
ВОЛИНСЬКА ХУДОЖНИЦЯ 
СТВОРЮЄ АНТИСТРЕСОВІ 
РОЗМАЛЬОВКИ ДЛЯ 
ЗАКОХАНИХ

Оригінально зобразити тілесне 
кохання між чоловіком і жінкою 

вдається лучанці Марічці Островській. 
У своїх картинах мисткиня чуттєво та 
естетично возвеличує інтимні стосунки.   

«БУДІВНИЦТВО 
ШКОЛИ В ОСІВЦЯХ – 
ПРИКЛАД ТОГО, 
ЯК З НЕРЕАЛЬНОГО 
РОБИТИ РЕАЛЬНЕ» 

Народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич побувала у селі Осівці 

Камінь-Каширського району. Головна 
мета робочого візиту – перевірити, на 
якому етапі нині зведення нової школи, 
обговорення з громадою актуальних 
для людей питань. 
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ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ 
ВИМАГАЮТЬ 
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

НІЧИЙНІ ОКРУГИ

Розбиті дороги, полущені стіни в 
під’їздах, криві паркани та аварійні 

дерева – таких дворів у Луцьку небагато. 
Чи не усі вони в тих округах, де немає 
депутата. 

на межі

ексклюзив

перші результати 

 читайте на стор. 14

МЕДИКИ 
ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВАКЦИНУВАТИСЯ 
ПРОТИ КОРУ

У 2017 році виповнилося 110 років 
від закінчення будівництва луцької 

лютеранської кірхи. Уже стільки літ вона 
прикрашає місто й додає його образу 
готичної містичності і середньовічного 
колориту.

надійна зміна

У 2018 РОЦІ КОМУНАЛКА 
ВЛЕТИТЬ У КОПІЄЧКУ
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ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ МЕДИКИ
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БАТЬКО Й СИН – ОСЬ 
УСЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Скелетоніст Владислав 
Гераскевич завоював 

путівку на Ігри-2018 і став 
першим представником 
України, який виступить 
на Олімпіаді в цьому виді 
спорту. 12 січня, у свій 
19-й день народження, 
Владислав зробив 
подарунок і собі, і батькові-
тренеру, і всій країні. 
Олімпійська ліцензія 
Владислава Гераскевича – 
велика перемога для 
українського скелетона.

ІСТОРІЯ В ГОТИЧНІЙ АРЦІ. 
110 РОКІВ ЛУЦЬКІЙ КІРСІ

 читайте на стор. 7

На сьогодні вартість газу для всіх українських 
споживачів становить 6957,9 грн за тисячу 
кубометрів, або 6,9579 грн за 1 м3. Це визначено 

постановою Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 
року. Термін ї ї дії закінчується 1 квітня 2018 року. Тож 
наступного підвищення ціни на газ нам варто чекати 
не пізніше, ніж 1 квітня. Цілком імовірно, що заради 
отримання наступного кредиту владі доведеться 
підвищити тарифи достроково.
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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  Й Якщо правильно пояснити людям, «навіщо», то вони завжди знайдуть спосіб, «як». Джордан Белфорт

У КАБУЛІ – ТЕРАКТ
Бойовики Талібану 20 січня напали на 
готель в Кабулі. Убито понад 30 людей, 
серед них – 9 українців. Усі загиблі укра-
їнці працювали в афганській авіакомпа-
нії Kam Air.

ЗГОРІЛИ 52 УЗБЕКИ
18 січня в Казахстані під час руху за-
горівся автобус. Загинуло 52 людини, 
5 осіб госпіталізували. Усі пасажири 
були громадянами Узбекистану.

У США – СНІГОВИЙ ШТОРМ
Від снігового шторму на півдні США заги-
нуло щонайменше 10 людей. Через потуж-
ний снігопад та рекордно низькі темпера-
тури закрили школи та держустанови.

АВТОБУС ІЗ КОЛУМБІЙЦЯМИ 
ВПАВ У ПРІРВУ
На південному заході Колумбії 22 січня 
автобус упав в ущелину. Загинуло що-
найменше 13 осіб, серед них – немовля.

У ТУРЕЧЧИНІ – АВАРІЇ З 
ТУРИСТАМИ
19 січня в Туреччині пасажирський авто-
бус перекинувся у засніжене провалля. 
Постраждало щонайменше 20 людей, 
ще 6 загинуло. А 20 січня в провінції Ес-
кішехір розбився туристичний автобус. 
Загинуло 11 осіб, ще 44 людини пора-
нено. Водій автобуса влетів у дерево на 
узбіччі шосе.

У ГРЕЦІЇ НАПАЛИ НА 
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ
У ніч з 19 на 20 січня будівлю україн-
ського посольства в Афінах закидали 
коктейлями Молотова. Невідомі підпа-
лили машини чотирьох співробітників 
дипустанови. Підозрюють радикалів, які 
зробили це під впливом Росії.

В ІНДІЇ ЗГОРІВ СКЛАД
Пожежа сталася на складі заводу у Нью-
Делі 21 січня. Загинуло 17 людей. Вря-
тувалися лише двоє працівників, які зі-
стрибнули з даху. На складі упаковували 
феєрверки. Це і стало причиною пожежі.

РОСІЯ ОКУПУВАЛА 
ПРИДНІСТРОВ’Я 
На території невизнаного Придністров’я 
тривають навчання за участю росіян. На-
разі там перебуває дві тисячі російських 
військових. Тим часом Молдова збира-
ється виставити РФ рахунок за окупацію 
Придністров’я.

УКРАЇНЦІ СКАРЖАТЬСЯ НА 
ЗАРОБІТКИ В ПОЛЬЩІ
Кількість скарг за останній рік зросла май-
же на 300%. Серед найбільших проблем – 
затримка або відмова від оплати праці.

США ОЗБРОЇТЬ УКРАЇНУ
Українська армія безплатно отримає від 
США протитанкові комплекси Javelin, а та-
кож інше оборонне озброєння на $350 млн.

БІЛОРУСЬ ПОСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ  
Президент Білорусі Олександр Лука-
шенко посилить контроль на кордоні 
з Україною та країнами балтійського 
регіону. Своє рішення він аргументує 
підвищенням рівня терористичної не-
безпеки в Західній Європі, високим ри-
зиком контрабанди зброї, боєприпасів 
та вибухівки.

ЄС ПРОТИДІЯТИМЕ 
РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ 
15 січня Євросоюз створив спеціальну 
комісію для боротьби з неправдивими 
новинами та російською пропагандою у 
ЗМІ. Робоча група складається із 40 екс-
пертів: журналістів, учених і фахівців із 
комунікацій з Європи та США. 

У ПАРЄ – НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
Президентом Парламентської асамблеї 
Ради Європи став італійський депутат 
Мікеле Ніколетті. Його призначили на 
посаду без голосування. Він був єдиним 
кандидатом. 

МАКЕДОНІЯ ЗМІНИТЬ 
НАЗВУ 
Найбільш вірогідно, що країна назива-
тиметься Новою Македонією. Після про-
голошення нею незалежності у 1991 році 
Греція заявила, що нова назва є «узурпа-
цією назви її історичної провінції».

світова хроніка

СТОЛІТНІ ДУБИ ВИВОЗЯТЬ ЗА КОРДОНСТОЛІТНІ ДУБИ ВИВОЗЯТЬ ЗА КОРДОН

ПЕРШІ ЖЕРТВИ МОРОЗУПЕРШІ ЖЕРТВИ МОРОЗУ
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БРАКОНЬЄРИ НИЩАТЬ ЛІСОВИХ ЖИТЕЛІВ
злочин

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ГРАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ – ШТРАФ

П’ЯНИЙ ЧОЛОВІК 
СТРІЛЯВ У ЛЮДЕЙ 

по заслузі

інцидент

НА ОПЛАТІ ЗА ТЕПЛО ВДАСТЬСЯ ЗЕКОНОМИТИ 

ОЧІЛЬНИЦЮ ГРОМАДИ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ

комуналка

корупція

Ковельський, Ківерцівський, 
Шацький райони

Останнім часом 
браконьєри 
наробили лиха у 

волинських лісах.
Працівники лісової охорони 

затримали браконьєрів на те-
риторії Скулинського лісництва. 
Лісівники виявили на місці полю-
вання три тушки козуль і мислив-
ську зброю. Як інформує прес-
служба Волинського ОУЛМГ, сума 
завданих збитків становить 96 
тис. грн. 

Чоловіка, який полював по-
близу села Бодячів, затримала під 
час рейду група оперативного 

заповідного фонду. Тривають 
слідчі дії.

А на території Шацького 
націо нального парку служба 
охорони провела відстріл двох 
вовків. Сіроманців виявили за 
нічними слідами. За інформацією 
адміністрації Шацького НПП, зни-
щили дворічну самку і трирічного 
самця. Завдяки цьому в угіддях 
вдасться зберегти поголів’я диких 
свиней, козуль, зайців, бобрів та 
інших видів тварин. Адже добова 
норма харчування одного дорос-
лого сіроманця – 5-6 кг, річна – 
1,5-2 тонни м’яса. Вовки зайшли 
сюди із сусідньої Білорусі, їх при-
манила велика кількість дичини.

реагування ДП «Ківерцівське ЛГ». 
Неподалік автомашини лісівни-
ки помітили мішок, у якому було 

заховане козеня з перерізаним 
горлом. З’ясовано, що тваринку 
вбили на території природно-

Убите козеня заховали в мішок

lis.volyn.ua

Ківерцівський район

На Волині процвітає незаконне 
вирубування лісу. Браконьєри працюють 
уночі, орудуючи бензопилами. Підпільні 
лісоруби їздять автівками на іноземній 
реєстрації.

Тікаючи від лісової охорони, часто зали-
шають євробляхи на місці злочину й не по-
вертаються по них. У лісгоспі вже назбирався 
чималий автопарк таких легковиків, повідо-
мила ТРК «Аверс».

Директор Ківерцівського ЛМГ Віталій Ка-
расюк зазначає: один дуб коштує до $1 тис., 
тоді як браконьєра можуть покарати незнач-
ним штрафом.

Як розповідають люди з лісової галузі, які 
орієнтуються в ситуації, йдеться про експорт 

дуба до Франції та Італії. Маршрут, кажуть, та-
кий: з лісів дерево привозять до Луцька, а тут 
уже готують товар за кордон.

За останні місяці на Волині зареєстровано 
кілька нападів на працівників лісу з боку під-
пільних лісорубів. Наприклад, у Цуманському 
лісгоспі наприкінці 2017 року браконьєри, які 
завантажили авто дубом, переїхали лісівника, 
що намагався їх зупинити. На щастя, чоловік 
вижив. Інший випадок трапився кілька мі-
сяців тому – браконьєри напали й жорстоко 
побили працівників лісової охорони Цуман-
ського ЛГ. Побиттю передувало затримання 
авто, навантаженого дубом. Зловмисників 
було кілька десятків. 

До слова, Цуманський лісгосп славиться 
нещадним браконьєрством і нелегальним 

деревообробним бізнесом. Очолює його син 
одіозного екс-керівника ВОУЛМГ Богдана Ко-
лісника Роман. Свого часу Богдана Колісника 
називали «царем лісу». Він потрапив під лю-
страцію. Однак, кажуть, досі є «сірим карди-
налом» лісової галузі Волині.

Браконьєри працюють уночі, 
орудуючи бензопилами

volynnew
s.com

Камінь-Каширський район  

Минулого тижня через мороз 
постраждали двоє чоловіків.

Тіло 52-річного жителя села Брониця без 
ознак життя знайшли неподалік власної оселі. 
За висновком судмедексперта, смерть настала 
внаслідок загального переохолодження тіла.

Із обмороженням та переохолодженням у 
районну лікарню потрапив 55-річний житель 
села Осівці. Нині він перебуває у важкому 
стані, інформують в Камінь-Каширському РВ 
УДСНС України у Волинській області.

Рятувальники застерігають: у період низь-
ких температур ризик переохолоджень та 
обморожень зростає. Тому варто обмежити 
тривале перебування на вулиці, а надто за силь-
ного вітру та високої вологості. Насамперед це 
стосується дітей та людей поважного віку.

Волинян просять піклуватися про себе 
й близьких і дотримуватися простих заходів 
безпеки: не вживати алкогольних напоїв, не 
курити на морозі, носити просторий одяг і 
вільне взуття, не одягати на мороз метале-
вих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. 
Персні на пальцях ускладнюють циркуляцію 

крові та сприяють обмороженню кінцівок. 
Слід захищати відкриті ділянки шкіри – 

вдягати рукавички, а ніс та вуха прикривати 
шапкою, шарфом, піднятим коміром. На мо-
роз треба виходити ситим, по можливості 
мати з собою термос із гарячим чаєм чи ка-
вою. Якщо відчули, що замерзаєте, – працюй-
те руками, рухайте ними, аби посилити кро-
вообіг у судинах. Так само рухайте пальцями 
ніг. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки 
не дуже енергійно. Плануючи поїздки, про-
стежте за прогнозом погоди.

Луцьк

Лучанина, який організував в обласному 
центрі гральний бізнес, суд оштрафував 
на 170 тис. грн. 

У чоловіка конфіскували комп’ютерне об-
ладнання та готівку, яку правоохоронці вилу-
чили в ігрових залах, інформує прес-служба 
прокуратури області. 

Ігрові зали було облаштовано у двох за-
кладах під виглядом розповсюдження дер-
жавних лотерей.

Луцьк

Працівники КОРДу затримали 53-річного 
лучанина, який серед ночі в місті стріляв 
із мисливської рушниці. 

Пригода трапилася на вулиці Лановій. 
«Стрілець» був п’яний, інформує прес-служба 
волинської поліції. Обійшлося без потерпілих.

Мисливську рушницю ТОЗ-63 вилучили. 
Вогнепальну зброю поліцейські не застосо-
вували.

«Йдеться про хуліганство. Санкція статті 
передбачає від трьох до семи років позбав-
лення волі», – повідомив начальник ГУНП у 
Волинській області Петро Шпига.

Луцьк

Лучанам перерахували тарифи на 
теплову енергію, послуги з центра-
лізованого опалення і централізо ваного 
постачання гарячої води. 

Аби уникнути порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції, 
волинські антимонопольники рекоменду-
вали виконкому Луцької міськради про-
вести розрахунок тарифів відповідно до 
вимог нормативно-правових актів України, 
інформує прес-служба обласного відділення 
АМКУ.

У результаті тарифи на теплову енергію 
знизилися для всіх категорій споживачів: 
для населення – на 23,25 грн/Гкал (з ПДВ), 
для бюджетних організацій – на 29,80 грн/
Гкал (з ПДВ), для інших споживачів – на 

29,80 грн/Гкал (з ПДВ), для релігійних орга-
нізацій – на 14,06 грн/Гкал.

Загальний економічний ефект від вжитих 
заходів склав 16,6 млн грн. Саме на таку суму 
жителі та бюджетні організації Луцька спла-
тять менше коштів за фактично отримані по-
слуги в опалювальний сезон 2017-2018 років.

Горохівський район

На хабарі працівнику Управління 
захисту економіки попалася 
сільська голова Рачина. Обраниця 
громади пропонувала правоохоронцю 
5 тис. грн.

Таким способом Інна Денисюк нама-
галася відкупитися від покарання за не-
законний збір коштів за воду з мешканців 
села, повідомляє прес-служба прокурату-
ри області.

Як з’ясувалося, у сільської голови Ра-
чина задекларовано 3,7 га землі. Загалом її 
сім’я володіє майже 11 га.

У декларації також зазначено, що за рік 
роботи на посаді сільської голови жінка за-
робила 71 тис. 957 грн. Щодо транспорту, то 
її батько володіє автомобілем ІЖ 1991 року 
випуску. Окрім того, він задекларував жит-
ловий будинок площею 93 м2 в селі Озер-
це. Брат голови володіє ділянкою площею 
1500 м2 в селі Пустомити.

Тарифи на теплову енергію знизилися 
для всіх категорій споживачів

podrobnosti.ua
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УКРАЇНА БОРГУЄ МВФ 
$12,1 МЛРД 
Борг України перед Міжнародним ва-
лютним фондом становить $12,1 млрд. 
Нині активи НБУ, які входять до валових 
резервів, складають $18,8 млрд, загаль-
на сума зобов’язань НБУ – $9,1 млрд.

В ОДЕСІ – ПЕРЕСТРІЛКА, У 
БЕРДЯНСЬКУ – ВИБУХ  
19 січня в Одесі під час затримання зло-
чинця загинув 27-річний поліцейський. 
Ще троє людей поранено. Злочинця і 
його знайомого застрелили на місці. А 
в Бердянську 22 січня чоловік підірвав 
гранату. Трьох полісменів поранено.

КЕРІВНИЦТВО «РОШЕН» 
ПІДОЗРЮЮТЬ У ВБИВСТВІ 
Нардеп від УКРОПу Віталій Купрій підо-
зрює керівництво «Рошен» у вбивстві 
свого працівника. Вдова померлого 
дистриб’ютора корпорації заявляє, що її 
чоловіка могли вбити після того, як він 
відмовився віддати бізнес співвласнику 
«Рошена» Костянтину Маю.

ГАЗОВА СХЕМА – 
НА 1,4 МЛРД ГРН
Національне антикорупційне бюро за-
тримало у Львові чотирьох посадових 
осіб компаній «Енергія-Новий Розділ», 
«Енергія-Новояворівськ» та «Енергія». Їх 
підозрюють у заволодінні понад 300 млн 
кубів газу «Нафтогазу» на понад 1,4 млрд 
грн. Кінцевими бенефіціарами компаній 
є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дуб-
невичі.

УКРАЇНЦІВ ОБМІНЯЮТЬ НА 
БОЙОВИКІВ 
Представники України та окремих ра-
йонів Донецької і Луганської областей 
обмінялися списками утримуваних осіб. 
Звільнення має відбутися в найкоротші 
терміни. У в’язницях РФ зараз перебу-
ває понад 60 українських політв’язнів. Із 
них 38 – в окупованому Криму. 

ЗАГИНУВ ЧЛЕН МІСІЇ ОБСЄ
Співробітник Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі Віталій Зара 
загинув 18 січня в автокатастрофі у Кра-
маторську на Донбасі.

НАСІРОВУ ПРОДОВЖИЛИ 
ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД
Суд продовжив запобіжний захід у вигля-
ді застави відстороненому голові Держав-
ної фіскальної служби України Роману На-
сірову до 19 березня. Йому інкримінують 
зловживання службовим становищем.

УКРАЇНА КУПУВАТИМЕ ГАЗ 
У РОСІЇ
У 2018 році «Нафтогаз України» закупить 
в російського «Газпрому» 4-5 млрд кубо-
метрів газу. Україна не купувала газ у Ро-
сії понад два роки.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
ЗБІЛЬШИЛИ ВИПЛАТИ 
Кабмін збільшив щомісячну допомогу 
переселенцям. На кожну дитину – 800-
1000 грн на місяць. Для всіх сімей без ви-
нятку передбачено від 2400 до 3000 грн, 
5000 грн – для багатодітних.

НАГЛЯДОВУ РАДУ 
«НАФТОГАЗУ» ОЧОЛИЛА 
БРИТАНКА
Головою ради «Нафтогазу» обрали бри-
танку Клер Споттісвуд. Раніше цю поса-
ду обіймала Юлія Ковалів. У 1993-1998 
роках Споттісвуд працювала головою 
регуляторного органу Великобританії з 
питань газопостачання. 

У ЧОРНОБИЛІ БУДЕ 
СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Україна готується запустити свою пер-
шу сонячну електростанцію на території 
Чорнобильської АЕС. Електростанція 
зможе задовольнити потреби серед-
нього селища або близько 2000 квар-
тир. Сонячна установка запрацює через 
кілька тижнів. 

НА ЗАКАРПАТТІ – 
РОДОВИЩЕ ЗОЛОТА
Велике родовище золота виявили в Ра-
хівському районі на Закарпатті. Ресурси 
золота оцінюють у 2,4 тонни. 

українська хроніка

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

У СЕЛІ ВИЯВИЛИ СКАЖЕНОГО ПСА
небезпека

ДЕРЖАВНІЙ ТРАСІ – КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

БОЙОВІ ГРАНАТИ – В САЛОНІ АВТО
зброя – не забавка

ГУНЧИК – ОСТАННІЙ ГУНЧИК – ОСТАННІЙ 
У РЕЙТИНГУ ГУБЕРНАТОРІВУ РЕЙТИНГУ ГУБЕРНАТОРІВ

слуги народу

інфраструктура

Київ

У рейтингу діяльності 
голів ОДА за 2017 рік 
голова Волинської 

облдержадміністрації 
Володимир Гунчик опинився 
на останньому місці. 
Причин для цього чимало – 
нерозв’язані питання ремонту 
доріг, незаконного видобутку 
бурштину, вирубування лісів, 
земельні скандали. 

Очолила рейтинг голова Харків-
ської області Юлія Світлична, йдеться 
в звіті Комітету виборців України, по-
відомляє «РБК-Україна».

У КВУ зазначили, що оцінка діяль-
ності голів ОДА складається з двох 
компонентів: показників соціально-

економічного розвитку регіону та ре-
зультатів опитування експертів. Згідно 
з результатами аналізу діяльності ОДА, 
було сформовано три групи: з висо-
ким, середнім і низьким результатами. 

Відповідно до квітневого рейтин-
гу, Володимира Гунчика назвали най-
гіршим губернатором в Україні. «Сло-
во і діло» повідомляло, що рейтинг 
відповідальності голови Волинської 
ОДА опустився на 7% порівняно з ми-
нулим роком.

Зазначимо, час до часу подей-
кують, ніби Волинь отримає нового 
губернатора. Мовляв, в Адміністрації 
Президента уже визначилися з канди-
датурою на цю посаду.Подейкують, що Волинь отримає нового губернатора

pravda.lutsk.ua

Володимир-Волинський, Нововолинськ

У 2018 році в проект плану ремонту доріг 
включено ділянку державної траси Ковель-
Червоноград-Жовква, що включає і відрізок 
траси між містами Володимир-Волинський 
та Нововолинськ. Про це йдеться у відповіді 
депутату Верховної Ради Ігорю Гузю від 
Волинської облдержадміністрації.

Волинський нардеп був одним із ініціаторів 
законопроекту про відновлення доріг за раху-
нок перевиконання митних надходжень. Во-
линь – у числі п’яти областей, що стали пілотни-
ми, інформує прес-служба народного депутата.

Із 5 вересня 2015 року закон у дії. Як ре-
зультат – модернізовану дорогу за напрямком 
Луцьк-Львів через Радехів. Торік оновили части-
ну траси від обласного центру до Володимира-
Волинського в рамках будівництва державної 
дороги Устилуг-Луцьк-Рівне.

Також восени на ділянці від Володимира 
до Нововолинська здійснили ямковий ремонт 
дорожнього покриття. За повідомленням чи-
новників, на ремонт цієї дороги спрямували 
110 млн грн, а цьогоріч заплановано вже капі-
тальний ремонт траси Володимир-Волинський-
Нововолинськ. 

bug.org.ua

Ківерцівський район

Співробітники групи 
реагування патрульної 
поліції виявили у 25-річного 
жителя району гранату 
РГД-5 та запал дистанційної 
дії.

Вибухові речовини чоловік 
перевозив у салоні автомобі-
ля Renault, повідомляє прес-
служба обласної поліції. Не-
безпечні боєприпаси вилучили 
рятувальники, які прибули на 
виклик.

До слова, затриманого рані-
ше притягували до кримінальної 
відповідальності за нанесення 

vl.npu.gov.ua

Небезпечні боєприпаси 
вилучили рятувальники

Луцький район

Епідеміологи 
міськміжрайонного 
лабораторного центру 
встановили, що у селі Несвіч 
із хворим на сказ псом 
контактували 9 осіб, у тому 
числі троє дітей.

Усіх їх скеровано на профі-
лактичне лікування в районну 
лікарню, де є достатньо анти-
рабічних препаратів для на-
дання лікування, інформують 
у «Волинському обласному 
лабораторному центрі МОЗ 
України». Хвора на сказ собака 
була агресивною, не впізнава-

ла господаря та нападала на 
людей.

Ускладнює епідситуацію 
той факт, що домашні тварини 
в основному не щеплені проти 
сказу. Лікарі-епідеміологи наго-
лошують на тому, що потрібно 
обов’язково щеплювати проти 
сказу всіх домашніх тварин. А в 
разі контактів із хворими особи-
нами (чи при укусах) звертатися 
до лікарів та не відмовлятися 
від щеплень. Адже такі профі-
лактичні щеплення – єдиний за-
побіжний захід, аби вберегтися 
від смертельної хвороби, якою 
залишається сказ. 

умисних легких тілесних ушко-
джень. Чоловікові загрожує по-
карання у вигляді позбавлення 
волі від трьох до семи років.

Восени на дорозі від Володимира до 
Нововолинська зробили ямковий ремонт
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  ua.krymr.com

В Україні поіменно 
знають кожного 
кримського 

зрадника. Це майже 
десять тисяч українських 
військовослужбовців, 
які після російської 
анексії залишилися на 
півострові й зламали 
присягу. Генпрокуратура 
України повідомила їм 
про підозру в державній 
зраді та дезертирстві. 
Загалом кримінальні 
провадження відкрито 
стосовно вже понад 
чотирьох сотень колишніх 
кримських чиновників, 
депутатів, працівників 
судів, прокуратури та 
правоохоронних органів.

А от скільки в Криму ховається 
колишніх українських політиків, у ГПУ 
точно не знають. «Так, звичайно, цим 
користуються втікачі. Так, звичайно, 
ми знаємо про те, що частина з них 
перебувають у той чи той момент 
на території Криму. Але, погодьтеся, 
абсурдно було б думати, що україн-
ський спецназ може висадитися в 
Алушті, офіційно затримати людину 
й потім ще доправити в Україну», – 
каже Генпрокурор Юрій Луценко.

То хто ж з українських чиновни-
ків заліг на дно в Криму?

ВАДИМ КОЛЕСНІЧЕНКО
Колишній член Партії регіонів 

Вадим Колесніченко, який нині пе-
ребуває в українському загально-
державному розшуку, має семи-
річний досвід роботи у парламенті 
України. У лютому 2014 року втік до 
Севастополя, агітував за участь в так 
званому «референдумі про приєд-
нання» Криму до Росії.

«Хай які вибори будуть найближ-
чим часом, завдання – визначитися з 
одним рішенням, з одним результа-
том, з одним кандидатом. Тоді у нас 
буде спосіб вести переговори, тоді у 
нас буде спосіб захистити «Беркут» і 
людей, які захищали нас з вами там 
і, я вважаю, захищатимуть тут. Разом 
ми переможемо», – говорив Колесні-
ченко 23 лютого 2014 року зі сцени 
в Севастополі під російськими пра-
порами.

У 2014 році він отримав грома-
дянство Росії і став членом партії 
«Родина». Того ж року зареєстрував-
ся кандидатом у російські губерна-
тори Севастополя, але його так і не 
допустили до виборів. З політикою 
не вийшло – пішов у місцевий фут-
бол: сьогодні Колесніченко – гене-
ральний секретар Кримського фут-
больного союзу.

В Україні йому інкримінують по-
сягання на територіальну цілісність і 
порушення прав громадян залежно 
від їхньої расової, національної та 
релігійної приналежності.

ПАВЛО ЛЕБЕДЄВ
Розшукують в Україні й екс-

міністра оборони Павла Лебедєва, 
його підозрюють у причетності до 
розгону Євромайдану.

«Техніка застосовується для 
стримування тих дій беззаконних, 
що відбуваються на вулиці, під ви-
глядом мирних демонстрантів, тому 
техніка застосовується, як і зараз 
вона застосовується для вивезен-
ня сміття в центрі міста», – говорив 
Лебедєв, перебуваючи в Києві у лю-
тому 2014 року. Нині він ховається в 
Севастополі, має будівельний бізнес, 
який почав задовго до анексії півост-
рова. Через скандальні забудови та 
супереч ні земельні ділянки конфлік-
тує не тільки з місцевими активіста-
ми, але й з російським керівництвом 
Севастополя. Має приватний маєток 
неподалік Козачої бухти на березі 
моря з окремим виходом до пляжу.

ДМИТРО САДОВНИК
Екс-командир спецроти «Берку-

та» Дмитро Садовник у жовтні 2014 
року втік з-під домашнього арешту 

до Криму. Його підозрюють у при-
четності до вбивства 39 учасників 
акцій протесту на Майдані. Росія 
надала втікачеві громадянство й 
відмовила Києву в його екстрадиції. 
За оперативною інформацією укра-
їнської прокуратури, оголошений в 
розшук Садовник нині живе на анек-
сованому півострові.

ВАДИМ ПОГОДІН
Бойовика угруповання ДНР Ва-

дима Погодіна звинувачено у вбив-
стві 16-річного школяра з Краматор-
ська Степана Чубенка в 2014 році. 
Улітку 2017 року після запиту Украї-
ни до Інтерполу Погодіна заарешту-
вали в Криму на 40 діб. Згодом його 
відпустили, відмовившись видавати 
українській стороні. В Україні Пого-
дін заочно засуджений до довічного 
ув’язнення.

ОЛЕГ ЦАРЬОВ
Олег Царьов – колишній член 

Партії регіонів, носив значок укра-
їнського нардепа 12 років поспіль. 
Активний прихильник ідеї створення 
так званої Новоросії в складі невизна-

них формувань ДНР і ЛНР. Улітку 2014 
року втік до анексованого Криму.

Царьова звинувачують у зазі-
ханні на територіальну цілісність 
і недоторканність України та діях, 
спрямованих на насильницьку зміну 
й повалення конституційного ладу.

Особливу популярність отримав 
після відповіді на запитання в теле-
ефірі про те, коли почалася Друга 
світова війна, де дав несподівану 
відповідь: «У 1941 році».

Сьогодні живе в Ялті, на інтерв’ю 
погоджується охоче, каже, що ні від 
кого не ховається.

«Мені для життя небагато треба, 
особливо після того, що відбувалося 
після Революції Гідності на Донбасі, 
я живу просто в королівських умо-
вах», – зізнається Царьов у сюже-
ті телепроекту «Крим.Реалії». Про 
себе каже, що людина він багата, але 
кримський бізнес у нього не пішов і 
зараз приносить прибутків у десят-
ки разів менше, ніж той, що був на 
материковій частині України.

ЛЮДМИЛА ЯНУКОВИЧ
Її не розшукують, але з цікавіс-

тю стежать за життям екс-дружини 
колишнього Президента України 
Віктора Януковича. Людмила Януко-
вич після втечі чоловіка в 2014 році 
переїхала до Криму. У Севастополі 
похований її син – Віктор Янукович-
молодший, який загинув два роки 
тому на озері Байкал у Росії. За по-
відомленнями ЗМІ, Людмила Януко-
вич веде непублічне життя, живе в 
маєтку під Севастополем і має кілька 
продуктових магазинів. В асорти-
менті – елітні, зокрема санкційні ков-
баси, сири, десерти, алкоголь.

У пошуку та затриманні назва-
них українських втікачів Інтерпол 
правоохоронцям України не допо-
магає. Організація, вказуючи на по-
літичний підтекст справ, відмовляє 
в міжнародному розшуку. «Події 
сталися під час зміни влади», – така 
офіційна позиція Міжнародної орга-
нізації кримінальної поліції.

таємний відпочинок

пороблено-задавнено

ПОРОШЕНКО ПРИХОВАВ 
ВІДПУСТКУ НА $500 ТИСЯЧ

  radiosvoboda.org

Президент України Петро Порошенко 
відпочивав на Мальдівських островах 
з 2 до 8 січня в п’ятизірковому готелі 
Cheval Blanc. Комплекс складається 
з приватних вілл і розташований 
посеред Індійського океану.

Петро Порошенко вилетів на Мальдіви 
1 січня приватним літаком Falcon 7X. Його 
вартість – близько $40 млн. Разом з Прези-
дентом було ще вісім пасажирів: троє чолові-
ків та п’ятеро жінок. Усі вони зареєструвалися 
на рейс під іншими іменами та прізвищами. 
Вочевидь Порошенко хотів приховати свою 
поїздку за кордон. Адже на курорті фігурував 
під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). 

Цікаво, що за весь період президент-
ства Порошенко жодного разу офіційно не 
повідом ляв про свій виїзд за кордон на від-
починок. Уже після відпустки прес-служба 

Президента підтвердила, що Порошенко таки 
здійснив приватну поїздку на Мальдіви «з ме-
тою короткого відпочинку».

Президент та його гості оселилися на най-
дорожчій віллі, що розташована на окремому 
острові. Окрім основної вілли, була ще одна 
гостьова, двоповерхові апартаменти, причал 
для човнів, зона SPA, місце для обіду на свіжо-
му повітрі та власний пляж.

Цікаво, що оренда окремого острова на 
курорті «Шеваль Блан» коштувала Порошенку 
та його гостям не менш ніж $46 тис. на добу. 
За шість діб Президент мав сплатити лише за 
проживання $276 тис.  Дайвінг, водний спорт 
та човни обійшлися Порошенку у $18705. На 
сніданки сумарно витратили $10791. На обіди – 
$4682, а вечері на віллі обійшлись у $3165. За-
галом усі додаткові послуги склали $37550. І за 
них Mr. Petro Incognito розрахувався готівкою.

Усього Петро Порошенко витратив на 
Мальдівських островах не менш ніж $500 тис. 

Об’єднання «Самопоміч» 
на Волині розпадається 

на очах. Активні його 
члени, які отримали 
посади в керівних органах, 
поступово почали покидати 
партію і працювати на 
благо обласного центру.

Головна причина в тому, що ке-
рівництво волинської «Самопомо  -
чі» не зацікавлене у стабільній по-

  Віталій ІЩУК
p-p.com.ua 
Луцьк

ЧОМУ РОЗСИПАЄТЬСЯ ВОЛИНСЬКА «САМОПОМІЧ»?
літичній ситуації та розвитку міста. 
Коли їхні члени намагаються профе-
сійно виконувати роботу й ухвалю-
вати фахові рішення задля позитив-
них зрушень, то, схоже, отримують 
на горіхи від керівництва. 

Нещодавно «Самопоміч» по-
кинули Мар’яна Сорочук, Юлія 
Євпак та Сандра Міненко. Останні 
дві вже тривалий час працюють у 
структурних підрозділах міськради, 
а Мар’яна Сорочук лиш нещодав-
но стала до виконання обов’язків 
радника міського голови Луцька. 
Попрощатися з «Самопоміччю» їх 
спонукали професіоналізм та праг-

нення робити реальні речі на благо 
міста, а не вдаватися до популізму 
і голослівної політики, що вимага-
ла скандальна депутат Луцькради 
Юлія Вусенко. Сама вона стала одні-
єю з головних причин поступового 
краху «Самопомочі». Її політичні ам-
біціїї стати мером Луцька перетво-
рили партійний осередок на п’яту 
колону в міській та обласній радах. 
Врешті фракції партії мера Львова 
Андрія Садового розсипалися і в 
Луцькраді, і у Волиньраді.

Зараз «Самопоміч» являє собою 
рупор і трагікомічну трупу нардепа, 
співвласника бізнес-групи «Конти-

ніум» Степана Івахіва, яка намага-
ється розхитати політичну ситуацію 
в обласному центрі й очорнити по-
зитивні здобутки своїх конкурентів. 
Така деструктивна лінія поведінки 
сприяє відходу з партії справжніх 
професіоналів та патріотів. 

Водночас Юлію Вусенко це не 
надто турбує. Вона й далі гне свою 
псевдоопозиційну лінію і намага-
ється в будь-який спосіб повернути 
собі посаду секретаря міськради, 
яку з ганьбою примусово покинула 
у 2017 році. Юлію Вусенко не зу-
пиняє навіть те, що наразі поліція 
порушила кримінальну справу сто-

совно неї за зловживання владою 
або службовим становищем. Йти на 
відкриті вибори мера вона боїться, 
адже розуміє, що шансів має вкрай 
мало, тож хоче отримати посаду че-
рез інтриги і суди. Тому й поруши-
ла закон, не призначивши вибори 
міського голови Луцька після смер-
ті Миколи Романюка. 

Поки Юлія Вусенко грається 
в опозицію і обслуговує інтереси 
олігарха Степана Івахіва, діючи не 
в інтересах лучан, її «Самопоміч» 
упевнено рухається за горизонт і 
ризикує накликати на себе ще біль-
шу ганьбу та неприязнь.

Інтерпол відмовляє в міжнародному пошуку зрадників
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охорона праці

акція протесту з молотка

по-новому

Сотні колишніх офіцерів 
роками чекають на 
підвищення пенсій. 

Оскільки це питання не 
розв’язують, військові 
пенсіонери пікетували 
будівлю Волинської 
облради. Такі акції 
відбулися в усіх обласних 
центрах та великих містах. 
Зокрема, на Львівщині 
мітингувальники вдалися 
до радикальних заходів і 
перекрили автошляхи.

За словами голови обласної 
організації ветеранів України Олек-
сандра Булавіна, попри знецінення 
національної валюти та подорож-
чання основних видів продукції, 
пенсія командира полку нині така 
ж сама, як зарплата технічного пра-
цівника.

Заступник голови обласної ор-
ганізації ветеранів України, голова 

З 1 січня у зв’язку з 
підвищенням рівня 

мінімальної зарплати до 
3723 грн розміри штрафів 
для недобросовісних 
роботодавців збільшилися.

Наприклад, за фактичний до-
пуск до роботи працівника без 
оформлення трудового договору 
штраф становить 30 мінімальних 
зарплат, або 111,69 тис. грн. За не-
дотримання мінімальних держав-
них гарантій оплати праці – 10 міні-
мальних зарплат, або 37,23 тис. грн. 
За порушення термінів виплати за-
робітної плати працівникам штраф 
становитиме 11,169 тис. грн.

Заступник начальника управ-
ління з питань праці, начальник 
відділу інспектування Луцької 
міськ ради Інна Савчук повідомила, 
що суми штрафів за порушення за-
конодавства з питань праці та зай-
нятості визначені у ст. 265 КЗПП та 
ст. 41 КУАПП. 

Посадовець наголосила, що 
тепер не варто «гратися», не допус-
каючи інспектора, який здійснює 
перевірку. Адже раніше підприємці 
в одному з торговельних центрів 
просто ставили манекен перед пе-
ревіряльником, стверджуючи, бу-

Медична реформа 
зачепила й 

автомобільну галузь. 
На думку працівників 
Міністерства охорони 
здоров’я, мотоциклетні, 
автомобільні та автобусні 
медичні аптечки не 
мусять містити будь-яких 
медичних препаратів. 
Натомість мають бути 
оснащені засобами 
для надання першої 
допомоги в разі дорожньо-
транспортної пригоди.

Також у кожну ап-
течку хочуть вкласти 
інструкцію, як нада-
вати першу допомо-
гу в разі ДТП. Такий 
проект підготували 
у Міністерстві охо-
рони здоров’я.

«За статистикою, 
причиною приблизно 
80% смертей унаслідок 
аварій до приїзду бригади екстре-
ної (швидкої) медичної допомоги 
є масивна кровотеча. Тому до мі-
німальної комплектації аптечки 
передусім будуть входити засо-
би для зупинки кровотечі: бинти 
різної ширини, серветки тощо. 

Замість резинового джгута в ав-
томобільній аптечці буде механіч-
ний засіб для зупинки кровотечі 
типу САТ, який можна накласти 
собі самотужки», – йдеться у по-
відомленні.

В оновлених аптечках не буде 
медичних препаратів: зеленки, 
таблеток, які мають термін при-
датності й аж ніяк не завжди 
вчасно оновлюються в аптечці 
тощо. Крім того, ліки не стануть у 
пригоді в разі, якщо екстрену до-
помогу надаватимуть не фахівці. 

Це світовий досвід – не 
передбачати лі-

карські засоби 
в обов’язковий 
склад автомо-
більних аптечок. 
За потреби ви 
можете допов-
нити власну ап-

течку потрібними 
вам ліками.

Перелік медичних виробів та 
інших матеріалів, які мають бути у 
складі аптечок, Міністерство охо-
рони здоров’я переглядало 20 
років тому. Теперішній проект на-
казу має на меті привести аптечки 
у відповідність до європейських 
норм та стандартів.

Верховна Рада ухвалила 
в цілому законопроект 

«Про приватизацію 
державного майна». 
За відповідне рішення 
віддали голоси 266 
депутатів. 

Як пояснили у Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі, 
в Україні близько 3500 державних 
підприємств, більшість з яких – 
неприбуткові, повідомляє «Еспре-
со.TV». Приватизація дозволить 
скоротити їхню кількість, а також 
знайти стратегічного інвестора, 
який буде розвивати виробни-
цтво, закуповуватиме сучасне 
обладнання та зможе виплачува-
ти працівникам високу ринкову 
зарплатню.

Документ пропонує розділити 
об’єкти приватизації на дві групи – 
велику та малу, а також розшири-
ти їхнє коло. Закон забезпечує 
конкуренцію серед покупців за 
рахунок розширення кола інвес-
торів та захист їхніх прав.

Новий законопроект перед-
бачає, що:

• ціну приватизації визначати-
ме ринок;

• буде чітко встановлено про-
цедуру продажу підприємств на 
аукціонах;

• під час великої приватизації 
інвестбанк світового рівня зможе 

залучити широкий пул інвесто-
рів;

• мала приватизація дозво-
лить продаж через інтернет-
платформу, що дасть можливість 
потенційним покупцям макси-
мально отримати інформацію про 
підприємство;

• російські компанії не змо-
жуть брати участь у приватизації;

• до розв’язання спорів щодо 
приватизації можна буде залуча-
ти міжнародний комерційний ар-
бітражний суд;

• об’єкти приватизації готува-
тимуть до продажу значно швид-
ше;

• діятиме обмеження до трьох 
років на оскарження приватиза-
ції.

У плани з приватизації-2018 
входить продаж дорогих і най-
більш привабливих для інвесто-
рів підприємств. Цьогоріч Фонд 
держмайна хоче продати «Центр-
енерго», «Турбоатом», шість енер-
гетичних компаній, Аграрний 
фонд, Державну продовольчо-
зернову корпорацію України, 
об’єкти малої приватизації.

Також заплановано продаж 
акцій Миколаївської, Дніпров-
ської і Херсонської ТЕЦ, Запо-
ріжжя-, Миколаїв-, Тернопіль-, 
Харків-, Хмельницьк- і Черкаси-
обленерго.

ВЕЛИКА 
ПРИВАТИЗАЦІЯ-2018

АВТОМОБІЛЬНІ АПТЕЧКИ
БУДУТЬ БЕЗ ЛІКІВ

ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ 
ВИМАГАЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

ЗБІЛЬШИЛИСЯ ШТРАФИ ДЛЯ 
НЕДОБРОСОВІСНИХ РОБОТОДАВЦІВ 
  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ 
Луцьк 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ 
Луцьк 

цімто вони вже не працюють. Відте-
пер за недопуск перевірки з питань 
неоформлених трудових відносин 
суб’єкт господарювання платитиме 
штраф у розмірі 100 мінімальних 
зарплат.

Зі слів Інни Савчук, повноважен-
ня з перевірки дотримання трудово-
го законодавства отримали органи 
місцевого самоврядування, а саме – 
міськради міст обласного значення. 
Так, у Луцькій міськраді створили 
управління з питань праці, до якого 
увійшов відділ інспектування.

Наразі триває добір кадрів. 
Цьогоріч інспектори відділу здійс-
нюватимуть інспекційні відвіду-
вання суб’єктів господарювання 
нарівні з інспекторами Держпраці. 
Для таких відвідувань визначили 
три підстави: дотримання строків 

виплати зарплати, дотримання мі-
німальних гарантій в оплаті праці 
та заходи виявлення працівників, 
з якими не оформлені трудові від-
носини (йдеться про нелегальну 
зайнятість).

Підставами для візитів інспек-
торів відділу міськради до суб’єктів 
господарювання можуть бути: 
звернення працівника, фізичної 
особи, яку не оформили на роботу, 
рішення керівника органу контро-
лю, рішення суду або повідомлення 
правоохоронних органів, повідом-
лення органів контролю про пору-
шення законодавства про працю, 
інформація профспілок щодо по-
рушення прав працівників-членів 
профспілки, повідомлення органів 
статистики, ДФС, Пенсійного фонду 
щодо порушень.

комітету військової служби Олег 
Кучер зазначив: спочатку військо-
вих пенсіонерів обдурили у 2016 
році, коли підвищили грошове за-
безпечення солдатів, сержантів і 
офіцерів військової служби за ра-
хунок премій, які було нараховано 
наказом Міністра оборони. Олег 
Кучер наголосив, що з 2008 року 
пенсії не підвищували, а з 2012-го 
не було жодних індексацій та над-
бавок. Згідно з урядовою постано-
вою, значно підвищувалися поса-
дові оклади і оклади за військовим 
званням. Але постанова так і не 
вступила в дію з 1 січня, як було за-
плановано. Адже в грудні ухвалили 
наступну постанову, яка перено-
сить введення в дію попередньої. 
Тому збільшення грошового забез-
печення військових відтермінову-
ється до 2019 року. Отже, на думку 
військових ветеранів, влада їх укот-
ре ошукала. 

Учасники акції просять Прези-
дента невідкладно скасувати по-
станову Кабміну, здійснити перера-
хунок та виплату пенсій військовим 

пенсіонерам. Крім того, вони ви-
магають за ігнорування та невико-
нання законів звільнити винних у 
цьому осіб. Зокрема, учасники акції 
проголосували за звільнення міні-
стра соцполітики Андрія Реви.

До мітингарів вийшов перший 
заступник голови ОДА Олександр 
Степанцов, який запевнив, що пе-
редасть звернення відповідним 
органам – у Мінсоцполітики, Кабмін 
та Пенсійний фонд. Учасників акції 
обурила відсутність голови ОДА 
Володимира Гунчика, який, зі слів 
свого першого заступника, пере-
бував у робочій поїздці. Якщо він і 
надалі ігноруватиме їхні звернення 
та не вживатиме ніяких заходів, мі-
тингувальники обіцяють змусити 
чиновника разом із ними поїхати 
до Президента. 

Підтримати звернення військо-
вих пенсіонерів під час сесії обл-
ради на початку лютого пообіцяв 
голова фракції «УКРОП» Вячеслав 
Рубльов. На думку депутата облас-
ної ради, ОДА теж має звернутися 
до Президента і Прем’єр-міністра.
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Люди вважають, що 
держава їх ошукала
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Перелік медични

Трудові відносини контролюватиме влада
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Ваше майбутнє твориться справами сьогоднішнього дня, а не завтрашнього. Роберт Кіосакі

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує професійний 
юрист із практичним 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. 

«Чи можна обирати суд/місто 
для подання апеляції в цивіль-
ній справі, чи це прив’язано до 
місця проживання відповідача/

позивача?»
Ні, суд для подання апеляції обрати не-

можливо. Апеляцію подають до апеляційно-
го суду, юрисдикція якого поширюється на 
відповідну територію, де розташований суд 
першої інстанції, рішення якого плануєте 
оскаржити.

«Чи дійсний договір купівлі-
продажу будинку, якщо в ньому 
у 1993 році було допущено по-
милку щодо площі, а в 2017-му 

виправлено з приписом «Виправлено-
му вірити»? Чи можна з цим договором 
звертатися в банк для отримання кре-
диту?»

Якщо таке виправлення здійснено 
особою, яка його посвідчувала, і при 
цьому також засвідчено підписами сто-
рін такого договору, то таке виправлен-
ня є правильним, договір є дійсним і з 
ним можна звертатися в банк для отри-
мання кредиту. Тут важливим є момент, 
щоб ключові відомості, які містяться в 
державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, збігалися з даними до-
говору.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

законно свята

нововведення

«покращення»

НЕ ПЕНСІЇ, 
А ТИМЧАСОВІ ДОПОМОГИ

У 2018 РОЦІ – 11 
ДЕРЖАВНИХ ВИХІДНИХ

ХОЧЕШ НА ЗНО? 
РОБИ ПАСПОРТ

У 2018 РОЦІ КОМУНАЛКА 
ВЛЕТИТЬ У КОПІЄЧКУ

  facenews.ua

Тарифи на житлово-
комунальні послуги 
зростають щороку. І 

2018-й не буде, на жаль, 
винятком. 

ПОДОРОЖЧАННЯ 
ГАЗУ – ВИМОГА МВФ

МВФ вимагає від України раз 
на півроку переглядати ціни на 
газ, щоб на внутрішньому рин-
ку вони відповідали міжнарод-
ним ринковими цінам. Це одна 
з умов отримання Україною на-
ступних кредитних траншів за 
програмою, розрахованою до 
2020 року.

Відповідно до цих домов-
леностей, ціни на газ для укра-
їнців мали вирости ще восени 
2017 року на 17%. Але україн-
ське керівництво попро-
сило закордонних 
кредиторів від-
термінувати вико-
нання цієї вимоги. 
МВФ на поступки не 
пішов, тому найближ-
чим часом уряду доведеться 
підвищувати ціни на газ. Адже 
без цих кредитів Україні поки 
не обійтися.

Нагадаємо, на сьогодні вар-
тість газу для всіх видів укра-
їнських споживачів становить 
6957,9 грн за тисячу кубометрів, 
або 6,9579 грн за 1 м3. Це визна-
чено постановою Кабінету Міні-
стрів від 22 березня 2017 року. 
Термін її дії закінчується 1 квітня 
2018 року. Тож наступного під-
вищення ціни на газ нам варто 
чекати не пізніше, ніж 1 квітня. 
Цілком імовірно, що заради 
отримання наступного кредиту 
владі доведеться підвищити та-
рифи достроково.

Якою буде на той момент 
ціна імпортного газу, невідомо. 
Однак подорожчання напевно 
буде більшим за заплановані 
17%, особливо якщо врахувати 
інфляцію, яка триває в Украї-
ні, та зміну світових цін на газ. 
Наприк лад, у фінансовому плані 
НАК «Нафтогаз України» йшлося 
про підвищення ціни на газ із 
жовтня на 18,84%. У консенсус-
прогнозі Мінекономрозвитку, 
представленому у вересні 2017 
року, фігурувала цифра 19%.

Для порівняння: у Польщі 
ціна на газ для населення стано-
вить у перерахунку на наші гро-

В Україні офіційно затверджено 11 державних 
вихідних. Дати державних свят незмінні 

щороку. Виняток – Великдень і Трійця.
Новий рік і Різдво українці вже відзначили. Лишилися 

наступні державні свята: 
8 березня – Міжнародний жіночий день; 8 квітня – Ве-

ликдень; 1 травня – День праці; 9 травня – День перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні; 27 травня – Трійця; 
28 червня – День Конституції; 24 серпня – День Незалеж-
ності; 14 жовтня – День захисника; 25 грудня – Різдво Хрис-
тове (католицьке).

Вихідні переноситимуть так: 8 квітня (неділя) – нa 9 квіт-
ня (понеділок), 27 травня (неділя) – на 28 травня (понеді-
лок), 14 жовтня (неділя) – нa 15 жовтня (понеділок).

Випускники шкіл не зможуть 
зареєструватися на офіційну 

сесію ЗНО, якщо не матимуть 
паспорта. Раніше школярі, яким 
не виповнилося 16 років, могли 
подавати копію свідоцтва про 
народження. Утім цьогоріч цю 
норму скасували, повідомляють 
в УЦОЯО.

Такі зміни відбулися відповідно до зако-
нодавства, пояснюють у відомстві. Адже за-
раз паспорт громадянина України отримують 
у 14 років. 

Виняток становлять лише учасники ЗНО, 
які не отримали паспорт, бо проживають на 
окупованих територіях. Норма діє також для 
іноземців та осіб без громадянства.

Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 
9 січня. Вона триватиме до 31 січня. Реєстрація 
учасників офіційної сесії зовнішнього неза-
лежного оцінювання розпочнеться 6 лютого 
й триватиме до 19 березня. Зареєструватися 
для участі можна на сайтах регіональних цен-
трів оцінювання якості освіти.

Кабмін затвердив порядок 
призначення тимчасової 

державної соцдопомоги 
непрацюючій особі, яка 
досягла пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну 
виплату.

Про це повідомляє «Урядовий 
портал» із посиланням на відпо-
відну постанову. Цей порядок ви-

estportal.gov.ua

ші близько 12 грн/м3, тобто удві-
чі більше, ніж в Україні. Однак 
рівень побутового споживання 
газу в цій країні суттєво нижчий. 
Наприклад, замість газових плит 
у житлових будинках масово 
встановлюють електричні.

ЦІНИ НА ТЕПЛО ПОКИ 
ЗНИЖУЮТЬСЯ, А 
ДАЛІ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ГАЗУ

За прогнозом Мінеконом-
розвитку, тарифи на опалення 
й гарячу воду в 2018 році підви-
щаться на 20%. Подорожчання 
може відбутися, якщо на вимогу 
МВФ Україна таки вирішить під-
вищити ціни на газ. І це торк-
неться не всіх регіонів однако-
вою мірою.

Середній тариф на опален-
ня по Україні на кінець груд-
ня становив 1040,44 грн/Гкал. 
Найвищі середні розцінки на 
тепло – понад 1200 грн/Гкал – у 
Рівненській, Херсонській та Чер-
нігівській областях. Менший за 
1000 грн/Гкал середній тариф 
тільки у Миколаївській області. 
Хоча в окремих регіонах люди 
платять за опалення і менш як 

500 грн/Гкал: наприклад, ті, чиї 
будинки обслуговують Вуглегір-
ська ТЕС, Зміївська ТЕС і низка 
інших.

ЕЛЕКТРИКА 
ПЕРЕСТАЛА 
ДОРОЖЧАТИ

На початку минулого року 
уряд говорив про те, що 1 берез-
ня 2017-го відбудеться останній 
з п’яти запланованих етапів по-
дорожчання електроенергії. І 
про нове підвищення тарифів на 
світло для населення поки ніхто 
не заявляв. Понад те, перед но-
ворічними святами глава Нацко-
місії з регулювання енергетики 
та комунальних послуг Дмитро 
Вовк підтвердив: ціни для насе-
лення поки не зміняться.

До речі, альтернативою до-
рогому центральному опаленню 
експерти називають електрич-
не. Відзначається, що опалювати 
житло «через розетку» дешевше 
завдяки пільговим тарифам і 
зонним лічильникам, що дозво-
ляє платити за електроенергію 
90 коп./КВт-год удень і 45 коп./
КВт-год уночі.

ВВОДЯТЬ 
АБОНПЛАТУ ЗА ВОДУ 
ТА ОПАЛЕННЯ

З 10 червня 2018 року на-
буває чинності новий закон  
«Про житлово-комунальні по-
слуги». На українців очікують 

суттєві зміни в оплаті житлово-
комунальних послуг. Зокрема, 
відповідно до закону, вводять 
поділ оплати за кожну з послуг 
(за винятком газу та електро-
енергії) на кілька частин:

– плата за обсяг спожитої 
комунальної послуги, тобто 
скільки витратили води, елек-
троенергії тощо – оплачуємо за 
тарифами;

– абонентська плата за об-
слуговування: абонплата, яку 
ми раніше вносили тільки за 
користування стаціонарним 
телефоном, тепер вводиться 
для комунальних послуг з во-
допостачання, водовідведен-
ня, опалення, вивезення сміт-
тя тощо;

– плата за обслуговування, 
поточний ремонт внутрішньо-
будинкових мереж, які забезпе-
чують надання тієї чи тієї кому-
нальної послуги.

Як зміниться сума оплати за 
кожну комунальну послугу після 
введення такого поділу, до опри-
люднення тарифів Кабінетом 
Міністрів сказати неможливо. 
Деякі експерти запевняють, що 
подорожчання не відбудеться. 
Мовляв, уже сьогодні ми плати-
мо і за обслуговування мереж, і 
вносимо абонплату, але все це 
включено у тариф. А в новому 
законі фактично йдеться тіль-
ки про поділ платежу на кілька 
складових.

ТЕЛЕФОННІ ТАРИФИ 
ДЛЯ СІЛ ПІДНЯЛИ 
БІЛЬШЕ, НІЖ 
ДЛЯ МІСТ

З 1 січня 2018 року Націо-
нальна комісія з держрегулю-
вання в сфері зв’язку та інформа-
тизації підвищила деякі граничні 
тарифи на стаціонарний теле-
фонний зв’язок. Причому макси-
мальні тарифи для жителів сіль-
ської місцевості зросли більше, 
ніж для городян.

Так, абонплата за телефон 
для жителів міст і райцентрів 
збільшилася менш ніж на 3 грн, а 
для жителів сіл і селищ міського 
типу (крім райцентрів) – на 5 грн. 
Розцінки на встановлення теле-
фонів та на переоформлення до-
говорів залишилися колишніми.

щ
Але україн-
попро-
х 

не
иж-
оведеться 
а газ. Адже 
країні поки

uain.press

значає механізм призначення 
у період з 1 січня 2018 року до 
31 грудня 2020 року тимчасової 
допомоги тим громадянам, які 
вже досягли пенсійного віку, але 
мають менш як 15 років страхо-
вого стажу. Іншими словами – не 
заробили свою пенсію.

Призначення допомоги про-
водять структурні підрозділи з 
питань соцзахисту населення ра-
йонних, міських, райдержадміні-
страцій. При цьому враховується 
майновий стан та середньомі-
сячний сукупний дохід громадя-
нина.

Тимчасову допомогу пере-
раховують кожні шість місяців з 
урахуванням змін майнового ста-
ну людини та середньомісячного 
сукупного доходу і виплачують до 
досягнення такою особою віку, з 
якого вона набуває права на пен-
сійну виплату.

com
andir.com

Реєструвати на основну сесію 
ЗНО почнуть 6 лютого

Тимчасову допомогу 
перераховують щопівроку

Деякі вихідні переноситимуть 

Наступного підвищення ціни на газ 
варто чекати не пізніше 1 квітня
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Чого не лікують ліки, виліковує залізо; чого не лікує залізо, лікує вогонь; 
чого не лікує вогонь, те слід вважати невиліковним. Гіппократ

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

  Дарина ГОГОДЗА

пильнуйте небезпека

капремонт

Шацький район

Спалах вірусного гепатиту А 
зафіксували в селі Піща. Зокрема, 
захворіли шестеро осіб, із них 
двоє дітей шкільного віку – учні 
3 та 8 класів. Їх госпіталізували 
в інфекційне відділення 
Любомльського ТМО.

Нині є пряма загроза поширення 
інфекції серед жителів села та в місце-
вій школі, повідомили у Волинському 
обласному лабораторному центрі МОЗ 
України.

Лікарі-епідеміологи, медичні пра-
цівники амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини села Піща проводять 
комплекс протиепідемічних заходів з ло-
калізації та ліквідації спалаху. Епідрозслі-
дування триває.

За словами в. о. директора Волин-
ського обласного лабораторного центру 
Наталії Янко, нині в Польщі зафіксовано 
рекордне – 80-кратне – зростання рівня 
захворюваності на гепатит типу А. Оскіль-
ки волиняни часто туди їздять, то можуть 
привезти хворобу з собою. 

У відділенні загальної хірургії 
Луцької міської лікарні 

завершили капітальний ремонт. 
Тут замінили електропроводку, 
відремонтували підлогу, 
стіни та стелі у коридорах, 
перев’язувальні кабінети, 
маніпуляційну, санітарні 
кімнати. Усі вікна та двері 
замінили на енергоощадні.

«Хворі задоволені комфортни-
ми умовами перебування. Далі че-
каємо змін у технічному плані, аби 
мати нове оснащення й працювати 
за новими методиками», – розповів 

ОСУЧАСНИЛИ ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ

завідувач відділення, головний хі-
рург Луцька Володимир Лагода. 

Радник міського голови Ігор 

Поліщук зауважив: «Цього року, як 
і минулого, медична галузь міста 
отримає значну фінансову підтрим-

ку з міського бюджету. Буде про-
ведено капітальний ремонт ліфтів, 
ремонт бактеріологічної лабора-
торії, придбано новий апарат УЗД. 
Потрібні кошти передбачено в бю-
джеті міста».

У відділенні – 50 ліжок хірургіч-
ного профілю. Щорічно лікуються 
близько 1200 пацієнтів, виконують 
850-900 оперативних втручань. А 
це – операції на шлунку та дванад-
цятипалій кишці, печінці, жовчному 
міхурі, печінкових протоках, під-
шлунковій залозі, судинах, органах 
грудної клітки, кістково-м’язовій 
системі, шкірі, підшкірній клітковині. 
Також на базі відділення функціонує 

міський центр ендокринної хірургії. 
Проводять діагностичні пункції утво-
рів щитоподібної залози, склерозу-
вання кіст, виконують тіреоїдектомії. 

До слова, торік у міській клініч-
ній лікарні відремонтували перехід 
між адміністративним та лікуваль-
ним корпусами, покрівлю овоче-
сховища, виконали поточні ремонти 
у відділеннях гінекології, урології, 
ортопедії та травматології. Окрім 
цього, провели ремонт харчоблоку, 
відрегулювали гаряче водопоста-
чання та налагодили вентиляцію. 
Нині триває ремонт переходу між 
стаціонаром та поліклінікою, вже 
замінено дахове покриття та вікна.

НА ПОЛІССІ – 
СПАЛАХ 
ГЕПАТИТУ

МЕДИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРОТИ КОРУ

На сьогодні 
загальноосвітні 

школи відвідує чимало 
дітей, яким не проводили 
вакцинації проти кору. 
Вони становлять загрозу 
для колективу. А не 
приймати таких дітей у 
школу закон забороняє. 

Тому, за словами начальника 
управління освіти Луцької місь-
кої ради Зіновії Лещенко, нині 
директори шкіл працюють над 
тим, щоби батьки зробили щеп-
лення своїм дітям. Адже коли у 
школі №25 був спалах кору, то по-
тім більшості школярів, які мали 
контакт з такими дітьми, батьки 
зробили щеплення.

Міністр охорони здоров’я 
Уляна Супрун запевняє, що епі-
демії кору в Україні немає. Є спа-
лах хвороби, який спричинила 
інфекція, що прийшла до нас із 
Румунії, передає «24 канал».

Урядниця закликала україн-
ців не купувати фіктивні довідки 
про щеплення, а справді вак-
цинувати дітей. З початку року 
в Україні захворіли майже 1300 

Хворі задоволені комфортними 
умовами перебування

фітотерапія «ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ» В ОРГАНІЗМІ

За допомогою очисного 
збору з 20 лікарських 
рослин відомого 

сумського фітотерапевта 
Любові Салій багато 
хворих позбулися 
найрізноманітніших недуг.

За багаторічну медичну прак-
тику лікар Любов Володимирівна 
Салій розробила й успішно викорис-
товує для зцілення різних недуг ав-
торські  лікувально-профілактичні 
фіточаї. Особливо популярним є 
очисний (печінковий) збір трав, за 
допомогою якого можна провести 
«генеральне прибирання» в орга-
нізмі людини. 

Універсальний очисний фіточай 
творить справжні дива зцілення. 
З його допомогою хворі успішно 
позбавляються від усіляких, навіть 
задавнених та надокучливих, бо-
лячок і заряджають свій організм 
здоров’ям.

До складу універсального очис-
ного лікувально-профілактичного 
збору входить близько двох де-
сятків трав. Цей фіточай виводить 
з організму токсини і шлаки, що 
сприяє зменшенню надмірної 
ваги, лікує різні недуги шлунково-
кишкового тракту, які нерідко 
спричинені різноманітними мікро-
організмами – грибками, вірусами, 
бактеріями, гельмінтами і продук-
тами їх життєдіяльності. Важливо, 
що збір оздоровлює всі органи й 

системи на клітинному рівні, добре 
очищає жовчні   протоки,  а  також   
наділений   вираженою  гепатопро-
текторною, жовчогінною і проти-
запальною дією, поліпшує обмінні 
процеси, ефективно лікує різні ге-
патити. Ось приклад із практики: 
один з пацієнтів, який ще в дитин-
стві переніс вірусний гепатит, двічі 
на рік проходить профілактичне 
лікування очисним збором. І це до-
зволяє йому активно працювати, 
витримувати фізичні навантажен-
ня, а головне – позбавлятися від 
тупого болю в правому підребер’ї, 
не вдаючись до медикаментозної 
терапії. 

Очисний збір дає чудовий ефект 
при лікуванні холангіту (запалення 
жовчних протоків), навіть якщо він 
паразитарного походження. Так, 
42-річний сумчанин, який постійно 
двічі на рік проходив лікування в 
стаціонарі, вже після двомісячного 
комплексного лікування очисним 
збором, порошком з насіння роз-
торопші плямистої і сліпого зонду-
вання позбувся постійних нападів 
холангіту. А після двох таких курсів 
цілком позбавився недуги! 

Завдяки сечогінній та протиза-
пальній дії збір добре оздоровлює 
сечовивідну систему. А лікарські 
рослини з імуномодулювальною 
дією, як, скажімо, оман високий (ди-
восил), бобівник трилистий (три-
фоль), які входять до складу збору, 

завдяки вмістові в них важливих 
для організму мікроелементів, зок-
рема селену, стимулюють залози 
внутрішньої секреції і сприяють 
нормалізації імунних процесів, що 
дуже важливо для профілактики 
грипу. 

Досить ефективна фітокомпози-
ція і при лікуванні дерматологічних 
захворювань, у тому числі демоде-
козу. Так, очисний збір допоміг вилі-
кувати 33-річну сумчанку,  яка  бага-
то років страждала через дерматит 
на обличчі, спричинений кліщем. 
Лікування в дерматологів давало 
тимчасове полегшення, а після 
двомісячного курсу комплекс ного 
лікування фіточаєм обличчя моло-
дої симпатичної жінки знову стало 
чистим і рум’яним. До речі, такий 
випадок у практиці Любові Салій не 
поодинокий.

Схвальні відгуки надходять від 
пацієнтів, у яких були проблеми з 
органами опору і руху – артрити, 
остеохондрози (без серйозних ор-
ганічних змін). Після прийому від-
вару трав їх стали менше турбувати 
або повністю припинилися болі в 
спині, почали вільно рухатися су-
глоби, настала легкість в усьому 
тілі.

Завдяки очищенню організму 
від шлаків у багатьох значно поліп-
шилася пам’ять, припинилися або 
зовсім зникли головні болі – одне 
слово, до хворих повернулося дов-
гоочікуване здоров’я. 

Вас зацікавив цей очисний збір? Одержати відповіді на 
запитання чи замовити авторський фіточай поштою можна 
за тел. у Сумах (0542) 655-330 або 095-937-50-50, а 
також за тел. (0542) 60-88-79 з 18:00 до 21:00 щоденно.
Оздоровчий центр «Дивосил» працює за адресою: 
м. Суми, вул. Металургів, 5, з 14:00 до 18:00 
(крім суботи, неділі).

Ліц. МОЗУ № 554312 від 16.06.2010 р.

Фітотерапевт Любов Салій

з особистого архіву
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колективі має становити 95-98%. 
Ірина Єнжиєвська додала, що Во-
линь у достатній кількості забез-
печена вакциною бельгійського 
виробництва, яка не має побіч-
них ефектів.

«Ця вакцина розрахована на 
дітей до 18 років, вони можуть 
пройти щеплення в дитячих по-
ліклініках. Питання вакцинації 
дорослих – на стадії розв’язання. 
Адже осіб із 18 до 30 років мають 
щеплювати вакциною, закупле-
ною за кошти місцевого бюдже-
ту», – повідомила Ірина Єнжиєв-
ська.

До слова, завідувачка кафед-
ри інфекційних хвороб Націо-
нального медичного університе-
ту імені Богомольця, заслужений 
лікар України, професор Ольга 
Голубовська підкреслює, що кір – 
досить важке інфекційне захво-
рювання, проти якого потрібно 
вакцинуватися, однак є люди, 
яким це протипоказано.

Нагадаємо, що від жовтня ми-
нулого року на Волині виявили 
43 випадки кору. 

осіб. Зі слів міністра, в країні до-
статньо вакцин. Завідувачка від-
ділу епідеміологічного нагляду 
(спостереження) та профілактики 
інфекційних захворювань Волин-
ського обласного лабораторно-
го центру Міністерства охорони 
здоров’я України Ірина Єнжиєв-
ська вважає, що прогнози щодо 
можливого спалаху епідемії кору 
в області поки робити рано.

«Поки випадків захворюван-
ня в організованих колективах 
немає, але, звичайно, є загроза 
занесення й поширення інфек-
ції в організованих колективах, 
особливо у тих, де охоплення 
щепленнями невисоке», – зазна-
чила Ірина Єнжиєвська.

Вона нагадала, що, відповід-
но до рекомендацій, охоплення 
щепленнями в організованому 

Дітей треба вакцинувати, а 
не купувати фіктивні довідки
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Франсуа Де Ларошфуко
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НА ЗАМІТКУ
• Усі інгредієнти для соусу мають бути 
кімнатної температури.

• Якщо майонез вийшов занадто густим, додайте 
1-2 ст. ложки теплої води і ще раз збийте.

• Майонез «Провансаль» готують із 
додаванням гірчиці. Якщо хочете отримати 
звичайний майонез, виключіть цей інгредієнт.

• Сік лимона можна замінити оцтом (винним, 
яблучним, столовим). На 1 яйце треба 0,5-1 ч. 
ложка оцту або за смаком.

• Додаючи в готовий майонез різні приправи, 
прянощі та інші інгредієнти, можна отримати 
цікаві, незвичайні і смачні сполучення:

– зелень петрушки й базиліку додасть 
майонезу приємного смаку й аромату, такий 
соус чудово підходить до рибних страв;

– оливки надають майонезу південні нотки, а 
соус добре поєднується зі стравами з картоплі;

– цедра лимона надає соусу приємний аромат 
цитрусових і підходить до страв з риби, 
морепродуктів і овочів;

– часник надає соусу пікантний смак та чудово 
поєднується з м’ясними стравами, тостами і 
хрустким багетом;

– сир чудово підходить до овочевих страв.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Структура торфу. Що вона грубша, 
то менша повітропроникність. Як 
наслідок – коренева система буде 
погано розвиватися. 

Кислотність торфу. Таблетки 
випускають з різною PH: від кислої 
до нейтральної. У кожної культури 
свої вимоги. Кислотність торф’яних 
таблеток завше вказано на упаковці.

Розмір таблеток. Вони бувають 
діаметром 27, 36, 42 і 70 мм. Для 

дрібнішого насіння беруть менші 
таблетки, для крупнішого – більші. 
Це дозволить висаджувати рослини 
відразу на постійне місце.

Наявність спеціальної паперової 
оболонки чи сітки. Вона не тільки 
втримує торф’яну таблетку у формі, а 
й може бути просочена фунгіцидами. 
А це означає захист від грибкових 
захворювань та чорної ніжки. 
Торф’яні таблетки без оболонки 
перетворюються не на міні-контейнер, 
а на пригорщу вологого торфу.

їжа – ліки

смакота

дачникам

ЧАЙ ІЗ 
ЗИМОВОГО САДУ

Ми звикли пити чай, зібраний 
на плантаціях далекої Індії. 

Але, виявляється, зі звичайних 
гілок плодових дерев і кущів 
можна приготувати не менш 
ароматний напій.

ЯК ЗАВАРЮВАТИ?
Чайні напої з гілок дерев і кущів до-

ведеться заварювати набагато довше, 
ніж чай із трав. Найліпше для приготу-
вання такого напою прокип'ятити тонкі 
гілочки 10-15 хвилин, а потім залишити 
настоюватися на ніч. Перед вживанням 
настій процідити, підігріти, але більше 
не кип'ятити і подавати як чай із цукром 
або медом. 

ВИШНЯ І СЛИВА – 
ДЛЯ НЕРВІВ ТА ЛЕГЕНЬ

Вишневий чай можна пити відразу 
після кип'ятіння, але добре настояний 
напій набуває легкого мигдалевого 
присмаку. Це один із найсмачніших 
чаїв.

Чай зі сливових гілочок не тільки 
смачний, але й корисний. Він має слаб-
ку заспокійливу дію і поліпшує роботу 
легенів. Для цих чаїв досить узяти 5-8 
гілочок завдовжки близько 20 см на 1 л 
води. 

ШИПШИНА Й МАЛИНА – 
СЕЧОГІННІ ТА ПОТОГІННІ

Ягоди шипшини дають заварку, яка 
за смаком нагадує компот. Настій засто-
совують як сечогінний і зміцнювальний 
засіб.

Дуже смачний чай виходить із вер-
хівок пагонів малини. Якщо ви не обрі-
зали їх у ве-
ресні, можна 
зробити це 
взимку, по-
є д н а в ш и 
приємне з 
корисним. 
Чай із малино-
вих гілочок після настоювання виходить 
темним, ароматним і з чітким фруктовим 
смаком. 

АРОНІЯ ТА ЯБЛУНЯ – 
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СМАК

Аронія, або чорноплідна горобина, 
дає темний червоно-коричневий настій 
зі слабким запахом гіркого мигдалю. 
Особливо приємний настій із плодами 
шипшини й цукром. Його можна по-
давати холодним як компот, причому 
шипшину беруть у половинній кількос-
ті порівняно зі звичайним шипшино-
вим чаєм, а гілки – 6-8 штук по 20 см на 
1-1,5 л. Зрозуміло, перед вживанням їх 
потрібно вимити й порізати на шматоч-
ки завдовжки 3-5 см. 

Смачний чай виходить із гілочок 
яблуні. Яблуневий чай світлий, але 
приємний на смак, і залежить він від 
яблуні. Наприклад, китайка гірчить, ан-
тонівка дає смачний, але дуже світлий 
відвар. 

СМОРОДИНА – ПРОТИ 
РЕВМАТИЗМУ Й ГРИПУ

Чай із гілок чорної смородини наді-
лений  протиревматичною дією, 
корисний у разі головного болю, 
хвороб нирок. Настій 
гілок червоної сморо-
дини в народній 
медицині Якутії 
призначають у разі 
ревматизму.

фітоаптека КУНЖУТ ПРОДОВЖУЄ 
ЖИТТЯ І ЗМІЦНЮЄ ДУХ

РЕЦЕПТИ ДОМАШНЬОГО МАЙОНЕЗУ

СІЄМО В ТОРФ’ЯНІ ТАБЛЕТКИ

Кунжут (сезам) – 
одна з найдавніших 
спецій нашої 

цивілізації. 
Єгиптяни цінували його як 

одну з найбільш корисних спе-
цій, здатних продовжувати життя 
й зміцнювати дух. У Стародавньо-
му Вавилоні та Індії він був сим-
волом безсмертя. 

Кунжут багатий на різнома-
нітні корисні речовини. Зокрема, 
є лідером серед рослин за вміс-
том кальцію. Усього 100 г насін-
ня покривають добову потребу 
організму в цій речовині. Крім 
того, у ньому міститься сезамін – 
потужний антиоксидант, здатний 
знижувати в крові загальний 
рівень холестерину, запобігати 
розвитку багатьох захворювань, 
у тому числі й раку. Також до 
складу насіння входять вуглево-
ди, білки, вітамін С, калій, залізо, 
фосфор, магній та інші мікроеле-
менти, амінокислоти й омега-3. 
Усі ці речовини сприятливо 
впливають на здоров'я людини: 
виводять токсини, нормалізують 
обмін речовин, артеріальний 

тиск, запобігають захворюванню 
суглобів.

Для насичення організму ці-
лющими речовинами, які містять-
ся в кунжуті, достатньо з'їдати 
по 2 ч. ложки цього продукту на 
день.

Чудові лікувальні власти-
вості має й кунжутна олія. Вона 
нейтралізує кислотність крові та 
підвищену кислотність шлунко-
вого соку, компенсує загальне 
виснаження організму, сприяє 
нарощуванню м'язової маси. До-

рослим рекомендовано вживати 
по 1 ст. ложці тричі на день до їди, 
а дітям – по 1 ч. ложці.

У разі застуди кунжутну олію 
підігріти на водяній бані до тем-
ператури 36-38°С. Перед сном 
треба втирати її в ділянку грудної 
клітки, потім слід добре закутати-
ся й лягти під ковдру.

У разі ангіни та фарингіту 
кілька крапель кунжутної олії ко-
рисно додавати в тепле молоко, 
яке потрібно пити кілька разів на 
день.

У разі гастриту й виразкового 
коліту вживати по 0,5-1 ст. ложці 
кунжутної олії  1-3 рази на день.

Омолоджувальний засіб: змі-
шати 1 ст. ложку насіння кунжуту, 
1 ч. ложку меленого імбиру та 1 ч. 
ложку цукрової пудри. Приймати 
по 1 ч. ложці суміші 1 раз на день.

У разі запалення середнього 
вуха закапувати по 1-2 краплі теп-
лої олії у слуховий отвір.

Кунжутова халва дуже смачна 
та корисна. Для її приготування 
слід узяти кунжутне сире насіння, 
подрібнити його в блендері або 
кавомолці до однорідної маси, до-
дати мед у співвідношенні 1,5 до 1 
(меду можна й менше) та постави-
ти в холодильник. Високий уміст 
рослинних жирів робить цю халву 
поживною й одночасно неваж-
кою їжею, яка допомагає справ-
лятися з будь-якими розумовими 
та фізичними навантаженнями, 
відновлює сили, енергію і слугує 
цінним будівельним матеріалом 
для нашого організму.

Приготувати майонез в 
домашніх умовах дуже просто. 

Якщо ви його спробуєте, то 
більше ніколи не повернетеся до 
магазинного.

РЕЦЕПТ №1
• 1 яйце   • 160 г рафінованої олії  
• по 0,5 ч. ложки гірчиці, солі та цукру
• 1 ст. ложка лимонного соку

Найкраще збивати майонез блен-
дером. У високу склянку розбити яйце, 
додати гірчицю, сіль і цукор. Збити ін-
гредієнти до однорідної маси. Не припи-
няючи збивати, тонкою цівкою вливати 
олію, доки майонез не набуде бажаної 
консистенції. Щойно він загусне, вли-
ти сік лимона (при цьому майонез стає 
більш рідким) і збити до однорідної 
маси. Готовий соус перекласти в чисту 
банку, накрити кришкою й повтавити в 
холодильник.

РЕЦЕПТ №2 
• 2 яєчні жовтки   
• 130 г рафінованої олії  
• по 0,5 ч. ложки гірчиці, солі та цукру
• 1-2 ч. ложки лимонного соку

Білки й жовтки розділити. Жовтки 
викласти у високу склянку і додати сіль, 
цукор та гірчицю. Всі інгредієнти добре 
змішати на низькій швидкості блендера. 
Потім акуратно, буквально по краплях, 
вводити в жовткову суміш соняшникову 
олію, збиваючи суміш. Щойно маса стане 
однорідною і загусне, влити сік лимона і 
ще трішки збити. 

Торф’яні таблетки – це простий і 
швидкий спосіб висівання насіння, 

вирощування різноманітної розсади 
та вкорінення живців.

Відразу зауважимо: не варто плутати 
торф’яні таблетки з торф’яними горщичками, 
адже останні виготовляють із пресованого 
картону. Він хоча й добре пропускає вологу 
та повітря, але, потрапляючи в землю, трива-
лий час не розкладається, чим дуже гальмує 
зростання рослин. Перед висаджуванням 
горщики обов’язково треба розрізати, аби 
сіянці мали куди рости, що може пошкодити 
корінчики й ослабити рослини.

А торф’яна таблетка – це спресований у 
формі шайбочки високоякісний верховий 
торф. Виробники додають до нього доломіто-
ве борошно і крейду, комплексні мінеральні 
добрива та регулятори росту. Завдяки цьому 
намоклий торф – ідеальне середовище для 
насіння, що проростає.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ТАБЛЕТКИ

Перед висіванням насіння протягом 20-
30 хв таблетки розмочують у 150 мл води. 
Вони швидко набухають і «виростають», не 
змінюючись у діаметрі. Виходить об’єм 0,8-1 л. 

Після того як таблетка вбере потрібну їй воду, 
зайву треба злити. Ємність готова!

Насіння можна висівати і сухим, і попе-
редньо пророщеним. У заглиблення кладуть 
насінину чи зрізаний живець. Присипають 
тонким шаром перегною. Потім таблетки на-
кривають прозорою плівкою чи склом – для 
створення парникового ефекту. Дуже зручно 
використовувати пластикові контейнери з 
кришкою. Стежте, щоб таблетки не пересиха-
ли, і періодично їх провітрюйте. Перші сходи 
з’являються на 1-2 дні раніше, ніж у звичайно-
му ґрунті.

Щойно проклюнуться насінинки, кришку 
знімають і ставлять сіянці в більш прохолод-
не, але освітлене місце. Там розсада буде мен-
ше витягуватися.

Переваги торф’яних таблеток такі: пухка 
структура торфу дозволяє дихати корене-
вій системі; під час пересаджування корінці 
рослин не травмуються; рослини швидко 
приживаються у відкритому ґрунті; вологість 
регулюється природним шляхом – торф не 
вбирає зайвої рідини; не потрібно підживлю-
вати, адже в таблетках є відразу всі потрібні 
мікроелементи. 
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Сезам – символ безсмертя

Найкраще збивати 
майонез блендером
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ВІВТОРОК 30 січня
06.00, 17.10 М/с «Чорний 
Джек» 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00, 01.55 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 
16.25, 17.40, 20.15 Погода 
09.40, 19.25 Д/с «1000 
днів для планети» 10.50 
Т/с «Бодо» 11.55 Док. 
цикл Смаки Культур 13.10, 
14.30 Радіо. День 13.55, 
22.15 Складна розмова 
15.15 Фольк-music 16.30 
Лайфхак українською 
16.45 Діти Z 17.50, 01.10 
Новини. Світ 18.20, 21.30, 
01.25, 02.20  18.35, 01.40 
Новини. Культура 19.00 
Перший на селі 20.25 Наші 
гроші 21.50, 02.35 Новини. 
Спорт 22.45 з Майклом 
Щуром 23.25 Д/с «Зустріч 
Лувру та Забороненого 
міста» 00.10 Роздягалка 
00.40 Незвичайні культури. 
Док. цикл 02.50 Д/с 
«Орегонський путівник» 
03.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 03.50 
Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода» 04.40 
Д/ф «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю» із циклу 
«Дисиденти» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 08.39 Kids Time
06.50 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.40 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт 

призначення»
23.50 Х/ф «Будинок 

воскових фігур»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45 «Хата на тата»
12.15 «МастерШеф – 5»
15.25 «Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо 

про секс 4»
00.35 «Один за всіх »

СТБ
05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи знаєте 
ви, що...» 08.20 «Файна 
Юкрайна» 09.15, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
11.10 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016» 12.10, 18.00 
«Орел і Решка» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. На 
краю світу» 14.10, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 22.00 «Вірю 
не Вірю» 00.00 Т/с «Секс 
у великому місті» 01.50 
«Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або 

невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Правда життя 08.20 
Приборкати змія 09.20 
Дика Шрі-Ланка 10.20 
Наші 11.20 Скептик 12.20 
Органи на експорт 13.20 
Україна: забута історія 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Левиний рик 17.50, 22.40 
Погляд з середини 18.20 
Під іншим кутом 18.50 
Таємниці кримінального 
світу 19.50, 23.40 Великі 
танкові битви 00.30 Брама 
часу 05.40 Бандитська 
Одеса 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 
жінку»

16.00 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство-2»

04.45 Мультфільми

1+1

05.05 «TopShop»
05.35 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.50 Х/ф «Гусарська 
балада»

14.50, 15.45, 16.45, 03.00 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.20, 04.30 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Генеральська 
невістка»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Більше ніж правда
10.55 Антизомбі
11.55, 13.15 Х/ф 

«Корабель «Місячний 
гонщик»

15.00, 16.15 Т/с 
«Володимирська, 15»

17.35, 21.25  «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Тільки для 

твоїх очей»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.20 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
11.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній 

арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана», 

12 серія
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя +»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «До справи»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Д/ф «Український 

геній Михайла Косача»
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Чорний 

оксамит першого 
Богдана»

20.30 Новини. 
Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 
00.30, 03.00 Погода

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Захищеність
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 2 Я - одне життя
12.00 Огляд світових 

подій
12.30 Волинський 

АВЕРС портрет
13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «ГОРІ»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Завтра сьогодні
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00, 02.00 Євромакс
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «ГОРІ»
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 02.30 

«Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

2+2 12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 
2017»

15.20 Х/ф «Великий 
солдат»

19.20 Т/с «Зустрічна смуга»
21.20 Т/с «Кістки 6»
23.10 Т/с «Кістки 6»
00.50 Т/с «Легенди 2»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Великий солдат»

15:20

tv.akado.ru

06.00 Д/ф «Українська 
революція» 06.30 Д/ф 
«Вони боролись до 
загину» 07.20, 12.50, 14.20, 
18.50, 03.45, 05.50 Погода 
07.30, 16.50 Д/ф «Герої 
України. Крути. Перша 
Незалежність» 08.45 
Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності 
– над Срібною землею» 
09.40, 16.25 Д/ф «Крути» 
10.00, 19.30, 03.55 
Спецпроект » Бій під 
Крутами. 100 років» 12.00 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
ПАМ-ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ 
12.01 Д/ф «Аеропорт 
01.10.2014р. Той день» 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
01.55 Новини 13.10, 14.30 
Радіо. День 13.55 Перша 
шпальта 15.15, 22.15 
Розсекречена історія 
17.50, 01.10 Новини. Світ 
18.20, 21.30, 01.25, 02.20  
18.35, 01.40 Новини. 
Культура 19.00 До справи 
21.50, 02.35 Новини. 
Спорт 23.10 Інтермаріум 
00.10 Роздягалка 00.40 
Незвичайні культури. 
Док. цикл 02.50 Д/с 
«Орегонський путівник» 
03.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 
жінку»

16.00 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.25 «Голос країни 

8»
01.45 Х/ф «Домашня 

робота»
04.50 Мультфільми

05.10 «TopShop»
05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.40, 12.25 Т/с «Червона 

королева»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 04.25 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо 

долі»
00.25 Т/с «Генеральська 

невістка»
03.00 «Речдок»

05.00, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Х/ф «Лікар Ноу»
12.30, 13.15 Х/ф 

«Шпигун, який кохав 
мене»

15.35, 16.15 Х/ф «Помри, 
але не зараз»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Скетч-шоу «На 

трьох»
22.35 Свобода слова
01.00 Х/ф «Корабель 

«Місячний гонщик»
03.00 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Мавпи в 

космосі – 2: Удар у 
відповідь»

11.00 Панянка-селянка
13.00, 17.00 Казки У Кіно
14.00 Т/с «Домашній 

арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
11 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя+»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 Д/ф «Дисиденти. 

Микола Руденко. 
Формулу життя 
знайдено»

17.40 Музичний проспект
18.00 Такти і факти
19.20 Погода
19.55 «Спорт для всіх»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

05.40 Т/с «Коли ми 
вдома»

08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Хата на тата»
11.40 Х/ф «Молода 

дружина»
13.40 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
15.25 «Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
00.40 «Один за всіх »

05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.20 
«Файна Юкрайна» 09.15, 
16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210» 11.10 «Орел і 
Решка. Шопінг 2016» 
12.10, 18.00 «Орел і 
Решка» 13.10, 19.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
14.10 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний» 22.00 «Вірю 
не Вірю» 23.00 Х/ф 
«2199: Космічна Одіссея» 
01.45 Х/ф «Принцеса де 
Монпансьє» 

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.39 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
07.40 Х/ф «Земля 

майбутнього: Світ за 
межами»

10.00 Від пацанки до 
панянки

15.50 Таємний агент
17.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.00 Ревізор
21.30 Cтрасти за 

Ревізором
00.30 Місто

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.30 Зірковий шлях
11.40, 03.50 Реальна 

містика
13.50, 15.30 Т/с «Півкроку 

до сім’ї»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «На лінії життя»
23.30 Х/ф «Робін Гуд»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Правда життя 
08.20 Територія гепарда 
09.20 Дика Шрі-Ланка 
10.20 Наші 11.20 Скептик 
12.20 Жертви краси 13.20 
Україна: забута історія 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Левиний рик 17.50, 22.40 
Погляд з середини 18.50 
Таємниці кримінального 
світу 19.50, 23.40 Великі 
танкові битви 

ПОНЕДІЛОК 29 січняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
07.30, 18.55, 21.55, 00.30, 

03.00 Погода
07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 

22.00 Вголос
07.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.10 Різдво у Луцьку
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Гала-концерт 

«Зимова казка 2018»

АВЕРС 17.30 Огляд світових 
подій

18.00 Шляхами Волині
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»
19.00 Х/ф «Все, що я 

бажав на Різдво»
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Захищеність
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.00 МузейОк
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «ГОРІ»
02.00 Глобал 3000
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2017»
12.05, 01.35 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

12.20 Т/с «Ментівські 
війни. Київ»

16.10 Х/ф «Чужий 3»
19.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Легенди 2»
02.25 «Облом.UA.»

НТН

07.20 Х/ф «Декілька 
любовних історій»

09.00 Х/ф «Женя, 
Женєчка та «катюша»

10.35 «Кримінальні 
справи»

12.25 «Легенди карного 
розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.40 
«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с 
«Морський патруль»

17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 6»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.25 «Речовий доказ»
04.50 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.25, 04.35 «Легенди 
бандитської Одеси»

06.55 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 6»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
02.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий 

свідок»
03.30 «Речовий доказ»
05.25 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Домашня робота»

01:45
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ЧЕТВЕР 1 лютого

СЕРЕДА 31 січня
06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 
16.35, 17.40, 20.15 Погода

09.40, 19.25 Д/с «1000 
днів для планети»

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Смаки Культур
12.20 Смачні історії
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 «Пліч-о-пліч»
20.25, 00.10 Роздягалка
21.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.15 Війна і мир
00.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.50 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
05.40, 06.50 М/с 

«Дракони: Перегони 
безстрашних»

06.49, 08.59 Kids Time
09.00 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.30 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт 

призначення 2»
23.45 Х/ф «Пункт 

призначення»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.15 «Все буде смачно!»

08.10 «Хата на тата»

11.55 «МастерШеф – 5»

15.25 «Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «МастерШеф»

01.05 «Один за всіх »

СТБ
05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи знаєте 
ви, що...» 08.20 «Файна 
Юкрайна» 09.15, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
11.10 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016» 12.10, 
18.00 «Орел і Решка» 
13.10 «Орел і Решка. На 
краю світу» 14.10, 20.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 19.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
00.00 Т/с «Секс у великому 
місті» 02.00 «Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Левиний рик 09.20 
Дика Шрі-Ланка 10.20, 
03.50 Місця сили 11.20 
Скептик 12.20 Шосте 
відчуття. Дар чи прокляття? 
13.20 Україна: забута 
історія 14.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50 Під іншим 
кутом 18.50 Таємниці 
кримінального світу 19.50, 
23.40 Великі танкові битви 
22.40 Погляд з середини 
00.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 
жінку»

16.00 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Одруження наосліп 

4»
23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство-2»

04.45 Мультфільми

05.10 «TopShop»
05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

12.45 Х/ф «Смішні 
люди»

14.50, 15.45, 16.45, 03.05 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.25, 04.35 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Варенька»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.05 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Тільки 

для твоїх очей»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.35, 21.30 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф 

«Восьминіжка»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.20 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Брудні танці 

2: Гаванські ночі»
11.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній 

арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 БарДак

ТЕТ06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 
00.30, 03.00 Погода

07.35, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 Вголос

07.45 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

08.35 Феєрія мандрів
09.00, 23.30 Євромакс
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Джем
12.00 Глобал 3000
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «ГОРІ»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
20.45 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
21.00 Актуальне інтерв’ю
22.15 Т/с «Справа Дойла»
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт 

К.Малицької «Серце не 
камінь»

02.00 У фокусі Європа
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 01.45 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений 

2+2 світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2017»
15.10 Х/ф «Неймовірне 

життя Волтера Мітті»
19.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6»
00.55 Т/с «Легенди 2»
02.35 «Облом.UA.»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
13 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя +»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «Наші гроші»
17.40 «Дитячий світ»
18.00 «Воїни миру»
18.30 Музичний проспект
19.20 Погода
19.55 «Роки і долі» 

(В.Пилипчук)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.35 Х/ф «Дама з 
папугою»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вершник без 

голови»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.40 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.55 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 6»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.25 «Випадковий 

свідок»
03.30 «Речовий доказ»
04.45 «Легенди 

бандитської Одеси»
05.35 «Правда життя. 

Професії»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 
16.25, 17.40, 20.15, 
00.35, 05.50 Погода

09.40, 19.25 Д/с «1000 
днів для планети»

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Смачні історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Роздягалка
15.15 Надвечір’я. Долі
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Дорога до Пхьончхану
20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.15 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.10 ЧереЩур
00.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.50 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
05.10, 06.10 М/с 

«Дракони: Перегони 
безстрашних»

06.09, 07.39 Kids Time
07.40 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт 

призначення 3»
23.45 Х/ф «Пункт 

призначення 2»
01.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
10.50 «МастерШеф – 5»
15.25 «Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
00.00 «Один за всіх »

СТБ
05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи знаєте 
ви, що...» 08.20 «Файна 
Юкрайна» 09.15, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
11.10 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016» 12.10, 18.00 
«Орел і Решка» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
00.00 Т/с «Секс у великому 
місті» 02.00 «Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або 

невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Правда життя 08.20 
Левиний рик 09.20 Африка: 
хижий світ 10.20 Мегаяхти 
11.20 Скептик 12.20 
Зворотній бік Місяця 13.20 
Україна: забута історія 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Мистецтво 
виживання 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.00 Територія гепарда 
17.50, 22.40 Погляд з 
середини 18.50 Таємниці 
кримінального світу 19.50, 
23.40 Великі танкові битви 
23.10 Під іншим кутом 
00.30 Війна всередині нас 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 
жінку»

16.00 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30, 01.35 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Міняю жінку – 13»
23.00 «Право на владу 

2018»
00.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за 
убивство-2»

04.50 Мультфільми

05.15 «TopShop»
05.45 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мереживо долі»

13.00 Х/ф «Неждано-
негадано»

14.50, 15.45, 16.45, 03.05 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.25, 04.35 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Заграва»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф 

«Восьминіжка»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.35, 21.25 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.40 Х/ф «Вид на 

вбивство»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.25 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
11.00, 03.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній 

арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради

ТЕТ
06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 
00.30, 03.00 Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35 Актуальне інтерв’ю
09.00, 19.40 Феєрія 

мандрів
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Реформація 500
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 20.35, 23.00 

МузейОк
13.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.00, 18.30, 20.30, 22.00 
Вголос

14.10 Концерт 
К.Малицької «Серце не 
камінь»

15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Євромакс
21.00 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт Альоша
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Вікно 

навпроти»

06.00 Мультфільми
08.00, 02.25 «Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 
2017»

13.05 «Помста природи»
15.20 Х/ф «Транс»
19.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Легенди 2»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Роксолана», 
14 серія

13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя +»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «Складна розмова»
17.40 «Волинська 

веселка»
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане 

Закарпаття»
19.20 Погода
19.55 «Гартуємось!»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.45 Х/ф «Чорна 
долина»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф 

«Торпедоносці»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.35 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.50 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 7»
23.45 Т/с «Дуель під 

сонцем»
02.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.20 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Речовий доказ»
05.30 «Правда життя. 

Професії»

РАДІО «ЛУЦЬК» ДАЛИ 
ЧОТИРИ ГОДИНИ ЕФІРУ 

Тепер радіо «Луцьк» виходитиме в 
ефір лише чотири години на день, 

пише «Волинь 24».

«Бренда радіо «Луцьк» уже не буде. За-
лишається лише чотири ефірні проміжки 
на «Першому каналі Українського радіо». 
Це вже буде не волинське радіо «Луцьк», а 
українське радіо «Луцьк», – каже ведучий 
Сергій Ткачук.

За його словами, зміни в роботі 
пов’язані з тим, що радіо стало частиною 
Національної суспільної телерадіокомпа-
нії України.

Радіо «Луцьк» уперше почули в прий-
мачах 14 січня 1995 року. З 1 лютого того 
ж року офіційно станція звучала в ефірі. Це 
перша державна FM-радіостанція України. 

Ідеологами запуску були Святослав Пи-
рожко та Микола Гловацький.

в ефірі

Фільм «Восьминіжка»

23:40

uafi lm
.net

ПОМЕР ТВОРЕЦЬ 
«ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ» 

Режисер та сценарист Г’ю Вілсон, 
який створив першу частину 

популярної серії фільмів «Поліцейська 
академія», помер на 75-му році життя. 
Режисер Г’ю Вілсон мав у кінокомедії 
навіть невелику роль. Зіграв водія 
авто, яке  розбилося під час нічних 
уроків водіння Гайтауера з Магоні.

Крім «Поліцейської академії», Вілсон 
також є творцем серіалу «Радіо Цинцинна-
ті», фільмів «Клуб перших дружин» і «Вибух 
з минулого», а також інших проектів.

Г’ю Вілсона було удостоєно престиж-
ної телевізійної премії «Еммі». Протягом 
останніх років він викладав в Університеті 
Вірджинії. 

memento mori

Фільм «Злодій та його учитель»

09:50

tvc.ru

k1.ua

detector.m
edia



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

Арт-галерея Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» розпочала роботу у квітні 2015 року 
з виставки відомого волинського коваля 
Віктора Семенюка «Мистецтво заради 
миру». За цей час тут презентували свої 
роботи такі відомі митці, як Василь Парахін, 
Володимир та Ярослав Жупанюки, Оксана 
Ядчук-Мачинська, Наталія Градиська та інші. 
У межах експонованих виставок відбуваються 
творчі зустрічі з митцями, майстер-
класи з образотворчого та театрального 
мистецтв, ліплення з глини, лекції, брейн-
ринги, тематичні вечори, семінари та 
конференції на теми освіти та культури.  

Протягом 2017 року в Арт-галереї було 
відкрито 8 тематичних художніх виставок 
волинських митців, проведено більш як 100 
творчих майстер-класів, які відвідали понад 
1200 дітей. 
Восени 2017 року Фонд підтримав 
проект, спрямований на популяризацію 
театрального мистецтва серед дітей 
та молоді Lutsk Junior Theatre. Юні 
актори демонстрували свої таланти на 
імпровізованій сцені Арт-галереї. 
Проект залучив не лише дитячі театральні 
колективи з Луцька, а й зі Львівщини 
та Рівного.

У ЛУЦЬКУ – ВИСТАВКА 
ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО 
МИСТЕЦТВА 

ІМПРЕЗА
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

17 січня в Арт-галереї 
Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом» у рамках 
програми «Культура і 
духовність» відкрилася 
виставка «Перевесло. 
Народне мистецтво в часі 
й просторі». На виставці 
представлено роботи понад 
40 майстрів традиційного 
народного мистецтва. Тут і 
гончарство, і писанкарство, і 
витинанка, і різьба по дереву, і 
лозоплетіння. 

Зокрема, ткацтво представила 
мисткиня Ольга Гайдучик, вишив-
ку – Мирослава Тимощук, Оксана 
Пузняк, Зореслава Пузняк, Яро-
слава Пузняк, Тамара Домбровська, 
витинанку – Юлія Мелесик, Софія 
Пасюк, гончарство – Микола По-
ляков, Володимир Кусик, Ярослав 
Кусик, Микола Абрамчук, Назар 
Абрамчук, Любов Розпутник, пле-
тіння з соломи – Марія Кравчук, 
Людмила Каменчук, Інна Чонка, 
Ірина Челій, лозоплетіння – Ори-
ся Щур, Анастасія Кашталян, Віра 
Моколюк, Вікторія Мазур, плетіння 
з кореня сосни – Ярослав Дубень, 
писанкарство – Оксана Лабунська, 
Єва Лабунська, Віра Конська, Окса-
на Левкович, Анастасія Савчук, 
Оксана Білик, Леся Дембровська, 
Ірина Нікітіч, рогозоплетіння – 
Євгенія Ромащук, різьбу – Софія 
Пасюк, Михайло Шевчук, музичні 
інструменти – Дмитро Березюк, 
дерев’яну скульптуру – Іван Кова-
ленас, малярство – Наталія Чубко, 
Ірина Загурулько, Віра Конська, на-
родну текстильну ляльку – Галина 
Вахрамєєва, Юлія Порохновець, 
прикраси з бісеру – Олеся Задонце-
ва, народну іграшку – Андрій Бон-
дарук, Ірина Сардак-Бондарук.

Куратор проекту Дмитро Зінь-
ко зазначив, що Фонд реалізовує 
багато проектів, спрямованих на 
підтримку і популяризацію мисте-
цтва в Луцьку.

Зокрема,  в Арт-галереї  митці 
мають нагоду демонструвати свої 
твори, а мистецтвознавці та усі не-
байдужі до мистецтва – насолоджу-
ватися ними.  

Мистецький проект «Пере-
весло. Народне мистецтво в часі й 
просторі» – результат спільної ро-
боти волинського осередку Націо-
нальної спілки майстрів народного 
мистецтва України та Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».  

«Процес формування куль-
тури важкий, і тільки разом ми 
можемо його впроваджувати на 
високому рівні, – каже він. – Нині 
Арт-галерея активно популяризує 
творчість митців серед лучан. Ця 
виставка надзвичайно цікава. Ко-
жен виріб має ужиткову цінність. 
Лучани зможуть ознайомитися з 
роботами талановитих майстрів, 
побачити народну вишивку, укра-
їнське вбрання, твори малярства, 
а також ознайомитися з писанками 
та традиціями писанкарства. Пере-
конаний, що ця виставка позитив-
но вплине на культуру молодого 
покоління». 

На виставку завітала мисте-
цтвознавець, завідувачка Худож-
нього музею міста Луцька Зоя 

Навроцька. Вона високо оцінила 
твори митців та відзначила, що це 
дуже гарна ініціатива Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» – підтриму-
вати художників.

«Культурне життя українців 
продовжує свій неспинний розвій 
з новою силою і розмахом. Народні 
майстри Волині забезпечують спад-
коємність одвічних традицій. Це 
виставка особливого гурту людей, 
які взяли на себе обов’язок збері-
гати й примножувати українські 
традиції, – наголосила мистецтво-
знавець. – Їхнє завдання – показу-
вати справжнє обличчя української 
культури. Ці люди дуже люблять 
народне мистецтво та популяризу-
ють його серед мас».

Художниця Наталія Чубко 
про свої роботи розповідає хоч і 
скромно, та з запалом в очах. Вона 
каже, що малярство – це не лише 
робота, а й життя. Жінка запевняє: 
у роботи вклала душу, використала 
усі свої вміння. 

Виставка діятиме в Арт-галереї, 
що на другому поверсі Централь-
ного універмагу Луцька, до 1 бе-
резня. Тут також відбуватимуться 
майстер-класи з усіх представле-
них видів ремесел. Охочі зможуть 
відвідати їх безплатно. 

Галина ТЕРНОВА,
Луцьк

Мистецтвознавець Зоя Навроцька каже, 
що народні майстри Волині забезпечують 
спадкоємність одвічних традицій Виставка діятиме в Арт-галереї до 1 березня

На виставці представлено роботи понад 40 майстрів

Кожен виріб має ужиткову цінність Роботи гончара Назара Абрамчука Писанки Оксани Білик
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

НОВА БАРАБАННА УСТАНОВКА – 
В ОНОВЛЕНУ АКТОВУ ЗАЛУ

ІНІЦІАТИВА

ДОБРА СПРАВА СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «МИ РОБИМО 
ВСЕ, АБИ ДІТИ НАВЧАЛИСЯ І 
РОСЛИ В КОМФОРТНИХ УМОВАХ»

СПОРТ ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ

Чудовим завершенням 2017 
року і для Локачів, і для всього 

району стала презентація проекту 
«Обдаровані діти – майбутнє України», 
який керівництву Локачинської дитячої 
музичної школи вдалося втілити 
завдяки співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та головами 
селищної і сільських рад.

Ще півроку тому директор ДМШ Оль-
га Кревська написала проект, що перед-
бачав заміну вікон в актовій залі на енер-
гозберігальні та придбання у школу нової 
барабанної установки. Проте заміна вікон 
потягнула за собою низку інших проблем.  
Стара стеля, стіни, обшивку на яких не змі-
нювали вже кілька десятків років, підло-
га – ровесниця закладу, якому вже ось-ось 
виповниться 50 років, – усе це потребувало 
ремонту. 

Фонд виділив понад 24 тисячі гривень. 
До співфінансування долучилися районна, 
Локачинська селищна ради, Крухиничівська, 
Заячицівська та Бубнівська, Привітненська, 
Конюхівська й Козлівська сільради. Не ли-
шилися осторонь колектив музшколи та 
батьки учнів, які там навчаються. Усього на 
оновлення актової зали витратили понад 
80 тисяч гривень. За ці кошти зробили на-
тяжну стелю, замінили двері, обшили стіни 
якісним матеріалом, що сприяє покращен-
ню акустики, полакували дерев’яні панелі, 
повністю замінили й полакували підлогу, 
поциклювали паркет та оббили стіни на 
сцені вагонкою. 

– Майже всі роботи  ми виконували са-
мотужки. Чоловіки робили відкоси, вкла-
дали підлогу, жінки були за малярів, мені ж 

Популяризація здорового 
способу життя та залучення 
місцевих жителів до занять 
спортом – пріоритети роботи 
громадської організації 
спортивно-патріотичний 
клуб «Олімпія», що другий 
рік успішно функціонує у 
Княгининку Луцького району. 

Наразі в клубі культивують фут-
бол. Із членів громадської організа-
ції сформовано дві дитячі та одну 
дорослу команди футболістів, які не 
просто грають в улюблену гру, а й 
достойно представляють Княгини-
нок на рівні району та області.

Завдяки ініціативі голови органі-
зації Олександра Кушнірчука та під-
тримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і політичної партії УКРОП 
вдалося покращити матеріальну 
базу спортивного клубу. На умовах 
співфінансування княгининівським 
футболістам придбали нові м’ячі, 
спортивні костюми, футбольну 
форму. Загальна вартість проекту – 
понад 30 тисяч гривень.

– Я дуже люблю футбол. Ідея ство-
рити футбольний клуб у мене була 
вже давно, бо в селі раніше не розви-
вався цей вид спорту. ГО «Олімпія» 
ми зареєстрували в липні 2016 року. 
Наразі у клубі – близько 60 людей. 
Це дорослі та діти з Княгининка й 
навколишніх сіл. Тренують їх до-
свідчені футболісти, – розповідає 
голова ГО «Олімпія» Олександр 

Кушнірчук. – Ми маємо багато пе-
ремог. Торік діти виграли чемпіонат 
району з футболу у віковій катего-
рії 10 років. Доросла команда – фі-
налісти кубка з футзалу. Минулого 
року ми виграли чемпіонат району. 
Практично в усіх змаганнях, у яких 
беремо участь, здобуваємо перемоги 
або призові місця. 

Пан Олександр зазначає, що на 
початку створення організації пра-
цювати було нелегко. Адже стар-
тували з нуля. Відповідної інфра-
структури для тренувань у селі нема. 
Футболісти одягнені хто в що. Через 
інтенсивні заняття, що їх проводять 
тричі на тиждень, м’ячі швидко зно-
шуються. Це й спонукало голову 
організації звернутися з проектом у 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Проект реалізовували на умовах 
співфінансування Фонду, членів ор-
ганізації та батьків, чиї діти відвіду-
ють заняття. Спільними зусиллями 
вдалося придбати футбольні м’ячі, 
25 вітрівок, 20 комплектів форми, 20 
спортивних костюмів. 

Куратор проекту, представник 
партії УКРОП у Луцькому районі 
Наталія Рубльова відмітила, що кня-
гининівська громада дбає про роз-
виток свого краю. Спільно з Фондом 
ініціативним мешканцям удалося 
реалізувати низку проектів. Вони 
спрямовані на розвиток освітньої 
та медичної галузей, популяризацію 
спорту і здорового способу життя. 

Ірина ЮЗВА,
Луцький район 

У дитсадочку №2 «Дзвіночок» міста Рожища 
офіційно презентували проект Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» «Комфортний сон – 
здорові діти». 

Гостей дитсадка, які приїхали проінспектува-
ти роботу, зустрічали піснями й танцями – вихо-
ванці навчального закладу підготували яскравий 
концерт. Адже для маленьких вихованців освіт-
ньої установи Фонд спільно з міською радою при-
дбали ліжечка та комплекти розвивальних дитя-
чих куточків.

– За рахунок Фонду «Тільки разом» було вста-
новлено 23 ліжечка, 25 шаф, дитячі куточки, при-
дбано бойлер, лінолеум, килим, – показує оновле-
ні меблі завідувачка ДНЗ Людмила Козакевич.

Вона в цьому дитсадку працює вже 41 рік – з 
дня його відкриття. Розповідає: «Дзвіночок» – най-
більший дошкільний навчальний заклад у Рожищі. 
Його відвідує 276 дітей, які навчаються в 11 групах. 

– Я відчуваю неабияку радість від того, що нам 
допомагають. Підтримка Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» дуже важлива для нас. Крім того, зараз 
нам активно допомагає міська влада, адже ці меблі 
придбали на умовах співфінансування Фонду та 
міської казни. Крім того, міський голова профінан-
сував роботи з капітального ремонту харчоблоку та 
заміну вікон на енергоощадні, – радіє завідувачка. 

– Крім цього, нам вдалося покращити матері-

альну базу дитсадка – для потреб вихователів ми 
придбали ноутбук. Надзвичайно важливо, що за 
ініціативи батьків вдалося взяти участь у проекті 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» і забезпечити 
дітей тим, що батьки хочуть бачити. Нині міська 
рада може допомогти в розв’язанні більш нагаль-
них проблем, бо ініціативи громади підтримують 
і депутати, і виконавчий комітет», – додає мер Ро-
жища В’ячеслав Поліщук.

Батьки, які ведуть сюди малюків, теж нахва-
люють заклад. Кажуть: тут найкращий колектив і 
справді відчувається турбота про дітей. 

– Ми дістаємося з іншої частини Рожища для 
того, щоб відвідувати саме цей садочок, – каже 
мама Галина Шинкарук та додає: для посадовців і 
благодійників тут ще багато роботи. – Було б доб-
ре, якби в нашій групі замінили звичайні ліжечка 
на двоярусні – місця бракує. В інших уже постави-
ли двоповерхові ліжка для дітей і замінили шафи.

Приємні враження від побаченого – і в голови 
фракції «УКРОП» у обласній раді, радника голо-
ви Волиньради Вячеслава Рубльова. Переконує: 
коли за покращення умов у навчальному закладі 
беруться ініціативні батьки, справа обов’язково 
матиме позитивне завершення.

– У цьому дитсадку дуже багато зроблено ру-
ками вихователів, адміністрації та батьків. До хо-
рошої справи долучився і міський голова. Проте 
це ще не кінець. Батьки дошкільнят звертаються і 
просять допомогти із встановленням нового дитя-
чого майданчика, адже нинішні конструкції збе-
реглися ще з радянських часів. Цілком очевидно, 
що їх потрібно оновлювати. Крім того, на терито-
рії дитячого садочка є асфальтовані доріжки, які 
прокладали ще 40 років тому й відтоді не ремон-
тували. Батьки просять, щоб замість вибитого ас-
фальту тут була бруківка, і я цілком з ними пого-
джуюся. Аби втілити ці задуми, будемо залучати на 
умовах співфінансування кошти і обласної ради, і 
міського бюджету. Переконаний, що депутатський 
корпус облради підтримає ті ініціативи соціаль-
ного спрямування, за які ми боремося останні два 
роки», – підкреслив Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожище

довелося опанувати циклювальну машин-
ку, – розповідає Ольга Кревська. 

Нині в оновленій залі про старий 
інтер’єр нагадують хіба що крісла, які теж 
у майбутньому, за словами директора за-
кладу, хотілося б оновити. Заміни потребує 
і дах будівлі. А ще в школі давно не було но-
вих музичних інструментів. Та найголовні-
ше – у закладі вчаться обдаровані діти, які є 
переможцями обласних та лауреатами все-
українських конкурсів. Є й колектив, який 
не лише якісно виконує педагогічну роботу, 
а й робить усе для того, щоб дітям було ком-
фортно навчатися.

З нагоди закінчення реалізації цього 
важливого для музичної школи проекту 

на свято завітали всі, хто був причетний до 
здійснення цього задуму. До слова запроси-
ли голову районної організації «Українсько-
го об’єднання патріотів – УКРОП» Василя 
Демидюка та координатора проектів Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Локачин-
ському районі Оксану Дмитрук. Музично-
му закладу вони бажали процвітання та 
розвит ку, висловивши сподівання, що най-
ближчим часом усі нагальні проблеми тут 
буде розв’язано. 

Крухиничівський сільський голова, ві-
таючи колектив та учнів закладу з вагомою 
подією, поінформував, що на черговій сесії 
сільської ради депутати ухвалили рішення 
про передання музичній школі комплекту 

духових інструментів, який уже багато ро-
ків у місцевому будинку культури не вико-
ристовують.

На знак подяки представникам Фонду, 
сільським головам та батькам за допомогу, 
колектив дитячої музичної школи підготував 
для гостей чудовий концерт: звітували ви-
кладачі та учні відділу духових інструментів.

На завершення заходу всім, хто допо-
міг втілити задуми колективу музшколи в 
реальність, подякували директор Локачин-
ської ДМШ Ольга Кревська та головний 
спеціаліст сектору культури РДА Орина 
Гнаткевич. 

Віктор ТВОРОВСЬКИЙ,
Локачинський район

Таланти музичної школи Презентація проекту

Разом до нових перемог

Головне для дітей – комфортні умови
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НА МЕЖІ 

«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:

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.

НІЧИЙНІ ОКРУГИ

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКОН ПРО ДЕОКУПАЦІЮ 
ВИГІДНИЙ ВЛАДІ, А НЕ УКРАЇНІ 

Проект закону «Про 
особливості державної 
політики із забезпечення 
державного суверенітету 
України над тимчасово 
окупованими територіями 
в Донецькій та Луганській 
областях», який 18 січня 
ухвалила Верховна Рада, 
вигідний передусім владі 
й олігархам, та аж ніяк не 
українському народу. Про 
це йдеться в офіційній заяві 
УКРОПу.

«Деокупаційний» законопро-
ект почали розглядати ще у жовтні 
2017 року. В ідеалі цей документ 
мав на меті створити нову правову 
основу для розв’язання завдання 
щодо позначення ворожої агресії 

Розбиті дороги, полущені стіни в 
під’їздах, криві паркани та аварійні 

дерева – таких дворів у Луцьку 
небагато. Чи не усі вони в тих округах, 
де немає депутата. 

Через недолугу систему виборів 11 окру-
гів у Луцьку лишилися без свого представ-
ника в міській раді, а отже, і без захисту 
інтересів жителів, навіть на комунальному 
рівні. Місцеві мешканці таким станом речей 
давно вкрай незадоволені, проте звернути-
ся, аби їхню проблему відстояли, не мають 
до кого. Вони – виборці без депутатів. 

У дворі на вулиці Гірній гамірно. Тут зі-
бралися люди, аби обговорити майбутній 
ремонт їхньої прибудинкової території. Про 
це вони мріяли давно, тож уже знають, що 
їм потрібно для комфорту, визначили, які 
дерева лишити, які зрізати, де поставити ла-
вочки, як розмістити дитячий майданчик, 
смітники та парковку. 

– Направду, ми дуже довго йшли до того, 
що в нас буде відбуватися зараз. Зверталися 
неодноразово, аби в нашому дворі зробили 
ремонт. Нарешті до нас дійшла черга, – каже 
мешканка вулиці Гірної Олена Березовська. 
– Від округу, до якого належить наша вули-
ця, немає депутата в міськраді, тож прохан-
ня ми куди тільки не писали...

– Цей округ – без депутата, – розпові-
дає депутат Луцької міськради від УКРОПу 
Сергій Савчук. – Депутат – це людина, яка 
з’єднує виборців із виконавчими органами 
влади. Через таку антилюдську систему мені 
доводиться опікуватися трьома округами в 
Луцьку. Крім того, де мене обрали – 5-го, те-
пер за мною закріплені «бездепутатські» 6-й 
та 7-й округи. Я вважаю, що кожен округ му-
сить мати свого представника, проте чинна 
влада вирішила інакше. 

Аналогічна ситуація у дворах, що на ву-
лиці Привокзальній, 1, проспекті Перемоги, 
21 та 22.

– У нас проблеми з опаленням в будинку, 
з облаштуванням парковки, доїзду, доріжок. 
Зараз сніг притрусив вибоїни на тротуарі, 
проте коли він розтане, тут буде болото. Ми 
ж бачимо, як у Луцьку ремонтують двори, 
бруківку вкладають, майданчики ставлять, 
а до нас черга не доходить, – нарікає місцева 
пенсіонерка Оксана Іванівна. 

Показує: в їхньому дворі замість дитя-
чого та спортивного майданчиків, про які 
мріють жителі, – іржаві та непотрібні пере-
житки радянського минулого. Люди ж нарі-
кають: їм нема кому навіть сказати, щоб ці 
конструкції знесли. 

ВЕДМЕЖА ПОСЛУГА ВІД ВЛАДИ 
ЛЮДЯМ

Закон «Про місцеві вибори», який україн-
цям нав’язали у 2015 році, має під собою так 
звану пропорційну систему виборів. Згідно з 
цим документом, депутатів до міської ради 
обирали лише за списками партій у єдиному 
багатомандатному виборчому окрузі. Тобто, 
якщо партія мала високий рейтинг, її пред-
ставників у міській раді було найбільше. 

Так, кандидати в депутати від «Україн-

ського об’єднання патріотів – УКРОП» ви-
грали у 41 окрузі із 42, які було створено в 
Луцьку. Однак, зважаючи на те, скільки від-
сотків набрала партія УКРОП, депутатські 
крісла у міській раді отримали лишень 15 
укропівців. Усі інші мандати було розподі-
лено між представниками різних партій, які 
брали участь у виборчих перегонах.

– Це недолуга виборча система, адже 
виборці голосували за одну людину, а отри-
мали зовсім іншу. Або взагалі не отримали 
представника від свого округу. У 2015 році 
чинна влада на чолі з Президентом України 
Петром Порошенком розуміла, що представ-
ники провладної партії БПП не отримають 
достатньо влади на місцях, тому й придума-
ли «Закон про місцеві вибори», – констатує 
депутат Луцької міської ради, заступник 
керівника фракції «УКРОП» Микита Рабан. 
– Зараз і на Волині, і в Луцьку є округи, від 
яких немає жодного представника в органах 
місцевого самоврядування, зате в радах різ-
них рівнів крісла посідають так звані спи-
сочники – ті, кого висунула партія. 

«Завдяки» такій системі виборів, у Луць-
ку із 42 округів 11 лишилося взагалі без 
представників у міській раді. А в кількох ви-
борчих округах є по два депутати.

– Ми проголосували за людину, яку хо-

тіли бачити депутатом від нашого округу. 
Натомість вийшло, що наш округ узагалі не 
отримав депутата. Досі не розуміємо, що від-
булося, – нарікали мешканці вулиці Гірної. 

ЧОМУ МАТИ СВОГО ДЕПУТАТА – 
ВАЖЛИВО

За словами радника луцького місько-
го голови, очільника фракції «УКРОП» у 
Луцькраді Ігоря Поліщука, те, що округ має 
свого депутата, дозволяє людям розв’язати 
будь-які питання швидше, особливо ті, які 
стосуються комунального господарства. 
Це ремонт вулиць та дворів, освітлення до-
ріг, встановлення дитячого чи спортивного 
майданчика, зрізування дерев. Адже інте-
реси мешканців відстоює їхній представник 
у муніципалітеті. Також щороку для кож-
ного депутата виділяють 100 тисяч гривень 
депутатського фонду. Тобто це гроші, за які 
обранці громади можуть залагодити ті чи ті 
проблеми свого округу.

– За ці кошти можна поставити дитячі 
або спортивні майданчики, лавочки, сушар-
ки, освітлення зробити, – каже Ігор Полі-
щук. – Ті люди, які не мають своїх депутатів, 
не винні в тому, що Верховна Рада ухвалила 
такий недолугий закон. Найкритичніша си-
туація там, де немає депутатів. Адже саме з 
ініціативи обранців громади виносять пи-

тання про ремонт тих чи тих вулиць, при-
будинкових територій. Коли в людей немає 
свого представника в міській раді, можна 
сказати, що вони лишилися сам на сам зі 
своїми проблемами. І, хай як це прикро, але 
цьому посприяло керівництво нашої краї-
ни, яке мало б турбуватися за простих лю-
дей, – переконаний Ігор Поліщук. – Вважаю, 
що в нинішній ситуації потрібно відкинути 
усі політичні моменти і попрацювати для 
лучан.

Виборці, які не мають депутата, позбав-
лені привілеїв. Щоб вирівняти таку неспра-
ведливість, саме укропівці взяли шефство 
над нічийними округами. Більш як третина 
дворів, які з ініціативи УКРОПу планують 
ремонтувати цього року, розташовані в 
округах без депутатів.

– Лучани довірили найбільше голосів 
кандидатам в депутати від УКРОПу, тому, на 
мою думку, ми маємо моральні зобов’язання 
перед містянами. Те, що Луцька міська рада 
намагається врівноважити ситуацію, – по-
зитивний приклад для нас усіх, – констатує 
очільник волинського УКРОПу  Вячеслав 
Рубльов. – Прикро, що провладні партії у 
Верховній Раді, які голосували за закон «Про 
місцеві вибори», вирішили, що важливіші 
не люди, а політичні амбіції. Маю надію, що 
саме люди цю ситуацію виправлять. 

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

На Перемоги, 21 двір не ремонтували 
ще з часів Радянського Союзу

У цій п’ятиповерхівці мешканці 
просять зробити ремонт

«Усі лучани заслуговують на те, щоб жити 
в комфортних умовах», – Ігор Поліщук

на Донбасі, а в перспективі – для 
відновлення територіальної ціліс-
ності України в межах міжнародно 
визнаного кордону. 

«Прикро, що парламент укот-
ре захистив інтереси бізнесменів 
при владі ціною доль українців, 
які воюють на сході та вболівають 
за Україну в Криму. Але такими 
рішеннями влада лише наближає 
початок свого кінця. Ми маємо 
поставити можновладців на місце, 
інакше втратимо країну!» – йдеть-
ся в заяві партії.

У фінальному тексті докумен-
та майже не було враховано най-
принциповіші поправки народних 
депутатів, без яких закон лише 

погіршить ситуацію – і на сході, і 
в державі загалом. Щонайменше 
п’ять положень можуть призвести 
до негативних наслідків. Цей до-
кумент в обхід Конституції надає 
Президенту широкі права та мож-
ливості, які він може використати 
не лише для відсічі збройній агре-
сії, а й для втручання у політичні 
процеси  та для масових порушень 
прав людини. Глава держави без 
оголошення воєнного стану отри-
мує необмежені повноваження на 
територіях, які він одноосібно ви-
значає як район здійснення захо-
дів із забезпечення національної 
безпеки. «Де гарантія, що завтра 
такою територією не оголосять 

Майдан з мирними протестуваль-
никами?» – застерегли в УКРОПі.

Водночас закон звужує повно-
важення Верховної Ради. Фактич-
но, парламент позбавляють пов-
новажень реагувати на свавілля 
Президента.

Немає жодної згадки і про те, 
що треба визначити кримінальну 
відповідальність колаборантів. 
Також не враховано поправку про 
заборону торгівлі з тимчасово 
окупованими територіями. Тобто 
депутати узаконюють її.

УКРОП однозначно вимагав 
і вимагає законодавчо закріпити 
розрив дипломатичних, а також 
торговельних відносин з Росією 

до повної деокупації території 
України. Партія внесла відповідну 
поправку до законопроекту, але 
провладні депутати її не підтри-
мали. 

Проігноровано також вимогу 
УКРОПу передбачити однакові 
підходи держави до окупованих 
територій Донецької, Луганської 
областей та АР Крим і міста Сева-
стополя. Нормами законопроек-
ту запроваджується необхідність 
та обов’язок гарантувати націо-
нальну безпеку лише на території 
ОРДЛО.  Тобто Крим як окупована 
територія не розглядається зако-
ном. «По суті, закладається основа 
майбутнього рішення про відмову 
від території Криму», – роз’яснили 
укропівці.

І головне – провладні депутати 
відмовилися законодавчо закрі-
пити дипломатичні й торговельні 
відносини з Росією.
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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

АКТУАЛЬНО ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ОПОРНІ ШКОЛИ 
НЕ ФІНАНСУЮТЬ 
НА ДОСТАТНЬОМУ 
РІВНІ» 

«БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ В ОСІВЦЯХ – 
ПРИКЛАД ТОГО, ЯК З НЕРЕАЛЬНОГО 
РОБИТИ РЕАЛЬНЕ» 

У Ківерцівській центральній 
районній лікарні урочисто 
відкрили оновлене пологове 
відділення. На ремонт 
приміщення кошти виділили 
Ківерцівська районна рада 
та Волинська обласна рада, 
а сучасне устаткування було 
придбано за кошти з фонду 
соціально-економічного 
розвитку. 

Генеральний директор кому-
нального закладу «Ківерцівське 
районне територіальне медичне 
об’єднання» Михайло Слижук 
зауважив, що ремонт пологово-
го відділення проводили у два 
етапи. 

– Торік ми відкрили першу 
чергу пологового відділення і, 
відчувши підтримку влади, про-
вели всі потрібні організаційні 
роботи, аби закінчити ремонт 
другої черги цього відділення. 
На це було виділено 800 тис. грн 
з бюджету області, а з районного 
бюджету надійшло 460 тис. грн, – 
розповів Михайло Слижук.  

З бюджету обласної ради на 
ремонт було виділено 800 тис. 
грн. За ці кошти в медзакладі 

Народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич побувала у селі Осівці 

Камінь-Каширського району. Головна 
мета робочого візиту – перевірити, на 
якому етапі нині зведення нової школи, 
обговорення з громадою актуальних 
для людей питань. 

На Камінь-Каширщині чимало шкіл по-
требують оновлення, реконструкції, ремон-
ту. І в Осівцях, і у Стобихівці громади не 
втрачають надії, що їхні діти таки навчати-
муться в нових будівлях. 

Про потребу зведення нової школи в селі 
Осівці у засобах масової інформації писали 
неодноразово. Діти тут вчаться в пристосо-
ваних старих приміщеннях. У навчальному 
закладі немає ані спортзалу, ані їдальні. Про-
те лише у 2016 році справа з будівництвом 
нового загальноосвітнього навчального 
закладу зрушила з місця. Тоді ініціативна 
група батьків разом із сільським головою, 
настоятелем храму побували на прийомі в 
голови Волинської обласної ради Ігоря Па-
лиці. Згодом із селянами в Осівцях зустрів-
ся депутат обласної ради, голова фракції 
«УКРОП» у Волинській облраді Вячеслав 
Рубльов. Питання будівництва школи бать-
кам пообіцяли розв’язати.

Цієї обіцянки дотрималися. І вже в лип-
ні 2016 року на сесії Волинської обласної 
ради з ініціативи депутатів від УКРОПу на 
зведення нової школи в Осівцях виділили 
перший мільйон із вільних залишків облас-
ного бюджету. 

А наприкінці 2016-го завдяки народному 
депутату Ірині Констанкевич з державного 
бюджету на будівництво школи надійшло 
2,5 млн грн з фонду соцеконому та 1,5 млн 
грн з обласного бюджету. Відтак оновили 

У 2017 році лише 2% українських 
опорних шкіл отримали достатню 
кількість державних коштів на 
розвиток. Про це у своєму запиті 
повідомила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. 

Нагадаємо, що у 2016 році в Україні роз-
почали створювати опорні школи для рівного 
доступу всіх дітей до якісної освіти та раціо-
нального й ефективного використання ре-
сурсів. На сьогодні на Волині вже створено 22 
опорні школи із 63-ма філіями. 

Ірина Констанкевич зауважила, що під 
час засідання Верховної Ради України на «Го-
дині запитань до Уряду» (9 червня 2017 року) 
йшлося про те, що в 2017 році на фінансуван-
ня опорних шкіл було виділено більш як 621 
млн грн. Разом з тим, за даними Інституту 
освітньої аналітики, у 2017 році понад 55% 
опорних шкіл отримали додаткові кошти в 
розмірі менш як 500 тис. грн, 18% – у проміж-
ку від 500 тис. грн до 1 млн і лише 2% опорних 
закладів отримали 4 млн грн і більше.

– Опорні школи не фінансують на достат-
ньому рівні. Є проблеми із довезенням учнів 
та матеріально-технічним забезпеченням. 
Проте саме це визначає ефективність функ-
ціонування й доцільність відкриття опорних 
шкіл. Відсутність передумов для організації 
комфортного освітнього середовища позбав-
ляє мотивації місцеву владу і громаду до іні-
ціювання створення опорних шкіл, – наголо-
сила Ірина Констанкевич. 

У зв’язку з такою ситуацією нардеп звер-
нулася до Віце-прем’єр-міністра України – Мі-
ністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Ген-
надія Зубка та Міністра фінансів Олександра 
Данилюка щодо надання інформації про ре-
альний стан фінансування опорних шкіл за 
підсумками 2017 року (в розрізі областей) та 
про фінансування опорних шкіл Волинської 
області зокрема. 

Анастасія КОРЕЦЬКА, 
Київ 

провели капітальний ремонт 
палат, залу для пологів, маніпу-
ляційного кабінету та коридору. 

– Оновлення нашого відді-
лення відбулося саме завдяки 
фракції «УКРОП» у Волинській 
обласній раді. У нас відремон-
тували систему водопостачання 
та каналізації, замінили елек-
тропроводку, – каже завідувач-

ка акушерсько-гінекологічного 
відділення Ківерцівської 
ЦРЛ, депутат Волиньради від 
УКРОПу Людмила Тимощук. 
– Зараз у нас – сучасний зал для 
пологів, гарні палати та ком-
фортні умови для молодих мам. 

Нове обладнання придбали 
за державні кошти. Їх із  фонду 
соцеконому залучила народний 

депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич. 

– Більш як півмільйона 
гривень було виділено на нове 
устаткування для медзакладу. 
Придбали монітори, гістеро-
скоп та інші вкрай потрібні речі 
для проведення якісних оглядів 
пацієнтів. Підтримка медичних 
закладів – це спільна робота 
місцевих, обласних депутатів, 
народного депутата, які живуть 
одними проблемами й націлені 
на їх розв’язання, – підкресли-
ла Ірина Констанкевич. 

Голова фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній раді, 
радник голови Волиньради Вя-
чеслав Рубльов зауважив, що 
роботи в цьому медичному за-
кладі ще багато.   

– Хотілося б відремонту-
вати кімнати для медичного 
персоналу, щоб медики могли 
працювати й відпочивати в 
комфортних умовах. Це буде 
одним із наших завдань у 2018 
році, – зауважив політик.  

Анна ВОЛОЩУК, 
Ківерці

проектно-кошторисну документацію, і під-
приємство «Житлобуд-2» розпочало будів-
ництво навчального закладу. 

У 2017 році знову майже 1 млн грн на-
дійшов за сприяння Ірини Мирославівни з 
держбюджету на будівництво школи, з ра-
йонного бюджету спрямували ще 1,7 млн 
грн, а з Державного фонду регіонального 
розвитку – 15,5 млн. 

Ірина Мирославівна поспілкувалася з 
місцевими жителями, колективом навчаль-
ного закладу. На зустрічі осівчани дякували 
народному депутату за те, що переймається 
питанням будівництва школи в їхньому селі 
та всіляко цьому сприяє. 

– Наше село розвивається. Створюють-
ся нові сім’ї, люди зводять будинки. Тому 
нова школа нам вкрай потрібна, – зауважив 
сільський голова Андрій Михалик.

За словами директора школи Любо-
ві Дем’яник, у Осівцях нині 191 учень. І в 
перспективі кількість дітей не меншатиме. 
Нове приміщення навчального закладу роз-

раховане на 220 школярів. До слова, його 
загальна кошторисна вартість відповідно 
до проекту склала 54 млн 89 тис. 138 грн. 

Слід зазначити, що зводять навчальний 
заклад у селі місцеві будівничі, серед яких 
чимало багатодітних батьків. За словами 
виконроба Сергія Бродовського, окрім 
того, що зведено корпус, зроблено дах, 
вже встановлено вікна та двері, проведено 
електропроводку, поштукатурено і зведе-
но огорожу. На це було використано прак-
тично всі кошти, які отримали у минулому 
році. Тож щойно надійде черговий транш, 
будівельники візьмуться за роботу. 

На думку Ірини Констанкевич, те, як 
осівчани будують школу, є позитивним 
прикладом для всіх. 

– Я тепер усюди наголошую, що модель 
будівництва школи в Осівцях потрібно 
брати за зразок. І зокрема те, як із нере-
ального робити реальне, – зазначила Ірина 
Мирославівна. 

Помічник народної депутатки Світла-
на Сидорук додала, що з минулого року ще 
залишилися кошти, які за сприяння Ірини 
Констанкевич надійшли з фонду соцеко-
ному. Зокрема, із отриманих на цей об’єкт 
991 тис. грн освоїли лише 827 тис. 164 тис. 
грн поки ще лишаються не освоєними. 

Загалом, упродовж 2016-2017 років 
Ірина Констанкевич залучила на заклади 
освіти Камінь-Каширського району 7,3 
млн грн державних коштів. 

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район 

Громада в Осівцях завжди щиро вірила, 
що нова школа у їхньому селі таки буде

Завдяки укропівцям у Ківерцях для майбутніх 
мам та породіль створили комфортні умови

Школу в Осівцях допомагають зводити батьки учнів



Найщасливіші люди – це люди, від яких тхне потом, коли вони повертаються додому. 
Фільм «Брюс всемогутній» www.volynnews.com
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СУБОТА 3 лютого

П’ЯТНИЦЯ 2 лютого
06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 
16.25, 17.40, 20.15 Погода

09.40, 19.25 Д/с «1000 
днів для планети»

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Док. цикл Смачні 

історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми»
15.15 Світло
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 Новини. Спорт
22.15 Х/ф «Дефіцит»
23.40 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.10 ЧереЩур
00.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.50 Д/ф «Уламки 

спогадів»

UA: ПЕРШИЙ

03.40 Абзац
05.20, 06.15 М/с 

«Дракони: Перегони 
безстрашних»

06.14, 07.44 Kids Time
07.45 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
18.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт 

призначення 4»
23.40 Х/ф «Пункт 

призначення 3»
01.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.10 Х/ф «Мій лагідний 

та ніжний звір»

09.35 Х/ф 

«Парфумерша»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Х/ф «Список 

бажань»

00.40 «Один за всіх »

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 05.50 
«Спеція» 07.40 «Чи знаєте 
ви, що...» 08.20 «Файна 
Юкрайна» 09.15, 16.10 
Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 
11.10 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016» 12.10, 18.00 
«Орел і Решка» 13.10, 
19.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 14.10, 
20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.10, 
21.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож» 
22.00 «Вірю не Вірю» 
00.00 «КВН» 01.50 «Нічне 
життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або 

невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
15.50 Т/с «На лінії життя»
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Я чекатиму 

на тебе завжди»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20 Правда життя 08.20 
Левиний рик 09.20 Дика 
Арктика 10.20 Незвичайні 
культури 11.20 Скептик 
12.20 Полювання на НЛО 
13.20 Україна: забута 
історія 14.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Приборкати 
змія 17.50 Погляд з 
середини 18.50 Таємниці 
кримінального світу 19.50, 
23.40 Великі танкові битви 
22.40 Під іншим кутом 
00.30 Телеформат 03.30 
Прокляття відьом 04.20 
Таємниці пірамід 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»

16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»

20.15 «Ліга сміху»

00.30 Х/ф «Маргарет»

04.55 «Українські сенсації»

05.45 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с 
«Мереживо долі»

12.45 Х/ф 
«Приборкувачка 
тигрів»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.20 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Ганнібал: 
Сходження»

02.10 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Інсайдер
10.55, 20.20 Антизомбі
11.55, 13.15 Х/ф «Вид на 

вбивство»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.05 Х/ф «Живі вогні»
02.50 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.10 Краще не повторюй

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Один на 

Різдво»
11.00, 03.00 Панянка-

селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній 

арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Індики: назад 

у майбутнє»
22.30 Х/ф «Роман із 

каменем»
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 БарДак

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана», 

15 серія
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк - music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя +»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «Схеми»
17.30 «Протилежний 

погляд»
18.25 «Офлайн»
19.20 Погода
19.55 «Грані»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 
00.30, 03.00 Погода

07.35, 14.00, 18.30, 22.00 
Вголос

07.45 Життя в цифрі
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Завтра сьогодні
09.30 Філософський 

камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Інша сторона
12.00, 23.30 Євромакс
12.30 Волинський 

портрет

АВЕРС 13.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт Альоша
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Вікно 

навпроти»
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Концерт пам’яті 

Скрябіна
21.00 Глобал 3000
22.15 Х/ф «Сніговики»
00.35 Шляхами Волині
01.05 Реформація 500
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Краще бути 

вродливою і багатою»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Відеобімба»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2+2 2017»
15.10 Х/ф «Чужий 3»
19.20 Т/с «Перевізник»
23.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.40 Х/ф «Кур’єр на 
схід»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Велике 

золото містера 
Грінвуда»

10.35 «Кримінальні 
справи»

12.25 «Легенди карного 
розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.15 
«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с 
«Морський патруль»

17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 7»
23.45 Х/ф «Розплата»
01.25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
02.45 «Випадковий 

свідок»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди 

бандитського Києва»
05.10 Х/ф «Капітан 

«Пілігрима»

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

01.10 Новини
09.30, 11.50, 13.50, 19.50 

Погода
09.35 М/с «Гон»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти Z
11.20 Д/с «Щоденники 

комах»
12.00 Х/ф «Естер 

прекрасна»
14.00 Х/ф «Єлизавета. 

Незаймана королева»
18.00 Х/ф «Милий друг»
20.00 «Гордість світу»
21.35, 05.10 Розсекречена 

історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.15 Надвечір’я. Долі
01.35 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
02.25 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.15 Д/ф «Вони боролись 

до загину»

UA: ПЕРШИЙ

05.05, 07.00 М/с «Лунтик і 
його друзі»

06.59, 07.59 Kids Time
08.00 Ревізор
10.50 Страсті за Ревізором
13.30 Х/ф «Коти проти 

собак»
15.10 Х/ф «Коти проти 

собак: Помста Кітті 
Галор»

16.50 Х/ф «Елвін та 
бурундуки»

18.40 Х/ф «Час розплати»
21.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
23.20 Х/ф «Пункт 

призначення 5»
01.10 Х/ф «Пункт 

призначення 4»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.10 «Хата на тата»

08.00 «Караоке на 

Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.25 Х/ф «Список 

бажань»

14.35 «МастерШеф»

19.00 Х/ф «Було у батька 

два сини»

22.50 «Давай поговоримо 

про секс 4»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
10.00 «Ух ти show»
11.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
12.10 М/ф «Астерікс: 

Земля Богів»
13.50 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
16.50 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Герцогиня»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 

Сьогодні

07.15, 04.30 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Я чекатиму на 

тебе завжди»

13.00, 15.20 Т/с «Тест на 

любов»

17.00, 19.40 Т/с «Пробач»

22.10 Т/с «І падає сніг...»

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
09.40 Великі танкові битви
11.30, 21.00 Перші 

винахідники
14.20 Дика Арктика
16.10 Відчайдушні 

рибалки
17.10 Мегаяхти
18.10 Прокляття Че Гевари
19.10 Аджимушкай
20.10 1377 спалених 

заживо
00.00 Таємниці 

автокатастроф
00.50 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 23.15 «Світське 

життя»
10.45 «Інспектор. Міста»
12.20 Х/ф «Тато 

напрокат»
14.15 «Голос країни 8»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал »
18.30 «Розсміши коміка »
20.15 «Українські сенсації»
00.15 «Вечірній Київ »
02.25 Х/ф «Маргарет»

1+1

05.00 «TopShop»
05.30 Х/ф «Червоненька 

квіточка»
06.50 «Мультфільм»
07.15 «Чекай мене»
08.45 «Подорожі в часі»
09.15, 02.25 Х/ф «12 

стільців»
12.30 Х/ф «Не може 

бути!»
14.30 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

16.10 Концерт «Ірина 
Білик та гурт «ТІК». 
Кращі українські хіти»

18.00, 20.30 Т/с 
«Повернешся – 
поговоримо»

20.00, 01.55 «Подробиці»
22.15 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»

ІНТЕР

05.20, 04.10 Скарб нації
05.30, 04.20 Еврика!
05.35, 04.30, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу
10.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.20 Х/ф «Завтра не 

помре ніколи»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Казино 

«Рояль»
23.00 Х/ф «Золоте око»
01.30 Х/ф «Куляста 

блискавка»
03.10 Провокатор

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.00 М/ф «Пустотливе 

вороня»
13.30 Віталька. Новий рік
15.00 Країна У. Новий рік
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька і Володька
18.00 М/ф «Індики: назад 

у майбутнє»
19.30, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі
00.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 БарДак
03.00 Панянка-селянка
03.50 Віталька

ТЕТ
07.15 «Казки Лірника 

Сашка»
07.30 «Як це?»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30 «Музичний 

проспект»
13.43, 19.30 Тема дня
14.13 Серіал «Роксолана», 

11 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

12 серія
16.00 Серіал «Роксолана», 

13 серія
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська 

веселка»
17.55 Т/ф «Музей 

Волинської ікони»
18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Літаючий будинок»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Всім малятам-

трулялятам
08.00, 09.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 21.50, 
00.20, 02.50 Погода

08.35, 18.00 Глобал 3000
09.35 В гостях у Добрячка
10.00 Х/ф «Краще бути 

вродливою і багатою»
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Волинський 

портрет
13.00 Концерт пам’яті 

АВЕРС Скрябіна
14.00 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства
15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 Х/ф «Сніговики»
18.40, 20.30, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00, 20.35, 02.00 

МузейОк
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Різдвяна 

пісня»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Євромакс
01.00 Реформація 500
02.55 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «За кордоном 

болю»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Ситуація 

«Небезпека»
09.25 «Угон по-нашому»
12.00 Т/с «Перевізник»
13.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

2+2 17.45 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв ковчег»

20.10 Х/ф «Чужий 4: 
Воскресiння»

22.10 Т/с «Зустрічна 
смуга»

00.05 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.00 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф «Крах 

інженера Гаріна»

12.00 «Легенди шансону»

13.00 «Свідок. Агенти»

13.40, 03.30 «Речовий 

доказ»

16.00 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.15 «Переломні 80-ті»

19.00, 02.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

21.00 Х/ф «В ім’я 

короля»

23.30 Х/ф «Втрата надії»

01.15 Х/ф «Розплата»

03.20 «Випадковий 

свідок»

05.30 Х/ф «Карусель»

КЛІП УКРАЇНСЬКОГО 
ГУРТУ – СЬОМИЙ У СВІТІ 
ЗА ПЕРЕГЛЯДАМИ 

Російськомовна пісня «Тролль» 
українського гурту «Время и 

Стекло» стала сьомою за популярністю 
переглядів у світі протягом грудня. 
Кліп, який розмістили в інтернеті 26 
жовтня, переглянули 75,9 млн разів. 

Рейтинг найпопулярніших кліпів світу 
склав The Pudding. Видання визначило пе-
реможця в кожній із трьох тисяч локацій у 
всьому світі. 

Пісня гурту «Время и Стекло» лідирує в 
Україні, Росії, Білорусі та інших пострадян-
ських країнах. 

На першому місці в світі за грудень – ан-
глійський співак Ед Ширан із піснею Perfect, 
яка набрала 574,5 млн переглядів.

музика

afi sha.vash.ua

Фільм «Роман із каменем»

22:30

СЕРІАЛ «ДРУЗІ» 
ЗВИНУВАТИЛИ В 
СЕКСИЗМІ 

Культовий комедійний серіал 
90-х років «Друзі» назвали 

сексистським і гомофобським. Нове 
покоління розкритикувало стрічку 
після того, як ї ї було розміщено на сайті 
Netflix, пише Independent. 

Зокрема, глядачам не сподобалися 
жарти, пов’язані з товстою Монікою. Також 
вони розкритикували гумор Чендлера та 
назвали його гомофобським і недоречним. 

Глядачі розповіли, що в серіалі недо-
статньо темношкірих персонажів. Нове по-
коління вважає серіал «Друзі» втіленням го-
мофобії, сексизму та мізогінії 1990-х років. 

Нагадаємо, «Друзі» є культовим серіа-
лом, який виходив у США в 1994-2004 роках.

отакої

Фільм «Час розплати»

18:40

kozubenko.net

afi sha.tochka.net
cikavo-znaty.com
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ФУТБОЛ 1

ПН 29 січня ВТ 30 січня СР 31 січня ЧТ 1 лютого ПТ 2 лютого СБ 3 лютого НД 4 лютого
06.00, 08.00, 18.45, 01.35, 03.40 
Топ-матч 06.10 Депортіво - 
Леванте. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Барселона - Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 Севі-
лья - Хетафе. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Шахтар - Ворскла 13.50 
Барселона - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55 
Тоттенгем - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 18.50 Валенсія 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 20.40 
Динамо - Партизан. Ліга Європи 
УЄФА 22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 23.45 Вільярреал 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
01.50 Арсенал - Кельн. Ліга 
Європи УЄФА 03.55 Малага - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.15 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Сельта - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 09.05, 18.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.55, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Челсі - Рома. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 Валенсія 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 13.55 
LIVE. Шахтар - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018 17.30 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 18.55 
LIVE. Словенія - Сербія. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 20.00 
Барселона - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Свонсі - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 23.45 
Футбол Tables 23.50 Мілан - Ау-
стрія. Ліга Європи УЄФА 01.40, 
03.40 Топ-матч 01.50 Атлетіко - 
Лас-Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Гаддерсфілд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 16.30, 18.35, 20.00, 
21.15, 01.35, 03.40 Топ-матч 
06.10 Малага - Жирона. Чемпіо-
нат Іспанії 08.10 Ювентус - Олім-
піакос. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Словенія 
- Сербія. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 11.10 Свонсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 13.00, 20.20 
Росія - Польща. УЄФА ЄВРО-
2018 з футзалу 13.50 Вільярре-
ал - Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги 16.45 
Шахтар - Копенгаген. Dubai 
Cup 2018 18.55 LIVE. Португалія 
- Румунія. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 21.35 LIVE. Челсі - Борн-
мут. Чемпіонат Англії 23.45 Ман 
Сіті - Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії. Прем’єра 01.50 Атлетік - 
Ейбар. Чемпіонат Іспанії 03.55 
Тоттенгем - МЮ

06.00, 08.00, 17.50, 22.10, 03.50 
Топ-матч 06.10 Шахтар - Ко-
пенгаген. Dubai Cup 2018 08.10 
Ювентус - Спортінг. Ліга Чем-
піонів УЄФА. Прем’єра 10.00, 
15.40, 22.35 Футбол NEWS 10.20 
Португалія - Румунія. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 11.10 Чел-
сі - Борнмут. Чемпіонат Англії 
13.00 Іспанія - Франція. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 13.50 
Сельта - Бетіс 16.00 Ман Сіті - 
Вест Бромвіч. Чемпіонат Англії 
18.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 18.55 LIVE. Польща - Казах-
стан. УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
20.00, 01.40 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 20.20 Севілья 
- Хетафе 22.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 23.50 Гаддерсфілд 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
02.00 Барселона - Алавес 03.55 
Свонсі - Арсенал

06.00 Атлетіко - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 07.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
08.10 Спортінг - Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.20 Польща - Казах-
стан. УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
11.10 Ман Сіті - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 13.00 Сербія 
- Італія. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 13.50 Валенсія - Реал 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Перед-
мова до туру. Прем’єра 16.30, 
04.05 Челсі - Борнмут 18.20, 
20.00 Топ-матч 18.25, 23.55 
Світ Прем’єр-Ліги 18.55 LIVE. 
Франція - Азербайджан. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 20.05 
Шахтар - Копенгаген. Dubai Cup 
2018 21.55 LIVE. Сосьєдад - Де-
портіво 00.25 Тоттенгем - МЮ 
02.15 Сельта - Бетіс

06.00 Гаддерсфілд - Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 07.45 
Чемпіонат Іспанії 08.15 Ювентус 
- Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Франція - Азербай-
джан. УЄФА ЄВРО-2018 з футза-
лу 11.10 Шахтар - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018 13.00 Румунія 
- Україна. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 13.50 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.20 LIVE. 
Бернлі - Ман Сіті. Чемпіонат Ан-
глії 16.55 LIVE. Шахтар - Славія. 
Dubai Cup 2018 17.45 Футбол 
Tables 18.55 LIVE. Казахстан 
- Росія. УЄФА ЄВРО-2018 з фут-
залу 20.00 LIVE. Алавес - Сельта 
21.25, 23.40, 01.40, 03.45 Топ-
матч 21.40 LIVE. Леванте - Реал 
23.50 МЮ - Гаддерсфілд 01.55 
Ейбар - Севілья 03.55 Арсенал 
- Евертон

06.00 Сосьєдад - Депортіво 
07.45, 16.40 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Олімпіакос - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Румунія - Україна. 
УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
11.10 Шахтар - Славія. Dubai 
Cup 2018 13.00 Італія - Слове-
нія. УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
13.50 МЮ - Гаддерсфілд. Чем-
піонат Англії 16.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 16.30, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 17.10 
LIVE. Еспаньйол - Барселона 
18.00, 20.15 Футбол Tables 19.05 
LIVE. Україна - Португалія. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 20.00 LIVE. 
Жирона - Атлетік 21.40 LIVE. 
Атлетіко - Валенсія 23.50 Лівер-
пуль - Тоттенггем. Чемпіонат 
Англії 01.55 Хетафе - Леганес. 
03.55 Кристал Пелес - Ньюкасл

НЕДІЛЯ 4 лютого
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

01.10 Новини
09.30 Х/ф «Естер пре-

красна»
11.25, 13.35, 17.20 Д/с 

«Щоденники комах»
11.40 Дорога до Пхьонч-

хану
12.10 Перший на селі
12.40 Незвичайні культу-

ри. Док. цикл
14.05, 15.50, 23.10 Погода
14.30 Фольк-music
16.00 Д/с «Дива Китаю»
16.30 Док. цикл «Пліч-о-

пліч»
17.40 Т/с «Імперія»
20.00 «Гордість світу»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
23.00 Д/с «Жива природа»
23.20 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.15 Світло
01.35 Д/с «Дика планета»

05.00 Інсайдер
06.45 Т/с «Відділ 44»
07.45 Х/ф «На секретній 

службі Її Величності»
10.35, 13.00 Х/ф «Живі 

вогні»
12.45 Факти
13.15 Х/ф «Золоте око»
15.55 Х/ф «Казино 

«Рояль»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Квант мило-

сердя»
22.45 Х/ф «Завтра не 

помре ніколи»
01.00 Х/ф «Голдфінгер»
02.55 Провокатор

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Пустотливе 

вороня»
11.15 Х/ф «Один на 

Різдво»
13.00 Віталька. Один НЕ 

вдома
14.00 Віталька. Новий рік
14.30 Країна У. Новий рік
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька і Володька
18.00 Х/ф «Роман із 

каменем»
19.30, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі
00.00 Т/с «Усі жінки – від-

ьми»
01.00 Теорія зради
02.00 Х/ф «Прикольна 

казка»

07.15 «Казки Лірника 
Сашка»

07.30 «Як це?»
08.00 «Хочу бути»
08.30 «Хто в домі хазяїн»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30, 18.25 «Музичний 

проспект»
13.43 Тема дня
14.13 Серіал «Роксолана», 

14 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

15 серія
16.00 Фольк - music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
19.00 «Роздягалка»
19.20 Д/ф «Дисиденти. 

Микола Руденко. Фор-
мулу життя знайдено»

20.00 «Розсекречена 
історія»

04.55 Т/с «Коли ми вдо-
ма»

07.10, 15.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Май-

дані»

11.05 Х/ф «Було у бать-
ка два сини»

17.00, 23.10 «Я соромлюсь 
свого тіла 5»

19.00, 22.10 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.55 «Один за всіх »

05.15 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
10.00 «Ух ти show»
11.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
12.10 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
14.00 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»
18.50 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
00.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.00, 05.30 Бандитська 
Одеса

07.30 Містична Україна
09.40 Великі танкові битви
11.30, 21.00 Перші вина-

хідники
14.20 Дика Арктика
16.10 Відчайдушні 

рибалки
17.10 Незвичайні культури
18.10 Майор «Вихор»
19.10 Чорна піхота
20.10 Місто
00.00 Таємниці автоката-

строф
00.50 Скарб.UA

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.15 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50 «Громада на міль-

йон»
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 

15.00, 16.25 «Світ нави-
воріт – 5: Індонезія»

17.30, 23.10 «Ліга сміху »
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
01.25 «Світське життя»

05.00 «TopShop»
05.30, 20.00, 01.55 «По-

дробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. Пе-

резавантаження 2»
12.00 Х/ф «Буркун»
14.10 Х/ф «Всі мож-

ливо»
16.10, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 2»
22.10 Т/с «Варенька. На-

перекір долі»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 01.00 Зона ночі
05.40 Стендап-Шоу
06.29, 08.09 Kids Time
06.30 Х/ф «Елвін та 

бурундуки»
08.10 Х/ф «Загублене 

майбутнє»
10.00 Х/ф «Район 9»
12.10 Х/ф «Час розплати»
14.40 Х/ф «Еон Флакс»
16.20 Х/ф «Зоряний 

десант»
18.50 Х/ф «Руйнівник»
21.00 Х/ф «Суддя 

Дредд»
23.00 Х/ф «Прибрати 

Картера»
02.00 Профілактика

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Всім малятам-

трулялятам
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Рандеву
10.00 Духовність
10.30 Малюваки
11.00 Мультфільми
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Благодатна купель
13.00 Джем
14.00 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства

АВЕРС 15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 Концерт пам’яті 

Скрябіна
18.00 Огляд світових 

подій
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 Х/ф «Принцеса 
Монако»

20.40 Життя в цифрі
21.00 Завтра сьогодні
22.05 Х/ф «Хороший» 

хлопчик, Різдво 
Джорджа Лопеза»

23.30 Шляхами Волині
00.35 Завтра сьогодні
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «Фатальні 

діаманти»

08.00 Бушидо
09.00 «Угон по-нашому»
10.00 «Загублений світ»
14.00 Т/с «Зустрічна 

смуга»
15.55 Т/с «Перевізник»
17.45 Х/ф «Вуличний 

2+2 гонщик»
19.10 Х/ф «Клин кли-

ном»
21.00 Х/ф «Підстава»
22.40 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.00 «Облом.UA.»

НТН

06.40 Т/с «Життя, якого 

не було»

10.05 «Україна вражає»

11.05 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

12.30 Х/ф «Здрастуй і 

прощавай»

14.20 «Легенди карного 

розшуку»

16.05 Х/ф «В ім’я 

короля»

18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

20.55 «Добрий вечір»

22.50 Х/ф «Дачниця»

00.45 Х/ф «Втрата 

надії»

02.25 «Таємниці кримі-

нального світу»

У ПРОКАТ ВИЙШОВ 
НОВИЙ МУЛЬТИК 

Режисер нового мультфільму 
«Фердинанд» – бразилець Карлос 

Салдана. Він відомий за стрічками 
«Льодовиковий період» та «Ріо».

Дія мультфільму відбувається в сучас-
ній Іспанії. Добрий бик Фердинанд веде 
безтурботне життя на фермі – нюхає квіти 
й сидить під деревами. Поки непередба-
чувана подія не змінює його плани: Фер-
динанд їде в Мадрид, щоби взяти участь в 
боях биків.

Однак у школі бойових биків виявило-
ся, що його милий характер абсолютно не 
підходить для бойових мистецтв. Зрештою 
Фердинанд утік і повернувся додому під 
улюблене дерево. 

Мультфільм створено за сюжетом попу-
лярної дитячої книги «Історія Фердинанда» 
американського письменника Манро Ліфа.

свіжачок

РАДЯНСЬКІ СИМВОЛИ – 
ГЕТЬ З АВСТРАЛІЙСЬКОГО 
КАНАЛУ 

Союз українських організацій 
Австралії домігся, щоб місцевий 

телеканал прибрав з реклами 
кулінарного шоу «Правила моєї 
кухні» радянські символи – серп і 
молот, пише «Громадське». 

У нових серіях шоу беруть участь 
дві російські конкурсантки, які позують 
на фоні логотипу програми із вмонтова-
ними серпом і молотом. У рекламному 
ролику учасники шоу п’ють горілку й 
салютують Володимиру Путіну зі сло-
вами: «Що ми будемо робити сьогодні? 
Завойовувати світ. З чого почнемо? З 
Австралії».

«Радянська символіка образлива і 
неприйнятна, – наголосили представ-
ники організації. – Це травмує тих, хто 
пережив ці трагічні часи, або тих, чиї 
батьки/дідусі чи бабусі постраждали від 
радянського правління. Це символи по-
лонених народів, які було піддано тира-
нії радянського режиму і які досі страж-
дають від цього». 

скандал

Фільм «Суддя Дредд»

21:00

nnm
2.com

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Тест на любов»
12.50 Т/с «Пробач»
17.00, 21.00 Т/с «Ви-

ноград»
19.00, 02.45 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.05 Т/с «І падає 

сніг...»
01.35 Телемагазин
03.30 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
05.45 Реальна містика

kinoafi sha.ua
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БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Виготовляємо і продаємо кольорові мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Будівельні роботи в Луцьку та області. 
066-195-31-23.

АВТО

 Продам запчастини до Т-40, МТЗ (коле-
са передні на ЮМЗ, неведучий передок 
СРСР), НШ-100, колінвал, стартери, під-
шипники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22. 

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

 Продам трактор ЮМЗ, Горохів. 096-162-42-87.

тайм-менеджмент домашній лікар

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також засіб 
проти дротяника. Недорого. Ціна договірна. 
098-461-20-57.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам цегляний будинок у с. Суховоля 
Луцького району. 71 м2, є хліви, погріб, ко-
лодязь, 50 соток городу. Ціна 320000 грн. 
066-845-97-65, 050-135-51-96.

 Продам 1/2  дерев’яного будинку. Луцьк, 
р-н міської лікарні №2. Усі комунікації, 
2 кімн., кухня, комора, веранда, зем. ділян-
ка 7 соток. 430 000 грн. 099-315-22-72.

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького р-ну 
(9 км від міста). Є льох, криниця, тимчасів-
ка. Підведено електрику. Ціна договірна. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам дерев’яний будинок у м. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам приватизовану земельну ділянку 
(0,16 га) в с. Городище-1 Луцького району 
(3 км від Луцька). 096-845-10-16.

 Продам каркасний будинок у с. Бора-
тин (5-7 хв від Луцька). Ціна договірна. 
050-612-08-57 (Тетяна).

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 сотки під забудову в с. Великий Оме-
ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна 
договірна. Можливий обмін. 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 

в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам невелике господарство недале-
ко від Луцька. Є газ, світло, 50 соток землі.  
099-073-56-48.

РОБОТА

 Потрібні на роботу в Луцьку столяр, шлі-
фувальник, фарбувальник (можна піс-
ля профтехучилища). З/п 5000-12000 грн. 
066-779-96-80.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, прибиральниці й різноро-
бочі, борошнорозважувач. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні 
спеціальності; різноробочі на склади, фаб-
рики; зварювальники, слюсарі, столяри. Ви-
сокі зарплати, перевірені роботодавці. Ві-
зова підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 
та доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження інструктажу з техніки безпеки та 
отримання прав на водіння кара, безплат-
но видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, 
можлива допомога у виготовленні доку-
ментів. Усі вакансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Пробурюю свердловини на воду під ключ. 
Швидко і якісно. 096-391-84-53.

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
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ПОМНОЖУВАТИ ЧАС МІЦНІ НЕРВИ 

БЕЗ ПЕРЕРВИНаш час дещо нагадує 
рослину з оранжереї: 
його можна 

цілий рік вирощувати 
і розмножувати, щоб 
постійно споживати 
розкішні плоди. 

Ось кілька порад від «садівни-
ків». 

КАЛЕНДАР І ПЛАН ДНЯ 
Календар, а в ньому приблиз-

ний план кожного дня – шанс ро-
зумно використати час. З одного 
боку, це допомагає уникнути спо-
куси його змарнувати – плисти за 
течією, як життя понесе; з іншого – 
захищає від істерії, що все має бути 
зроблено сьогодні, та ще й блиску-
че. Календар також допомагає по-
збутися ілюзії, ніби час гумовий і ми 
конче все встигнемо, хоча ще навіть 
не починали. 

ПОРЯДОК 
Щоб підтримувати порядок на 

столі, у шафах, документах тощо, 
потрібно загалом набагато менше 
часу, ніж на розгрібання потім купи 
різних речей і сміття. До того ж, без-
лад – це одна з основних причин 
домашніх війн. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

Години перед екранами. Теле-
бачення, інтернет, комп’ютерні ігри 
різних поколінь... Поставмо собі 
розумне запитання: чи бідна мати 
Земля, яка існує мільярди років, так 
сильно змінюється кожні 24 години, 
що ми мусимо дізнаватися про ці 
зміни більш ніж 20 хвилин на день? 

ПУНКТУАЛЬНІСТЬ 
Якщо ви запросили гостя, а він 

запізнився на годину, то варто було 
би втрату часу помножити на кіль-
кість домочадців, які чекали на його 
прихід. Тоді звичайна годинка рап-
тово перетворилась би на чотири, 
п’ять, шість...! П’ятнадцять хвилин – 
це максимальне «алібі» для запіз-

нення. Якщо ми не шануємо свого 
часу, то маємо хоча б мати повагу 
до часу інших. 

ЯКІСТЬ 
Смак часу, а отже, й життя на-

справді залежить не від того, скіль-
ки його маємо, а від того, як ми його 
використовуємо. Замість десяти 
поганих фільмів (серіали в цьому 
сенсі – катастрофа...) ліпше подиви-
тися один достойний. Замість трьох 
зустрічей із пліткарями та блазнями 
ліпше повечеряти з мудрим. І так 
далі... 

МОВЧАННЯ 
У тиші, а не в галасі ми набуваємо 

мудрості. А набута мудрість еконо-
мить час і для того, хто нею володіє, 
і для тих, хто захоче скористатися 
з його прикладу або мудрості. За 
дурість іноді доводиться платити 
десятиліттями. Дурість і лінь – два 
головні крадії нашого часу. 

МОЛИТВА І 
СПОГЛЯДАННЯ 
ПРИРОДИ 

Молитва і споглядання природи 
роблять із нашим часом дива: по-
множують його в паралельні світи й 
різноманітні переживання. Ми ніби 

тут і зараз, а насправді сягаємо яко-
їсь іншої, вищої реальності. Коли 
молимося, то радіємо, що можемо 
доторкнутися думкою до чогось 
більш тривалого, ніж ми, не під-
владного часові, і Когось, Хто існує 
поза тим часом, бо Сам його ство-
рив. Природа – хоча й мінлива – го-
ворить до нас мовою метафізики. 
Там, де є відповідна пора і час на 
молитву, все впорядковано та врів-
новажено, як у відомій фразі Оra et 
labora («Молися і працюй»). 

ЛЮДИ 
Що не людина, то світ. Зустріч 

з іншою людиною розширює наші 
особисті горизонти так, ніби нас 
запросили в подорож. Але ця по-
дорож може бути небезпечною, 
якщо маємо справу з негідником; 
бурхливою, якщо заприятелювали 
з авантюристом; нудною, якщо зу-
стріли телепня; нестерпною, якщо 
товариш – пліткар... Але якщо доля 
звела вас із хорошою людиною, не 
шкодуйте часу на те, щоб грітися у 
світлі її слів та вчинків. Такі люди – 
лікарі душ. 

І останнє: час, вкладений у доб-
рі сімейні взаємини, завжди вико-
ристано чудово.

Якщо ви хочете 
поліпшити загальне 

самопочуття, почніть із 
нормалізації нервової 
системи. Саме від ї ї стану 
на 80-90% залежить 
робота всього організму. 

• Очищуйте організм за допо-
могою природних методів. Адже 
токсини, які накопичилися в орга-
нізмі, – головний ворог нервової 
системи, вони її постійно подраз-
нюють. Бажано раз на тиждень 
утримуватися від прийому їжі, 
вживати тільки чисту воду – до 
двох літрів.

• Дотримуйтеся постів. Від-
давайте перевагу рослинній їжі: 
кашам, овочам, фруктам, хлібові з 
борошна грубого помелу. Обмеж-
те в раціоні м’ясні продукти, ви-
пічку з білого борошна, консерви, 
вилучіть ковбаси й більшість про-
мислових продуктів. 

• Задля швидкого очищення 
організму від токсинів можна ви-
користовувати такий метод: що-
ранку (протягом місяця, а якщо 
потрібно, й довше) розсмоктуйте 
1 ст. ложку олії до стану білої не-

прозорої рідини, потім виплюнь-
те, у жодному разі не ковтайте.

• Прагніть, щоб очищення 
кишківника відбувалося щодня. 
Якщо ж ви потерпаєте від запорів, 
то приготуйте таку суміш: візьміть 
по 300 г кураги, родзинок без кіс-
точок, лимона, меду, волоських 
горіхів. Усе подрібніть на млинку 
для м’яса. Заживайте по 1 ст. лож-
ці перед тим, як поїсти.

• Якщо ви схильні до підвище-
ної збудливості, зранку прийміть 
1 ч. ложку заспокійливого засобу. 
Готувати його так: 1 ст. ложку меду 
змішати із соком 1 лимона, дода-
ти 18 мигдалин, 16 листків герані 
(подрібнених), 10 мл настоянки 
валеріани, 10 мл настоянки глоду, 
ретельно перемішати. Це допо-
може вашій нервовій системі за-
лишатися спокійною цілий день.

• Якщо у вас був досить напру-
жений день, прийміть на ніч такий 
відвар: 5 г сухої трави звіробою 
залити 1 скл. пряженого молока, 
кип’ятити на малому вогні 5 хв. 
Він допоможе відновити нервову 
систему під час сну.

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська 2, Перукарня «Зося»  

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗКОШТОВНА

Щовівторка

Від 300 грн. до 
75000 грн. за 1 кг

Купуємо ВОЛОССЯ

ня жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. 
Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка тощо). 
Луцьк, вул. Ковельська, 1. 099-315-22-72 
(Оксана Володимирівна).

РІЗНЕ

 Відео-, фотознімання урочистих подій, 
організація музичного супроводу. Мож-
ливий виїзд у райони. 050-985-41-13, 
067-194-82-67. 

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.   

 Куплю вовну, шкіри нутрії, бобра та інші. 
097-645-15-54, 095-506-01-64.

 Купуємо на постійній основі пшеницю, яч-
мінь, сою. Оплата на місці. 067-332-00-24.

 Продам саджанці малини, сорт Зюгана – 
високоурожайний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.

joinfo.ua

brushing.club

Наш час – як рослина в оранжереї

Насамперед треба нормалізувати нервову систему
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Час до часу корисно зупинитися й нічого не робити. Це дає можливість поміркувати. 
Це заряджає наші тіла та розум новою енергією. Річард Бренсон
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  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Луцьк

ексклюзив

Оригінально зобразити 
тілесне кохання між 
чоловіком і жінкою 

вдається лучанці Марічці 
Островській. У своїх 
картинах мисткиня чуттєво 
та естетично возвеличує 
інтимні стосунки.   

Узятися за творчість Марічка 
вирішила, навчаючись на перших 
курсах тоді ще Волинського дер-
жавного університету імені Лесі 
Українки (нині СНУ імені Лесі Укра-
їнки). Першою вчителькою у світі 
мистецтва вважає художницю Те-
тяну Мялковську. За словами Марії, 
значно вплинули на її становлення 
як творчої особистості майстри 
пензля з Волинської спілки худож-
ників України.

«Абсолютно у всіх моїх попе-
редніх проектах наскрізною (хоча 
дещо приховано) є тема тілесного 
кохання. А от вже у проекті «Без-
Грішні» я відкрито показую тілесну 
любов. Раніше це було завуальова-
но, на перший план ставили інші 
моменти та інші проблеми. Зараз 
тільки кохання тіл огорнуте естети-
кою національного колориту», – зі-
знається художниця. 

Щодо жанру робіт Марічки, то 
нині його називають фолькмодер-
ном. Сама ж вона стиль власного 
творення візуальних образів іден-
тифікує як ероетноарт. 

«Це моє особисте визначення. 
Етника, бо на картинах поряд зі сце-
нами тілесного кохання можна по-
бачити ряднини, килими, вареники, 
вишиванки та вишиті рушники. Об-

ВОЛИНСЬКА ХУДОЖНИЦЯ 
СТВОРЮЄ АНТИСТРЕСОВІ 
РОЗМАЛЬОВКИ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ 
личчя своїх героїв зображаю у ви-
гляді ляльок-мотанок. Як відомо, їх 
використовували, щоб люди могли 
себе ідентифікувати. На моїх робо-
тах герої-жінки мають пишні форми 
та довгі коси, а чоловіки – оселедці. 
Адже це основні характеристики 
української минувшини», – каже 
мисткиня. 

Творчі роботи Марічки букваль-
но просякнуті українським націо-
нальним колоритом. Вони містять 
багато дрібних деталей з тради-
ційного побуту українців, які ху-
дожниця перетворює в антистрес-
розмальовки. 

«В українському фольклорі я 
не стикалася з відкритим зобра-
женням еротичних сцен тілесного 
кохання чоловіка та жінки. Можли-
во, вони були, але не збереглися 
до наших днів. Хоча у волинському 
селі Нуйно колись проводили такі 
«нуйнівські гірки» – про них якось 
розповідали місцеві бабусі. На цих 
вечорницях дівчата і хлопці дізна-
валися про тілесне кохання. Мо-
лодь вчилася цілуватися, обійма-
тися. Також була традиція притули, 
коли доходило майже до самого 
статевого акту, але не більше, – ді-
литься досвідом художниця. – Зна-
єте, у ті часи, якщо якась дівчина чи 
хлопець не ходили на вечорниці, то 
з ними не одружувалися. Бо вважа-
лося, що вони нічого не вміють, ні-

вим символом у житті нашого наро-
ду», – зізнається Марічка.

Щодо натхнення, то черпати 
його художниця може будь-де. Ска-
жімо, їде у маршрутці і бачить, як 
гарна жінка заклала ногу на ногу. 
Якщо це викликає в художниці пев-
ні естетичні асоціації, то робить 
нашвидкуруч замальовки в блок-
нотику. Згодом використовує заго-
товлений у такий спосіб матеріал в 
роботах. 

«Стилізацію статевих органів 
чоловіка і жінки в українських 
національних орнаментах та сим-
волах я вважаю оригінальною. 
Можливо, то не дуже добре, що я 
себе хвалю, але все те має класний 
вигляд, еротичний. І в цьому абсо-
лютно немає ніякої порнографії. То 
рукотворна естетика, яку можна, 
сівши десь за стіл, розмалювати і 
чоловікові, і жінці», – переконана 
художниця.

Малює Марічка Островська на 
папері формату А4. Перед нанесен-
ням малюнку надає полотну чай-
ного кольору. Тобто заливає папір 
чаєм (щоб було видно розтоки), ви-
сушує і малює по цьому тлу. 

«Навіть якщо це блокнот, то на 
ньому також роблю собі заливи. 
Мені так легше малювати – там, де 
потече вода, краще зробити загин 
лінії, наприклад, ноги чи руки», – ді-
литься секретами художниця. 

мереживо долі

  Оксана ГОЛОВІЙ

«Гірко! Гірко!»... Від 
верещання добряче 
підпилих гостей у Наталки 
з Романом вже у голові 
паморочилося. Так 
хотілося дременути від 
тієї веремії кудись у тихий 
куточок, і щоб бути тільки 
на самоті, і щоб ніхто не 
рахував, скільки хвилин 
молодята цілуються, і 
щоб ніхто не заглядав у 
декольте нареченій, і щоб...

Одне слово, коли всі закрути-
лися у вихорі танку, молоді тихцем 
вибралися з-за столу й вискочили 
на вулицю. Тільки фата нареченої у 
вікні майнула. Але й цього вже ніхто 
не помітив. Вони сиділи у саду в та-
товій альтанці, їли синій виноград, 
що цієї осені так рясно уродив, і 
насолоджувалися тишею й одне од-
ним. Господи! Як же чекали вони цієї 
миті! І ось тепер Наталка – дружина, 
Роман – чоловік. Дивно...

«Подаруй мені щастя», – шепо-
тіла вона коханому. Він лишень за-
гадково й трохи ніяково усміхався, 
плутаючись пальцями у шнурівках 
та тисячі й одному гачечку на білій 
сукні.

Жити молодята перебралися до 
хати Наталчиної бабусі, яку завбач-
ливо майже заново відбудував тато. 
Щоранку вона проводжала Рому на 
роботу, відтак збирала свої ноти й 
бігла до музичної школи – привчати 
до прекрасного малечу. А вечора-
ми вони запалювали свічки, вими-
кали світло й отак сиділи, замріяно 
вдивляючись у темне вікно, з якого 
підморгували мерехтливо зорі. 

Не зогледілися, як і Новий рік у 
те віконце постукав лапатими сні-
жинками. Ромко з тестем притягли 
з лісу пухнасту ялинку. Їхню першу 

«ПОДАРУЙ МЕНІ ЩАСТЯ...»

спільну ялинку. Наталка увімкнула 
всю свою фантазію, аби прикраси-
ти її якомога оригінальніше. Вони 
вперше святкували Новий рік тіль-
ки удвох – без компанії друзів, без 
рідні. Тільки кіт Добрий (єдине поки 
що їхнє хазяйство) терся об ноги, 
вимагаючи ще ковбаски.

Різдвяна ніч усміхалася до них 
міріадами зірок, під ногами по-
скрипував сніг. Наталка з Романом 
простували широкою дорогою до 
храму. Цьогорічна всенічна була 
якоюсь незвичною, піднесено-
урочистою. І якось так щиро коля-
дувалося...

А вранці Наталку знудило. «Оце 
вчора куті переїла», – усміхнулася 
сама собі. Однак наступного ранку 
історія повторилася. Перелякана, 
побігла до мами. «Дурненька! Ти 
ж, певно, вагітна, – заспокоювала 
та. – Ану, ходім-но до амбулаторії, 
сьогодні якраз районні лікарі при-
ймають».

З кабінету гінеколога Наталка 
не вийшла – випурхнула. Вагітна! Ві-
сім тижнів! Оце Рома зрадіє. Він не 
просто зрадів. Ошаленів від щастя. 
До запаморочення кружляв коха-
ну жінку кімнатою, ставав на колі-

на й тулився вустами до животика: 
«Здрастуй, маленьке. Як тобі там?»

...Вони їхали слизькою лютневою 
дорогою до районної лікарні. Пого-
да розгулялася не на жарт – сніг су-
нув такий, що навіть з увімкненими 
фарами далі як на кілька метрів ні-
чого не було видно. Роман дуже обе-
режно кермував, увімкнувши геть 
малу швидкість, аби кохану не тряс-
ло й на дорозі автівку не заносило. І 
раптом – яскраве світло прос то в очі, 
вищання гальм і... темрява.

Опритомніла Наталка у лікарня-
ній палаті. До руки була під’єднана 
крапельниця, жахливо боліла го-
лова, а серце краяла якась неви-
мовна тривога. «Лікарю, що з моїм 
чоловіком?» – насилу пролепетала 
пошерхлими губами. «Не хвилюй-
теся, з ним усе гаразд. Спрацювала 
подушка безпеки, тож дістав кілька 
синців. Тільки...  – зам’явся медик. 
– Тільки вам пощастило менше. 
Маєте струс мозку. І ще... дитинку 
врятувати не вдалося». Вона знову 
провалилася у морок.

«Скажіть, у мене ж іще будуть 
діти?» – заглядала в очі лікареві на-
ступного ранку. «Наталочко, буду 
з вами відвертим, – чоловік у біло-

му халаті явно нервував, – маєте 
складну травму. Тож зараз нічого 
конкретного сказати не можу. Мож-
ливо, за кілька років вам і вдасться 
повторити спробу. Але не зараз». 
Наталці ті слова як ножем краяли 
серце. Вони ж із Ромком так хотіли 
дитинку! Як далі жити?!

Коли за місяць чоловік забрав 
її додому, мало хто пізнавав життє-
радісну Наталку. Здавалося, живий 
вогник згас у її очах. Вона не хоті-
ла йти на роботу. Не хотіла нікого 
бачити. Днями сиділа біля вікна, 
тримаючи на колінах кота Доброго. 
Роман спочатку всіляко намагався 
розважити дружину. Потім почав 
дратуватися. Потім пішли сварки – 
хто винен у тому, що Наталка втра-
тила дитинку. Потім Роман почав 
усе пізніше повертатися з роботи. А 
одного вечора, нічого не пояснюю-
чи, просто зібрав речі й зник.

Спочатку Наталка навіть не по-
мітила його відсутності. Потім стало 
зимно на душі. Пішла до батьків. 
Мама стріла доньку щирими обій-
мами. Уперше за кілька місяців мо-
лода жінка розплакалася. Уголос. 
Надривно. Довго потім лежала на 
канапі, поклавши голову мамі на 
коліна. «Не знаєш, куди Рома зник? 
Телефонувала йому – поза зо-
ною», – зашарівшись, підвела очі. 
«Ой, доню. Як у воду канув. Кажуть, 
десь до Києва подався, хтось йому 
там якусь роботу надибав». Натал-
ка знов залилася слізьми: «Як же 
це, мамо? Як я без нього? Що ж я 
накоїла...». «Не гризи себе, дитино. 
Не твоя в цім вина. Просто, видно, 
він не таким сильним виявився, 
не зумів горя разом з тобою здо-
лати, – заспокоювала мама. – Ну, 
нічого, дасть Бог, усе ще у вас нала-
годиться. А поки що, може, таки на 
роботу повернешся? Усе веселіше, 
аніж у чотирьох стінах нидіти».

І справді – повністю занурив-
шись у роботу, Наталка почала ожи-
вати. Метушилася в школі, зоргані-
зувала ансамбль, навіть на обласні 
конкурси дітлахів уже возила. І тіль-
ки вдома дозволяла собі слізьми 
вилити пекучий біль. Кіт Добрий, 
єдиний її домашній друг, вилазив 
на коліна, згортався калачиком і 
починав свою муркотливу пісню, 
мовляв, не журися, господине, все у 
тебе ще буде.

Минуло понад два роки. Знову 
була Різдвяна ніч. Така ж, як тоді, 
коли вони з Романом уперше йшли 
до церкви на всенічну. Наталка сто-
яла у кутку храму й слухала, як люди 
щиро прославляють колядою наро-
дження Спасителя. Сльози горохом 
котилися десь у складки великої 
квітчастої хустки. Підвівши очі до 
образа Богоматері, просила ли-
шень про одне: щоб якось дав про 
себе знати її коханий Ромко.

Коли поверталася з богослу-
жіння, біля хвіртки на неї чекав 
Добрий. Він немов хотів щось ска-
зати господині, лукаво заглядаючи 
в очі й тручись об ноги пухнастою 
спиною. У кімнаті світилося. Хто ж 
це? Мама додому з церкви пішла... 
Злодії? Тоді чому світло вмикали? А 
може... Ластівкою влетіла до хати. За 
столом, поклавши голову на руки, 
спав Роман. Спершись об одвірок, 
дивилася-дивилася на нього. Про-
кинувся. Блимнув на неї заспаними 
очима. Відтак, потупившись, бухнув 
на коліна: «Не знаю, чи простиш 
мені слабкодухість. Але за ці два 
роки збагнув, що нікого дорожчого 
за тебе не маю». «Подаруй мені щас-
тя», – прошепотіла Наталка чолові-
кові у потилицю.

***
Сьогодні минає рівно рік відтоді, 

як повернувся Роман. Знову мороз-
ним ранком вітає люд Різдво. Вони 
з Наталкою нині – найщасливіші на 
землі. Бо вперше несуть первістка 
до причастя...

ladyzest.com

чого не знають...».
За словами Марії, у картинах се-

рії «БезГрішні» вона зобразила такі 
своєрідні вечорниці, проте у більш 
сучасному стилі. 

Роботи цієї молодої жінки нази-
вають антистресовими розмальов-
ками для дорослих. Призначені 
вони значною мірою для молодих 
пар. Коли хлопець і дівчина разом 
зафарбовують таку розмальовку, то 
це заспокоює їх, дарує нові вражен-

ня і відчуття. 
«Я готую цілі альбоми таких 

антистрес-розмальовок для до-
рослих. Випускаю їх томами. Вва-
жаю, що секс трапляється завдяки 
людським симпатіям, часто – з ко-
хання. Пропагуючи тілесну любов, 
усвідомлюю, що це – вияв високого 
почуття. Керуючись такими мотива-
ми, свої картини тілесного кохання 
подаю на хоругвах, які завжди мали 
бути на видноті, слугували особли-

з особистого архіву

Марічка Островська творить 
у жанрі фолькмодерн

Тепло сердець плекає в домі щастя
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  Олександр КОТИС
hroniky.com
Луцьк

крізь призму часу ІСТОРІЯ В ГОТИЧНІЙ АРЦІ. 
110 РОКІВ ЛУЦЬКІЙ КІРСІ

У 2017 році 
виповнилося 110 
років від закінчення 

будівництва луцької 
лютеранської кірхи. Уже 
стільки літ вона прикрашає 
місто й додає його образу 
готичної містичності і 
середньовічного колориту.

Середньовічного у ній усе ж 
мало – кірха є рефлексією архітекто-
ра доби модерності, який загравав 
з образами минулого, відроджуючи 
старий стиль у своєму сучасному. 
Це прекрасніше удвічі – бо на од-
ному прикладі маємо нашарування 
епох.

Якщо ж уважніше вдивитися в 
історію лютеранського храму, знай-
демо ще одну епоху – XVIII століття 
і ченців-кармелітів, із яких усе по-
чиналося.

ТУТ ХРЕСТИЛИ ЛУЧАН?
А ось і ще давніший зв’язок. 

Приблизно 100 років тому знаний 
луцький лікар Адам Войнич (він 
мешкав біля замку) у своїй відомій 
праці з історії міста «Луцьк на Воли-
ні» з посиланням на автора першої 
монографії з історії міста Тадеуша 
Стецького написав цікавий нібито 
факт. Войнич зазначив, що у райо-
ні кірхи в XI столітті звели церкву 
святої Катерини на знак пам’яті про 
місце, де хрестили лучан. 

Історія була така, що коли по-
мер Володимир Великий, то Луцьк 
дістався Позвіздові. У нього була 
дружина Катерина. Саме за її ініціа-
тиви звели церкву на місці хрещен-
ня лучан у 989 році.

Пізніше історики з посиланням 
на дослідника Бориса Сайчука і до-
кументи, які він зібрав, висунули 
правдоподібнішу локацію храму – в 
Окольному замку. Богдан Колосок 
не піддає сумніву будівництво церк-
ви у ті часи. Однак не йдеться про 
те, чи її збудовано на місці хрещен-
ня лучан. Тож у районі нинішньої 
кірхи катеринівської церкви, а 
отже, й місця хрещення лучан, най-
імовірніше, не було. Це залишилося 
легендою.

НАЙГАРНІШИЙ 
КОСТЕЛ ЛУЦЬКА 
З ЧУДОТВОРНОЮ 
ІКОНОЮ

Кармеліти – католицький ор-
ден, заснований у ХІІ столітті. Вони 
ніяк не пов’язані з тими, хто пізніше 
будував кірху. Проте, на відміну від 
церкви святої Катерини, тут лока-
ція однозначна. Костел і монастир 
кармелітів збудували в першій по-
ловині XVIII століття там, де згодом 
постане лютеранський храм. Про 
архітекторів споруд для луцьких 
кармелітів не відомо нічого. 

 «Опис міста Луцька», що його 
написав невідомий чернець луць-
кого бернардинського монастиря 
(костел цього монастиря тепер є 
собором святої Трійці на Театраль-
ному майдані), назвав кармеліт-
ський костел найгарнішим у Луцьку. 
Всередині він був добротно роз-
писаний фресками. У ньому стояв 
орган, були дорогоцінно обрамлені 
ікони. Біля головного вівтаря – вхід 
у бібліо теку. Монастир мав три по-
верхи. Тут була й чудотворна бого-
родична ікона. 

У 1840-х роках уряд забрав у 
луцьких кармелітів усі маєтності, 
чим відрізав їхню фінансову мож-
ливість існування. Призначив на-
томість ченцям малі пенсії. У 1845 
році костел знову постраждав від 
пожежі, та відновлювати його вже 
не було кому. А невдовзі монастир 

стін лютеранського храму. Загалом 
же для будівництва вибрали цеглу 
заводу «Лучанин» Абрама Глікліха. 
Піч і труба цегельні ще існували до 
останнього часу.

Роботи зі спорудження кірхи 
тривали близько 15 місяців. Чле-
ни лютеранської громади активно 
допомагали будівельникам, ви-
конуючи нефахові, але потрібні на 
будівництві роботи. Це дещо зеко-
номило кошти та час. Загалом сума, 
витрачена на будівництво, склала 
близько 43 000 руб., що на той час 
вважалося цілком прийнятним для 
такої великої споруди. 19 верес-
ня 1907 року відбулося освячення 
храму.

«ПРЕХОРОШЕНЬКА» 
КІРХА ДІЯЛА ТІЛЬКИ 
30 РОКІВ

З усіх боків лунали тільки 
схвальні відгуки про новий храм 
у Луцьку. «Прехорошенькая в го-
тическом стиле кирха, служащая в 
настоящее время украшением го-
рода», – відгукувався кореспондент 
видання «Волынская жизнь». Будів-
ництво спричинило хвилю зацікав-

лення.  У газетах писали і про самих 
німців Волині. 

На центральній вежі було вста-
новлено великий дзвін, приве-
зений з німецького міста Бохума. 
Усередині храму поставили орган із 
16-ма регістрами фабрики Gebrüder 
Rieger. Традиційно єдина нава про-
тестантського храму являла собою 
світлу залу з широкими хорами та 
високими стрілчастими вікнами. 
Три вівтарні вікна були розписані. 
На середньому було зображен-
ня Христа із Торвальдсена. Однак 
оздоблювальні роботи всередині 
тривали ще аж до 1911 року.

Під час Першої світової війни 
кірха трохи постраждала від бойо-
вих дій.

Попри труднощі, у міжвоєнний 
період вона була центром духов-
ного та громадського життя люте-
ранської громади Луцького повіту. 
Одна з помітних подій – відвідини 
храму президента Речі Посполитої 
Ігнатія Мосціцького в червні 1929 
року. Тоді президент завітав до кіль-
кох храмів (синагоги, кенаси, кірхи, 
собору Петра і Павла, собору святої 
Трійці), зустрівся з представниками 

різних національних громад Луць-
ка, урочисто відкрив приміщення 
міського аеродрому. 

Наблизилася Друга світова вій-
на. Німецькі й радянські війська на-
пали на Річ Посполиту з обох боків. 
Луцьк бомбардували у вересні 1939 
року. На Волині відбулися повітряні 
бої. У результаті за неповні три тиж-
ні її приєднали до СРСР. 

За домовленістю радянського 
та німецького урядів, німецьких ко-
лоністів Волині виселили на терито-
рію Польщі. Таким чином, лютеран-
ська кірха втратила господарів, які 
більше не повернулися на ці землі.

ХОТІЛИ ВСТАНОВИТИ 
ЧЕСЬКИЙ ОРГАН

Приблизно 10 років кірха стоя-
ла пусткою. У 1951 році її передали 
архіву. Там зробили ремонт, розміс-
тили документи. Яскрава подія тра-
пилася у 1960 році, коли в Луцьку 
був потужний буревій.

Високий шпиль храму було по-
валено на землю. У пізніший час 
було втрачено й маленькі шпилі.

Як пише Михайло Костюк у на-
рисі про кірху, в середині 80-х років 
почали розробляти ідею реоргані-
зації кірхи під органний зал. Про це 
була домовленість із Міністерством 
культури УРСР. А з представництвом 
зовнішньої торгівлі Чехословач-
чини в Москві та з фірмою «Рігер-
Клосс» підписано протокол, яким 
передбачалося створення у кірсі 
умов для встановлення органа. 

Замовник зобов’язувався до 
1 січня 1987 року провести розра-
хунки акустики залу, забезпечити 
потрібний тепловий режим у при-
міщенні, покрити підлогу паркетом. 
До Чехословаччини було передано 
обміри споруди, проектний колір 
облицювання інтер’єру, який мали 
врахувати при спорудженні органа. 

На виконання протоколу про 
замовлення і встановлення ор-
гана у Львівській комплексній 
архітектурно-реставраційній май-
стерні замовили проект реставрації 
пам’ятки. Незабаром розпочалися 
підготовчі заходи, під час яких було 
виявлено залишки фундаментів ко-
лишнього кармелітського монасти-
ря. Їх розібрали остаточно. У 1988 
році кірха стояла в будівельних 
риштуваннях. Почалися ремонтні 
роботи, темпи яких через нестачу 
коштів були повільними. Але зго-
дом місцева влада відмовилася від 
ідеї реконструкції будівлі під орган-
ний зал.

Паралельно розв’язували пи-
тання про передачу кірхи євангель-
ським християнам-баптистам. Ви-
рішили відновити шпиль. Як ідеться 
на сайті церкви, виготовляв i вста-
новлював його Анатолiй Гущик. 
Працювати було дуже важко, адже 
найменша необережнiсть мог ла 
обернутися лихом. Хрест виготов-
ляли з мiдi й покривали сусаль-
ним золотом Олександр Грiнчак та 
Леонiд Сахан.

З 1991 року було відчищено 
тьмяні цеглини, а розбиті обстрі-
лами Першої світової замінено на 
нові. Відновили шпилі та всі втраче-
ні елементи екстер’єрного декору. 
Всередині встановили новий вівтар, 
різьблені меблі, балкони, кафедру. 
Замуровані вікна абсиди відновили 
і вставили нові вітражі автора Віта-
лія Юрченка.

Таким чином, до місця, яке має 
довгу історію, приєднався ще один 
складник – баптистський. Кірха ж 
стала незамінним елементом пано-
рами старого Луцька. 

кармелітів у Луцьку взагалі скасу-
вали. 

У 1887 році костел передали у 
власність Луцька. Його стали розби-
рати. Вцілілу цеглу продавали. Ло-
мом замощували вулиці й майдани 
міста. Про кармелітів давно забули, 
а ділянка колишнього монастиря 
стала перспективною для забудови. 
Сподобалося це місце німецьким 
переселенцям-лютеранам.

ПОДАРУНОК З 
УМОВОЮ

Коли Волинь опинилася у скла-
ді Російської імперії, то уряд сприяв 
переселенню сюди німців, оскільки 
сподівався з їх допомогою відно-
вити та вивести на високий рівень 
сільське господарство й промисло-
вість. Особливо активно на Волині 
почали утворюватися німецькі ко-
лонії у 1860-1870-х роках. 

Як пише автор дисертації про 
німців Волині Олександр Сулімен-
ко, першими почали переселятися 
німці-ремісники з аграрних перена-
селених німецьких земель: Бадена, 
Вюртемберга, Ельзаса, Пфальца, 
Західної Прусії, Данцига. Родючість 
ґрунтів, їх відносна дешевизна, 
схожість умов господарювання, 
порівняна близькість до німецьких 
етнічних земель – це те, що приваб-
лювало німців на Волинь.

Під кінець століття, за правління 
Олександра ІІІ, який бував у Луцьку, 
ці процеси припинилися і навіть 
почався відтік волинських німців до 
США, Латинської Америки тощо. Та 
значна частина продовжувала жити 
тут. За переписом населення 1897 
року, у Волинській губернії німець-
ку мову як рідну назвали 170 тисяч 
осіб. У Луцькому повіті – 30 тисяч.

Коли лютерани звернулися в 
міську думу з проханням про виді-
лення землі під будівництво, там ви-
рішили просто подарувати ділянку, 
проте з умовою, що громада за свій 
кошт замостить вулицю Кармеліт-
ську бруківкою протягом певного 
часу. Це і було зроблено. Здається, 
ця бруківка збереглася до нашого 
часу. Колишня вулиця Кармелітська 
тепер називається Лютеранською – 
вона веде до садиби Голованя. Інша 
частина Кармелітської ішла від міс-
ця, де був костел, до перетину з До-
мініканською (тепер Драгоманова).

Дослідник історії волинських 
німців Михайло Костюк подає ці-
кавий факт – коли взялися до бу-
дівництва кірхи, у землі ще були 
залишки кармелітських споруд. Їх 
розібрали й частину цегли вико-
ристали для внутрішньої кладки 

m
nk.pl

На місці кірхи колись був костел 
кармелітів. Малюнок Наполеона Орди

Кірха в наш час

О
лександр Котис
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якщо хтось працює старанніше, ніж ви. Дерек Джетер

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

РОЗМИНКА ПЕРЕД 
КУБКОМ
Луцьк

Волинянки досить упевнено перегра-
ли суперниць в першому матчі, а от у дру-
гому вийшла серйозна боротьба. Одні із 
аутсайдерів Суперліги буквально з нічого 
«намалювали» господаркам майданчика 
сильний головний біль. Та все ж сенса-
ції не сталося. У четвертому сеті другого 
матчу в складі «Волині-Університету-
ОДЮСШ» дуже вчасно «вистрелила»  одна 
з лідерок збірної України U-19 Вікторія 
Даньчак, яку добре підтримали Людмила 
Осачук і Марина Скрипник. Тому підопіч-
ні Богуслава Галицького втратити бодай 
очко собі не дозволили.

Ці матчі стали серйозною розминкою 
перед півфінальними матчами Кубка Укра-
їни, які 27-28 січня очікують на лучанок в 
Тернополі проти тамтешньої «Галичанки».

Технічні дані туру: «ВОЛИНЬ-
УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ» – «СЄВЄРОДОН-
ЧАНКА» – 3:0 (25:22, 25:19, 25:18), 3:1 
(30:28, 25:17, 22:25, 25:19).

Турнірна таблиця: «Хімік» (Южне) – 52 
очка (18 матчів), «Волинь-Університет» – 
38 (16 матчів), «Галичанка» – 36 (16 матчів).

СТАРТУВАВ ШКІЛЬНИЙ 
ЧЕМПІОНАТ З 
БАСКЕТБОЛУ
Луцьк

У Луцьку за підтримки міської Фе-
дерації баскетболу міста, департаменту 
сім’ї, молоді та спорту й управління освіти 
Луцької міської ради стартував Перший 
чемпіонат Луцька з баскетболу серед 
юнаків 5-8 класів. Змагання назвали «Шаб-
ля», вони триватимуть від січня до травня. 
Чеміонат має на меті популяризувати бас-
кетбол у місті, розширити глядацьку ау-
диторію гри, залучити дітей та юнаків до 
систематичних занять баскетболом.

До участі зареєструвалися 12 команд 
Луцька, які утворили дві групи по шість 
шкіл у кожній. 

Група А: школи №№ 19, 1, 17, 12, 25, 9.
Група Б: школи №№ 4, 22, 24, 5, 23, 26.
У групах команди зіграють за коло-

вою системою, кожна по п’ять ігор. Дві 
найкращі школи з групи продовжать бо-
ротьбу за перемогу. Фінальний етап («Фі-
нал чотирьох») заплановано на квітень.

волейбол

баскетбол

Скелетон (англ. Skeleton – 
«скелет, каркас») – зимовий 
олімпійський вид спорту, 
швидкісний спуск 
крижаною трасою на 
спеціальних санях без 
керма, які також називають  
скелетоном. Уперше такі 
санки сконструювали в 
1880-х роках у Швейцарії). 
Спортсмен, лежачи обличчям 
донизу, керує скелетоном 
за допомогою шипів на 
черевиках.

ДОВІДКОВО

надійна зміна БАТЬКО Й СИН – ОСЬ 
УСЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Скелетоніст Владислав 
Гераскевич завоював путівку 
на Ігри-2018 і став першим 

представником України, який 
виступить на Олімпіаді в цьому 
виді спорту.

12 січня, у свій 19-й день народження, 
Владислав зробив подарунок і собі, і батькові-
тренеру, і всій країні. Олімпійська ліцензія 
Владислава Гераскевича – велика перемога 
для українського скелетона. Ніколи раніше 
представники України не брали участі в Олім-
піаді у цьому виді спорту. 

Щоб виконати відбірковий норматив на 
корейську олімпіаду, спортсмени мали ви-
ступити як мінімум на трьох різних трасах у 
п’яти різних стартах. Крім цього, претендент 
на олімпійську ліцензію мав входити до топ-
60 світового рейтингу. Владислав у цьому се-
зоні брав участь у шести етапах Кубка світу, а 
також одного разу їздив на етап Інтернаціо-

лижні гонки

  Юрій КОНКЕВИЧ

Національна паралімпійська 
збірна команда України з 

зимових видів спорту змагалася 
на етапі Кубка світу, що триває з 
20 до 28 січня в німецькому місті 
Оберід. 

Волинська лижниця Юлія Батенкова-
Бауман вирвала перемогу у гонці на 7,5 км. 
На останніх секундах вона випередила свою 
споконвічну суперницю з Росії Анну Міленіну 
(Бурмістрову), яка виступає під нейтральним 
прапором. Уявити завзятість боротьби між 
спортсменками в цій гонці допоможе той 
факт, що Юля – 13-разова медалістка Пара-
лімпійських ігор, а Міленіна має 12 нагород. 

Урешті нашу лижницю та росіянку в спринті 
Оберіда розділила тільки секунда! Це була 
перша перемога Юлі на етапах Кубка світу в  
цьому сезоні. 

Наступного дня на 15-кілометрівці воли-
нянка виборола друге місце. На цій же дис-
танції інша волинянка, Богдана Конашук, фіні-
шувала четвертою. 

До слова, станом на кінець 2017 року в 
загальній класифікації лижниць Батенкова-
Бауман посідала четверте місце у світовому 
рейтингу. 

Кубок світу в Німеччині – важливий етап 
підготовки перед Паралімпіадою-2018. Напе-
редодні ігор у Кореї українки зможуть мати 
практику на етапі Кубка світу в Фінляндії.

БАТЕНКОВА-БАУМАН 
ТРІУМФУЄ В НІМЕЧЧИНІ

олімпійські історії секрет успіху

«ЦЕ НЕ НІМЕЧЧИНА, А ОЛІМПІЯ» ЯК ЖІНОЧІ КОЛГОТКИ ДОПОМОГЛИ 
КОВЗАНЯРАМ ВИГРАТИ ЗОЛОТОПрезидент Міжнародного 

олімпійського комітету змусив 
Адольфа Гітлера зрадити свої 
принципи під час проведення 
зимової Олімпіади-1936.

У лютому 1936 року в гітлерівській Ні-
меччині відбулася IV зимова Олімпіада. 
Ігри проходили з 6 до 16 лютого в Гарміш-
Партенкірхені. На проведення змагань не 
могла не вплинути атмосфера встанов-
леного Гітлером режиму. Тоді від участі 
в Олімпіаді відмовилися багато відомих 
спортсменів, а антисемітизм буквально ви-
тав у повітрі.

Наприклад, біля туалетів, розташова-
них у місцях проведення змагань, вста-
новили таблички з написом «Собакам і 
євреям вхід заборонено». Президент Між-
народного олімпійського комітету Анрі де 
Байє-Латур, зустрівшись з Гітлером, сказав 
йому, що такі написи не відповідають олім-
пійським принципам.

Гітлер за словом до кишені не поліз. 
«Пане президенте, коли ви приходите в 

Юлія Батенкова-Бауман із 
золотою медаллю Кубка світу

facebook.com
/baubat

Катаючись на чемпіонаті 
світу в Давосі у 1960 році, 
радянський ковзаняр 
Віктор Косичкин відчув, 
що змерз.

«Заходжу в роздягальню, 
а там американки та німкені. 
Кажу їм: «Дайте якийсь «дрес» 
мені». Вони пхають колготки. 
Я їх одягаю, а вони ж малі. Я їх 
узяв, обрізав, натягнув верх-
ню частину й катаюся далі. 
Відчуваю: нейлон тонізує 
ноги», – згадував спортсмен.

До того часу в ковзаняр-
ському спорті використову-
вали вовняну форму, яка не-
щільно облягала тіло й була 
погано обтічною. Це при-
зводило до гальмування і за-
бирало соті та десяті частки 
секунд, такі дорогоцінні для 

гості, ви ж не вчите господарів, як доглядати 
за їхнім будинком», – сказав фюррер. На що 
президент МОК швидко знайшов відповідь: 
«Прошу вибачення, канцлере, але коли на 
стадіоні піднімають прапор з п’ятьма кіль-
цями, це вже не Німеччина, це Олімпія, і гос-
подарі в ній – ми».

Спорт і олімпійські принципи перемог-
ли нацистські замашки Гітлера, й ганебні 
приписи на час проведення Ігор прибрали.

Листівка зимових Олімпійських ігор-1936

olym
pic.org

і жіночий чорний светр, щоб 
зробити форму тіла повністю 
обтічною.

Коли на тренуваннях у 
Скво-Веллі Косичкин одяг-
нув нову «амуніцію» і видав 
неймовірні результати, тре-
нер не повірив секундоміру. 
Годинник показував пере-
вершені світові результати. 

Висновок був однознач-
ним: колготки і светр пра-
цюють. На тій Олімпіаді в 
Скво-Веллі Косичкин  виграв 
золото й срібло, а його парт-
нер по збірній Євген Гришин, 
який також одягнув колгот-
ки, завоював дві золоті на-
городи.

Так у ковзанярському 
спорті почалося нейлонове 
століття.

спортсменів.
Завоювавши срібло чем-

піонату за поганої погоди і 
не в найкращій своїй фор-
мі, Косичкин вирішив узяти 
колготки й на Олімпіаду в 
Скво-Веллі. До того ж, купив 

isport.ua

Віктор Косичкин 
відкрив нейлонову еру в 
ковзанярському спорті

fvu.in.ua

«Волинь-Університет» і далі 
йде другою в жіночій Суперлізі

нального кубка. Всього розігрували 30 ліцен-
зій. Сумарно Гераскевич набрав 379 очок і по-
сів 46-те місце в світовому рейтингу, яке дало 
змогу поїхати на Олімпіаду.

Скажете, що шансів у нього в Пхенчхані 
немає? Можливо, але вже поїхати туди для 
юнака, який ганяє спеціальними саньми по 
льодових трасах тільки два роки, – велика 
перемога. 

Так, Владислав і його батько Михайло – це 
і є збірна України зі скелетону. Інших спортс-
менів чи тренерів у нас наразі немає. Та й 
власне зайнятися швидкісним і небезпечним 
спуском Гераскевичі вирішили після того, як 
старший з них закінчив кар’єру стронгмена. 
Михайло Гераскевич відомий як постійний 
учасник «Богатирських Ігор». Таку ж кар’єру 
він готував і синові. Влад довгий час качав 

м’язи, а це неабияк допомагає хлопцю у ске-
летоні. Адже треба втриматися на санях і ке-
рувати ними в льодяному жолобі на швидко-
сті більш ніж 80 кілометрів на годину. 

Перший успіх прийшов до Владислава на 
II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 
року в Ліллехаммері. Він чи не на перших 
своїх великих змаганнях зумів посісти високе 
восьме місце. Цікаво, що тоді виступ міг зірва-
тися, адже під час транспортування літаком 
сильно пошкодився його скелетон. 

Цей спортивний снаряд надзвичайно до-
рогий. Латиські колеги Гераскевичів вигото-
вили його для Влада зі значною знижкою. Але 
навіть після неї ціна скелетона сягнула €5 тис.  
Саме на латвійських трасах Гераскевичі й го-
туватимуться до Пхенчхана.

facebook.com
/vlad.geraskevych

Єдиного скелетоніста України тренує батько
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Десь за спортсменкою, якою ти стала, годинами тренувань і тренерами, які штовхали тебе вперед, 
є маленька дівчинка, яка закохалася у гру й ніколи не оглядалася… Грай заради неї. Міа Хемм

новинка

ЛІГА НАЦІЙ УЄФА: ЧОМУ НОВИЙ ТУРНІР 
КОРИСНИЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБІРНОЇ

ff u.ua

Андрій Шевченко отримав ще один шанс 
не провалитися у відборі на Євро-2020

УПЛ ПАСЕ ЗАДНІХ 
НА СТАДІОНАХ
Українська футбольна Прем’єр-
ліга посіла 16-те місце за 
відвідуваністю матчів у Європі. 

Найбільш відвідуваним європей-
ським чемпіонатом за версією асоціації 
європейських професійних футбольних 
ліг (EPFL) стала німецька Бундесліга, в 
якій на один поєдинок у середньому 
приходять 42388 глядачів. 

На другому місці – англійська 
Прем’єр-ліга: 35870 фанатів у середньо-
му за матч. На третьому – іспанська Прі-
мера з 26247 уболівальниками в серед-
ньому на грі. Італійська Серія А збирає 
в середньому по 22830 тіфозі на матчі, а 
французька Ліга 1 – 20499. 

УПЛ має 16-те місце з середньою від-
відуваністю в 8605 глядачів. Українські 
фанати заповнюють стадіони на 38,34%. 
У цьому сезоні середня відвідуваність 
чемпіонату – 4300 вболівальників. За-
значимо, що дані наведено за період 
2010-2017 років.

П’ЯТЬ СМІЛИВЦІВ
На виступи в Прем’єр-лізі 
націлилися відразу п’ять команд 
із нижчого дивізіону. Усі клуби, 
які подали заявки на атестацію в 
УПЛ, є лідерами Першої ліги. Це 
київський «Арсенал», харківський 
«Геліос», чернігівська «Десна», 
«Інгулець» з райцентру Петрове 
на Кіровоградщині та «Колос» з 
Ковалівки.

Винятком із числа лідерів турніру – 
першої шістки команд – стала ФК «Пол-
тава», яка має проблеми зі стадіоном. 
Попри друге місце в чемпіонаті Першої 
ліги, яке цей клуб наразі посідає, доку-
менти на атестацію він не подав.

Рішення щодо атестації буде відомо 
у травні, тому в команд є час, щоб зала-
годити всі проблеми й не повторювати 
помилки інших колективів у минулому 
році. Згідно з регламентом, за підсум-
ками сезону в УПЛ напряму потрапить 
тільки одна команда з Першої ліги, ще 
два колективи будуть грати перехідні 
матчі з командами, що посіли 10-11 міс-
ця в Прем’єр-лізі.

«ТИ, АЙФОНЕ МІЙ, 
СКАЖИ...»
Іспанія

Мадридський «Реал» у матчі 20-
го туру чемпіонату Іспанії приймав 
«Депортіво» і здобув розгромну 
перемогу з рахунком 7:1. 

Форвард «вершкових» Кріштіану 
Роналду, який забив два голи, отримав 
травму. У момент, коли він забивав дру-
гий м’яч, португалець отримав удар в 
обличчя від швейцарського захисника 
Фабіана Шера. 

Розсічення брови призвело до 
рясної кровотечі. Піднявшись з газо-
ну, Роналду попросив у лікаря «Реала» 
айфон – щоб подивитися на відобра-
ження й оцінити свій стан. Побачивши 
кров, Кріштіану невдоволено похитав 
головою. Повернутися на поле в такому 
вигляді він не міг через правила, тому 
«Реал» грав у меншості (заміни було ви-
користано). За словами головного тре-
нера «Реала» Зінедіна Зідана, в роздя-
гальні Роналду наклали два чи три шви.

на дні

поповнення

зіркова хвороба

  Іван БОГДАНОВИЧ

24 січня збірна України 
отримала суперників у 

новому турнірі УЄФА. 
Ліга націй – новий турнір під егідою УЄФА, 

який замінить більшість товариських матчів 
європейських збірних офіційними і дозволить 
їм грати з рівними за класом командами. Його 
створено для того, аби зменшити кількість 
беззмістовних спарингів, інтерес до яких не-
значний, та надати збірним більше поєдинків 
з елементом належної спортивної мотивації.

Ліга націй проходитиме раз на два роки, у 
2018/19 роках стартує дебютний розіграш. У 
турнірі змагатимуться 55 країн-членів УЄФА. 
Всі вони розбиті на чотири ліги (A, B, C, D) 
відповідно до рейтингу станом на осінь 2017 
року. 

У двох дивізіонах виступатимуть по 12 

команд (розбиті жеребом на чотири групи 
по три збірні), у третьому – 15 (одне тріо і три 
квартети), а в четвертому – 16 (чотири гру-
пи по чотири команди). Суперники зіграють 
за круговою системою вдома та на виїзді у 
вересні-листопаді 2018-го (кожна збірна про-
веде 4-6 ігор – залежно від розміру групи).

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть 
у фінальну стадію, яка відбудеться в червні 
2019 року за олімпійською системою: півфіна-
ли, матч за третє місце та фінал. Таким чином 
визначиться тріумфатор Ліги націй.

Між дивізіонами діятиме принцип підви-
щення/пониження в класі. Переможці груп в 
лігах В, С і D вийдуть у сильніші дивізіони, а 
найгірші команди груп в лігах А, В і С вилетять 
у слабші.

УЄФА для підвищення престижності Ліги 
націй вирішив прив’язати її до чемпіонату Єв-
ропи. Чотири найкращі команди кожної ліги 

sportarena.com

Кріштіану в матчі чемпіонату 
Іспанії розбили брову

виходять у плей-оф, де за олімпійською сис-
темою у «фіналах чотирьох» визначають деле-
гата від свого дивізіону на чемпіонат Європи. 
Найкращі команди – це передусім переможці 
груп. Якщо ж збірна, яка виграє групу, пройде 
основну кваліфікацію на Євро, її місце в плей-
оф ліги отримає команда, яка посяде друге 
місце в цій групі. Якщо у дивізіоні бракувати-
ме учасників для плей-оф (усі відберуться на 
Євро-2020 напряму), тоді цю четвірку допов-
нить команда з нижчої ліги.

Що чекає на Україну в цьому турнірі? Ми 
потрапили у другий за силою дивізіон – В. 
24 січня в Лозанні наша збірна отримала су-
перників у групі. У вересні-листопаді 2018 
року підопічні Андрія Шевченка зіграють із 
суперниками чотири матчі (вдома та на ви-
їзді). Якщо синьо-жовті виграють групу – ви-
йдемо у дивізіон А, де зібрано всі футбольні 
вершки Європи. У цьому ж випадку наша на-
ціональна команда отримає місце в плей-оф. 
Тобто матиме підстраховку на випадок про-
валу в кваліфікації до Євро-2020. Традиційний 
прямий відбір відбудеться 2019 року. У ньому 
треба посісти 1-2 місця в одній з 10 кваліфіка-
ційних груп. Якщо це не вдасться, а групу Ліги 
націй буде виграно (або команди, які фінішу-
ють у цій групі вище, забезпечать собі місце 
на чемпіонаті Європи), у березні 2020 року 
Україна позмагається в плей-оф з чотирма 
іншими представниками дивізіону В за одне 
місце у фінальній частині.

Отож, новий турнір від УЄФА – позитив 
для нашої збірної. По-перше, перспективи 
України зіграти у фінальній частині Євро-2020 
зросли – березневий плей-оф є чудовим дру-
гим шансом. На той момент більшість сильних 
команд уже матимуть путівки на континен-
тальну першість, і змагатися доведеться зі 
слабкими або кризовими опонентами.

По-друге, Україна матиме хорошу підго-
товку до відбору. За матчі з якісними супер-
никами не доведеться важко домовлятися й 
фінансово стимулювати.

перша ліга

  Юрій КОНКЕВИЧ

Цими днями 
«Волинь» 
тренується під 

Києвом. На збір у місто 
Щасливе поїхали 22 
футболісти. Це гравці, 
з якими клуб підписав 
нові контракти, а також 
футболісти, які раніше 
грали за хрестоносців. 
Отож, крім 12 новачків, 
у Щасливе поїхали 
Юрій Тетеренко, 
Андрій Ляшенко, 
Сергій Мелінишин, 
Олег Марчук, Руслан 
Марушка, Олег Тракало, 
Віталій Неділько, Андрій 
Никитюк та Денис 
Хвалицький. 

Але головне завдання вояжу 
до столиці – це селекція. У роз-
ташування «Волині» приїхало 
15 футболістів, з яких головний 
тренер команди Віктор Богатир 
вибере кандидатів на кілька по-
зицій. Передусім це лівий цен-
тральний захисник, лівий півза-
хисник та нападник. 

Один із ймовірних кандида-
тів – Богдан Когут, екс-воротар 
«Вереса» з Рівного. Він близький 
до підписання угоди з луцьким 
клубом. Хоча конкуренція з боку 
ветерана Віталія Неділька, кон-
тракт якого закінчується влітку, 
буде неабияка. 

На перегляді під час серії мат-
чів у Києві були, наприклад, і до-
волі відомі виконавці: нападник 

ЧИ ВДАЛИМ БУДЕ ВОЯЖ ДО ЩАСЛИВОГО?
кож увага до дитячо-юнацького 
футболу. «Волинь» підписала 
договір з «BRW-BIK», із новово-
линським «Шахтарем», а також з 
ФК «Ковель-Волинь». Усі дитячі 
школи відтепер працюватимуть 
на головну команду області, а ФК, 
своєю чергою, буде їх фінансува-
ти. Мета такої співпраці – ретель-
ніший пошук юних талантів.

Не загадуючи наперед, спор-
тивний директор «Волині» Ва-
лентин Кошельник минулого 
тижня повідомив і про зрушення 
щодо будівництва тренувальної 
бази в Дачному та комплексу 
футбольних полів у Теремному. 
Клуб нарешті підписав договір 
про співпрацю з міською радою, 
аби звести біля густонаселеного 
мікрорайону Луцька три фут-
больні поля з роздягальнями та 
трибунами.

«Динамо» Олексій Щебетун, який 
минулі півсезону провів в орен-
ді у «Сталі», вихованець школи 
«Динамо» Ростислав Тарануха, а 
також центральний півзахисник 
Семен Даценко. Кілька «селекцій-
них» матчів із командами нижчих 

ліг «Волинь» прграла, а от спа-
ринг проти молодіжного складу 
«Динамо» у манежі Кончі-Заспи 
зіграла у нічию 1:1.   

Інші новинки з клубу – курс 
на відкритість у роботі (відступа-
ти в цій царині вже нікуди), а та-

Валентин Кошельник, спортивний директор: «У цьому сезоні наше обов’язкове 
завдання – залишитися в Першій лізі. Наступного сезону будемо боротися за Прем’єр-
лігу. Я довіряю тренеру Богатирю, йому довіряє керівництво. Це професійна та 
грамотна людина, яка знається на футболі. Від старих тренерів ми не відмовилися, 
вони всі з нами. Ми прийшли не ламати, а будувати».
Віктор Богатир, головний тренер: «Отримано завдання збирати таку команду, щоб 
потім відразу вирішувати завдання виходу в УПЛ. Хочемо взяти таких гравців, які 
були задіяні в хороших чемпіонатах. Дуже розраховуємо на Яковлєва, а зі спортивним 
директором вирішили, що ще варто залишити одне-два місця на гравців з Прем’єр-
ліги, щоб вони стали лідерами команди. 
Чому багато гравців узимку пішло? Ми бачили деякі матчі, які викликали підозру. Деякі 
рахунки, наприклад, були 3:4 – і три пропущені в кінці матчу голи. Якщо є підозри, 
то вже важко довіряти футболісту. Я не можу стверджувати на 100%, але зараз 
вирішили дуже жорстко боротися з нечесною грою. Аж до того, щоб перевіряти всіх на 
детекторі, в тому числі й мене».

footballua.tv

Головний тренер хрестоносців Віктор Богатир
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колесо історії смішного!

  Олександр КОТИС
hroniky.com

Приходить ветеринар до терапевта.
Терапевт:
– На що скаржитеся?
Ветеринар:
– Ні, ну так кожен зможе!
– Без проблем. Ось вам пігулка. Якщо 

не допоможе, то завтра доведеться при-
спати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оголошення на стовпі біля одеської 
консерваторії: «Всесвітньо відомий квар-
тет шукає двох скрипалів та віолончеліс-
та».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

31 грудня. Оптиміст: 
– Новий рік буде кращим, ніж старий.
Песиміст: 
– Новий рік буде гіршим, ніж старий.
Реаліст: 
– Ну, що ж, знову нажерусь!

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

Чесний чоботар завжди попереджає 
клієнтів:

– Відповідно до старої шевської тради-
ції, взуття, яке не забрали у призначений 
день до вечора, вночі пропиваємо!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопець викрав кохану дівчину. Опів-
ночі він вивів її через вікно і на таксі повіз 
на вокзал. Приїхавши на місце, ромео за-
питує у водія:

– Скільки я вам винен?
– Нічого не винні, батько нареченої 

вже розрахувався.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Незадовго до Нового року до бабусі 
привезли онука. Малюк з дороги втомив-
ся, його поклали спати. Коли він прокинув-
ся в поганому настрої і запхикав, бабуся 
сказала:

– Якщо не будеш вередувати, Дід Мо-
роз подарує тобі баштовий кран.

– Здорово! – зрадів він. – Тепер у мене 
їх буде два.

– Чому два? – здивувалася бабуся.
– А другий я знайшов у тебе під ліж-

ком.

№

Жартівливий гороскоп на 25 – 31 січня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник УСБУ 
у Волинській області
Довкола ввижатимуться 
перевертні у погонах. Сто 
разів перевірятимете й 

тільки раз стрілятимете. Але зорі не радять 
розслаблятися – ще чимало нечисті топче 
ряст у містечковому фейсбучному болоті. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
На певний час варто уникати 
суспільного життя й ховатися 
від камер. Доки зима не 

закінчиться. Загалом погідне життя вряди-
годи розриватимуть інформаційні бомби 
від синоптиків.

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко 
7 червня 1985 р.
Депутат Луцькради
Саме час подумати про 
нові витівки для невтомних 
Близнят. Можливо, 
доведеться з’ясувати, хто у вас 

найкрутіший на районі. Хай там як, енергія 
пре через край. 

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради
Не тільки отримаєте 
винагороду за виконану 
роботу, але й відкриєте нові 
сприятливі перспективи в 

професійних справах. Будьте обережні у 
пригодах – ваша легковажність може стати 
причиною неприємних ситуацій. 

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Никитюк 
17 серпня 1963 р.
Начальник управління фінансів 
Волинської ОДА
Час Х настане дуже швидко. 
І тільки від вашої вправної 
роботи залежатиме, стане він 

часом зарплати чи розплати. Зорі радять 
повчитися жонглювання та пересипання з 
пустого в порожнє. 

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р. 
Народний депутат
Статус зобов’яже щось 
комусь наобіцяти і... 
виконати. Задавнені 
проблеми та сварки із 

сильними світу цього нікуди не зникнуть, 
але дістанете нагоду затягнути на свій бік 
впливових титанів. 

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець 
4 жовтня 1994 р.
Легкоатлетка
Зима годуватиме ваше літо. 
Намагайтеся не переплутати 
серп із молотом. Усе 
складатиметься для вас 

якнайдалі та якнайточніше. Подумайте про 
резерви сил і мрій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Півнюк 
21 листопада 1958 р.
Директор ДВТП 
«Волиньфармпостач»
Надолужите згаяне на старті 
зими. Нарешті вдарять 
морози, тож зіб’єтеся з ніг, 

продаючи спраглим їхні спреї і пігулки. 
Зорі радять не дерти носа й ціни вище за 
хмари. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк 
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької РДА
Імовірні ПОМПезні 
проблеми. Не знатимете, 
куди провалитися від сорому, 
аби лиш не в шурф. Стрільці 

знатимуть, що робити, з ким і навіщо, але 
не уявлятимуть, куди заведе крива дорога 
потурання шахраям.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат 
Вразите креативністю, 
навіть ви від себе такого не 
очікували. Не відпускайте 
хороших людей. Вони вас 

надихнуть. Не зважайте на критику інших, 
отримуйте задоволення від життя. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Тетяна Галькун 
26 січня 1947 р.
Художниця
Головні оновлення, які 
принесе Водоліям цей 
тиждень, стосуватимуться 
дітей, романтичних стосунків, 

творчих проектів, відпочинку та розваг. 
Удача буде на боці ваших взаємин з іншими 
людьми. 

Риби (20.02 – 20.03)
Віталій Заремба 
2 березня 1956 р.
Депутат Волиньради
Не бійтеся змін. Ви тільки 
виграєте від них. Досить 
зриватися на підлеглих. Варто 
зняти стрес увечері. Знову 

відчуєте себе частиною важливого проекту! 
Будьте відповідальними.

Багато людей 
пам’ятають, як 
за радянської 

доби престижно 
було брати участь 
у всесоюзних чи 
всеукраїнських 
виставках – наукових, 
господарських, 
промислових, 
культурних. 

Для цього створили 
окремі місця у столицях ра-
дянських республік. Вони на-
зивалися ВДНХ – «Выставка 
достижений народного хо-
зяйства». Менше значення 
мали і не скрізь діяли «об-
ласні ВДНХ». Була така дуже 
короткий час і в Луцьку – зі 
своїми павільйонами, алея-
ми і пам’ятником Іллічу.

Розвиток Луцька на 
північно-східному напрямку 
вважався перспективним. 
Територія між міським ста-
діоном і товарною залізнич-
ною станцією «Луцьк» була 
порожньою. Вона лежала під 
самісіньким полем військо-
вого аеродрому, з півночі її 
обмежували казарми, збудо-
вані в кінці ХІХ століття, а з 
півдня – дорога на Теремно, 
яка тягнулася від стадіону під 
австрійським військовим ме-
моріалом далі на схід. Тепер 
це район між проспектом 

  Євген ДУДАР

Не за далекими морями, не 
за високими горами, а на 

подвір’ї Івана Нетудихати це 
діялося. Мав господар у своєму 
хазяйстві десять курочок та 
одного півника. Курочки були 
як на підбір – гарненькі та 
чубатенькі. 

Півень ходив красенем поміж свого 
жіноцтва. Дбав про кожну однаково й 
уваги приділяв усім порівну. Бувало, знай-
де гребенястий черв’яка, засокоче ніжно. 
Покличе одну свою подругу. Знайде ко-
машку – покличе другу. Нікого не обра-
жав, нікого не виділяв.

Господиня також до всіх ставилася од-
наково. Було, вийде на подвір’я, посипле 
пшениці і так ніжно-ніжно усіх кличе:

– Тютіньки! Тютіньки! Тютіньки!
Чубарочки жили в мирі і злагоді. Між 

собою не чубилися. Одна другу поважали. 
Знесе котрась, бува, яєчко, тихенько 
з гнізда зіскочить, піде переклю-
не дещо – і до подруг під лопу-
хи. Про се про те погомоніти. 
Своїми курячими враженнями 
поділитися.

Але одного разу, 
як це буває не тільки 
в казці, а й у житті, 
в одну чубароч-
ку вселився 
злий дух. Як 
тільки вона 
має знести 
я є ч к о , 
злий дух 
ганяє її 
по всьому 

двору. А щойно знесеться, зіскакує з гнізда і:
– Куд-ку, куд-ку, куд-ку, кудкудак! Куд-ку, 

куд-ку, кудкудак!
Одне слово, знесе одне яєчко, а крику 

того, ніби вона знесла десять.
Почула це кудкудакання господиня. При-

йшла до гнізда, а там яєчко. Свіже ще. Тепле.
– Ох, молодчина моя чубарочка! – похва-

лила господиня. І всипала героїні додаткову 
порцію пшениці. Таке заохочення сподоба-
лося курці. І злий дух, що оселився в її куря-
чій душі, зовсім знахабнів. Тепер вона стала 
кудкудакати навіть тоді, коли яйце зносила 
котрась із її подруг.

Господиня підходила до гнізда, знаходила 
тепле яєчко і знову хвалила:

– Ох, молодчина моя чубарочка!
І знову видавала їй додаткову порцію 

пшениці.
За підрахунками господині виходило, що 

Кудкудака несе принаймні по три яєчка на 
день. Але навіть у найбільш продуктивні дні 
більше, ніж курей, яєчок на гнізді ніколи не 

було. І почалося оте найстрашніше в курячо-
му житті: їх узялися різати.

Коли головами наклали вже дві чу-
барки, інші задумалися. Інстинкт само-

захисту підказав їм, що треба кудкуда-
кати. І вони закудкудакали.

Тепер подвір’я Івана 
Нетудихати сповнене куд-

кудаканням. Правда, 
господиня з по-

дивом і роз-
чаруванням 

зауважила, 
що яєчок 

не побіль-
шало. І каже:

– Казна-що з 
курми робиться!..

У ЛУЦЬКУ БУЛА СВОЯ «ВДНХ» ЧОМУ КУРИ КУДКУДАКАЮТЬ?

Грушевського і проспектом 
Перемоги.

Цю ділянку відвели для 
експозиції, яку назвали «Об-
ласна сільськогосподарська 
і промислова виставка». 
Уперше її урочисто відкри-
ли в 1950 році. Наступного 
року взялися за серйозніший 
благоустрій виставки. За-
планували влаштувати алеї, 
висадити квіти на клумбах, 
посадити багато дерев та ку-
щів.

Десь у ті роки будували й 
основні павільйони вистав-
ки. За наявними фотографі-
ями можна дійти висновку, 
що загалом таких було два-
три десятки. Саму територію 
було розплановано з кіль-

кома центральними алеями, 
які тягнулися паралельно до 
нинішнього проспекту Пере-
моги. Був головний павіль-
йон, з якого мало починати-
ся знайомство відвідувачів 
із виставкою. Перед ним – 
пам’ятник Леніну. Далі роз-
ташовувалися павільйони 
різних районів Волинської 
області. Крім районних, були 
й тематичні павільйони, на-
приклад, «Преса», або ті, що 
представляли якесь одне 
підприємство.

Коли востаннє проводи-
ли виставку, невідомо. Па-
вільйони просто однієї миті 
зникли. У 1964 році їх уже не 
було, тут проектували житло-
вий район.

з архіву О
лександра Сергеєва

Один з павільйонів виставки
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25 січня – Галактіон, Макар, 
Петро, Сава, Тетяна, Ілля
26 січня – Опанас, Єлизар, Ісай, 
Максим, Петро, Яків
27 січня – Андрій, Давид, Ілля, 
Йосип, Макар, Ніна, Сергій, 
Степан, Адам, Веніамін, Агнія, 
Аристарх, Давид, Марк 
28 січня – Гаврило, Олена, Іван, 
Павло, Прохор
29 січня – Максим, Петро, 
Макар, Неоніла
30 січня – Антон, 
Антоніна, Георгій, 
Іван, Феодосій, 
Віктор, Павло
31 січня – 
Панас, Дмитро, 
Кирило, Ксенія, 
Максим, Феодосія, 
Володимир, Омелян, 
Іларіон, Марія, 
Михайло, Микола

25 січня – Галактіон, Макар, 
Петро Сава Тетяна Ілля
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«МІВІНУ» ВИНАЙШОВ УКРАЇНСЬКИЙ В’ЄТНАМЕЦЬ

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.

Відповіді на сканворд 
від 18 січня 2018 року

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

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 25 – 31 січня

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

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

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс

www.volynnews.com
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

Фам Вионг народився у В’єтнамі 
в 1968 році. У 1990-х роках він 

переїхав до України. Уже в 1995 році 
чоловік започаткував роботу першої в 
Україні фабрики з виробництва локшини 
швидкого приготування. Для цього він 
навіть позичив у друзів $100 тис. під 
вісім відсотків річних. 

«Українці були дуже бідні й дуже голодні», – 
розповідав у численних інтерв’ю Фам Вионг. Як 
назвати продукт, чоловік довго не думав: «Мі-
віна» з рідної йому мови перекладається як 
«в’єтнамська вермішель».

Бізнес пішов так добре, що через кілька ро-
ків фірма «Техноком», яка виробляла вермішель, 
продавала мільйон пачок на місяць. Ця продук-
ція стала такою популярною, що українці дотепер 
на всю локшину швидкого приготування кажуть 
«Мівіна». 

У 2010 році найбільший виробник харчових 
продуктів у світі компанія Nestle запропонувала 
українському в’єтнамцеві купити його виробни-
цтво. Суму угоди не оприлюднювали, але, за оцін-
ками експертів, Фам Вионг заробив $150 млн. 

Фам Вионг вважається першим 
в’єтнамським мільярдером, його 
статки оцінюють у $2,1 млн

jisty.com
.ua

forbes.kz
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ВЕСІЛЛЯ ПРИНЦА
ГАРРІ ПРИНЕСЕ 
ЕКОНОМІЦІ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
£500 МЛН
Принц Гаррі, онук королеви 
Єлизавети II і п’ятий претендент 
у черзі на престол, одружиться з 
американською акторкою Меган 
Маркл 19 травня у Віндзорському 
замку. Тут проживали британські 
королі та королеви майже 1000 
років, повідомляє Reuters.

За даними Управління національ-
ної статистики, весілля старшого брата 
Гаррі принца Вільяма у квітні 2011 року 
призвело до збільшення кількості від-
відувачів Британії на 350 тисяч осіб по-
рівняно з аналогічним місяцем поперед-
нього року.

На подібний економічний ефект очі-
кують і цьогоріч. Весілля принца може 
додатково принести економіці Велико-
британії близько 500 млн фунтів стер-
лінгів.

За розрахунками експертів, при-
близно 200 млн фунтів стерлінгів наді-
йде зі сфери туризму, ще 150 млн люди 
витратять на вечірки та святкування, 
близько 50 млн – на футболки, кепки та 
інші пам’ятні предмети. Близько 100 млн 
фунтів стерлінгів принесе реклама Ве-
ликобританії у всьому світі.

УКРАЇНКА ВИГРАЛА 
$5 МЛН У ЛОТЕРЕЮ 
46-річна українка Оксана Захарова, 
яка проживає в містечку Еджвотер, 
штат Нью-Джерсі, виграла $5 млн 
у лотерею після того, як їй продали 
неправильний квиток. Жінка 
робила закупи в Манхеттені й 
вирішила придбати нью-йоркський 
лотерейний квиток. На ньому 
потрібно було зішкрябати захисне 
покриття, щоб побачити виграш $1, 
пише USA Today.

Продавець випадково вручив їй 
квиток на $10, який обіцяє до $5 тис. на 
тиждень до  кінця життя переможця.

«Коли продавець вручив мені непра-
вильний квиток, я погано почувалася, 
тому вирішила швиденько його купити і 
піти, – каже українка. – Цікаво, що кілька 
тижнів я використовувала квиток як за-
кладку для книг».

Коли Оксана Захарова врешті зі-
шкрябала захисне покриття, то дуже 
здивувалася. 

«Я ніколи нічого не вигравала, – каже 
вона. – Тому була впевнена, що квиток 
підроблений чи це якась помилка».

Упродовж наступних 19 років Окса-
на Захарова отримуватиме річні випла-
ти по $260 тис. (чисті $172 тис.) та одну 
додаткову виплату в $60 тис. (чисті $39 
тис.). Потім вона  отримуватиме щорічну 
чисту виплату в $172 тис. до кінця свого 
життя.

Переможниця дуже щаслива, бо те-
пер її діти зможуть отримати вищу осві-
ту без кредитів на навчання.

королівське життя

щасливий квиток

ЛЮБОМИР РОМАНКІВ – 
УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ СТОЇТЬ ЗА 
КОМП’ЮТЕРНОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ

подорожі

розумник неабияка знахідка

  radiosvoboda.org

Любомир Романків – 
уродженець Жовкви 
Львівської 

області. Він провідний 
науковець компанії IBM. 
Учений-електрохімік 
винайшов тонкоплівну 
магнітну головку для 
запису інформації, що 
уможливило появу 
жорстких дисків 
та персональних 
комп’ютерів.

Саме він розробив усе для 
того, аби запустити виробництво 
жорстких дисків. Нині видатному 
винахіднику 86 років і він повен 
сил та енергії.

«Я вважаю, що його пра-
ці над магнітними головками, 
жорсткими дисками, які нині 
використовуємо на сучасних 
комп’ютерах, – геніальні. Це, ма-
буть, його найбільший внесок. Їх 
було створено в лабораторії IBM 
у Каліфорнії. І ця робота дозво-
лила заробити IBM мільйони до-
ларів, тому його дуже цінують у 
компанії і неабияк поважають. Він 
вивчив ціле покоління інженерів-
електрохіміків для IBM», – каже 
винахідник дослідницького цен-
тру IBM Юджин О’Салліван.

Проте свою славу у світі вина-
хідників Любомир Романків заво-
ював аж ніяк не через мільйони 
доларів, зароблені для IBM. Май-
же 40 років тому він розробив ре-
волюційну технологію і фактично 

Найменш відвідуваною країною 
Європи названо Сан-Марино. 

Вона розташована в центі Італії, 
має площу близько 60 км2, пише 
«ТСН.ua». 

Щороку близько 600 мільйонів людей 
відвідують Європу. Причому мандрівники по-
стійно шукають найцікавіші місця, щось не-
ймовірне й небачене раніше.

Так, відомо, що Франція посідає перше 
місце як улюблена країна для мандрівки се-
ред туристів зі всіх куточків світу. І це не ви-
падково, адже в країні є чимало неймовірних 
пам’яток, а на додачу добре збережені серед-
ньовічні палаци та замки.

Однак зазвичай залишається поза увагою 
найменш відвідувана країна. Це Сан-Марино. 
І незважаючи на малі розміри та низьку від-

започаткував еру персональних 
комп’ютерів. Без його винаходу, 
наприклад, компанії Apple не іс-
нувало б.

«Apple було започатковано 
тому, що Возняк купив у нас ці 
диски. А потім у своєму гаражі 
збудував перший персональний 
комп’ютер. Тоді цим зацікавив-
ся Джобс, почав розбудовувати 
компанію Apple», – розповідає 
винахідник.

Любомир Романків каже: тоді 
до кінця не розумів, наскільки 
вагомою буде його розробка. Він 
і гадки не мав, що технологією 

користуватиметься увесь світ. За-
горявся іншими ідеями, новими 
проектами в комп’ютерній сфері.

«Він винайшов техноло-
гію паяння мікроконтактів на 
комп’ютерному чипі й техноло-
гію формування багаторівневих 
з’єднань. Сучасні мікросхеми 
можуть складатися із 12 рівнів 
металу. Ми разом з Любомиром 
працювали над розробкою цієї 
технології і випустили її на ринок. 
Тепер це – у кожному комп’ютері 
на планеті», – розповідає вина-
хідниця дослідницького центру 
IBM Лілі Деліджіанні.

Мало хто в світі серед рядо-
вих користувачів знає, що коли 
він вмикає ноутбук чи настільний 
ПК, працює одразу сім патентів 
українця.

«Люди мене просять: «По-
кажіть, що саме із ваших розро-
бок я використовую на своєму 
комп’ютері». Моя відповідь дуже 
проста: натисніть кнопку «Пуск» 
на клавіатурі, ви побачите кар-
тинку на екрані – це моя магнітна 
головка на жорсткому диску вже 
працює. Окрім цього, іще сім ін-
ших моїх патентів працюють на 
вас», – розповідає Любомир Ро-
манків.

У лабораторії IBM він зробив 
180 наукових відкриттів, 67 з них 
запатентував, проте мільйоне-
ром так і не став. Каже, що і не 
думав про гроші ніколи, жив нау-
кою та відкриттями.

«Для мене гроші не є най-
важливішою річчю в житті. Вони 
потрібні для того, щоби жити, але 
щоб стягувати мільйони і щоби 
за ними дертися по стінах – для 
мене то є якесь своєрідне прини-
ження. Вони мають прийти за те, 
що я роблю, нормально», – додає 
винахідник.

Своїм багатством Любомир 
Романків вважає його внесок в 
історію та той факт, що він колись 
змінив життя людей на краще. 

САН-МАРИНО – КРАЇНА, ЯКУ 
ОМИНАЮТЬ МАНДРІВНИКИ 
відуваність, вона має чим здивувати мандрів-
ників. Тут збереглася низка пам’яток, а історія 
Сан-Марино розпочинається у IV столітті. 
Лише в столиці держави збереглося кілька 
середньовічних замків, які зараховані до сві-
тової спадщини ЮНЕСКО. Один з них височіє 
на крутій скелі та має неймовірно казковий 
краєвид.

Природна пам’ятка країни – скеля Монте-
Титано – найвища точка Апеннінського хреб-
та в межах країни. Гори мають фантастичний 
вигляд, а з вершин відкриваються панорами 
не лише Сан-Марино, а й Італії.

Експерти повідомляють, що ціни в Сан-
Марино дещо нижчі, ніж в Італії, а кухня така 
ж, як у цьому регіоні загалом.

Нині Романків працює над книгою, в 
якій планує описати усі свої винаходи
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styler.rbc.ua

інтернеті, – каже мама Михайли-
ка Ярослава. – Нині він знає вже 
не тільки емблеми марок авто-
мобілів, а й їхні старі та нові мо-
делі, сучасні модифікації».

Тож Ярослава подала заявку 
в Книгу рекордів України. Адже 
попередній рекорд два роки 
тому встановив хлопчик, який 
назвав 59 марок авто.

14 січня до Рівного завітали 
представники Книги рекордів 
України, які і прийняли «іспит» 
у Михайлика Парфенюка. Хлоп-
чик був зосередженим та абсо-
лютно спокійним, незважаючи 
на націлені на нього камери. 
І показав прекрасний резуль-
тат – назвав 253 марки авто за 
емблемами.

НАЙБІЛЬШИЙ 
АЛМАЗ В ІСТОРІЇ 
ЗНАЙШЛИ У АФРИЦІ

У гірському королівстві Лесото 
на півдні Африки знайдено 
один із найбільших алмазів 
в історії. Він має 910 каратів. 
Камінь завбільшки як два м’ячі 
для гольфу знайшли на шахті 
Letseng компанії Gem Diamonds 
Ltd, повідомляє Bloomberg.

Алмаз став п’ятим за величиною 
каменем зі знайдених будь-коли. Він 
має дуже мало атомів азоту і є одним 
із найдорожчих. Компанія поки не 
вирішила, чи буде продавати алмаз і 
за скільки. Торік Lucara Diamond Corp 
продала діамант в 1,109 карата за 
$53 млн, а також отримала рекордні 
$63 млн за менший камінь діаметром 
813 каратів.

ЧОТИРИРІЧНИЙ РІВНЯНИН – 
У КНИЗІ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ

Михайлик Парфенюк із 
Рівного, якому чотири 
роки, може втерти 
носа досвідченому 
автолюбителю: хлопчик 
знає емблеми понад 250 
марок автомобілів. Його 
ім’я 14 січня внесли до 
Книги рекордів України, 
пише «Рівне вечірнє».

Маленький рівнянин – 
справжній вундеркінд. У два 
з половиною роки він почав 
рахувати, а в три уже читав. 
У чотири роки хлопчик почав 
цікавитися автомобілями, їх 
моделями та емблемами.

«Спершу ми вгадували мар-
ки автомобілів, як гуляли. Коли 
ж син вивчив уже всі найпо-
пулярніші, почали вишукувати 
нові та інформацію про них в 

Малий розумник знає 253 марки авто за емблемами 

У Сан-Марино збереглося 
кілька середньовічних замків

Жінка планує поїхати з сім’єю у 
відпустку на Багами
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