, який має 
86 млрд доларів.

The Economist оприлюд-
нив рейтинг Worldwide Cost of 
Living Report 2017, у якому роз-
ташував міста світу за вартістю 
життя. Статус найдорожчого 
міста для проживання цьогоріч 
вкотре зберіг Сінгапур. Більше 
того, п’ять із шести найдорож-
чих міст світу розташовані в 
країнах Азії. На другому місці 

Трирічна киянка Злата По-
плавська показала на карті 
414 географічних об’єктів сві-
ту і встановила рекорд Украї-
ни. Рекорд зафіксував експерт 
Національного реєстру рекор-
дів України Віталій Зорін, пише 
«Українська правда. Життя». 

Злата легко показала на кар-
ті світу озеро Атабаска, острів 
Домініка, республіку Південний 

Судан та Східнокитайське море. 
При цьому вона не припиняла 
кружляти у милій рожевій сукні 
та обіймати іграшкового єдино-
рога. За результатами, дівчинка 
назвала 244 країни й терито-
рії та 170 інших географічних 
об’єктів (річок, півостровів).

«З0% із них я навіть не уяв-
ляю, де розташовані», – наго-
лосив Зорін.

КИЇВ – У ДЕСЯТЦІ НАЙДЕШЕВШИХ 
МІСТ СВІТУ

ТРИРІЧНА МАЛЕЧА
ВСТАНОВИЛА РЕКОРД УКРАЇНИ 

у рейтингу – Гонконг, одразу 
за ним – Цюрих, найдорожче 
європейське місто. До п’ятірки 
лідерів потрапили також япон-
ські міста Токіо й Осака.

Нью-Йорк – єдине амери-
канське місто, яке потрапило в 
топ-десятку.

Київ у рейтингу найдорож-
чих посідає прикінцеве 124-те 
місце, потрапивши в десятку 
найдешевших міст світу.

psifactor.info
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Єгиптянка Іман Ахмад 
важила 500 кг
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