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ЖИТТЯ ДОВОЄННИМ 
АВТОМОБІЛЯМ

  

ТОТАЛЬНЕ 
ЗВАЖУВАННЯ 

Жителі Берестечка збунтувалися 
через великогабаритні машини та 

перекрили дорогу в місті. Переповнені 
багатотонні автомобілі, які везуть буряк 
до Горохівського цукрового заводу, 
вщент розбили шляхи у населеному 
пункті, тож містянам увірвався терпець.
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НА ВОЛИНІ 
ВПРОВАДЖУЮТЬ 
АГРАРНІ РОЗПИСКИ

ВІЙНА ЗА 
БУРШТИНОВІ ЗЕМЛІ

Незаконне використання земельних 
ділянок у Маневицькому районі 

неабияк турбує депутатів обласної ради. 
На хуторі Лоше неподалік райцентру 
шахрайським шляхом продали у 
приватні руки 220 га землі. 

довга пісня

хобі

на межі
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ІВАХІВ З 
РОЗМАХОМ 
ВІДГУЛЯВ 
ЮВІЛЕЙ

Щороку 4 лютого медична спільнота 
відзначає Всесвітній день 

боротьби проти раку. Для українців ця 
тема надзвичайно актуальна, адже 
за статистикою, щогодини від раку 
помирає десять людей, а кожен 50-й 
українець страждає на онкологічну 
недугу.

бокс

новації

ПОРОШЕНКО

ні сорому, ні совісті на широку ногу

НА ВОЛИНІ ІВАХІВ З
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НАЙВАЖЧІ 12 РАУНДІВ УСИКА

Минулої суботи 
в Ризі відбувся 

об’єднавчий бій за 
титули чемпіона світу 
WBO і WBC, а разом 
із тим і півфінальний 
бій Всесвітньої серії 
боксу. Наш Олександр 
Усик переміг латиша 
Майріса Брієдіса. Тепер 
українцю відкритий 
шлях до фіналу WBSS, 
а отже, й можливість 
завоювати два пояси 
за іншими версіями, 
що залишилися, і стати 
абсолютним чемпіоном 
світу.

ВЧАСНИЙ МЕДОГЛЯД – 
ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ 
НАД РАКОМ
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ЮТЬЬЬЬЬ 
СКИ

зваги       істор

РОЗМИТНЕННЯ ПО-НОВОМУ 
ЧИ ПРОДУМАНА СХЕМА 
ОБДИРАННЯ ГРОМАДЯН?

Спробувавши розмитнити 
придбаний у Литві 
автомобіль, лучанин став 

заручником цілої хабарницької 
схеми. Ключова роль у ній 
належить митним брокерам, 

які слугують зв’язувальною 
ланкою між митником і 
власником автомобіля. Після 
того як чоловік відмовився 
заплатити в кілька разів 
завищену суму за брокерські 

послуги, йому пред’явили 
додатковий «рахунок» уже 
після сплати повноцінних 
митних платежів на кордоні.
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ТУРЕЧЧИНА ВОЮЄ У СИРІЇ
21 січня турецькі війська разом з бій-
цями союзної «Вільної сирійської армії» 
вступили у бій з курдськими «Загонами 
народної самооборони», що належать 
до коаліції «Демократичні сили Сирії». 
Знищено 597 терористів.

У ЛІВІЇ ТА АФГАНІСТАНІ – 
ТЕРАКТИ 
Смертники підірвали два авто 3 січня у 
місті Бенгаз. Загинуло щонайменше 33 лю-
дини, ще близько 50 поранено. А 27 січня 
терорист угрупування «Талібан» підірвав 
швидку в Кабулі. Щонайменше 103 люди-
ни загинуло, понад 235 поранено. 

У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ ГОРІЛА 
ЛІКАРНЯ
У місті Мілянг 26 січня через пожежу в 
лікарні загинула щонайменше 41 люди-
на, понад 70 осіб постраждали.

У БРАЗИЛЬСЬКОМУ КЛУБІ – 
ПЕРЕСТРІЛКА
Група озброєних людей 27 січня під’їхала 
до клубу в Форталезі на трьох автівках і 
почала стріляти у відвідувачів закладу. 
Щонайменше 14 осіб загинуло. Підо-
зрюють місцеві банди, які конкурують 
через торгівлю наркотиками.

КНДР МОЖЕ НАПАСТИ НА США
Глава ЦРУ Майк Помпео заявив, що Пів-
нічна Корея через кілька місяців може 
завдати ядерного удару США.

У ГВАТЕМАЛІ ТА ІНДІЇ – 
СМЕРТЕЛЬНІ АВАРІЇ 
Пасажирський автобус зірвався у прі-
рву 25 січня на заході Гватемали. Що-
найменше 15 людей загинуло, понад 30 
поранено. А 29 січня в індійському штаті 
Західна Бенгалія пасажирський автобус 
впав у річку. Загинуло щонайменше 10 
людей, 7 осіб врятовано.

В ОКЕАНІЇ ЗНИК ПОРОМ
Пасажирський пором «Бутіраоі» зник у 
Кірибаті. Пором здійснював рейси між 
островами Океанії, вирушив у рейс 18 
січня і мав повернутися 20 січня. Підо-
зрюють несправність транспорту.

У ЄМЕНІ – СУТИЧКИ
У місті Аден 29 січня через збройний 
конфлікт між прихильниками незалеж-
ності Південного Ємену й урядовими 
формуваннями загинуло щонайменше 
12 людей, ще 130 осіб поранено.

$1 МЛРД – ЗА СВОБОДУ 
ПРИНЦА   
Принц, мільярдер і племінник короля 
Саудівської Аравії аль-Валід бен Таляль 
заплатив за своє звільнення $1 млрд. Він 
відсидів кілька місяців. У листопаді його 
звинуватили в корупції.

ПОЛЯКИ ЗДИВУВАЛИ 
АНТИУКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОМ
Польський Сейм ухвалив закон, що забо-
роняє так звану бандерівську ідеологію. 
Тих, хто заперечує злочини українських на-
ціоналістів, можуть посадити на три роки. 

У ЧЕХІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ – 
ВИБОРИ
73-річного Мілоша Земана, що підтри-
мує Росію, переобрали президентом Че-
хії на ще один п’ятирічний термін. А на 
виборах у Фінляндії переміг чинний гла-
ва держави 69-річний Саулі Нійністьо.

РОСІЯНИ СТРАЙКУЮТЬ ПРОТИ 
ВИБОРІВ
У містах Росії 28 січня з подачі опозиціо-
нера Олексія Навального відбувся страйк 
виборців з метою бойкоту виборів пре-
зидента Росії, що відбудуться цьогоріч. 
Щонайменше 257 активістів затримано.

ЧЕХІЯ ДЕПОРТУВАЛА ТИСЯЧУ 
УКРАЇНЦІВ
За 2017 рік з Чехії депортували щонай-
менше тисячу українців. Усі вони неле-
гально працювали з польськими дозво-
лами на роботу.

ЛАТВІЯ ВІДМОВИЛАСЯ ВІД 
РОСІЙСЬКИХ ШКІЛ 
Уряд Латвії 23 січня схвалив поступо-
ве переведення на навчання в школах 
тільки латиською мовою. Нововведення 
вступить у дію з 1 вересня 2019 року.

світова хроніка

ПРОКУРОР ПОПАВСЯ НА ХАБАРІ ПРОКУРОР ПОПАВСЯ НА ХАБАРІ 

ШАХРАЇ ОБІКРАЛИ ПЕНСІОНЕРІВ ШАХРАЇ ОБІКРАЛИ ПЕНСІОНЕРІВ 

на гарячому

будьте пильні

І ХУДОБУ ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИбереженого Бог береже

ЗА ПСЕВДОМІНЕРА 
ВІДПОВІДАТИМУТЬ 
БАТЬКИ 

КИЇВ ВІДДАЄ 
БОРГИ ЗА СУБСИДІЇ

догрався

дочекалися

КОЖНА П’ЯТА АВАРІЯ – ЗА УЧАСТЮ «ЄВРОБЛЯХ»

ЮНАК УПАВ ІЗ ДАХУ 
П’ЯТИПОВЕРХІВКИ 

НА ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ 
ЗАГИНУЛА ЖІНКА

ОТРУЇЛИСЯ 
ЧАДНИМ ГАЗОМ

обережно за кермом

народився в сорочці

трагедія нещастя

Волинь

Щоб уберегти 
сільсько-
господарських 

тварин від небезпечних 
хвороб, ветеринари 
радять робити їм 
щеплення. 

Днями поблизу кордонів Во-
лині зафіксували захворювання 
свиней на африканську чуму. Ін-
фікованих тварин виявили в Рів-
ненській області та Польщі – за 
8 км від нашої області. 

Начальник управління без-
печності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Анатолій 
Тимофіюк зауважив, що ризики 

поширення інфекції досі великі. 
Торік африканську чуму сви-

ней було зафіксовано в усіх об-
ластях України. На Волині спала-

хи АЧС виявили в Любешівському 
та Ратнівському районах. У чоти-
рьох населених пунктах запро-
вадили карантин, вилучили 76 

свиней. Цьогоріч захворювань на 
африканську чуму не було. 

Також в області проводять 
масові щеплення сільськогоспо-
дарських тварин проти сибірки. 
Процедурою вже охопили понад 
130 тисяч тварин. Зі слів Анатолія 
Тимофіюка, цього року на Сум-
щині виявили два трупи овець, у 
яких діагностували сибірку.

«Наразі на Волині сибірки не 
виявлено. Щоб убезпечитися від 
цієї недуги, тварин вакцинують. 
Плануємо забезпечити стовідсот-
кове щеплення проти сибірки ВРХ, 
коней, дрібної рогатої худоби, на-
самперед тих тварин, що випаса-
ються», – інформував Тимофіюк.

agravery.com

Щоб тварини не хворіли, 
їм треба робити щеплення

Шацький район  
Дві родини поліщуків стали жертвами 
нахабних аферистів, які викрали в 
пенсіонерів багаторічні заощадження.

Прикрі випадки трапилися в серпні мину-
лого року, пише «Район. Шацьк». За те, що ба-
буся голосувала за Порошенка, невідомий по-
обіцяв 150 грн. Однак мав лише 200-гривневу 
банкноту, а решту вимагав великою купюрою. 

Доки бабця ходила в іншу кімнату по гроші, а 
потім – по паспорта, шахрай витягнув заоща-
дження з усіх схованок. Прихопивши 5 тис. 
грн, дременув із хати.

Окрилений успіхом, чоловік поїхав про-
мишляти в інше село. Там представився по-
купцем квасолі. Пообіцяв подружжю пенсіо-
нерів заплатити 600 грн і дав дві купюри по 
500 грн. Як на те, в одній з кімнат старенькі 

тримали скляну банку з багаторічними за-
ощадженнями – 71 тис. грн. Шахрай вирвав її 
з рук бабусі, відштовхнув діда – і тільки його 
й бачили.

Вивести зловмисника на чисту воду вда-
лося онучці ошуканих пенсіонерів. Їм повер-
нули всі заощадження. Аферист, до слова, 
ромської національності, за вчинене сяде на 
лаву підсудних.

Луцьк

Прокурора обласної прокуратури затримали 
під час одержання $2 тис. неправомірної 
вигоди. Хабар передала дружина одного 
з засуджених, який відбуває покарання у 
місцях позбавлення волі.

За цю суму прокурор обіцяв поклопотатися 
про дострокове звільнення її чоловіка, повідомляє 
прес-служба прокуратури області. Також затрима-
но ще двох громадян – співучасників злочину.

Як пише «Під прицілом», затриманий – син 
заслуженого журналіста України, медіавласника 
Олексія Шумика.

У декларації Богдана Шумика за 2016 рік вка-
зано три земельні ділянки в Рожищі та Княгинин-
ку, оформлені на нього та дружину. Також у дру-
жини – квартира у Львові та дачний будиночок. 
Богдан Шумик разом з батьком володіє будинком 
на 300 м2 у селі Зміїнець.

Відповідно до декларації, прокурор їздить 
батьковою іномаркою Toyota Camry. Ціни на ана-
логічні вживані авто в Україні починаються від 
300 тис. грн. За 2016 рік Богдан Шумик отримав 
121 тис. грн зарплати. Жодних грошових активів 
чи заощаджень посадовець у декларації не відоб-
разив.

Хабар передала дружина 
одного з засуджених

vol.gp.gov.ua

Волинь

Область отримала із держбюджету 
половину боргу за субсидії. Однак понад 
200 млн грн досі не виплачено.

«Кабмін відреагував на наше звернення, і 
245 млн грн держсубвенції на погашення суб-
сидії за надані послуги вже надійшло. Нині від-
бувається їхній розподіл. Сьогодні залишилося 
ще 255 млн грн боргу. Сума невелика, але не-
приємна, бо від цього страждають енергопо-
стачальники. Загалом була заборгованість у 
1,5 млрд грн»,  – поінформував голова Волин-
ської ОДА Володимир Гунчик.

Нагадаємо, борг за субсидії з держбюджету 
був не перед усіма областями. Адже кошти роз-
поділяли нерівномірно, окремі області мали 
фінансування з надлишком.

Горохівський район

Трагедія трапилася в селі 
Скобелка. Місцеве подружжя 
померло уві сні, отруївшись 
чадним газом.

Як повідомляє «Район. Горо-
хів», жінці було 73 роки, чолові-
кові – 72. Вочевидь самі того не 
бажаючи, пенсіонери допустили 
витік газу.

На жаль, урятувати їх не змогли.

Волинь

За останні вісім місяців в області сталося 
2013 ДТП. 20% усіх аварій – за участю 
автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомляє прес-служба патруль-
ної поліції у Волинській області, 549 ава-
рій були з потерпілими (114 потерпілих за 
участі «євроблях»). 

Сумною є статистика смертності в ДТП. 
Усього за 8 місяців загинуло 87 осіб, трав-
мовано 719. З них за участю автомобілів з 
іноземною реєстрацією загинуло 19 осіб та 
168 травмовано. 

Нововолинськ

За восьмикласника, який «замінував» 
ялинку в Нововолинську, взялася 
прокуратура. До підлітка застосують 
примусові виховні заходи.

Як повідомляє прес-служба обласної про-
куратури, 14-річний школяр увечері 28 грудня 
зателефонував на номер «911» та повідомив 
неправдиву інформацію про замінування цен-
тральної ялинки Нововолинська. Вчинок під-
літка підпадає під ознаки кримінального пра-
вопорушення.

Позаяк відповідальність за вчинення цього 
злочину настає з 16-річного віку, батькам доведеть-
ся контролювати поведінку сина до повноліття. 

Горохівський район

Трагедія сталася на цукроварні у Мар’янівці. 
Працівниця заводу потрапила під колеса 
вантажівки.

Зі слів очевидців, машина з буряками заїхала на 
ваги. Після зважування працівниця пішла записува-
ти показники, а водій почав відвантажувати сиро-
вину. Проте забув поставити авто на ручник. Коли 
буряки почали висипатися, вантажівка викотилася 
вперед просто на жінку. Наїзд виявився смертель-
ним, напівсиротами залишилося троє дітей.

Луцьк

Інцидент трапився в районі Балки. 
Бавлячись у сніжки, хлопець упав із 
даху п’ятиповерхового будинку.

Життя 18-річному юнаку врятувало дере-
во, яке стримало стрімке падіння тіла. Карета 
швидкої доправила юнака в реанімацію.

«У пацієнта є важка травма грудної кліт-

ки, закрита травма органів черевної порож-
нини, перелом кісток, множинні переломи 
кісток таза, перелом хребців», – повідомила 
лікар-ординатор Луцької міської клінічної 
лікарні Валентина Фрончко.

Станом на 30 січня потерпілому стало кра-
ще. Його перевели з реанімації у відділення 
травматології. Пацієнт самостійно дихає та їсть.

Найбільшу кількість ДТП зареєстро-
вано в Луцьку, Ковельському, Луцькому, 
Володимир-Волинському районах. Найбіль-
ша кількість загиблих – у Луцьку, Луцькому, 
Ковельському та Маневицькому районах.

zabeba.li
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МІЛЬЙОНИ ПОРОШЕНКА – В 
ОФШОРАХ 
Корпорація Петра Порошенка Roshen 
щомісяця виводить в офшори з України 
не менш як $1 млн. Лише за 2017 рік на 
рахунки голландської Roshen Europe у 
вигляді дивідендів надійшло $12 млн.

У КРЕМЕНЧУКУ РОЗБИВСЯ 
ГЕЛІКОПТЕР 
Приватний вертоліт впав 25 січня на 
відкриту територію в Кременчуку. У 
гвинтокрилі було четверо людей, усі за-
гинули. Гелікоптер проводив навчально-
тренувальні польоти.

ЗАСТРЕЛИЛИ ЗАСТУПНИКА 
ГОЛОВИ РДА
У Сумській області 28 січня під час полю-
вання застрелили заступника голови Ле-
бединської райдержадміністрації Івана 
Легкого. Підозрюваний у вбивстві – при-
ватний підприємець Сергій Коваленко.

ЗАТРИМАЛИ ЕКС-
ГЕНДИРЕКТОРА 
«УКРСПИРТУ»
Колишній гендиректор «Укрспирту» Ми-
хайло Лабутін разом з організованим 
злочинним угрупованням готували замах 
на життя очільника МВС Арсена Авакова.

15 МЛРД ГРН – НА ВІЙСЬКО 
За 2017 рік українці сплатили 15,1 млрд грн 
військового збору. Порівняно з 2016 ро-
ком, ці показники зросли на 3,6 млрд грн. 

СААКАШВІЛІ – ПІД НІЧНИМ 
АРЕШТОМ 
Екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саака-
швілі щодня з 22:00 до 7:00 має пере-
бувати під домашнім арештом, а також 
прибувати за першою вимогою до слід-
чого прокурора та не покидати Києва 
без його дозволу.

500 МЛН ГРН – НА 
РАДІОЧАСТОТАХ 
Понад 500 млн грн отримає Рінат Ахме-
тов за продаж мобільним операторам 
низьколіквідних радіочастот для 4G. 
Державі компанія олігарха заплатила за 
них в 147 разів менше.

АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ 
СУДИТИМЕТЬСЯ З НАБУ
Незалежна асоціація банків судити-
меться з Національним антикорупцій-
ним бюро за використання її абревіа-
тури. У поштову скриньку асоціації 
надходять листи, адресовані бюро, що 
містять персональні дані та конфіден-
ційну інформацію, яка охороняється за-
конодавством.

НАЙБІЛЬШЕ ВАНТАЖІВОК – 
ЧЕРЕЗ «ЯГОДИН» 
Минулоріч до Польщі з України в’їхало 
майже 323 тисячі вантажівок, з яких най-
більше – у пункті пропуску «Дорогуськ-
Ягодин» (136,3 тисячі). Загалом у 2017 році 
в Польщу в’їхало 10 мільйонів українців. 

ЛІКИ ПОДОРОЖЧАЮТЬ
З лютого ліки подорожчають на 3-5%, 
оскільки постачальники завозять нові 
партії товарів за вищим курсом валют. 
Зростуть у ціні й імпортні, й українські 
препарати, адже до їхнього складу час-
то входять компоненти, яких в Україні 
не виробляють.

НА ЧЕСТЬ КІБОРГІВ – МОНЕТИ  
Першу монету – «Захисникам Донецько-
го аеропорту» – запустять у грошовий 
оборот з 30 січня. Монети номіналом у 
10 грн випустять в кількості 1 млн. 

УКРАЇНЦІ НЕ ЧИТАЮТЬ 
За минулий рік половина українців не 
прочитала жодної книги. Лише 43% жи-
телів України прочитали хоча б одну кни-
гу. Жінки читали частіше, ніж чоловіки.

УДОМА – РОСІЙСЬКОЮ ТА 
УКРАЇНСЬКОЮ 
93% українців від 14 до 29 років із За-
хідної України та 53% із Центральної 
спілкуються вдома українською мовою, 
у південних та східних областях – росій-
ською. Це 63% та 84% відповідно. У Ки-
єві 30% спілкуються українською, 50% 
російською та 19% обома мовами.

українська хроніка

УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?УБИВСТВО ЗА НЕПОКОРУ?
загадкова смерть

СУДИТИМУТЬ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

зловживання

НАЙБІЛЬШИЙ БОРЖНИК – «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ»

ВОЛИНІ ЗАГРОЖУЄ ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО
небезпека

З ЖИТТЯ ПІШЛИ МОЛОДІ ЛЮДИЗ ЖИТТЯ ПІШЛИ МОЛОДІ ЛЮДИраптово і трагічно

грошей – катма

Луцьк, Володимир-
Волинський район

За минулий тиждень 
на Волині загинуло 
троє молодих 

людей. Дві трагедії 
трапилися у Луцьку – 
потяг на смерть збив 
юнака, а в річці Стир 
втопився 12-річний 
школяр. У селі Яковичі 
Володимир-Волинського 
району звів рахунки 
з життям 20-річний 
молодик.

За інформацією прес-служби 
патрульної поліції Волині, юнак 
потрапив під потяг в районі ву-
лиці Ківерцівської. Ймовірно, 18-
річний хлопець переходив колії 

в навушниках. Загиблий був жи-
телем Шацька. 

Хлопчик, який провалився 

під лід у районі вулиці Глушець, 
гуляв із друзями. За словами то-
варишів загиблого, вони виріши-

ли перевірити кригу на міцність. 
Але лід провалився і дитина піш-
ла під воду. 

Тіло хлопця шукали півтора 
десятка рятувальників і шість во-
долазів, які обстежували кожен 
метр русла річки, інформують у 
прес-службі ДСНС Волині. Пошу-
ки ускладнювали низька види-
мість та захаращення річкового 
дна. Станом на 30 січня тіло дити-
ни не знайшли. 

20-річний житель села Якови-
чі вкоротив собі віку, повідомляє 
«БУГ». Як розповів сільський голо-
ва Юрій Ковальчук, загиблий був 
контрактником ЗСУ, раніше пере-
бував у зоні АТО. На момент вчи-
нення самогубства був у відпуст-
ці. Деталі інциденту з’ясовують 
правоохоронці.

volyn.dsns.gov.ua

До пошуків тіла хлопчика залучили 
п’ять одиниць спецтехніки

Луцьк

На початок року обсяг заборгованості 
з виплати заробітної плати в обласному 
центрі становив 1,8 млн грн. 

Директор департаменту економічної по-
літики міськради Олександр Озінович ви-
окремив негативні тенденції минулого року 

в місті. Це – підвищення заборгованості з 
оплати ЖКП, підвищення індексу споживчих 
цін та збільшення заборгованості з виплати 
заробітної плати.

Як повідомив посадовець, наприкінці 
минулого року найбільше боргували випла-
ту зарплати ПАТ «Електротермометрія» та 

ДКП «Луцьктепло» (приблизно по 3 млн грн). 
Щодо «Луцьктепла» питання вдалося за-

крити. А от «Електротерометрія», де зараз 
працює комісія, очевидно, виставлятиме на 
продаж майновий комплекс. Наразі це єди-
ний варіант, щоб розрахуватися з працівни-
ками.

Луцьк, Вараш

Протягом останніх двох років у Стиру 
значно зменшився рівень води, яку 
використовують для охолодження 
реакторів на Рівненській АЕС. 
Екологічне лихо, що назріває, може 
зачепити сусідні області.

За словами представників АЕС, аби 
трохи підняти рівень води в річці, вже 
було здійснено деякі роботи. Зокрема, те-
чію перегородили камінням.

Надалі заплановано спорудити обхід-
ний канал по руслу, аби потім була мож-
ливість збудувати шлюз дамби, щоб під-
тримувати мінімальний рівень для забору 
води. Це забезпечить стабільну роботу 
електростанції.

Роботи заплановано провести за дер-
жавні кошти, залучені для Рівненської 
АЕС. Від Волинської облради, своєю чер-

Луцьк

Слідчі прокуратури звинувачують інспектора 
патрульної поліції у перевищенні службових 
обов’язків.

За інформацією прес-служби волинської про-
куратури, під час виконання службових обов’язків 
поліціянт умисно завдав ударів руками й ногами 
двом громадянам. Тілесні ушкодження кваліфіку-
вали як середнього ступеня тяжкості. Інцидент 
трапився в липні.

Ще одного поліцейського звинувачують в 
отриманні хабара. Винагороду в розмірі $350 
правоохоронець одержав за безперешкодне пе-
ревезення м’яса і м’ясопродуктів через держав-
ний кордон. 

Триває досудове розслідування. Обом право-
охоронцям загрожує відсторонення від обійма-
них посад. 

гою, потрібен дозвіл на будівництво, яке 
пролягатиме межами Стиру.

«До будівництва ще далеко, але набли-
жається екологічна катастрофа. Ця проб-
лема стосується не лише Волинської чи 
Рівненської областей. Це питання нашої 
безпеки», – наголосив керівник управлін-
ня містобудування та архітектури Волин-
ської ОДА Микола Томчук.

Новий шлюз гарантуватиме 
стабільну роботу АЕС

iloveukraine.com
.ua
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  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Маневицький, Любешівський, 
Камінь-Каширський райони

  tsn.ua
Львівська область

ВІЙНА ЗА БУРШТИНОВІ ЗЕМЛІ

Незаконне використання 
земельних ділянок у 
Маневицькому районі 

неабияк турбує депутатів обласної 
ради. На хуторі Лоше неподалік 
райцентру шахрайським шляхом 
продали у приватні руки 220 га 
землі. 

Спочатку ділянки площею по 2 га  надава-
ли соціально незахищеним громадянам, зго-
дом землю викупили за безцінь. Уже сьогодні 
там копають сонячний камінь.

За словами голови Маневицької райдерж-
адміністрації Андрія Линдюка, ці ділянки ви-
ділено в 2008-2009 роках. Зараз вони входять 
у межі селища Маневичі. Держгеокадастр 
скористався прогалиною у законі й тим, що 
кожен громадянин має право на отримання 
ділянки. Після того як сільські голови поін-
формували про масове виділення таких на-
ділів, РДА повідомила прокуратуру, і в 2017 
році на ділянки було накладено арешт. Земля 
й досі перебуває під арештом.

Відомо, що для укладання договорів 
купівлі-продажу людей організовано підвози-
ли до нотаріуса. Як зауважив депутат облради 
Анатолій Вітів, це – кримінал. Тому свободі-
вець має намір звернутися до правоохорон-
ців, аби ті всерйоз узялися за ці факти.

Депутат облради Василь Столяр роз-
повів, що нотаріально ділянки оформляли 
в Луцьку та Львові на Віктора Солдатихіна. 

на широку ногу

ні сорому, ні совісті

довга пісня

ІВАХІВ З РОЗМАХОМ 
ВІДГУЛЯВ ЮВІЛЕЙ

Найбагатша людина 
Волині, один із засновників 
групи компаній 
«Континіум», народний 
депутат Степан Івахів 
нещодавно відзначив 
п’ятдесятирічний ювілей.

Дводенне гуляння влашту-
вали у Трускавці, в елітному 
курортному комплексі Rixos-
Prykarpattya. Стиль вечірки 
24 січня обрали космічний. Депу-
тат напередодні навіть записав 
спеціальне відеозвернення, як 
він на Місяці чекає землян у гості. 
За сценарієм відеозапрошення, 
з Місяця Івахів летить у Трус-
кавець, бо ж саме там в своєму 

dw.com

На виконання вимог ЄС щодо 
боротьби з відмиванням 

грошей Німеччина запровадила 
реєстр прозорості компаній. Петру 
Порошенку і його партнерам, які 
через офшорні компанії володіють 
заводом в Німеччині, випало 
випробування на прозорість: 
чи готові вони відмовитися від 
анонімності і внести свої прізвища 
до реєстру? Схоже, цей тест 
українські інвестори провалили.

Президент України запам’ятався всьому 
світу як один з фігурантів скандальних «па-
намських документів». Порошенко виявився 
одним з найбільш високопоставлених по-
літиків, прізвища яких засвітилися в сумнів-
них операціях з використанням офшорних 
компаній, завдяки яким можна мінімізувати 
податки. 

У Німеччині міжнародний скандал зму-
сив політиків діяти і прискорив створення 
реєстру прозорості власників фірм. Цей ре-
єстр з’явився торік, у нього німецькі компанії 
мали внести прізвища своїх кінцевих бене-
фіціарів. Йдеться насамперед про компанії, 

ПОРОШЕНКО ПОТРАПИВ 
У ЕКОНОМІЧНИЙ 
СКАНДАЛ В НІМЕЧЧИНІ

Депутати обласної ради занепокоєні 
незаконним видобутком бурштину 

ПОРОШЕНКО 
І ТИМОШЕНКО – 
ПОПЕРЕДУ
lb.ua

Юлія Тимошенко і Петро 
Порошенко залишаються 
найпопулярнішими політиками. 
Про це свідчать результати 
соціологічного дослідження 
Фонду «Демократичні ініціативи» 
і центру Разумкова. 

За лідерку «Батьківщини» проголо-
сувало б 12,1% респондентів, за Пре-
зидента – 10,2%. Далі розташувалися 
очільник «Громадянської позиції» Ана-
толій Гриценко (7,8%), лідер партії «За 
життя» Вадим Рабинович (7,7%), лідер 
Радикальної партії Олег Ляшко (6%), 
співголова фракції «Опозиційний блок»  
у ВР Юрій Бойко (5,2%), мер Львова і 
лідер «Самопомочі» Андрій Садовий 
(4,9%), Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман (2,9%). 15,9% респондентів 
голосували б за іншого політика, 19,2% 
опитаних не змогли відповісти.

Найпопулярніша партія – «Бать-
ківщина» (12,1%). Далі розташувалися 
Блок Петра Порошенка – 9,2%, «За жит-
тя» – 8,8%, «Громадянська позиція» – 
7,4%, «Самопоміч» – 7%, «Опозиційний 
блок» – 6%, Радикальна партія – 6%. 

4% респондентів проголосували б за 
«Слугу народу» Володимира Зеленсько-
го, 3,2% – за «Свободу» на чолі з Олегом 
Тягнибоком, 1,7% – за «Рух нових сил» 
Міхеіла Саакашвілі, 1,5% – за Аграрну 
партію України, 1,3% – за Громадський 
рух «Народний контроль» Дмитра Доб-
родомова, 1,2% – за «Партію простих 
людей» Сергія Капліна. 5,7% проголосу-
вали б за іншу партію, 16,6% відмовили-
ся або не змогли відповісти.

До слова, фактично кожен шостий 
українець готовий виміняти свій голос 
на виборах на матеріальні блага. Серед-
ня ціна галочки в бюлетені по Україні 
становить 580 грн. Цікаво, що лише ко-
жен сьомий українець знає, що за про-
даж виборчого права передбачена кри-
мінальна відповідальність.

хто кого

п’ятизірковому готелі відзнача-
тиме ювілей.

У день народження депута-
та парковка розкішного готелю 
була переповнена. Елітні автомо-

білі – здебільшого із волинською 
реєстрацією. Всередині готелю 
охорона стояла ледь не на кож-
ному кроці. Івахів святкував в 
окремому залі на півтисячі лю-

дей. Серед запрошених – рідні, 
друзі та політики.

У найдорожчому готелі При-
карпаття гостей Івахіва розва-
жали Олександр Педан та Сергій 
Притула, а на сцені виступали 
Оля Полякова, гурт «Ненсі», ба-
лет «Фрідом».

Наступного дня дрес-код 
для гостей був уже не косміч-
ним – вишиванки. На сцені – зно-
ву зірки, серед яких ТіК і Tayanna, 
ведучі – Олександр Педан і Леся 
Никитюк.

За оцінками фахівців, такий 
набір обійшовся ювіляру в десят-
ки тисяч доларів, не враховуючи 
вартості номерів. Найскромніша 
кімната у цьому готелі коштує від 
3 тис. грн. Забронювати номер у 
дні гуляння виявилося нереаль-
но, адже на час святкування там 
жили лише іменинник та його 
гості. 

korupciya.com

prom
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У 2015 році Forbes оцінив статки 
Івахіва майже в $100 млн

власники яких перебувають за кордоном і по-
декуди свідомо приховують свою власність 
за офшорними фірмами. Щойно реєстр став 
доступним, журналісти Deutsche Welle поці-
кавилися, які ж прізвища криються за компа-
ніями з Кіпру і Британських Віргінських Ост-

ровів, на які через німецьку Interstarch GmbH 
оформлений завод з виробництва крохмалю 
(працює на сході Німеччини з 2011 року), що 
входить до холдингу «Укрпромінвест-Агро» 
Петра Порошенка. Як з’ясувалося, українські 
інвестори нічого не внесли в реєстр, пору-
шивши німецький закон про боротьбу з від-
миванням грошей.

З огляду на контроль над підприємством з 
боку менеджерів холдингу Порошенка, укра-
їнський Президент, очевидно, є бенефіціаром 
відповідно до німецького законодавства, хоч 
і має лише частку у 24,95%. Схоже до німець-
кого визначення бенефіціарних власників 
міститься і в українському законодавстві. 
Менше з тим, у декларації Петра Порошенка 
даних про те, що він є бенефіціаром німецької 
компанії, також немає. 

За порушення передбачено штраф до 
€100 тис. А у випадку повторного пору-
шення – до €1 млн.

Офшорні комбінації дають 
можливість мінімізувати податки, 
не афішуючи прізвищ власників

Юристів не зупинило, що наділи розташовані 
на землях, які ліцензовані для КП «Волинь-
природресурс». Тому на них ніхто не має ні-
чого видобувати. Ділянки було арештовано 
після того, як у прокуратуру звернулося КП 
«Волиньприрод ресурс». Прокуратура, з його 
слів, програла суди за трьома ділянками і не 
подала апеляцію. «Ніхто нічого не зробив і 
не зробить, поки губернатором буде Володи-
мир Гунчик. На ліцензійних площах «Волинь-
природресурсу» незаконно видобувають 
бурштин у Маневицькому, Любешівському та 
Камінь-Каширському районах», – наголосив 
представник «Батьківщини».

Незадоволені незаконним видобутком 
бурштину й керівники місцевих громад. Ма-
невицький селищний голова Олександр Гав-
рилюк стверджує: люди, які отримали ділянки 
по 2 га, згодом продали їх за безцінь – хто за 
$100, хто за 200-400 грн. Поліщуки нікуди не 
виїздили та власноруч не писали заяв, а лише 

поставили підписи на документах. Таким чи-
ном місцевих жителів просто обдурили, і для 
правоохоронців у цій сфері ще є багато ро-
боти.

Голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещен-
ко розповів, що громада неодноразово звер-
талася до Держгеокадастру щодо ділянок, які 
розташовані за межами населеного пункту. 
Однак марно. Раніше депутати облради під 
час відвідин району мали змогу бачити без-
лад, що коївся у лісі. Ігор Терещенко запевнив, 
що на території громади бурштин видобува-
тиме лише ліцензоване комунальне підпри-
ємство.

Керівники місцевих громад підозрюють, 
що Андрій Линдюк, який свого часу був ви-
кладачем львівського вишу, «підтягнув» із су-
сідньої області копачів бурштину. Адже саме 
львівський нотаріус переоформлював відпо-
відні договори купівлі-продажу земельних 
ділянок.

slavpeople.com

До чергових президентських 
виборів залишився рік

glavcom
.ua
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Левову частку 
сільгосппродукції в 
Україні  виробляють 

господарства малих 
і середніх форм 
господарювання. Аби 
залучити додаткове 
фінансування для їхнього 
розвитку, в державі 
впроваджують Проект 
«Аграрні розписки». Днями 
його презентували у Луцьку.

На зустріч прибули аграрії, 
представники банків, учасники про-
екту. Оскільки всі аграрні розписки 
завіряють у нотаріуса, до впрова-
дження цього інструменту активно 
долучилися працівники юстиції. 

МЕХАНІЗМ, ЯКИЙ 
РОЗВИНУВ АПК У 
БРАЗИЛІЇ

За словами представника Про-
екту «Аграрні розписки в Україні» 
Ігоря Дудки, це новий інструмент, 
який допомагає аграріям отри-
мати доступ до фінансових та 
матеріально-технічних ресурсів під 
заставу майбутньої сільськогоспо-
дарської продукції.

«Ми часто чуємо, що потрібно 
збільшувати обсяги виробництва 
продовольства. Адже кількість на-

НА ВОЛИНІ ВПРОВАДЖУЮТЬ 
АГРАРНІ РОЗПИСКИ

ПАСПОРТИ ВИДАВАТИМУТЬ У РАЙОНАХ

  Вадим ПАНАФІДІН 
Луцьк 

  Вадим ПАНАФІДІН, 
Ольга ШЕРШЕНЬ 
Волинь 

Волинь

В області розбудовують мережу 
Центрів надання адміністративних 
послуг, а також активно модернізу-
ють ті установи, які вже працювали.

Наразі на Волині функціонує 16 
ЦНАПів при райдержадміністраці-
ях, 4 – в містах обласного значення. 
Відповідні установи створено у Зим-
нівській, Устилузькій, Голобській та 
Литовезькій ОТГ. У Любомлі ЦНАП 
має статус міськрайонного-ОТГ. 
Його нині оснащують обладнан-
ням, що дозволятиме видавати на 
місці паспорти. Аналогічне облад-

нання встановлено у Володимирі-
Волинському, Старій Вижівці, Ма-
невичах та Любомлі. Фактично з 
перших днів січня ЦНАП у Старій Ви-
жівці працює в тестовому режимі.

«Зроблено багато. Особливо, 
якщо проаналізувати, у скількох 
ЦНАПах надаватимуть або ж уже 
надають послугу з видачі паспортів, 
себто там встановлено відповідне 
обладнання. За відсотком належ-
но облаштованих ЦНАПів Волинь 
упевнено посідає перші позиції в 
державі», – розповів координатор 
проекту Роман Матвійчук.

селення на планеті постійно збіль-
шується. Ми вважаємо, що укра-
їнська земля і є тим майданчиком, 
який у майбутньому даватиме по-
тужні ресурси. Не секрет, що інколи 
на українських чорноземах збира-
ють менше врожаю, ніж на німець-
ких глинистих ґрунтах. Нині аграрні 
розписки – це нові можливості для 
розвитку Волині як аграрної облас-
ті», – наголосив Ігор Дудка.

«Бразилія починала розвивати 
агросферу саме із таких розписок. 
Нині ця країна має потужний потен-
ціал та ресурси в агросфері. Аграр-
ні розписки мають бути хорошим 
поштовхом та певним додатковим 

джерелом для наповнення ресурсів 
наших сільгоспвиробників. Перший 
пілотний проект почав працювати 
в Полтаві й дав хороші результати. 
Тому впродовж двох місяців ми бу-
демо їхати в кожен район області 
й презентуватимемо ці можливості 
нашим аграріям», – зазначив дирек-
тор департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністра-
ції Юрій Горбенко.

ПЕРЕВАГИ ТА 
МОЖЛИВОСТІ 
АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Серед переваг аграрної роз-
писки учасники круглого столу 

agroportal.ua

Аграрна розписка надає можливість 
попереднього продажу сільгосппродукції

УСПІШНИЙ ДОСВІД В 
ІНШИХ ОБЛАСТЯХ 

Аграрні розписки в Україні по-
чали видавати з 2015 року, тоді 
їх отримали 11 аграріїв на суму 
60 млн грн. Торік – 110 господарни-
ків на суму 760 млн грн. Загалом за 
три роки видали 196 аграрних роз-
писок на суму 1,2 млрд грн.

У заставу майбутнього врожаю 
найбільше вносили кукурудзу, со-
няшник та пшеницю, оскільки ці то-
вари йшли на експорт. Також аграр-
ні розписки давали під врожай сої і 
ріпаку. Торік почали давати під за-
ставу і гречку, яблука, малину.

Важливим моментом тут є і те, 
що земля не є заставою за аграр-
ною розпискою, лише товаром. Утім 
аграрій має мати належно оформ-
лену документацію на землю.

Представник Проекту IFC 
«Аграрні розписки в Україні» Олек-
сандр Муляр зауважив, що меха-
нізм відкриває перед виробниками 
сільгосппродукції двері нових мож-
ливостей.

«Аграрна розписка дозволить 
виходити на нові ринки з новими 
потужностями та поглиблювати 
співпрацю з іноземними інвестора-
ми», – наголосив Олександр Муляр.

Зауважимо, що Проект «Аграрні 
розписки в Україні» впроваджує IFC, 
Група Світового банку в партнерстві 
зі Швейцарською Конфедерацією.

Незважаючи на те, що 
кількість студентів 

у професійно-технічних 
навчальних закладах 
області зменшилася 
майже на півтори 
тисячі, ця галузь освіти 
розвивається. Навчальні 
заклади отримують 
сучасне обладнання, 
викладачі переймають 
досвід європейських колег, 
а підприємства постійно 
потребують працівників 
виробничих професій. 

ПЛАНИ НА 2018 РІК
На Волині мають намір оптимі-

зувати галузь професійно-технічної 
освіти, об’єднавши три малокомп-
лектні заклади з більшими центра-
ми. 

«Цього року до Ковельського 
центру профтехосвіти хочемо при-
єднати ПТУ №22 селища Луків. У 
ньому навчаються 260 студентів. 
Володимир-Волинське професійне 
училище плануємо реорганізувати 
у центр профтехосвіти для більш як 
тисячі студентів. До нього будемо 
приєднувати Оваднівський профе-
сійний ліцей. На базі Колківського 
училища має бути створено багато-

визначили спрощений доступ 
аграрників до фінансових та 
матеріально-технічних ресурсів. Та-
кож документ надає можливість по-
переднього продажу сільгосппро-
дукції. Даючи під заставу майбутній 
врожай, аграрій збільшує суму за-
ставного майна, що дозволяє залу-
чати більші кошти та виходити на 
нових споживачів.

Окрім цього, аграрна розписка 
буде корисною і для покупців сіль-
госппродукції, адже це механізм 
зменшення ризиків відмови від по-
ставки. 

Документ передбачає без-
умовні зобов’язання постачаль-
ника, чого немає у форвардному 
контракті. Окрім цього, перед-
бачено можливість виконання 
зобов’язань частинами, отриму-
вати товар у якості виплат, мож-
ливість управляти валютними та 
ціновими ризиками – усього цього 
не передбачає вексельна угода. 
Також лише в аграрній розписці 
зобов’язання, забезпечення та ре-
єстрація відбуваються в одному 
документі, ведеться кредитна істо-
рія та всі дані збережені в єдино-
му централізованому державному 
реєстрі.

ОПТИМІЗАЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  
галузевий центр профтехосвіти. До 
нього увійде Маневицький профе-
сійний ліцей. Тут оптимізація згуртує 
близько 800 студентів», – розповіла 
начальник управління освіти, на-
уки та молоді Волинської облдерж-
адміністрації Людмила Плахотна.

Зазначимо, що на Волині діє 21 
заклад профтехосвіти. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ

Торік профтехосвіта області 
була учасником семи міжнародних 
проектів.

«У рамках міжнародного про-
екту ЄС щодо покращення систе-
ми підготовки кадрів ми отримали 
нову техніку та обладнання для 
Колківського ВПУ на суму 2,6 млн 
грн. За ці гроші вдалося закупити 
трактор, картоплекопалку, сівалку, 
культиватор, оприскувач тощо. У 
Ковельський центр профтехосвіти 
надійшло 1,6 млн грн на оснащення 
майстерні для слюсарів з ремонту 
автомобілів.

У Камінь-Каширському ВПУ за 
1,5 млн грн оснастили майстерню 
для електрогазозварювальників. На 
понад 200 тис. грн профтехзаклади 
отримали сім пилососів для столяр-
них майстерень, два гідравлічні пре-
си», – розповіла Людмила Плахотна.

Роботодавці, які були присутні 
на відкритті центрів, зауважили: 
таку сучасну техніку вони не бачили 
навіть у магазинах.

Однак через безуспішну тендер-
ну процедуру не вдалося придбати 
деревообробне обладнання.

«Окрім коштів із ЄС, ми взяли 
участь у німецько-українському 
проекті. Так, Луцьке ВПУ та Ковель-
ський центр отримали по 10 оди-
ниць сучасної комп’ютерної техніки 
з ліцензійним програмним забез-
печенням (ноутбуки, проектори) на 
€20 тис. У майстерні Ковельського 
центру профтехосвіти вcтановили 
електрогазозварювальне облад-
нання на €10 тис. Також 40 осіб їзди-
ли в естонські навчальні заклади, 15 

педагогічних працівників побували 
у Німеччині, 440 викладачів взяли 
участь у заходах в рамках проектів 
від ЄС, що дозволило педагогам змі-
нити ставлення до роботи й тепер 
вони розуміють, що потрібно змі-
нюватися на краще», – каже Людми-
ла Плахотна.

ВИПУСКНИКИ ПТУ – НА 
ВАГУ ЗОЛОТА

За словами чиновниці, на Воли-
ні значна нестача фахівців робітни-
чих професій. Наприклад, згідно з 
інформацією центру зайнятості, за-
раз є 110 вакансій водія, 72 вакансії 
кухаря, продавців потрібно понад 
100 осіб тощо. 

«Станом на 1 січня 5 тисяч осіб 

здобувають робітничі спеціальнос-
ті, студентів стало менше на 1400. 
Попри те, що їхнє працевлаштуван-
ня перевищує 70%, ми маємо дефі-
цит кадрів у сфері обслуговування 
та виробничих галузей», – розпові-
ла Людмила Плахотна.

СТУДЕНТАМ 
ПІДВИЩАТЬ СТИПЕНДІЇ

Щоправда, нововведення 
торкнеться студентів волинських 
професійно-технічних навчальних 
закладів із соціально вразливих 
категорій населення. Їхні стипендії 
збільшаться орієнтовно на 18%. Як 
повідомила Людмила Плахотна, на 
стипендії у 2018 році заплановано 
виділити понад 18 млн грн. 

Загалом цьогорічний бюджет 
професійно-технічних навчальних 
закладів мають намір збільшити на 
48 млн грн, а саме – до 205,861 млн 
грн. Невелику частину цих коштів 
вдасться покрити за рахунок дер-
жавної субвенції (23,717 млн грн.) 
і залишків минулорічної субвенції 
(27,443 млн грн), решту скерують із 
обласного бюджету.

Людмила Плахотна пояснила, 
що збільшення цьогорічного бю-
джету професійно-технічної освіти 
пов’язане зі збільшенням мінімаль-
ної заробітної плати, підвищенням 
тарифів, зокрема на енергоносії, та 
збільшенням виплат відповідно до 
педагогічних розрядів. 

Нагадаємо, загальний обсяг ви-
датків на освітню галузь області, 
окрім професійно-технічної освіти, 
має сягнути майже 700 млн грн.

ukrinform
.ua

lutskrada.gov.ua

Волинь – лідер за 
кількістю ЦНАПів

На Волині – 21 заклад профтехосвіти
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Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою! Дмитро Павличко

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. 

«Я пенсіонерка, отримую міні-
мальну пенсію, іншого доходу 
не маю. Проживаю у приватно-
му власному будинку площею 

62,5 м2. Крім мене, там прописаний мій 
30-річний син, який проживає та працює 
в іншому місті. Цього року оформляла 
субсидію на опалення (газ), надала всі  
документи, в тому числі довідку з роботи 
сина та акт депутата про непроживання 
мого сина в будинку. Але субсидію мені 
призначили лише за соціальною нормою, 
мотивуючи тим, що я не сама прописана. 
Але ж фактично я проживаю сама, про 
що є документальне підтвердження, і за 
комунальні послуги плачу лише зі своєї 
пенсії, чому ж не можу скористатися пе-
ревагами постанови №300 від 26.04.2017, 
згідно з якою для домогосподарств, що 
складаються з однієї або двох непраце-
здатних осіб, норма площі, на яку нада-
ють субсидію, – 75 м2? Куди мені можна 
звернутися? Які треба надати документи 
для перерахування субсидії?»

Такий акт не завжди органи соцзахисту 
мають приймати за доказ непроживання 
людини. Обов’язок зареєструвати своє міс-
це проживання у житлі, в якому мешкає лю-
дина, передбачений ст. 6 закону «Про сво-
боду пересування та вільний вибір місця 
проживання». Тому, якщо людина прописа-
на, резюмується, що це здійснено на вико-
нання такого обов’язку. Тому вам простіше 
виписати сина і подати заново документи 
на призначення субсидії.

«На парковці громадянин лишив 
охоронцю свій технічний паспорт 
та ключ від авто. Через деякий 
час до охоронця прийшла жінка, 

яка заявила, що вона – дружина того 
чоловіка, який лишив авто, ключ, тех-
паспорт. Тож охоронець віддав їй ключ 
та техпаспорт до авто. Потім жінка спо-
кійно сіла в машину й більше не повер-
нулася. Якими нормативно-правовими 
актами регулюється це питання в нашій 
державі? Хто буде нести відповідаль-
ність? І що в такому випадку слід робити 
власнику автомобіля, окрім звернення в 
правоохоронні органи?»

Діяльність зі зберігання транспортного 
засобу регламентується нормами Цивіль-
ного кодексу України, а також спеціальним 
актом – Правилами зберігання транспорт-
них засобів на автостоянках, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Правил зберігання 
транспортних засобів на автостоянках» від 
22.01.96 №115 (зі змінами та доповнення-
ми). Ці Правила регламентують організацію 
та порядок надання послуг зі зберігання 
транспортних засобів (автомобілів, автобу-
сів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, 
мопедів, причепів), що належать громадя-
нам, а також транзитних транспортних засо-
бів, які здійснюють міжнародні та міжміські 
перевезення, і поширюються на всі охоро-
нювані автостоянки незалежно від форм 
власності, які є суб’єктами підприємницької 
діяльності або належать цим суб’єктам.

Відповідно до Правил зберігання тран-
спортних засобів, автостоянка гарантує 
збереження автомобілів, прийнятих на збе-
рігання, а в разі їх зникнення, розукомплек-
тування чи пошкодження під час зберігання 
несе за це відповідальність. Згідно зі ст. 950 
ЦК, за втрату або пошкодження автомобіля 
стоянка відповідає на загальних підставах. 
Тобто в разі зникнення відшкодовує вар-
тість автомобіля, а в разі пошкодження – 
суму, на яку знизилася вартість машини.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

дочекалися

легалізоване хабарництво 

УЧАСНИКИ АТО ОТРИМУЮТЬ ОБІЦЯНУ ЗЕМЛЮ

РОЗМИТНЕННЯ ПО-НОВОМУ 
ЧИ ПРОДУМАНА СХЕМА 
ОБДИРАННЯ ГРОМАДЯН?Спробувавши розмитнити 

придбаний у Литві 
автомобіль, лучанин став 

заручником цілої хабарницької 
схеми. Ключова роль у ній 
належить митним брокерам, які 
слугують зв’язувальною ланкою 
між митником і власником 
автомобіля. Після того як 
чоловік відмовився заплатити 
в кілька разів завищену 
суму за брокерські послуги, 
йому пред’явили додатковий 
«рахунок» уже після сплати 
повноцінних митних платежів на 
кордоні.

ОДИН У ПОЛІ НЕ ВОЇН
Як розповів житель Луцька Роман (ім’я 

героя змінено), він давно хотів придбати 
автомобіль. Роками уся сім’я заощаджува-
ла на омріяний транспорт. Тому до купівлі 
Роман підійшов виважено, детально про-
аналізувавши можливі шляхи придбання 
авто.

В Україні є кілька варіантів купівлі ма-
шини – в автосалонах і на авторинках. Про-
те, як зазначив Роман, на сьогодні авто-
мобільний ринок заповнюють переважно 
перекупники, які приганяють машини з-за 
кордону. Оскільки йдеться про автомобілі, 
що їх здебільшого приганяли під зниже-
ний акциз, згідно з законом, їх не можна 
продати протягом одного року. Тому пере-
купники пропонують придбавати авто під 
генеральне доручення: заплативши гроші, 
«власник» їздить машиною, яка юридично 
йому не належить.

«Порадившись із друзями та близьки-
ми, я вирішив з’їздити у Литву і самостійно 
пригнати автомобіль», – каже Роман. По-
передньо промоніторив сайти закордон-
них виробників, вивчив наявні пропозиції, 
перевірив обрані машини за VIN-кодом. А 
також підшукав автоексперта, який за свої 
послуги (перевірку справності автомобіля, 
огляд його на наявність пошкоджень, оцін-
ку лакофарбового покриття, допомогу під 
час «переговорів» тощо) попросив $200.

ВЛАСНИК – БРОКЕР – 
МИТНИК

«Пригоди» розпочалися після купівлі 
автівки та зустрічі з українськими митни-
ками на кордоні. Романа скерували на роз-
митнення автомобіля, яке включає огляд 
машини інспектором (його насправді ніхто 
не проводить), з’ясовування того, чи ціна 
автівки за фактурою відповідає її реальній 
вартості. Після цього на машину наклада-
ють податки, які потрібно сплатити безпо-
середньо на кордоні (ПДВ, мито й акциз).

Самостійно власник автомобіля ці фор-
мальності владнати не може – лише через 
брокерів. Але фактично їхні послуги поляга-
ють лише в набранні бланка – електронної 
митної декларації та поданні її митникам.

«Усі рекомендують шукати брокера 
заздалегідь, щоби можна було завчасно 
надіслати йому дані з договору купівлі-
продажу, техпаспорта, страховки тощо, 

Волинь

У Держгеокадастрі підрахували, що 
торік затвердили 1304 дозволи на 
земельні ділянки для учасників АТО. 
Здебільшого воїни звертаються по 
дозволи на отримання земельних 
ділянок для ведення особистого 
селянського господарства та 
садівництва. Щодо дозволу на 
будівництво, то таких дали лише 11.

Як поінформував перший заступник на-
чальника Головного управління Держгеока-
дастру у Волинській області Анатолій Поля-
ков, у 2017 році надійшло 417 звернень на 
отримання земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства, 206 

звернень щодо садівництва і 11 – для інди-
відуального будівництва. 

«Ми провели аудит і виявили, що учасни-
ки АТО, які в 2014 році зверталися по дозво-
ли, документів не надавали. Ми знаходили 
цих людей і просили їх завершити процеду-
ру оформлення документів. Виявилося, що 
багато із них навіть не знали, що документи 
ще потрібно робити. На оформлення папе-
рів воїнам АТО йде 4-8 місяців», – доповів 
посадовець.

Анатолій Поляков додав, що найбільше 
звернень від учасників АТО задовольнили в 
Іваничівському районі: видали 120 дозволів 
на ведення сільського господарства і 253 ді-
лянки передали у власність.

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

radiotrek.rv.ua

аби він попередньо розрахував вартість роз-
митнення твого автомобіля та провів опла-
ту», – акцентував чоловік.

Хоча Роман попередньо домовився з 
конкретним брокером, той перед перетином 
кордону підняв вартість своїх послуг на $100. 
Оскільки знайти нового брокера безпосеред-
ньо на пункті пропуску вкрай складно, Роман 
спробував самостійно подати документи. Од-
нак це йому не вдалося –  митники знову ске-
рували чоловіка до митних брокерів. Мовляв, 
у них немає потрібного програмного забезпе-
чення для видачі та оформлення електронної 
митної декларації.

Ціни на таку послугу в брокерів варіюють-
ся. Найдешевше – 1,5 тис. грн. Але в цьому ви-
падку, як розповів Роман, потрібно очікувати 
добрячої доплати за автомобіль, адже в цю 
суму включено тільки послуги брокера, але 
не митника. Окрім того, про жодні квитанції 
на надану послугу брокери, здається, взагалі 
не чули.

«Якщо ви заплатите тільки за брокерські 
послуги, без «надбавок», то вам митну вар-
тість авто нарахують у два-три рази більшу, 
оцінивши машину за каталогами іноземних 
виробників. При цьому документи, що засвід-
чують вартість вашої автівки, до уваги взагалі 
не будуть брати», – наголосив Роман.

НАРАХУВАННЯ ЗА 
ЧЕРНЕТКОЮ

Урешті, отримавши електронну митну де-
кларацію та сплативши всі митні платежі (ввіз-
не мито, акцизний податок і ПДВ – загалом 
близько 40 тис. грн), чоловік вирушив до мит-
ного посту «Луцьк», що на вул. Рівненській, 4.

«Перебуваючи на митному посту, впій-
мав себе на думці, що сюди всі приїжджають, 
щоб дооцінювати автомобіль. А щоб його до-
оцінити, правильно було би зробити повтор-
ний акт обстеження авто та перевірити його 
комплектацію, характеристики, цілісність, по-
шкодження тощо. Але за весь день, що провів 
на регіональній митниці, я не побачив жод-
ного інспектора, який робив би оцінку вар-
тості хоча б якогось автомобіля. Звідси – при-
пущення, що фактично ніхто їх не перевіряє. 
Тобто той, хто заплатить добрячі гроші броке-
ру, отримає занижену митну вартість автомо-

біля. А той, хто не заплатить, – максимальну 
митну вартість відповідно до каталогів, які в 
них є. Наприклад, мій Renault Clio 2014 року 
випуску оцінили в €6500, хоча я купив його за 
€3400», – зазначив Роман.

А після дзвінка від брокера чоловік дізнав-
ся, що йому потрібно ще додатково заплатити 
16234 грн. Це мотивували тим, що автомобіль 
насправді вартує дорожче, ніж вказано у фак-
турі. «Коли я підійшов до брокера, то отримав 
папірець, на якому митник встановив вартість 
автомобіля. Досить було тільки глянути на ту 
чернетку: ні офіційного оформлення, ні прі-
звища інспектора, ні правильно проведеного 
розрахунку вартості, ні навіть дати. І за цим 
аркушем мене попросили здійснити оплату. 
Надати письмове роз’яснення щодо вказаних 
нарахувань або поставити на них свою печат-
ку інспектори митниці відмовилися».

Оскільки після закінчення 10-денного 
періоду чоловіку погрожували штрафом за 
невчасне подання електронної митної декла-
рації з усіма додатковими платіжками, Роман 
був змушений сплатити ці 16234 грн.

Далі документи з митниці потрапляють у 
Головний сервісний центр МВС України для 
подальшого отримання техпаспорта та ав-
томобільного номерного знака. «Тут теж діє 
продумана схема обдирання громадян за 
допомогою так званого сертифіката відповід-
ності Євро-5, який є обов’язковим у переліку 
дозвільних документів. І нічого, що такий еко-
логічний стандарт вказаний у брифі (паспорті 
транспортного засобу для операцій з авто), 
та й українська митниця розмитнила машину 
якраз за зниженими ставками, чим і підтвер-
дила екологічний стандарт Євро-5. Виходить, 
один орган приймає Євро-5 за брифом, а ін-
ший – ні... Ось таке воно – «дешеве» розмит-
нення», – підсумував Роман.

Незважаючи на намагання чоловіка до-
могтися справедливості, він усе ж таки мусив 
додатково заплатити понад 16 тис. грн, інак-
ше ризикував узагалі залишитися без автівки. 

Відчувши усі принади нового закону про 
розмитнення, Роман переконався: легалізо-
ване хабарництво у цій сфері процвітає. Та 
найбільше його обурило, що такий стан речей 
абсолютно влаштовує і митників та брокерів, і 
осіб, які купують машини за кордоном.

volynnew
s.com

Найбільше землі атовцям 
роздали в Іваничівському районі

Хто заплатить добрячі гроші брокеру, 
отримає занижену митну вартість автомобіля
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Велика перевага лікаря полягає в тому, що він не зобов’язаний дотримуватися власних порад. 
Агата Крісті

компетентно ВЧАСНИЙ МЕДОГЛЯД – ЗАПОРУКА 
ПЕРЕМОГИ НАД РАКОМ

Щороку 4 лютого 
медична спільнота 

відзначає Всесвітній день 
боротьби проти раку. 
Для українців ця тема 
надзвичайно актуальна, 
адже за статистикою, 
щогодини від раку помирає 
десять людей, а кожен 
50-й українець страждає 
на онкологічну недугу.

За даними медиків, ризик за-
хворіти на рак упродовж життя має 
кожен третій-четвертий чоловік 
і кожна п’ята-шоста жінка. Проте 
страшний діагноз – не завжди ви-
рок, наголошують у Волинському 
обласному онкологічному диспан-
сері. А кожному другому випадку 
захворювання можна запобігти й 
навіть вилікувати. Для цього слід 
регулярно проходити обстеження, 
навіть якщо вас нічого не турбує, 
оскільки онкозахворювання, вияв-
лене на ранніх стадіях, майже зав-
жди виліковне.

За словами онкохірурга Во-
лодимира Федорчука, який за-
відує мамологічним відділенням 
Волинського онкодиспансеру, ви-
никнення деяких злоякісних недуг 
можна було б уникнути, дотриму-
ючись здорового способу життя. 
Передусім це відмова від куріння, 
надмірного вживання алкоголю, 
збалансоване харчування і вибір 
корисних продуктів, утримання від 
тривалого перебування на сонці та 
в солярії, вакцинація проти вірусів, 
які викликають рак печінки і шийки 
матки. Більше того, за останніми до-
слідженнями Університету Глазго, 
вживання 9 грамів ковбаси на тиж-
день збільшує ризик захворіти на 

жіноче здоров’я У 14 РОКІВ ГОВОРИТИ 
ПРО СЕКС УЖЕ ПІЗНО

У вас підростає донька? 
Не відкладайте 
розмови про секс та 

контрацептиви на потім! 
На делікатні запитання 
про статевий розвиток 
та інтимне життя дівчат 
відповідає акушер-
гінеколог МЦ «Боголюби» 
Ірина РОЙКО.

– У якому віці має бути перша 
менструація? Що можна вважати 
відхиленням від норми?

– У сучасних дівчаток перша 
менструація починається дещо ра-
ніше, ніж це було колись. Нормою 
вважається, коли вона починається 
у 12-15 років. Слід зауважити, що в 
різних країнах середній вік дещо 
різниться. Наприклад, у країнах Аф-
рики в дівчаток перша менструація 
відбувається раніше, ніж, скажімо, у 
нас. А в країнах Скандинавії, навпа-
ки, пізніше.

Поява першої менструації 
пов’язана з піком кривої швидкості 
збільшення маси тіла й уповільнен-
ням росту. Це спричинено багатьма 
чинниками. Найсуттєвіші з них – ге-
нетичні. Також має значення хар-
чування. При ожирінні менструації 
з’являються раніше. Наявність хро-
нічних захворювань, що порушують 
харчування, сприяє затримці стате-
вого дозрівання й появі менархе. 
Різноманітні стресові ситуації також 
відображаються на процесі стате-
вого дозрівання.

Якщо менструація у дівчинки 
почалася раніше, ніж в 11-12 років, 
варто проконсультуватися з дитя-

чим гінекологом: дуже ранні місячні 
у деяких випадках можуть свідчити 
про наявність пухлин.

Якщо дівчина не почала мен-
струювати до 16 років, це означає, 
що у матці не наростає ендометрій 
(це шар, який щомісяця під час мі-
сячних відшаровується), а це за-
грожує непліддям. У такому разі 
потрібно здати кров на гормони та 
провести їх корекцію.

– Як правильно підбирати 
контрацептиви у підлітковому 
віці? Чи можлива анонімна кон-
сультація підлітка без присутнос-
ті батьків?

– Якщо дівчині виповнилося 16 і 
вона почала жити статевим життям, 
то може без батьківської згоди йти 
на консультацію до гінеколога для 
дорослих. Там вона отримає повну 
консультацію, лікар підбере для неї 
оптимальні контрацептиви.

Але передувати консультації 
лікаря має статеве виховання. Про 
інтимне життя, способи захисту від 
небажаної вагітності та інфекцій, 
які передаються статевим шляхом, 
як правильно одягати презерватив 
тощо, діти мають дізнаватися не від 
лікаря, а від батьків. Скажімо, тато 
має розповідати синові, а мама – 
доньці. Починати статеве вихован-
ня треба якомога раніше. У 14 років 
говорити з дитиною про статеве 
життя і контрацепцію вже пізно, 
адже, як показав досвід, мамами в 
Україні стають навіть у 12 років.

Як лікар можу сказати, що най-
кращими контрацептивами для дів-
чат є презервативи та КОКи (комбі-
новані оральні контрацептиви, так 
звані протизаплідні таблетки). Пре-
зерватив на першому місці, адже 
він захищає не тільки від небажаної 
вагітності, а й від інфекцій, які пере-

– З точки зору фізіології, з 
якого віку оптимально починати 
статеве життя?

– З погляду релігії, починати 
статеве життя потрібно після одру-
ження. Медична точка зору дещо 
інакша. У дівчаток є кілька етапів 
розвитку: перший етап – коли ди-
тина у лоні матері, другий – етап 
новонародженості, третій – дитин-
ство (до 7 років), четвертий – пре-
пубертатний (від 7 років до першої 
менструації), п’ятий – пубертат (від 
першої менструації до 15 років), 16-
18 років – підлітковий період, а далі 
вважається, що організм сформова-
ний. Тому, з точки зору лікаря, опти-
мально починати статеве життя з 
18 років, коли організм повністю 
сформований.  

– Якщо дівчинка завагітніла, 
що ризикованіше для її здоров’я: 
народити чи зробити аборт?

– Вагітність у ранньому віці не-
безпечна для здоров’я матері та 
дитини: високий ризик перери-
вання вагітності, дочасних пологів, 
затримки внутрішньоутробного 
росту плоду, анемії тощо. Дитячий 
організм ще просто не готовий до 
цього. Якщо дівчина народжувати-
ме, найімовірніше, їй зроблять ке-
сарів розтин, адже кістки таза ще не 
до кінця сформовані, а сам таз над-
то вузький, щоб через нього під час 
пологів пройшов плід. Природні 
пологи загрожують травматизмом 
і матері, і дитині. Також вагітність, 
пологи і все, що відбувається після 
цього, – великий стрес.  

Не менш ризикованим для 
здоров’я дівчини є аборт. Після ньо-
го можливі запальні процеси, не-
пліддя, психологічна травма. Слід 
зауважити, що аборт не проводять 
без згоди батька і матері вагітної 
дів чини. 

Акушер-гінеколог 
МЦ «Боголюби» Ірина Ройко

bogolybu.com
.ua

dyvys.info

ціонування гормонів в організмі, 
ризик захворіти значно зростає, – 
пояснює мамолог.

Самостійно більшість жінок не 
можуть виявити підступну недугу 
на першій стадії. Потрібне обсте-
ження на спеціальній апаратурі: 
це або мамограф, або апарат УЗД. 
Зазвичай рак грудей виявляють у 
ході мамографії. Загалом пухлина 
на першій стадії раку грудей може 
сягати розмірів до 2 см. Жінка може 
її відчути, хоча тут все залежить від 
розміру грудей і місця розташуван-
ня пухлинки. Якщо груди великі, а 
новоутворення біля реберної стін-
ки, то натрапити на нього годі.

Виліковність раку молочної 
залози у першій стадії складає до 
96%, у другій стадії – до 90%. Хоча 
тут треба зазначити, що ця стадія 
поділяється на другу А (90%) і другу 
Б (82%). Третя стадія А – 75%, третя 
Б – 67%. Найбільш безнадійною є 
четверта стадія із 18% виліковуван-
ня.

Зрозуміло, що ознаки хвороби 
легше виявити на останніх стадіях. 
Хоча запідозрити проблему можна 
і на першій. Щойно з’явилися най-
менші підозри і хвилювання – не-
одмінно треба йти до лікаря.

– Понад 85% жінок самі знахо-
дять проблему в грудях. Але у прак-
тиці лікарям доводиться стикатися 
з тим, що багато хто, навіть виявив-
ши підозріле утворення, просто бо-
їться звернутися у лікарню, – каже 
медик. – Вони часто нікому нічого 
не кажуть, переживають, замика-
ються в собі, після чого починаєть-
ся депресія. А хвороба тим часом 
прогресує.

В абсолютних числах на Воли-

рак грудей на 10-15%. 
– Найпоширенішими онкоза-

хворюваннями серед волинян є 
злоякісні новоутворення органів 
травлення, немеланомні злоякіс-
ні новоутворення шкіри, злоякісні 
утворення жіночих статевих орга-
нів, органів дихання та молочної 
залози. Минулоріч смертність від 
раку в області становила майже 
1500 тисячі осіб, – розповів лікар. 

За словами медика, кількість за-
хворювань на рак в Україні щороку 
хоч і не стрімко, проте зростає. Час-
тішають і випадки раку молочної за-
лози. Причім упродовж останнього 
часу онкозахворювання молодша-
ють. Раніше рак молочної залози, 
рак простати та інші онкологічні 

гормонозалежні недуги виникали 
переважно у старшому віці. Тепер 
же зі страшними діагнозами стика-
ються все більше молодих людей. 
Медикам час до часу, хоч і рідко, 
однак доводиться діагностувати 
рак молочної залози навіть у зовсім 
молодих жінок – 20-25 років.

Захворіти на рак молочної за-
лози найбільші шанси мають жінки 
передклімактеричного віку. Понад 
50% хворих – жінки від 47-49 до 
60 років.

– До 30 років рак грудей трапля-
ється дуже рідко – загалом до 8%. З 
30 до 40 років теж мало – 10-12%. А 
вже після 45 років, коли жінка руха-
ється до клімактеричного періоду, 
коли починається порушення функ-

Минулоріч в онкодиспансері 
зафіксовано 303 випадки раку грудей

ні щороку реєструють від 270 до 
290 нових випадків захворювання 
на рак молочної залози. З них 3-5 
випадків – у чоловіків. Причому в 
чоловіків рак молочної залози про-
тікає складніше, його важче лікува-
ти. Та й прогнози значно гірші, ніж 
у жінок. 

Факторів ризику, які впливають 
на розвиток раку молочної залози, 
вчені виявили понад 80. Остаточно 
назвати конкретні неможливо. Це і 
харчування, і статеве життя, і гене-
тика.

– Французькі вчені радять від-
мовитися від продуктів, що містять 
метилксантини. А це кава, чорний 
чай, пиво, шоколад, кока-кола, – ді-
литься Володимир Миколайович. 
– Велику роль у виникненні раку 
відіграє зловживання жирними 
продуктами. Жири – це той матері-
ал, який використовується для син-
тезу жіночих гормонів – естрогенів. 
Організму жирів потрібно мінімум, 
не стільки, як звикли споживати їх 
українці. От, власне, із цих жирів 
синтезуються естрогени, які про-
вокують виникнення раку молочної 
залози.

Також мамологи радять обира-
ти нетісні бюстгальтери, і в жодно-
му разі не з синтетичних тканин. 
Від тісноти погіршується кровообіг, 
у тканину грудей не надходить ки-
сень разом із кров’ю. І починається 
розростання сполучної тканини, 
тобто мастопатія.

– На жаль, часто хворі зверта-
ються спершу до знахарок, – каже 
Володимир Миколайович. – Та я 
жодного разу не бачив покращень 
чи виліковування. Час минає, а 
пухлина росте. Тому закликаю всіх 
жінок не соромитися і не боятися 
лікарів. Про себе треба дбати вже і 
сьогодні.

  Ірина КАЧАН
Луцьк

  Інна СЕМЕНЮК 
Луцький район

Успішне лікування раку молочної залози 
у першій стадії складає близько 96%. 
Її вилікувати найлегше, в основному 
оперативним шляхом. Крім операції, можливе 
також застосування гормонотерапії. 

Медичний центр 
«Боголюби»: 
Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б

(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38
bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

Ліцензія МОЗ України 
Серія АГ № 570604 від 11.04.2011 р.

даються статевим шляхом.
– Часто дівчатка обирають 

протизаплідні таблетки за пора-
дами подруг. Які наслідки може 
мати прийом неправильно піді-
браних оральних контрацепти-
вів?  

– Різні комбіновані оральні 
контрацептиви містять різну дозу 
гормонів. Якщо неправильно піді-
брати дозу, це може призвести до 
непліддя, спричинити кровотечу 
або мати інші серйозні наслідки. 
У жодному разі не можна застосо-
вувати протизаплідні таблетки, які 
приймає подруга або мама – вони 
можуть абсолютно не підходити. 
Підбирати оральні контрацептиви 
має тільки гінеколог!  
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шість соток

смакота пальчики оближеш

напохваті

ЗАМІСТЬ АНАЛЬГІНУ – 
КОРІНЬ ІМБИРУ

Першу згадку про імбир і його 
корисні властивості можна 

знайти в давньокитайських 
текстах, у Корані і в 
казках «Тисяча 
і одна ніч». 

Цей ко-
рінь викорис-
товують з 
л і к у в а л ь -
ною ме-
тою вже 
понад дві 
тисячі років. На думку східних цілителів, 
регулярне споживання імбиру просвіт-
лює розум. Це пояснюється великою 
кількістю біологічного «вогню», що ке-
рує обміном речовин. 

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМБИРУ 
До складу кореня входить понад 400 

сполук, потрібних для роботи людсько-
го організму: амінокислоти, вітаміни, 
мінерали. 

Найголовніша корисна властивість 
імбиру – зміцнення імунітету, лікування 
застуд і запалень. 

Імбир помічний при будь-яких бо-
лях, оскільки зарекомендував себе як 
ефективний анальгетик і спазмолітик, а 
ще – чудовий заспокійливий засіб. По-
рошок допомагає при болях у животі, в 
лікуванні проносів і отруєнь.  

Імбир позбавляє від нудоти, знижує 
тиск, зміцнює судини, покращує кро-
вообіг. Його застосування у лікуванні 
органів травної системи дає чудові ре-
зультати: покращується обмін речовин 
та апетит. Споживання імбиру дозволяє 
виводити з організму шлаки й токсини. 
Також сповільнює процеси старіння в 
організмі, посилює статевий потяг. 

ПОРАДИ І РЕЦЕПТИ
Для зміцнення імунітету в багатьох 

країнах імбир додають у продукти і 
пиво, вимішують з медом. 

Китайці лікують кашель сирим яй-
цем, збитим з імбиром. 

Якщо болить спина, допоможе суміш 
імбиру з куркумою і гострим перцем у 
вигляді компресу. Імбирна ванна знімає 
м’язову втому. 

При застуді допомагає відвар імби-
ру з куркумою та гвоздикою. 

Корисно жувати шматочки кореня 
для лікування ангіни. 

Для виведення шлаків з організму 
добре споживати перед їдою 1 ч. ложку 
свіжого імбиру з лимоном і сіллю. 

Якщо потрібно нормалізувати роботу 
нирок і сечового міхура, рекомендовано 
пити імбирний чай з листям брусниці. 

Пам’ятайте: корінчик чи пакетик 
імбиру замінить вам цілу коробку з лі-
ками!

фітоаптека ПІДГОТОВКА НАСІННЯ 
ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗВИЧНИХ РЕЧЕЙ

ЧЕБУРЕКИ З ГОРІЛКОЮ МАРИНОВАНА ЯЛОВИЧИНА

Робота 
в Польщі

093 67 48 782
Тел.:   099 40 28 310

097 68 68 459
Ліц. Мінсоцполітики серія АВ № 585259

Легальне безплатне
працевлаштування

Коли вікна ще 
прикрашені 
морозними 

візерунками, добрі 
господарі починають 
дбати про майбутній 
урожай. А він залежить 
не лише від якості 
насіння, але й від 
приготування його до 
сівби. Способів такої 
підготовки – безліч. 

Щоб отримати дружні сходи, 
слід висівати насіння, приблизно 
однакове за розміром та масою. 
Для цього застосовують калібру-
вання – поділ насіння за масою і 
розмірами. Крім того, його доби-
рають і за щільністю. Для цього  
насіння засипають у 3-5% розчин 
кухонної солі або 2% аміачної 
селітри. Легше насіння спливає 
на поверхню, а важче осідає. Віді-
браний посівний матеріал про-
мивають упродовж 4-5 хв у про-
точній воді та підсушують. 

Наявність у ґрунті й на по-
верхні, а нерідко і всередині на-
сіння патогенної мікрофлори зу-
мовлює потребу в протруюванні. 
Це можна зробити за допомогою 
пестицидів, бактеріальних пре-
паратів, перманганату калію або 
перекису водню. 

Велике значення для бороть-
би зі шкідниками та хворобами, 

що поширюються з насіннєвим та 
садивним матеріалом, має про-
грівання на сонці або в гарячій 
воді перед сівбою чи висаджу-
ванням овочевих культур. 

Насіння капусти витримують 
у гарячій воді (50-60°С) протягом 
20 хв, огірків – 2 год, квасолі – 
6 год із наступним охолодженням 
упродовж 2-3 хв у холодній воді. 
Термічним знезараженням цибу-
лі-сіянки в гарячій воді за темпе-
ратури 45-46°С протягом 10-15 
хв, а також вимочуванням цибулі 

та часнику у воді за температу-
ри 16-18°С упродовж трьох діб 
можна позбутися стеблової не-
матоди. 

Для протруювання насіння 
овочевих культур використову-
ють давній добре перевірений 
спосіб – розчин перманганату 
калію 1% концентрації. У ньому 
насіння замочують за температу-
ри, що не вища від 20-22°С упро-
довж 20 хв. Вища температура та 
довший час протруювання при-
зводять до зменшення сходів. 

Після цього насіння слід промити 
у проточній воді та підсушити до 
сипучості. 

Протруєне насіння вико-
ристовують тільки для сівби або 
піддають обробці регуляторами 
росту, які є природними або син-
тетичними гормоноподібними 
речовинами. Використані в дуже 
низьких дозах, вони прискорю-
ють зростання і розвиток рослин, 
підвищують урожайність та по-
ліпшують якість продукції. Це віт-
чизняні регулятори росту «Івін», 
«Емістим С», «Потейтин», «Зеасти-
мулін», «Агростимулін», «Бетасти-
мулін», а також «Триман-1», «Фу-
мар», «Гумісол» та «Вермістим». 

Для такої обробки спочатку 
готують маточний розчин, який 
зберігають у закритому посуді не 
більш як добу. Водні робочі роз-
чини готують у день їхнього ви-
користання за рекомендаціями, 
які є в упаковках з препаратами. 
Регулятори росту належать до 
малотоксичних речовин. Проте 
приготування розчинів потребує 
дотримання всіх правил безпеки. 
Після обробки ними насіння ви-
користовують тільки для сівби й 
не залишають для зберігання. 

Зручність і швидкість цього 
рецепту в тому, що м’ясо 
готують завчасу, а потім 
лише смажать. Маринована 
яловичина може зберігатися 
в холодильнику кілька днів.

Смак страви залежатиме 
від обраної гірчиці. Перець теж 
обирають, керуючись власним 
смаком. Найчастіше для цієї 
страви використовують суміш 
перців, а також коріандр. Куха-
рі кажуть, що яловичину можна 
замінити свининою чи куряти-
ною, але смак страви буде ін-
шим.

Складники: 
• 1 кг м’яса  • 3 яйця  • 20 г солі 
• по 1,5 ст. ложки гірчиці, олії,
картопляного крохмалю
• 1,5 ч. ложки суміші перців

 
М’ясо порізати брусками, 

всі складники для маринаду ви-
мішати у мисці. Викласти ялови-
чину в скляну або емальовану 

посудину, щоб соус покрив усі 
шматочки м’яса. Накрити криш-
кою чи харчовою плівкою і по-
ставити в холодильник на 10-12 
год.  

Перед приготуванням м’ясо 
має постояти 10-15 хв за кімнат-
ної температури. Шматки ви-
кладають на розігріту сковорід-
ку, щоб кожен міг обсмажитися 
до рум’яної скоринки. Не варто 
смажити весь кілограм одразу – 
інакше м’ясо вийде не смажене, 
а тушковане. Смачного!

Кожна господиня, виконуючи щоденні 
побутові обов’язки, намагається 
полегшити й оптимізувати домашню 
роботу. Часто у цьому можуть зарадити 
звичні речі, які завше напохваті.  

• Лимон освіжить мікрохвильовку. Шматок 
лимона кладуть у миску з водою і ставлять на 
45 секунд у мікрохвильову піч. Після цієї про-
цедури не лише легко буде видалити плями, а й 
зникнуть неприємні запахи. 

• Ватні палички запалять свічку. Частенько 
ми сердимося, коли не вдається запалити свіч-
ку з коротким ґнотиком. Є вихід: ватну паличку 
треба занурити в спирт, а потім запалити свічку. 

• Рідина для полоскання ротової порожни-
ни ідеально продезінфікує зубну щітку.

• Олія видалить з волосся жувальну гумку. 
Достатньо лише втерти у коси трішки олив-
кової або соняшникової олії. Цей прийом до-
поможе, коли ви забруднили руки соком або 
клеєм. Перед миттям водою з милом долоні 
протирають олією. 

• Гірчиця – замість освіжувача.  Порошок 
гірчиці, розведений водою, прекрасно осві-

жить повітря. Такою пастою миють відра для 
сміття та інші предмети домашнього вжитку, 
що набули неприємного запаху.   

• Сода має багато альтернативних застосун-
ків. Найпопулярніший – натуральний освіжувач 
для каналізаційних труб та холодильника. 

• Кава як порятунок від комах. Якщо вашу 
оселю атакували комахи, достатньо насипати 
трішки кави у місця, де вони збираються, адже 
вона має сильний запах, який віднаджує комах. 
Також кава може бути вельми корисною у саду 
через свою кислотність. Мурахи зазвичай оми-
нають ґрунти з високим вмістом кислоти.

• Яєчні білки допоможуть почистити шкіря-
ні вироби. Треба втерти трішки білка в брудне 
взуття чи гаманець, потім протерти вологим 
рушничком. 

• Оцет ідеально чистить горнята, чайники і 
кавоварки від плям кави та чаю. Його треба на-
гріти й залити горня чи чайник на ніч. До ранку 
посуд сяятиме, як новий!

• Прасочкою для волосся можна розглади-
ти незначні складки на одязі. Цей прийом до-
помагає зекономити час вранці.

давньокитайс
у Корані і в 
исяча
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Завдяки вмісту горілки 
чебуреки виходять смачні, 
соковиті і з хрумкою 
скоринкою.

Для тіста: 
• 4 скл. борошна  
• 320 мл води (1,3 скл.)
• 2 ст. ложки горілки  
• 2 ст. ложки олії
• 1 яйце  • 0,5 ч. ложки солі

Начинка: 
• 700-900 г фаршу 
• 2 цибулини  • чорний перець

Воду заварити з сіллю та олі-
єю. В окріп додати півсклянки 
борошна й ретельно вимішати, 
щоб не було грудочок. Охолоди-
ти і додати яйце та горілку, гарно 
вимішати. Поступово всипати все 
борошно і замісити тісто. Відста-
вити на 30 хв. Ще раз вимішати й 
відставити знов на 30 хв. Заува-
жимо, що таке тісто може збері-
гатися в холодильнику 1-2 дні. 

У фарш додати натерту цибу-
лю, сіль, перець. Можна припра-
вити посіченою зеленню петруш-
ки чи кінзи. 

Тісто поділити на кульки зав-
більшки з тенісний м’ячик. Роз-
качувати тоненько і викладати 
фарш (приблизно по 1,5-2 ч. лож-
ки). Добре защипувати краї, ви-
пускаючи повітря. Смажити чебу-
реки в киплячій олії з обох боків 
до золотистого кольору. 

sadgorod.in.ua

chef.net.ua

m
1r.su

Яке насіння – такий урожай
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Говорити про музику – це як танцювати про архітектуру. Фільм «Брудні танці» 

№ 4 (103)  1 лютого 2018 року

АНТІН МУХАРСЬКИЙ 
ЗІГРАЄ БАНДЕРУ 

Роль лідера ОУН Степана Бандери в 
художньому фільмі «Я – Бандера» 

виконає шоумен Антін Мухарський. У 
стрічці зіграє також Богдан Бенюк. Ре-
жисер і автор сценарію – Дмитро Му-
харський, пише «24 канал».

Початок знімань 
заплановано на 
червень-липень 2018 
року, а вихід стрічки 
приурочать до дня на-
родження Бандери – 
1 січня 2019 року. Зні-
мання проходитимуть 
на Західній Україні, а 
також у Кракові, Римі, 
Мюнхені та Веймарі.

Бандеру в різні періоди життя – хлопчи-
ка семи-восьми років, юнака 17-24 років і 
зрілого чоловіка – гратимуть три актори. 

Частину грошей на фільм обіцяє нада-
ти українська діаспора в Німеччині. Творці 
стрічки сподіваються й на допомогу діаспо-
ри Канади і США, а також на український біз-
нес і державу.

знімальний майданчик

ВІВТОРОК 6 лютого
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, 
16.35, 17.40 Погода

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

10.20 Д/с «Жива природа»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Док. цикл Смачні 

історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк-music
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 Новини. Спорт
22.40 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.15 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night 

show)
00.35 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 06.50 М/с 

«Дракони: Перегони 
безстрашних»

06.45, 08.09 Kids Time
08.10 Проект Перфект
09.30 Кохання на 

виживання
11.30 Ревізор
14.10 Страсті за Ревізором
17.10 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
20.50 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
22.40 Х/ф «Руйнівник»
00.50 Х/ф «Район 9»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
11.00 «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 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.15 «Рецепти щастя» 
06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води» 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, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 09.20 Дика 
Арктика 10.20 Місця сили 
11.20 Скептик 12.20, 
00.30 Україна: забута 
історія 13.20 Прокляття 
Че Гевари 14.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Відчайдушні рибалки 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Під іншим кутом 18.50 
Таємниці автокатастроф 
19.50, 23.40 Великі 
танкові битви 

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, 05.25 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 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, 01.25 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство – 2»

04.35 Мультфільми

1+1

05.45 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Дама з 
папугою»

14.50, 15.45, 16.40, 03.05 
«Речдок»

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

20.00, 02.25, 04.30 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

05.10 «Topshop»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф 

«Голдфінгер»
14.35 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.35, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Чорний янгол»
01.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.40 Без гальм
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 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», 

17 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 «Самітник із 

роду Косачів»
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Я завжди зі 

своїм народом!»
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 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Захищеність
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Огляд світових 

подій
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос
14.10 Концерт «ManGust»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Завтра сьогодні
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «ManGust»
02.00 Євромакс
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Пастка»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 02.30 

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

світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2+2 2017»
14.45 Х/ф «Експедиція 

«Ноїв ковчег»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.20 Т/с «Кістки 6»
23.10 Т/с «Кістки 6»
00.50 Т/с «Моссад»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Експедиція «Ноїв ковчег»

14:45

cinem
aclub.blogspot.com

14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Новини
15.15, 05.05 Розсекречена 

історія
16.25, 17.40, 01.00, 03.50, 

05.00 Погода
16.30 Лайфхак 

українською
16.45 Хто в домі хазяїн
17.10 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15, 04.00 Інтермаріум
23.25 Д/с «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
00.05 Д/с «Дива Китаю »
00.35 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.55 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, 05.25 
«ТСН»

09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Гроші 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 

8»
01.35 «Скрябін. Концерт 

пам'яті»

06.10, 22.35 «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 «Не може 
бути!»

12.25 Т/с «Повернешся – 
поговоримо»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.35 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.25 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
03.00 «Речдок»
05.15 «Topshop»

05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні 

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

новини. Підсумки
10.05 Х/ф «Куляста 

блискавка»
13.20, 16.15 Х/ф «На 

секретній службі Її 
Величності»

16.45 Х/ф «Квант 
милосердя»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
01.30 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Принцеса на 

горошині»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

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

Сурдопереклад

06.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.10 «Все буде смачно!»
09.10 «Хата на тата»
13.10 Х/ф «Мій лагідний 

та ніжний звір»
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»
23.35 «Один за всіх 2018»

06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.50, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.40 М/ф «Астерікс: 

Земля Богів»
13.15, 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»

18.00 «Орел і Решка»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
00.45 Х/ф «Герцогиня»

03.00 Профілактика
06.00 Абзац
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
08.50 Від пацанки до 

панянки
16.50 Ревізор. Крамниці
19.00 Ревізор
21.50 Cтрасти за 

Ревізором
00.00 Х/ф «Суддя 

Дредд»
01.55 Служба розшуку 

дітей
02.00 Зона ночі

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.40, 05.30 Реальна 

містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Виноград»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Х/ф «Ван Хелсінг»
02.00 Профілактика!!!

07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 09.20 Дика 
Арктика 10.20 Місця 
сили 11.20 Скептик 12.20 
Україна: забута історія 
13.20 Академік Корольов 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Під іншим 
кутом 18.50 Таємниці 
кримінального світу 19.50, 
23.40 Великі танкові битви 
00.30 Володимир Івасюк 
01.10 Богдан Ступка 02.00 
Квітка Цисик 02.40 Леонід 
Биков. Зустрічна смуга
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 21.55, 

00.30, 03.00 Погода
07.35 Завтра сьогодні
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових 

подій
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 М/ф «Велика 

книга»
11.00 2 Я- одне життя
12.00 У фокусі Європа
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос

АВЕРС 14.10 Театр Тіней 
«Fireflies»

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

хлопчик, Різдво 
Джорджа Лопеза»

17.30 Огляд світових 
подій

18.00 Шляхами Волині
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Захищеність
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 У фокусі Європа
00.35 Шляхами Волині
01.05 Театр Тіней 

«Fireflies»
02.00 Глобал 3000
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Пастка»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 02.05 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 Х/ф «Вуличний 

2+2 гонщик»
12.40 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
16.25 Х/ф «Клин 

клином»
19.25 Т/с «Зустрічна 

смуга»
20.25 Т/с «Стоматолог»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Моссад»
02.55 «Облом.UA.»

НТН

05.35 Т/с «Тиша»
06.50 Х/ф «Провінційний 

анекдот»
07.30 Х/ф «Ні пуху, ні 

пера»
08.55 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.25 «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 «Чорні вітрила 

– 3»
02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.20 «Випадковий 

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

Професії»

НТН

05.30 Т/с «Тиша»
06.45 Х/ф «Погань»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Постарайся 

залишитися живим»
10.25 «Кримінальні 

справи»
12.20 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 03.00 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

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

– 7»
23.45 Т/с «Чорні вітрила 

– 3»
02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.30 «Випадковий 

свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Квант милосердя»

16:45

shadr.tv

niklife.com
.ua
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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

ЧЕТВЕР 8 лютого

СЕРЕДА 7 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 Новини

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

09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 
16.35, 17.40, 01.00, 
03.50, 05.00 Погода

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

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

історії
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Нічого, окрім 

брехні: боротьба з 
фейками»

20.25 Дорога до Пхьончхану
21.50 Новини. Спорт
22.15, 05.05 Світло
23.15 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.10 ЧереЩур
00.35 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
08.00 Проект Перфект
09.10 Кохання на 

виживання
11.10 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»
21.10 Х/ф «Перший удар»
22.50 Х/ф «Прибрати 

Картера»
01.00 Х/ф «Загублене 

майбутнє»
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
07.20 «Все буде смачно!»
08.15 «Хата на тата»
10.25 «МастерШеф – 5»
15.25 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «МастерШеф. 

Кулинарний випускний»
22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
00.55 «Один за всіх»

СТБ
05.20 «Рецепти щастя» 
06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води» 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, 02.00 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+ 16.00 
Історія одного злочину 
16+ 18.00 Т/с «Кільце з 
рубіном» 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 21.00 
Т/с «Чорна кров» 23.30 
Т/с «CSI. Місце злочину» 
01.30 Телемагазин 

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 09.20 Дика 
Арктика 10.20 Місця сили 
11.20, 04.20 Смарт-шоу 
12.20 Україна: забута 
історія 13.20 Аджимушкай 
14.10 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Під іншим 
кутом 18.50 Таємниці 
автокатастроф 19.50, 
23.40 Великі танкові 
битви 00.30 Скептик 

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, 05.10 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 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»
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство – 2»

04.35 Мультфільми

05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

14.50, 15.45, 16.40, 03.00 
«Речдок»

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

20.00, 02.20, 04.30 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

05.10 «Topshop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05, 17.35, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
12.10, 13.15 Х/ф «Чорний 

янгол»
14.25 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Немає 

виходу»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.50 Без гальм
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Русалонька»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 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, 22.00 
Вголос

07.45 Життя в цифрі
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Євромакс
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Глобал 3000
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт «BREVIS»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Актуальне інтерв’ю
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «BREVIS»
02.00 У фокусі Європа
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Пастка»
05.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 13.05, 01.40 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2017»
15.20 Х/ф «Горець: 

Джерело»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6»
00.50 Т/с «Моссад»
02.30 «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», 
18 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» 

(Педколедж)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.20 Т/с «Тиша»
06.35 Х/ф «Таємниця 

Чингізхана»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Шостий»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 03.00 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

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

– 8»
23.45 Т/с «Чорні вітрила 

– 3»
02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.30 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. 

Професії»

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 Новини

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

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

09.40 Д/с «1000 днів для 
планети»

10.50, 11.55 Т/с «Бодо»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 19.00, 23.05 Дорога 

до Пхьончхану
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
19.50 Перша шпальта
20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти 

тварин»
23.45 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
00.15 ЧереЩур (Late night 

show)
00.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.00 Інтермаріум

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
06.39, 07.29 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
07.30 Проект Перфект
08.40 Кохання на 

виживання
10.45 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Обладунки 

Бога: У пошуках 
скарбів»

21.10 Х/ф «Містер 
Крутий»

23.00 Х/ф «Перший удар»
00.40 Х/ф «Еон Флакс»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
07.00 «Все буде смачно!»
07.55 «Хата на тата»
11.30 «МастерШеф – 5»
15.25 «Містичні історії-3 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»
00.05 «Один за всіх»
01.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води» 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, 02.20 Сьогодні 
09.30, 03.10 Зірковий 
шлях 10.30 Свекруха або 
невістка 11.20, 03.50 
Реальна містика 13.30, 
15.30, 04.45 Агенти 
справедливості 16+ 16.00 
Історія одного злочину 
16+ 18.00 Т/с «Кільце з 
рубіном» 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 21.00 
Т/с «Чорна кров» 23.20 
Контролер 00.00 Т/с «CSI. 
Місце злочину» 01.50 
Телемагазин 

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 09.20 
Дивовижний Ізраїль 10.20 
Місця сили 11.20 Смарт-
шоу 12.20 Україна: забута 
історія 13.20 Майор 
«Вихор» 14.10 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Відчайдушні рибалки 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Під іншим кутом 18.50 
Таємниці автокатастроф 
19.50, 23.40 Великі 
танкові битви 00.30 
Гордість України 

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, 12.20 
«Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30, 01.30 «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»

04.35 Мультфільми

05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

14.50, 15.45, 16.40, 03.00 
«Речдок»

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

20.00, 02.20, 04.30 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

05.10 «Topshop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.35, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Немає 

виходу»
14.50 Скетч-шоу «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф «Підривники»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.05 Без гальм
04.00 Скарб нації

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Нове вбрання 

короля»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

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 Феєрія мандрів
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос

АВЕРС 14.10 Концерт «BREVIS»
15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Глобал 3000
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Євромакс
00.35 Шляхами Волині
01.05 Концерт «BREVIS»
02.00 Огляд світових 

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

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 02.30 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

2+2 12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 
2017»

13.05 «Помста природи»
15.15 Х/ф «Охоронець»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6»
00.50 Т/с «Моссад»
01.40 «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», 
19 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

05.25 Т/с «Тиша»
06.50 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.25 «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 

– 8»
23.45 Т/с «Чорні вітрила 

– 3»
02.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.25 «Випадковий 

свідок»
03.35 «Речовий доказ»
04.35 «Правда життя. 

Професії»

МОНАТИК – У РЕКЛАМІ 
РОСІЙСЬКОГО 
ОПЕРАТОРА 

Суддя проекту «Танці з зірками» 
і тренер шоу «Голос.Діти-4», 

лучанин Дмитро Монатик став 
обличчям рекламної кампанії 
російського оператора «Мегафон», 
інформує «Обозреватель».

Рекламний ролик просуває тариф 
«Включайся! Слухай». За його сюжетом, 
дівчина, яка вийшла на ранкову пробіжку, 
дуже захопилася прослуховуванням улюб-
леної музики.

Поряд із нею з’явився і Монатик.
«Вся музыка мира в твоем гаджете, что 

скажете? Не успеешь потратить ни копей-
ки – успевай заряжать батарейки! Беги-
беги, музыка всегда с тобой», – співає укра-
їнський артист.

гроші не пахнуть

Фільм «Немає виходу»

23:20

uakino.club

ЖАН РЕНО – В 
УКРАЇНСЬКО-
ФРАНЦУЗЬКОМУ 
ТРИЛЕРІ 

Французький актор Жан Рено 
зіграє головну роль у трилері 

«Останній крок», який Україна планує 
відфільмувати спільно із Францією. 

Стрічка стане останньою у кар’єрі акто-
ра. Загальна вартість виробництва фільму – 
73 млн 877 тис. грн. Держкіно зобов’язалося 
виділити 21 млн 630 тис. грн.

Проект фільму став одним із перемож-
ців десятого конкурсного відбору Держкі-
но. Режисер та автор сценарію – француз 

Фредерік Петіжан.
Стрічка розповідатиме 

про анонімного наймано-
го вбивцю, який урятував 
життя дівчині.

Знімання проходити-
муть у Карпатах, на озері Си-

невир, у Києві, в Нью-Йорку 
та Канаді. Вихід картини у 

прокат заплановано на 
2019 рік.

свіжачок

Фільм «Еон Флакс»

00:40

fansshare.com

inforesist.org
kftv.com
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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

Три роки поспіль 
представники 
громадської організації 

«Центр реабілітації інвалідів 
дитинства, сиріт «Зірка 
надії» за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
організовують практики 
арт-терапії, на яких діти з 
особливими потребами 
навчаються ліплення з глини. 
Творчі заняття відбуваються 
в рамках проекту  Фонду «У 
творчості ми разом». 

Фонд забезпечує дітей мате-
ріалами, оплачує роботу спеці-
алістів та транспортні витрати 
на проведення майстер-класів у 
інших населених пунктах, орга-
нізовує виставки для реабіліта-
ційного центру. У 2016 році Фонд 
придбав спеціальну піч для випа-
лювання кераміки. Її особливість 
в тому, що вона економно спо-
живає енергію і дає можливість 
випалювати вироби невеличкими 
партіями.

– Фонд підтримує особливих 
дітей, сприяє їхній фізичній та 
психологічній реабілітації. Занят-
тя з арт-терапії проводять для ді-
ток різного віку. Це стимулює їхню 
уяву, розвиває творчі здібності та 
сприяє соціалізації, – зазначає ке-
рівник проекту «У творчості ми 
разом» Дмитро Зінько.

Заняття ліплення з глини про-
водять у приміщенні організації 
«Зірка надії», в Арт-галереї Фон-
ду, що розташована на другому 
поверсі Центрального універмагу 
Луцька, у громадських організа-
ціях «Даун синдром», «Джерело 
життя», «Повір у себе», «Янголя-
та» та інших. Також представни-
ки «Зірки надії» проводять виїзні 
майстер-класи для особливих ді-
ток та дітей-сиріт Волині. Зокрема, 
у 2017 році працювали з особливи-
ми дітками в Ковелі, Володимирі-
Волинському, Нововолинську, 
Рожищі, Липлянах. Заняття з лі-
кувальної арт-терапії проводять 
і в Буковелі. Участь у них беруть 

особливі діти, які завдяки Фонду 
отримали можливість відпочити в 
мальовничих Карпатах.

Керівник ГО «Зірка надії» 
Олександр Жаловага каже, що у 
кожне заняття майстри старають-
ся внести  щось нове та залучити 
цікавих людей. За період діяльнос-
ті проекту з’явилося багато нових 
напрямків та друзів, дехто з них 
став волонтером.  Досвідчені ви-
кладачі завжди знаходять індиві-
дуальний підхід до юних учнів та 
дбають про те, щоб заняття прохо-

дили у ве селій дружній атмосфері. 
– Ця арт-терапія – багатофунк-

ціональна. Вона не тільки спону-
кає дітей робити красиві речі, але 
й має лікувальні властивості. У нас 
є чудовий досвід, коли стан дити-
ни з нервовим зривом покращив-
ся. Разом з тим, робота з глиною 
є корисною і з фізіологічної точки 
зору. Адже в долонях людини – 
безліч рецепторів, які пов’язані з 
зонами кори головного мозку. 
Працюючи з таким чудовим ма-
теріалом, як глина, дитина розви-

ває тактильну чутливість, заспо-
коюється, відпрацьовує моторику 
пальців. Спостерігаючи за успіха-
ми дітей, бачиш диво. Такі занят-
тя спонукають не лише ліпити, а 
й спілкуватися, усміхатися, радіти 
життю, – розповідає Олександр 
Жаловага. – Ми раді, що можемо 
робити добру справу, що є небай-
дужі люди, які підтримують нас. 
Це дає поштовх продовжувати ту 
роботу, яку ми проводимо з особ-
ливими дітками. 

У кінці року роботи, виготов-

лені на заняттях, оформляють у 
виставку, яка покликана привер-
нути увагу волинян до особливих 
дітей. 

Ліплення глиною – це не прос-
то арт-терапія, а насамперед друж-
нє спілкування. Тут відкривають-
ся дитячі серця, наповнюються 
любов’ю та радістю. Зі слів педаго-
гів, дітям до вподоби такі заняття. 
Тому вони нетерпеливо чекають 
наступних зустрічей.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

На заняттях відкриваються дитячі серця

Глина має лікувальні властивості Практики арт-терапії організовують три роки поспіль

Вироби, в які вкладено душуМайстер-клас з гончарства

Керівник ГО «Зірка надії» 
Олександр Жаловага
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УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

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

ОЛЬГА БАКУН: «СТИПЕНДІЯ 
ФОНДУ СТАЛА ПЕРШИМ КРОКОМ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОЄЇ МРІЇ»

ІСТОРІЯ УСПІХУ

АКТИВНА ГРОМАДА

СІЛЬСЬКИЙ УЧЕНЬ – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ВИПУСКНИК
Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів села Зубильне 
Локачинського району 
завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та 
«Українському об’єднанню 
патріотів – УКРОП» отримала 
ноутбук, проектор та екран.

У ЗОШ навчається 76 учнів та 
працює 20 вчителів. Школу від-
відують діти з сіл Зубильне, Семе-
ринське, Сирнички. Навчальний 
заклад має належну матеріально-
технічну базу, яка сприяє повно-
цінному навчанню та вихованню 
юного покоління. Втім нещодавно 
виникла потреба у придбанні но-
вої оргтехніки, адже учні постійно 
фільмують шкільне життя, а мате-
ріали використовують під час про-
ведення свят.

Це й спонукало директора шко-
ли Руслана Лісецького до написан-
ня проекту, в рамках якого вдалося 
придбати оргтехніку на загальну 
суму понад 22 тисячі гривень.

– Ми давно мріяли про проек-
тор. Сьогодні жодне свято не об-
ходиться без його використання. 
Також за допомогою проектора 
на перервах ми проводимо оздо-
ровчі хвилинки, – розповів Руслан 
Лісецький. – Наразі якість освіти 
стоїть на першому плані, але без 
використання сучасних технологій 
цього досягти дуже важко. Ми дуже 
вдячні Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за реалізацію нашої мрії.

Це вже другий проект у зу-
бильненській школі, що його вда-

Ольга Бакун – стипендіатка 
Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом». У 2017 році 
на той час другокурсниця 
факультету будівництва 
та дизайну Луцького 
національного технічного 
університету взяла участь 
у стипендіальному проекті 
Фонду та стала однією з 
двадцяти чотирьох студентів, 
чиї ініціативи здобули 
перемогу. Зараз дівчина 
навчається на третьому курсі 
та працює над реалізацією 
свого проекту.

– Стипендія Фонду стала пер-
шим кроком до реалізації моєї 
мрії, – каже Ольга. – З самого ди-
тинства мама привчала мене до 
українських звичаїв та традицій, а 
саме – нашої волинської вишивки. 
Був період, коли я вишивала бісе-
ром, та більше до вподоби хрес-
тик. Дуже люблю працювати над 
рушниками. Ще під час навчання 
в школі багато їх вишила. Здебіль-
шого вишиваю для себе та на по-
дарунки, але якщо люди хочуть 
купити – продаю. 

Саме улюблена справа, впев-
неність та наполегливість при-
несли Ользі бажаний результат. 
Перемогу в стипендіальному про-
екті Фонду дівчина здобула з дру-
гої спроби. Перший проект, що 
його подала на конкурс, полягав у 
тому, щоб відтворювати старовин-
ні орнаменти волинського краю та 
вчити цього ремесла дітей. Проте 
він не приніс студентці перемоги. 

Ольга не опустила рук, і далі 
працювала над тим, до чого ле-
жить душа, вдосконалювала свою 
роботу. Завдяки цьому дівчина 
здобула перемогу в проекті соці-

альної дії від Британської Ради та 
втілила свій задум у життя. Сту-
дентка провела 10 майстер-класів 
із волинської вишивки. 

– Другий проект, який я пода-
ла у Фонд, передбачав створення 
колекції шкільної форми з волин-
ським орнаментом. Діти мають 
з дитинства звикати до того, що 
костюм – це щось більше, ніж 
прос то одяг, – переконана студент-
ка. – Фонд надав мені щомісячну 
стипендію в розмірі 2 500 гривень. 
За ці кошти я купила матеріал, за-
кінчила курси шиття, купила нову 
швейну машинку. 

Колекція одягу для школярів, 
над якою працює Ольга, вклю-
чає форму і для хлопчиків, і для 
дів чаток. Спідничку на шлейках, 
сарафан, штани та піджак для 
школярок молода дизайнерка вже 
пошила. Зараз закінчує працю-
вати над формою для хлопчиків, 
яка складається з жакета, штанів 
та шортів. Ольга не лише створює 
дизайн одягу, а й сама кроїть, шиє, 
вишиває. 

Дівчина каже, що разом з ке-
рівником проекту Анною Дідух 
довго думали над вибором ткани-
ни. Адже вона має бути хорошої 

якості. Зупинилися на джинсовій, 
оскільки ця тканина практична, 
зручна та модна. Непростим був 
вибір кольорової гами. Для на-
шого краю притаманні чорний 
(символізує землю), синій (воду) 
та червоний (кров) кольори. Тож 
обрали темно-синій джинс, на 
якому червоними нитками ви-
шитий традиційний волинський 
орнамент – зірка, що складається 
з геометричних фігур. Моделями 
для авторської колекції шкільної 
форми Ольги Бакун стали школя-
рі Луцької гімназії №14 імені Васи-
ля Сухомлинського.

– Для того щоб збулася мрія, 
насамперед потрібні бажання та 
підтримка – і моральна, і фінансо-
ва. Дуже дякую батькам, які мене 
підтримують, викладачу Анні Ді-
дух, одногрупницям, які допома-
гають мені в роботі, – каже Ольга 
Бакун.

Стипендіальний проект Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
діє з 2012 року. За цей час сти-
пендії Фонду отримали 1300 здіб-
них студентів університетів та 
училищ. 

– Це один з перших проектів 
Фонду, який передбачає інвести-
ції в молодь та у розвиток нашого 
краю. Багато стипендіатів успіш-
но реалізували свої задуми. Вони 
стосуються різних сфер життя. 
Це збереження культурної спад-
щини, робота над розв’язанням 
екологічних проблем, енергозбе-
рігальні проекти, – зазначила ке-
рівник стипендіального проекту 
Фонду Оксана Демчук. – Стипен-
дія Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» – це винагорода за сум-
лінне навчання, стимул працю-
вати над собою та розвиватися. 
Дуже приємно, що у нашому місті 
є багато активної й ініціативної 
молоді, яка не лишається осто-
ронь проблем сьогодення та бере 
активну участь у житті Луцька й 
області.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Ольга Бакун та Анна Дідух
Першокласниця Антоніна 
в авторській формі студентки

лося реалізувати спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Улітку на умовах співфінансуван-
ня батьків, місцевих підприємців 
та сільської ради облаштували у 
спортивному залі освітлення, що 
відповідає санітарним нормам, 
оновили систему опалення, замі-
нили двері та зробили косметич-
ний ремонт. Днями за сприяння 
голови фракції «УКРОП» у Во-
линській обласній раді Вячеслава 
Рубльова за кошти обласного бю-
джету замінено вікна в спортив-
ному та актовому залах, а також у 
частині кабінетів на загальну суму 

100 тисяч гривень. 
 – Мені дуже приємно з вами 

працювати, оскільки ви – дуже іні-
ціативні люди. Разом ми почерго-
во розв’язували проблеми, які ро-
ками накопичувалися, – зазначив 
Вячеслав Рубльов. – У нас зростає 
майбутнє покоління патріотів, які 
мають навчатися та розвиватися 
у комфортних умовах. Наше зав-
дання полягає в тому, щоб забез-
печити ці умови. 

У школі працює учнівська кі-
ностудія. Тож проектор уже ак-
тивно використовують для показу 
фільмів, що їх створили школярі. 
Відтак гостям школи презентува-
ли відеофільм про випускників 
2017 року.

Голова Локачинського район-
ного осередку партії УКРОП 
Ва силь Демидюк відмітив, що 
громада району досить активна. 
Свідчення цьому – кількість реа-
лізованих проектів.

– Сьогодні свято у вашій шко-
лі, адже реалізовано черговий про-
ект. У ХХІ столітті без сучасного 
обладнання провести урок просто 
неможливо. Менш як за два роки 
Фонд спільно з партією УКРОП у 
Локачинському районі реалізував 
понад півсотні проектів на май-
же два мільйони гривень. Окрім 
цього, майже мільйон гривень на 
Локачинський район було залуче-
но з обласного бюджету – в цьому 
допоміг Вячеслав Рубльов», – ре-
зюмував Василь Демидюк.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Локачинський район

Спільна ініціатива дає гарний результат

Василь Демидюк та Руслан 
Лісецький задоволені співпрацею
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ГАЛИНА ГАРБАРУК: 
«ВЛАДУ ТРЕБА 
ДАВАТИ ТІЙ ЛЮДИНІ, 
ЯКА ПЕРШ ЗА ВСЕ 
ВЛАДНА НАД СОБОЮ»
Депутат від УКРОПу Галина Гарбарук 
уже другий рік представляє 
інтереси сирниківської громади 
в Княгининівській ОТГ. Вона – 
керівник гуртка англійської мови 
у Рокинівському ДНЗ «Барвінок», 
успішно поєднує цю роботу із 
депутатськими обов’язками.

– Я вважаю, що владу треба давати 
тій людині, яка перш за все владна над 
собою. Для розв’язання питань, які сто-
суються доль людей, потрібно бути внут-
рішньо стабільним, сміливо брати на 
себе відповідальність та дотримуватися 
обіцянок, – переконана депутат.

За ініціативи пані Галини та актив-
них сирничан, які об’єдналися в команду 
«Нестримні духом», було втілено кіль-
ка успішних проектів у селі Сирники. 
Першу задумку реалізували спільно із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
оснащення фельдшерсько-акушерського 
пункту в селі Сирники. 

– Я звернулася з ідеєю оснащення 
сільського ФАПу, – розповідає Галина 
Гарбарук. – Ми отримали можливість на 
умовах співфінансування втілити нашу 
ідею. Після цієї зустрічі звернулися до 
громади, ходили з хати в хату, збирали 
гроші на оснащення ФАПу. Також кошти 
виділила Княгининівська сільська рада. 
Така тристороння співпраця допомогла 
втілити у життя проект. Ми оснастили 
наш ФАП оргтехнікою, приладами, меб-
лями, зробили його таким, як мріяли.

Нині Галина Гарбарук працює над 
кількома проектами.

– Ми хочемо оснастити наш клуб та 
відремонтувати міст, що сполучає село 
Сирники з іншими селами Княгининів-
ської ОТГ. Міст зазнає руйнації через 
активний рух важковагових автомобілів. 
Окрім цього, упродовж минулого року ми 
працювали над розв’язанням проблеми, 
що стосується руху сміттєвозів вулицею 
Сарнівською. Вони транспортують сміт-
тя до полігону твердих побутових від-
ходів у село Брище, через це руйнується 
дорожнє покриття, а на узбіччях завжди 
брудно. Як мені відомо, уже замовлено 
проектно-кошторисну документацію з 
облаштування іншого шляху, – зазначи-
ла Галина Гарбарук.

Щодо депутатської діяльності, то жін-
ка каже: сподівається, що своїми вчинка-
ми надихатиме людей бути добрішими та 
щирішими, зуміє зруйнувати стереотип 
про «байдужого зажерливого депутата». 

– Депутат – це перш за все людина. 
Людина, яка без вигоди для себе нама-
гається бути корисною суспільству. Для 
мене це благородна місія, яку  довірили 
мені люди. І радію, що поряд зі мною – 
укропівці, завзяті однодумці, справжні 
патріоти, яким не байдужа доля України, 
які активно діють задля добробуту краї-
ни, – переконана депутат.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

«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.

ТОТАЛЬНЕ ЗВАЖУВАННЯ
Жителі Берестечка збунтувалися 

через великогабаритні машини та 
перекрили дорогу в місті. Переповнені 
багатотонні автомобілі, які везуть 
буряк до Горохівського цукрового 
заводу, вщент розбили шляхи у 
населеному пункті, тож містянам 
увірвався терпець.

До Берестечка ми їдемо з боку Горохова. 
Ближче до села Мар’янівка обабіч битої тра-
си вишикувалися вантажівки з цукровим 
буряком. Чи не кожна машина тут із приче-
пом. Над бортами нахабно визирають гори 
буряків. Неозброєним оком видно: фури 
перевантажені. 

НА ЯМАХ ПОКІЙНИКИ 
ВИПАДАЮТЬ З ТРУН

Тим часом у Берестечку по боках цен-
тральної вулиці чатують люди. Бо ж саме 
через центр міста до цукрового заводу їдуть 
вантажівки з боку Рівненської області. 

– На дорозі ями по пояс, яких ще вліт-
ку не було. На в’їзді в місто обмежувальний 
знак стоїть – не більш як 24 тонни, але тут 
їздять ті, хто везе і по 60 тонн буряків, – на-
рікають люди. 

За словами депутата Берестечківської 
міської ради від фракції «УКРОП» Андрія 
Марценюка, іноді вантажівки везуть навіть 
більш як по 90 тонн. 

– Вага в Мар’янівці розрахована на 
80 тонн вантажу. Більшість фур навіть зва-
жити не можуть. Дорога вже розбита, але те, 
що в місті руйнується міст через Стир, – ще 
одна велика біда, – каже чоловік. – За годи-
ну через наше місто проїжджає від 40 до 60 
фур. Більшість із тих перевізників, хто роз-
биває нашу дорогу, зареєстровані в інших 
областях і транспортний збір, який вони 
сплачують, іде в казну інших регіонів. А 
страждають берестечківці.

Через розбиту дорогу в сусідньому селі 
з трун мало не випадають покійники. Про 
такі моторошні факти розповідає священик 
церкви в селі Антонівка Роман Старик.

– Люди тримають покійника, а автомо-
біль на всіх швидкостях летить через ями, 
бо інакше неможливо провезти труну, – 
каже панотець.

У магазині біля траси на підлозі тріснула 
плитка. Тамтешня продавчиня каже: тріщи-

ШАЛЕНІ ПОДАТКИ В НІКУДИ
Поки спілкуємося з людьми, на дорозі 

немає жодної вантажівки. Берестечківці ка-
жуть: про їхню акцію пішов поголос, тож усі 
великогабаритні машини тепер їдуть через 
Горохів. За півгодини очікування на трасі 
з’являється перша фура. Люди ж, обриваючи 
на півслові розповіді, біжать на пішохідний 
перехід. За цим уважно спостерігають право-
охоронці та фіксують усе на камеру. Величез-
ний синій автомобіль Volvo на рівненській 
реєстрації на швидкості вилітає з-за пово-
роту та важко гальмує майже перед самим 
натовпом на переході. З водієм довго спілку-
ються поліцейські. Вантажівка порожня. Чо-
ловік каже, що їхав на ремонт, та вважає, що 
насправді берестечківцям нема що робити. 

– Люди не знають, які ми податки пла-
тимо в державу. За дві машини за півроку я 
заплатив 56 тисяч гривень. Де вони? – нарі-
кає водій. 

Зізнається: їздить перевантажений – за-
мість дозволених 24 тонн возить по 30. 

– Якщо везти в межах дозволеного тон-
нажу, то невигідно. Людям треба було доро-
гу перекривати, як тільки відкрився завод, 
а не тоді, як дороги вже нема. Ми за те, аби 
держава змусила замовників перевезень 
платити нормальну ціну, – каже водій. 

Депутат Волинської обласної ради від 
фракції «УКРОП» Володимир Кучер каже: 
депутатський корпус має втрутитися в цю 
ситуацію.

– Ми будемо писати звернення від фрак-
ції до керівника служби автомобільних до-
ріг у Волинській області, аби пришвидшити 
процес встановлення ваг для транспорту. 
Адже ми чітко побачили, що перевізники не 
везуть понад норму трасою Луцьк-Горохів. 
Зате просто-таки знущаються з правил до-
рожнього руху, коли їдуть з боку Рівнен-
ської області, –  обурюється депутат. 

Люди ж кажуть: акція попереджувальна. 
Проте, якщо ваги не буде й дорогу не ремон-
туватимуть, то в своє місто не пустять жод-
ної вантажівки. 

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП:  
552 ДЕПУТАТИ У РАДАХ ВСІХ РІВНІВ

НАШ ДЕПУТАТНА МЕЖІ

У БЕРЕСТЕЧКУ МІСТЯНИ ВИЙШЛИ НА ПРОТЕСТ, 
БО ВАНТАЖІВКИ РОЗБИЛИ ДОРОГУ

на рівненька, наче хтось розрізав лезом,  а в 
старому закинутому будинку навпроти че-
рез постійний брязкіт повилітали шибки. В 
інших – потріскали стіни. 

– Коли проїжджає вантажівка, то в мо-
єму домі все трясеться і дзвенить: кружки, 
тарілки, банки. Уявіть цей брязкіт уночі, – 
долучається до розмови старший чоловік. 
– Ми хочемо знати, хто буде ремонтувати 
цю дорогу? Наші шляхи не розраховані на 
перевантаженість цих фур. 

Андрій Марценюк каже: проблема в без-
карності водіїв за перевантаженість автомо-
білів. На трасі сполученням Луцьк-Горохів 
стоїть ваговий комплекс, пройти через який 
зобов’язані всі фури. Щоб цього уникнути, 
перевізники їдуть з боку Рівненської облас-
ті, бо тут такого комплексу для зважування 
немає. 

– Його в Берестечку давно планують по-
ставити, і місце знайшли. Та щось або хтось 
цьому встановленню заважає. Комплекс пла-
нують встановити на в’їзді у Берестечко з 
боку Горохова. Для цього мають розчистити 
місце. Проте роботи проводять абияк – раз на 
місяць кущі підріжуть і все, – каже депутат. 

Додає: берестечківці неодноразово звер-
талися до поліції, проте правоохоронці не 
можуть залагодити ситуацію, адже зважу-
ваннями авто опікується лише служба авто-
мобільних доріг.

Берестечківці перекрили дорогу

«Аби вплинути на ситуацію, до волинської  служби 
автомобільних доріг звертатимуться депутати 
обласної ради», – каже Володимир Кучер

Автівки в черзі на цукровий завод
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ПРИВЕЗТИ 
ЛІКАРІВ У СЕЛА – ПОКИ ЩО 
НАЙКРАЩИЙ ВИХІД ІЗ СИТУАЦІЇ»

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

СЬОГОДЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИВАЄМО ГРОМАДИ 

У ШКОЛІ СЕЛА 
КУЛИКОВИЧІ – 
НОВІ МЕБЛІ

КОМУНАЛЬНА СПЕЦТЕХНІКА 
ДЛЯ КАМЕНЯ-КАШИРСЬКОГО – 
ЗАВДЯКИ ДОПОМОЗІ НАРДЕПА 

У селі Звірів днями відбулися 
виїзні прийоми лікарів 
Ківерцівського районного 
територіального медичного 
об’єднання. Такі профілактичні 
огляди проводять у рамках 
програми «Здоров’я – 
кожному мешканцю села», 
яку започаткувала народний 
депутат Ірина Констанкевич 
ще влітку минулого року і яку 
реалізовують за її підтримки. 

Цього разу нардеп поспілку-
валася з людьми, які прийшли на 
консультацію до лікарів. 

– Ми чули про те, що на Кі-
верцівщині відбуваються виїзні 
прийоми лікарів і нетерпеливо 
чекали, коли до нашого села при-
їде група медиків. Така ініціатива 
дуже потрібна нашому селу, адже 
дістатися до районної лікарні 
важко, а особливо нині, коли 
на вулиці морозно та ожеледи-
ця, – каже жителька села Звірів 
Ківерцівського району Світлана 
Чернета.

– У місцевому ФАПі маємо 
лише найнеобхідніше. Неодно-
разово виникають ситуації, коли 
фельдшер нічим не може зара-
дити. У такому випадку старші 
люди, а їх у селі більшість, за-
лишаються наодинці зі своїми 
проб лемами. Ми навіть не віри-
ли, що в наше село теж приїдуть 
лікарі, – додає Тетяна Хаусова. 

Діагностику у Звірові прово-
дили акушер-гінеколог Людмила 

– 2017 року кілька районів 
Волинської області подавали 
запити про виділення 
коштів на реалізацію 
природоохоронних проектів. 
Зрештою частину з них 
відсіяли через неправильно 
підготовлені документи. І 
лише Програми Каменя-
Каширського та Цуманя 
(Ківецівський район) 
отримали схвалення від 
Міністерства екології 
та природних ресурсів 
України. Відповідно до них, 
Постановою Кабміну було 
виділено кошти. Та лише 
у Камені-Каширському ці 
гроші освоїли, – зауважила 
під час чергового візиту на 
Камінь-Каширщину народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

На початку 2017 року Камінь-
Каширська міська рада розро-
била місцеву Програму охоро-
ни навколишнього природного 
середовища. Вона передбачала, 
зокрема, закупівлю спецоблад-
нання комунальному підприєм-
ству міськради для екологічно 
безпечного роздільного збиран-
ня, сортування, знешкодження, 
захоронення, зберігання твердих 
та рідких побутових відходів. У 
березні програму затвердили й 
подали у Міністерство запит про 
виділення коштів на реалізацію 
запланованого. 

– Процедура подання запиту, 
його реєстрація вимагали під-
готовки величезного пакету до-
кументів. Міська рада, зокрема, 
мій заступник Микола Шворак, 
а також працівники комунально-
го підприємства доклали чима-
ло зусиль до того, щоб усе було 
оформлено належним чином, – 
розповідає міський голова Висиль 
Бондар. –Але зрозуміло, що саме 
завдяки підтримці народного де-
путата Ірини Констанкевич ініціа-

У школу І-ІІ ступенів села Куликовичі 
завдяки підтримці народного депутата 
Ірини Констанкевич придбали нові 
меблі. Це була одна з найголовніших 
проблем навчального закладу, 
розв’язати яку самотужки не вдавалося. 

– Парти, які використовували упро-
довж кількох останніх десятиріч, потре-
бували заміни. Вони були незручними, 
не відповідали сьогоднішнім стандартам 
ДСТУ. У дітей почала формуватися не-
правильна постава, з’явилася сутулість, – 
скаржиться мама школяра Світлана Будь.

У листопаді 2017 року директор шко-
ли Олександр Туревич звернувся до Іри-
ни Констанкевич із проханням розв’язати 
питання щодо придбання нових меблів. 
Народна обраниця не залишила це про-
хання без уваги й подала клопотання до 
Волинської обласної ради. За сприяння 
депутатів облради від фракції «УКРОП» 
на потреби школярів було виділено 
130 тис. грн. За ці гроші було придбано 62 
парти та 2 шафи до учительського кабіне-
ту. Нині усі 116 учнів Куликівської школи 
навчаються за новими партами.

– Проблема відсутності фінансування 
на оновлення меблів, заміну вікон є за-
гальнорайонною. У Маневицькому райо-
ні на це виділяють невеликі гроші. Тому 
надзвичайно важливо, що нам вдалося 
розв’язати це питання. Нові парти зро-
блені з якісного матеріалу, вони регулю-
ються відповідно до зросту дитини, – за-
значила Ірина Констанкевич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Маневицький район 

тиву таки схвалили у Кабміні. 
Додамо, що упродовж всього 

процесу підготовки документів 
команда народного депутата на-
давала консультаційну підтримку. 

З державного бюджету на 
придбання спецтехніки виділили 
3 млн 100 тис. грн. Фінансово до-
лучилися до реалізації програми 
і сама міська рада та комунальне 
підприємство. На умовах співфі-
нансування вони виділили 300 та 
100 тис. грн відповідно.

– Після ухвалення Постано-
ви Кабміну ми одразу взялися 
за процедури тендерних заку-
півель. Адже розуміли, що все 
це і відповідально, і непросто. 
А розпочавши справу, змуше-
ні були довести її до кінця. Та 
лише за два дні до завершення 
календарного року заплановане 
вдалося реалізувати, – розповів 
начальник Камінь-Каширського 
ВУЖКГ Ігор Каденчук під час 
зустрічі з народним депутатом 
Іриною Констанкевич.

Під час робочого візиту до 
Камінь-Каширського ВУЖКГ 
нардеп пересвідчилася в тому, 
як ефективно та своєчасно було 
освоєно державні кошти, виділе-
ні за її сприяння. Під час зустрічі 

Тимощук, офтальмолог Ірина 
Голосай, педіатр Олена Левасюк 
і терапевт Наталія Стельмащук. 
Охочих отримати консультації 
фахівців – чимало. У коридорах 
невеличкого ФАПу – черги. 

– Виїзні прийоми в Ківерців-
ському районі відбуваються двічі 
на місяць, – розповідає офталь-
молог Ірина Голосай. – Люди очі-
кують на приїзд лікарів, для час-
тини з них це єдина можливість 
пройти діагностику. Хочу наго-
лосити, що саме через невчасну 
діагностику в багатьох пацієнтів 
виявляють патологічні зміни у 
здоров’ї, хвороби набувають го-

строї форми, що призводить до 
незворотних наслідків. 

Народний депутат зазначила, 
що виїзні прийоми лікарів відбу-
ватимуться й надалі. 

– У час, коли частина населен-
ня в силу різних життєвих обста-
вин не може пройти діагностику, 
коли в селах бракує фельдшерів, 
не можна говорити про успіх 
медичної реформи. Цього року 
на впровадження телемедицини 
(дистанційного консультування 
сільських фельдшерів із вузько-
профільними лікарями за допо-
могою інтернет-зв’язку, – ВН) 
у сільській місцевості виділили 

4 млрд грн. Нині важко сказати, 
як допоможе ця реформа жите-
лям віддалених сіл, які не мають 
ані інтернету, ані комп’ютерів. 
Ми ж вирішили допомогти лю-
дям, започаткувавши практику 
виїзних прийомів лікарів. Селя-
ни, особливо поважного віку або 
ті, хто має маленьких дітей, не 
можуть поїхати у район на діаг-
ностику. Тому привезти лікаря 
до них – поки що найкращий ви-
хід із ситуації, – зауважила Ірина 
Констанкевич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ківерцівський район 

з працівниками комунального 
підприємства, міським головою 
Ірина Мирославівна зазначила, 
що насправді камінь-каширці 
обдумано та виважено підійшли 
до поставленого завдання, а тому 
тепер мають нову спецтехніку.

– Ви єдині в області освоїли 
державні кошти, виділені По-
становою Кабміну на реалізацію 
природоохоронного проекту, – 
підкреслила Ірина Констанкевич. 

А придбало Камінь-
Каширське ВУЖКГ за них ваку-
умний автомобіль марки ГАЗ-
5312 для збору та перевезення 
рідких побутових відходів (вар-
тість – 191 тис. грн), сміттєвоз з 
боковим завантаженням на базі 

ГАЗ-33098 з додатковим облад-
нанням (знімний грейферний 
захват) за 1 млн 215 тис. грн, 
фронтальний ковшовий наванта-
жувач АМКОДОР-332В за 1 млн 
349 тис. грн. Окрім того, закупи-
ли 200 контейнерів для розділь-
ного збору сміття ТПВ об’ємом 
0,9 м3 на суму 610 тис. грн та 25 
комплектів урн для сміття по 4 
штуки на суму 100 тис. грн.

До речі, придбаною технікою 
комунальники користуються уже 
повною мірою, що і продемон-
стрували народному депутату. 
Зауважимо, що автопарк госпо-
дарства давно чекав оновлення. 
Техніка, яку використовували до-
тепер, має по кілька десятків ро-
ків, деякий транспорт ще з 80-х. 

Найстарший працівник 
ВУЖКГ Григорій Степанець, 
який на підприємстві вже 49 ро-
ків, каже: 

– Для господарства придбан-
ня цієї техніки дуже важливе. 
Самі розумієте, як працювати на 
нових машинах, а як – на старих, 
коли вони через день виходять з 
ладу.

З 1 січня 2018 року всіх укра-
їнців на законодавчому рівні 
зобов’язують сортувати відходи. 
Тому контейнери для роздільно-
го збору сміття придбали дуже 
вчасно. Тепер і у ВУЖКГ, і в місь-
кій раді клопочуться, як досту-
катися до свідомості громадян, 
щоб вони зрозуміли необхід-
ність сортування побутових від-
ходів. Для Каменя-Каширського 
це дуже важливо, адже місцеве 
сміттєзвалище вже за три роки 
може вичерпати свій ресурс.

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський 

Найбільше пацієнтів 
у офтальмолога

Ірина Констанкевич поспілкувалася з 
людьми, що прийшли на обстеження

Ірина Констанкевич: проблеми школи 
не мають залишатися без уваги

Для 116 учнів придбали 62 парти

Сучасна техніка значно полегшує роботу комунальникам

У Камені-Каширському 
впроваджують 
роздільний збір сміття



Людина людині вовк. І моє майбутнє залежить від того, чи дозволю я іншим вовкам з’їсти себе. 
Фільм «Американський психопат 2» www.volynnews.com
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СУБОТА 10 лютого

П’ЯТНИЦЯ 9 лютого
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.40, 11.45 Погода
09.40 Д/с «1000 днів для 

планети»
10.50 Т/с «Бодо»
12.10 Перший на селі
12.50, 23.00, 01.10 XXIII 

Зимові Олімпійські 
ігри 2018. ЦЕРЕМОНІЯ 
ВІДКРИТТЯ

15.35, 21.30 Олімпійська 
студія

16.20, 01.40 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. 
Команди. Коротка 
програма

19.45 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (жінки)

20.25 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (чоловіки)

03.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Сноуборд. Слоупстайл. 
Кваліфікація (чоловіки)

UA: ПЕРШИЙ

05.50, 06.50 М/с 
«Дракони: Перегони 
безстрашних»

06.49, 07.49 Kids Time
07.50 Проект Перфект
09.00 Кохання на виживання
11.00 Ревізор
14.20 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф 

«Куленепробивний»
21.00 Х/ф 

«Протистояння»
22.50 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
00.30 Х/ф «Коти проти 

собак»
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 Х/ф «Пропоную 

руку і серце»

08.35 Х/ф «Вербна 

неділя»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Х/ф «Кафе 

на Садовій»

00.40 «Один за всіх»

02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води» 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» 02.35 
«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+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Коли 

на південь полетять 
журавлі»

23.20 Слідами
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Правда життя 08.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 09.20 
Дивовижний Ізраїль 10.20 
Місця сили 11.20 Смарт-
шоу 12.20 Україна: забута 
історія 13.20 Місто 14.10, 
04.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Під іншим 
кутом 18.50 Таємниці 
автокатастроф 19.50, 
23.40 Великі танкові 
битви 00.30 Прихована 
реальність 

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, 12.20 

«Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю 

жінку»

15.45 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»

20.15 «Ліга сміху»

00.35 Х/ф «На узбіччі»

04.35 «Вечірній Київ»

05.40 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 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Міський 
романс»

14.50, 15.45, 16.40 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.05 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Харві Мілк»
02.15 Док.проект 

«Обережно, НЛО!»
04.40 «Topshop»
05.10 Х/ф «Дубравка»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.35 Т/с «Поганий 

хороший коп»
12.00, 13.15 Х/ф 

«Підривники»
14.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Комік на мільйон. 

Найкраще
01.00 Т/с «Команда М»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.55 Без гальм

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Стрибок 

вгору»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Епік»
23.00 Х/ф «Перлина 

Нілу»
01.00 ООН
01.30 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», 

20 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 Завтра сьогодні
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Завтра сьогодні
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00, 21.00 Євромакс
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос

АВЕРС 14.10 Подорож в країну 
Джазу

15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.00 Шляхами Волині
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.35 Шляхами Волині
01.05 Подорож в країну 

Джазу
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Відеобімба»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений 

світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 

2+2 2017»
15.15 Х/ф «Чужий 4: 

Воскресiння»
19.20 Т/с «Перевізник»
23.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

05.35, 04.45 Т/с «Тиша»
06.50 Х/ф «Прокинутися 

у Шанхаї»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Право на 

постріл»
10.40 «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 

– 8»
23.45 Т/с «Чорні вітрила 

– 3»
01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий 

свідок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Легенди 

бандитського Києва»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 06.30, 10.35 XXIII 
Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. 
Слоупстайл (чоловіки)

07.35 Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (жінки)

08.15 Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (чоловіки)

09.00 Скіатлон 7.5+7, 5 км 
(жінки). Фінал

12.00 Шорт-трек 
(чоловіки) 1500 м. Фінал. 
Санний спорт. Заїзд 1 
(чоловіки)

13.00 Біатлон. Спринт 
жінки 7.5км

14.45, 21.30 Олімпійська 
студія

15.35 Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки).Фінал

17.25 Шорт-трек, естафета 
500+3000 м (жінки). 
Кваліфікація

19.00, 22.00 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2018». І тур

21.00 Новини
23.00 Стрибки з 
трампліна. Кваліфікація 
(чоловіки)

01.10 Ковзанярський 
спорт. 3000 м (жінки). 
Фінал

03.00 Сноуборд. 
Слоупстайл. Фінал

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
05.20, 07.00 М/с «Лунтик і 

його друзі»
06.59, 08.44 Kids Time
08.45 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
13.50 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 2»
15.30 Х/ф 

«Куленепробивний»
17.20 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
19.10 Х/ф «Супернянь»
21.00 Х/ф «Супернянь 2»
22.50 Х/ф «Шафер 

напрокат»
01.00 Х/ф «Містер 

Крутий»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хата на тата»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 Х/ф «Кафе на 

Садовій»
14.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний
19.00 «Євробачення 2018»
21.50, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
22.55 «Євробачення 2018. 

Підсумки голосування»
00.55 «Давай поговоримо 

про секс 4»

СТБ
06.00, 11.10 Т/с «H2O: 

Просто додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 М/ф «Баранчик 

Шон»
13.45 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.20 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.20 Х/ф «Пробач за 

кохання»
02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.05 

Сьогодні

07.15, 04.10 Зірковий шлях

08.15, 15.20 Т/с «Чорна 

кров»

17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання»

22.00 Т/с «Принцеса і 

жебрачка»

01.35 Телемагазин

02.45 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
10.30 Великі танкові битви
12.20, 21.00 Походження 

речей
14.20 Дивовижний Ізраїль
16.10 Відчайдушні 

рибалки
18.10 Запрограмовані долі
19.10 Шосте відчуття
20.10 Потойбіччя. Сни
23.00 Таємниці 

автокатастроф
00.50 Бандитська Одеса
04.30 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45, 23.15 «Світське 

життя»

11.00 «Життя без обману»

12.30 «Інспектор. Міста»

14.05 «Голос країни 8»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка »

20.15 «Українські сенсації»

21.15 «Вечірній квартал »

00.15 «Вечірній Київ»

02.20 Х/ф «На узбіччі»

1+1

06.35 «Чекай мене»
08.00 «Подорожі в часі»
08.30 Х/ф «Вулицями 

комод водили»
10.00, 03.10 Х/ф 

«Доживемо до 
понеділка»

12.00 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

15.20 Творчий вечір 
Костянтина Меладзе 
«Останній романтик»

18.00, 20.30 Т/с «Жереб 
долі»

20.00, 05.20 «Подробиці»
22.15 Док.проект «В гості 

до Вячеслава Тихонова»
23.20 Т/с «Терор 

любов’ю»
04.50 «Topshop»

ІНТЕР

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45, 12.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу
10.55 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін в 

Америці»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія 

обману»
22.15 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»
00.35 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.00 Провокатор

ICTV

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Листоноша Пет»
11.30 Х/ф «Золота зима»
13.00 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
18.00 Х/ф «Перлина 

Нілу»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька
20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі
21.00, 22.30 Одного разу 

під Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

ТЕТ
07.00 «Школа Мері Попінс»
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», 

16 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

17 серія
16.00 Серіал «Роксолана», 

18 серія
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська веселка»
17.55 Т/ф «Сині маки з 

ранкового сну»
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 Мозаїка батьківства
10.30 Волинський 

портрет
11.00 2 Я – одне життя

АВЕРС 12.00 Чарівна майстерня
12.30 Концерт Світлана 

Весна «Мій рідний 
край»

14.00 Т/с «Справа Дойла»
18.40, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Завтра сьогодні
20.00, 02.00 МузейОк
20.30 Євромакс
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Пощастить в 

коханні»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Т/с «Справа Дойла»
02.55 Т/с «Справа Дойла»
05.15 Джем

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники 

правосуддя»
10.00 «Угон по-нашому»
11.00 Т/с «Перевізник»
12.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

2+2 16.25 Х/ф «Таємниця 
татуйованої мумії»

18.20 Х/ф 
«Миротворець»

20.15 Х/ф «Викуп»
22.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»
00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.05 «Облом.UA.»

НТН

05.40 Х/ф «В’язні 

Бомона»

08.25 Х/ф «Це було в 

розвідці»

10.15 Х/ф «Ішов 

четвертий рік війни...»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.40, 03.45 «Речовий 

доказ»

15.35 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.10 «Переломні 80-ті»

19.00, 03.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Справа 

Румянцева»

21.30 Х/ф «Револьвер»

23.35 Х/ф «Залізний 

лицар»

01.45 Т/с «Великі почуття»

03.35 «Випадковий 

свідок»

«СЛУГА НАРОДУ» – НЕ 
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ», – 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

Лідер «95 кварталу», відомий 
шоумен Володимир Зеленський 

розповів, що зареєстрував у грудні 
2017 року політичну партію «Слуга 
народу», щоб випередити незнайомих 
йому людей, які ще влітку 2017 
року хотіли скористатися брендом 
«Кварталу» і зареєструвати таку 
політичну силу, пише «КП в Україні».

Він наголосив, що «Слуга народу» – це 
не політичний проект, а юридичний нюанс.

«Мені не подобається, що хтось хотів 
скористатися нашим ім’ям, – каже комік. 
– Для багатьох людей «Слуга народу» асо-
ціюється саме з «Кварталом», вони підуть і 
проголосують. Це відповідальність. Почас-
ти вона лежить і на наших плечах. Тому по-
трібно було реєструвати партію, а яка доля 
буде у цієї партії – побачимо». 

з коміків – у політики? 

fasttorrent.ru

Фільм «Харві Мілк»

23:50

ЕЛТОН ДЖОН ЗАВЕРШУЄ 
МУЗИЧНУ КАР’ЄРУ 

Легендарний британський музикант 
та співак Елтон Джон вирішив 

назавжди піти з музичної сцени. Під 
час минулорічного туру в Південній 
Африці він заразився смертельною 
бактеріальною інфекцією, тому більше 
не зможе виступати, пише «24 канал».

70-річний музикант піде у відставку 
після фінального світового турне, яке за-
вершиться 1 липня у Грузії.

До слова, в Елтона Джона налічується 
близько 50 музичних альбомів. Він є відо-
мим філантропом. Його ім’я занесено до 
Залу слави рок-н-ролу, співак отримав 
близько 25 грандіозних музичних премій 
та є улюбленцем мільйонів меломанів.

фініш

Фільм «Містер Крутий»

01:00

kinoprofi .org

telegraf.in.ua
telegraph.co.uk
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ФУТБОЛ 1

ПН 5 лютого ВТ 6 лютого СР 7 лютого ЧТ 8 лютого ПТ 9 лютого СБ 10 лютого НД 11 лютого
06.00 Леванте – Реал 07.45, 
01.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 МЮ – Гаддерсфілд 10.00, 
15.40, 22.25 Футбол NEWS 10.20 
Україна – Португалія. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 11.15 
Атлетіко – Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 13.00 Азербайджан 
– Іспанія. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 13.55 Шахтар – Славія. 
Dubai Cup 2018 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Ліверпуль – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 18.45, 05.40 
Топ-матч 18.50 LIVE. Матч 1. 
1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 20.10 Еспаньйол – Бар-
селона. Чемпіонат Іспанії 21.50 
LIVE. Матч 2. 1/4 фіналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 23.10 
Арсенал – Евертон. Чемпіонат 
Англії 01.30 Профілактика 05.00 
«LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 
Вотфорд – Челсі. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.25 
Футбол NEWS 10.20 Матч 1. 
1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 11.15 Бернлі – Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 13.00 Матч 2. 
1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 13.55 Леванте – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 18.50 LIVE. 
Матч 3. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-
2018 з футзалу 20.10 Журнал 
Ліги Чемпіонів 20.40 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 21.35, 23.10, 
01.15, 03.20, 05.25 Топ-матч 
21.50 LIVE. Матч 4. 1/4 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
23.25 Шахтар – Славія. Dubai 
Cup 2018 01.30 Алавес – Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 03.35 Свонсі – 
Ноттс Каунті. Кубок Англії 

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 06.55 Арсенал – Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.45, 03.30, 
05.30 Топ-матч 08.55 LIVE. Шах-
тар – АІК. Dubai Cup 2018 09.45, 
10.55, 15.40, 22.30 Футбол NEWS 
11.10 Еспаньйол – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.00 Матч 
4. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 
з футзалу 13.55 Свонсі – Ноттс 
Каунті. Кубок Англії 16.00 «Сітко-
різи». Прем’єра 16.30 Леванте 
– Реал. Чемпіонат Іспанії 18.15 
«LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії 
18.55 МЮ – Гаддерсфілд. Чем-
піонат Англії 20.45 Шахтар – АІК. 
Dubai Cup 2018 22.50 Журнал 
Ліги Чемпіонів 23.20 Атлетіко 
– Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
01.10 «Сіткорізи» 01.40 Бернлі – 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 03.40 
Ейбар – Севілья

06.00 Тоттенгем – Ньюпорт 
Каунті. Кубок Англії 07.45, 20.10 
«Сіткорізи» 08.15 Жирона – 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Матч 3. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-
2018 з футзалу 11.15 Свонсі – 
Ноттс Каунті. Кубок Англії 13.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
13.55 Еспаньйол – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Матч 
1. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 
з футзалу 17.00 Шахтар – АІК. 
Dubai Cup 2018 18.50 LIVE. Матч 
1. 1/2 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 20.40 Бернлі – Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 22.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
23.10 Леванте – Реал. Чемпіо-
нат Іспанії 01.00 «LaLiga Files» 
01.40 Кристал Пелес – Ньюкасл 
03.30, 05.30 Топ-матч 03.40 
Хетафе – Леганес

06.00 Ліверпуль – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 07.50, 01.10 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Леванте – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 Матч 
1. 1/2 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 11.15 Вотфорд – Челсі. 
Чемпіонат Англії 13.00 Матч 2. 
1/2 фіналу. УЄФА ЄВРО-2018 
з футзалу 13.55, 03.40 Шахтар 
– АІК. Dubai Cup 2018 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Атлеті-
ко – Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
18.20 Тоттенгем – Ньюпорт 
Каунті. Кубок Англії 20.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 20.40 Арсенал – 
Евертон. Чемпіонат Англії 22.50 
«Сіткорізи» 23.20 Свонсі – Ноттс 
Каунті. Кубок Англії 01.30 Ейбар 
– Севілья. Чемпіонат Іспанії 
03.20, 05.30 Топ-матч 

06.00 Еспаньйол – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Чемпіо-
нат Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Чемпіонат Англії. Перед-
мова до туру. Прем’єра 08.45 
«LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії 
09.30 Світ Прем’єр-Ліги 10.00, 
16.30, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Атлетік – Лас-Пальмас 12.05 
Шахтар – АІК. Dubai Cup 2018 
13.50 Чемпіонат Англії. Перед-
мова до туру 14.15 LIVE. Тот-
тенгем – Арсенал 15.25, 17.55, 
19.30 Футбол Tables 16.50 LIVE. 
Евертон – Кристал Пелес 18.55 
LIVE. Матч за 3-є місце. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 20.10 LIVE. 
Леганес – Ейбар 21.25, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 21.40 
LIVE. Реал – Сосьєдад 23.50 
Вільярреал – Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 01.55 Ман Сіті – Лестер. 
Чемпіонат Англії 03.55 Малага – 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Тоттенгем – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Евертон – 
Кристал Пелес. Чемпіонат Англії 
10.00, 16.00, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Матч. Фінал. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу 11.50, 
16.20, 17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 12.05 
Реал – Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 LIVE. Гаддерсфілд 
– Борнмут. Чемпіонат Англії 
14.55, 18.00, 20.15 Футбол 
Tables 16.30 Журнал Ліги Чем-
піонів 17.10 LIVE. Барселона 
– Хетафе. Чемпіонат Іспанії 
19.25 LIVE. Сельта – Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Валенсия – Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Ньюкасл – МЮ. 
Чемпіонат Англії 01.55 Саут-
гемптон – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 03.55 Севілья – Жирона

у світі кіно

НЕДІЛЯ 11 лютого
06.00, 06.30 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Гірськолижний спорт. Да-
унхілл (чоловіки). Фінал

07.05 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Сноуборд. 
Слоупстайл (жінки)

08.30, 23.05 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Лижі. Скіатлон 15+15 км. 
(чоловіки). Фінал

10.50 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Ковза-
нярський спорт. 5000 м 
(чоловіки). Фінал

13.05 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Біатлон. 
Спринт 10км (чоловіки)

15.05 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Фрістайл. 
Могул. Фінал (жінки)

16.55, 21.30 Олімпійська 
студія

17.30, 01.10 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт. Фінал

18.30, 02.05 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт. Фінал

19.30 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Фігурне 
катання (жінки, пари)

21.00 Новини
03.00 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Фігурне 
катання. Команди. Фінал

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
06.00 Інсайдер
07.50 Т/с «Код Костян-

тина»
09.40 Т/с «Відділ 44»
12.20, 13.00 Х/ф «Міс-

тер Бін в Америці»
14.15 Х/ф «Ілюзія об-

ману»
16.20 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Паркер»
22.50 Х/ф «Без компро-

місів»
00.40 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
02.10 Провокатор

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Стрибок 

вгору»
11.15 Х/ф «Русалонька»
12.30 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
18.00 М/ф «Епік»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька
20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі
21.00, 22.30 Одного разу 

під Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

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», 

19 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

20 серія
16.00 Фольк – music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
19.00 «Роздягалка»
19.20 Д/ф «У полоні при-

страсті Наталії Долі»
20.00 «Розсекречена 

історія»

07.00 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «Караоке на Май-

дані»

11.05 «Євробачення 2018»

15.00 «Наречена для тата»

17.00, 23.10 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»

19.00, 22.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

21.00 «Один за всіх 2018»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00, 11.10 Т/с «H2O: 

Просто додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Велике 

весілля»
14.00 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»
15.50 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
00.20 «КВН»
02.50 «Нічне життя»

06.00, 05.30 Бандитська 
Одеса

07.30 Брама часу
10.30 Великі танкові битви
12.20, 21.00 Походження 

речей
14.20 Дивовижний Ізраїль
16.10 Відчайдушні 

рибалки
18.10 Полювання на НЛО
19.10 Зворотній бік Місяця
20.10 Академік Корольов
23.00 Таємниці автоката-

строф
00.50 Професія – альфонс
01.40 Ліліпути
02.30 Ілюзії сучасності

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.00 «Громада на міль-

йон»
11.10, 12.10, 13.15 «Світ 

навиворіт – 5: Індо-
незія»

14.55 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Viva ! найкрасивіші 

2018»
00.35 «Світське життя»
01.35 «Вечірній Київ»

05.50 Мультфільм
06.40 Х/ф «Вулицями 

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Шалено за-
коханий»

14.00 Т/с «Жереб долі»
17.50, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 2»
20.00 «Подробиці»
23.30 Х/ф «Золоті не-

беса»
01.15 Х/ф «По сига-

рети»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.44, 09.14 Kids Time
06.45 М/с «Дракони: Пе-

регони безстрашних»
07.40 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 2»
09.15 Х/ф «Протистояння»
11.00 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»
13.10 Х/ф «Обладун-

ки Бога: У пошуках 
скарбів»

15.30 Х/ф «Супернянь»
17.10 Х/ф «Супернянь 2»
19.10 Х/ф «Супералібі»
21.00 Х/ф «Не гальмуй»
22.50 Х/ф «Затійники»
00.50 Х/ф «Шафер на-

прокат»

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

АВЕРС 13.00 Джем
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 Огляд світових 

подій
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 Х/ф «Пощастить 
в коханні»

20.40 Життя в цифрі
21.00 Завтра сьогодні
22.05 Х/ф «Сніговики»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Пані покоївка»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Пані покоївка»
05.30 Волинський 

портрет

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники право-

суддя»
10.00 «Угон по-нашому»
11.00 «Загублений світ»
13.55 Т/с «Зустрічна 

смуга»

2+2 15.50 Т/с «Перевізник»
17.45 Х/ф «Безодня»
21.00 Х/ф «Солдат 

Джейн»
23.15 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

НТН

05.25 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.30 Т/с «Життя, якого 
не було»

10.10 «Україна вражає»
11.10 Х/ф «Справа 

Румянцева»
13.05 Х/ф «Обережно! 

Червона ртуть»
14.40 «Легенди карного 

розшуку»
16.25 Х/ф «Револьвер»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
20.55 «Добрий вечір»
22.50 Х/ф «Помста: 

зворотна сторона 
кохання»

00.45 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.50 «Таємниці кримі-
нального світу»

АНАЛОГОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ – 
ДО БЕРЕЗНЯ 
На Волині з березня можуть вимкнути 

аналогове телерадіомовлення. 
Національна рада України ухвалила 
проект поетапного переходу на 
цифрове, повідомляє «Волинське 
телебачення».

Відповідно до нього, через півтора мі-
сяця в першій пілотній області припинять 
роботу чинні аналогові РЕЗ. У якій саме – 
визначатиме міжвідомча група при Кабіне-
ті Міністрів України.

Поки ж відомо, що запропоновано 
п’ять областей, серед яких – Волинська. 
Про це повідомив директор Волинської фі-
лії Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення Сергій Семерей.

зміни

Фільм «Супералібі»

19:10

kinokong.cc

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Хірургія. Тери-

торія кохання»
13.10 Т/с «Коли на південь 

полетять журавлі»
17.00, 21.00 Т/с «Дочки-

мачухи»
19.00, 03.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10, 02.10 Т/с «Принце-

са і жебрачка»
01.40 Телемагазин
03.50 Історія одного зло-

чину 16+

vikna.if.ua

  Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Михайло Вашинський 
(справжнє ім’я Мойсей (Моше) 
Вакс) – один із найвідоміших 
режисерів, монтажерів та 
сценаристів Польщі, за 
походженням волинянин.

Майбутній творець відомих філь-
мів народився 29 вересня 1904 року 
в Ковелі у єврейській родині Ваксів. 
Його батько Петро був ковалем, а 
мати Цецилія продавала птицю. Уже 
в дитинстві у Міхала помітили артис-
тичні здібності, правда, хлопець не 
був дисциплінованою дитиною, чим 
не раз заробляв покарання від учи-
телів. У 1918 році Моше відрахували 
з Ковельської єшиви (єврейського 
вищого релігійного навчального за-
кладу) за погану поведінку. За пере-
казами, юнак поставив учителю за-
питання про існування диявола.

У 1919 році хлопець переїжджає 
до Києва, де стає учнем акторської 
школи польської актриси Софії Ви-

ВОЛИНЯНИН, ЯКИЙ ВІДКРИВ СВІТУ СОФІ ЛОРЕН
соцької. У 1922 році Моше Вакс пе-
реїжджає до Варшави. Там за пора-
дою польського актора та режисера 
Віктора Бєганського він змінює ім’я 
та прізвище на Міхал Вашинський. 
Уперше в титрах фільму Віктора Бє-
ганського «Заздрість» глядачі бачать 
нове ім’я актора, а в майбутньому 
режисера.

Саме тоді він стає помічником 
режисера й виконує безліч функцій. 
Режисерську кар’єру Вашинський 
розпочав з посади асистента таких ві-
домих польських режисерів та сцена-
ристів, як Віктор Бєганський, Ришард 
Оридинський та Джозеф Лейтес.

У 1937 році Вашинський дебюту-
вав як режисер з фільмом «Диббук» 
на єврейську релігійну тематику. На-
віть нині стрічка вважається однією 
з найбільш відомих мовою ідиш.

Після війни Міхал Вашинський 
перебрався жити до столиці Італії. 
Це кардинально змінило його життя. 
Саме там він одружується з графи-
нею, яка помирає після шлюбу і за-

повідає чоловіку віллу в місті Анкона 
та білий з позолотою кадилак.

Знайомі казали про Вашинсько-
го, що його життя було набагато 
успішнішим, ніж фільми. Завдяки 
дружині він увійшов у коло римської 
знаті і грав роль посередника між 
Голлівудом та римським лейблом 
Cinecitta. 

Саме Вашинський у 1951 році 
помітив статистку Софію (Шиколоне) 
Лорен на зніманнях фільму «Камо 
грядеши» в Римі, яка пізніше стала 

всесвітньовідомою актрисою. Також 
Вашинський відкрив світові кіно Одрі 
Хепберн і обрав її на головну роль у 
легендарних «Римських канікулах» 
Вільяма Вайлера. Згодом він переїхав 
до Іспанії, де помер в 1965 році. Похо-
ваний відомий волинянин у Римі.

Протягом життя він співпрацю-
вав з такими відомими акторами, як 
Ава Гарднер, Клавдія Кардінале, Гре-
горі Пек. Саме Вашинський поставив 
найбільше польських повнометраж-
них художніх фільмів у міжвоєнний 

період в Польщі. Найвідоміші його 
роботи: «Буде краще» (1936), «Болек 
і Льолек» (1936), «Знахар» (1937), 
«Дуббик» (1937), «Жінки над прі-
рвою» (1938), «Волоцюги» (1939). У 
фільмі «Волоцюги»  головні персо-
нажі виконали популярну дотепер 
пісню «Тільки ві Львові».

Під керівництвом продюсера 
Семюеля Бронстона Міхал Вашин-
ський як виконавчий директор фір-
ми Samuel Bronston Productions, від-
повідальний за роботу з артистами, 
був причетний до виходу таких все-
світньовідомих фільмів, як «Джек Пол 
Джонс» (1959), «Цар царів» (1960), 
«Ель Сід» (1961), «55 днів у Пекіні» 
(1963), «Падіння Римської імперії» 
(1963) і «Казковий світ цирку» (1964).

У 1982 році Єжи Гоффман зняв 
римейк фільму Вашинського – ме-
лодраму «Знахар», яка стала дуже 
популярною в Європі. А 2006 року 
Самюель Блюменфельд описав біо-
графію Міхала Вашинського у книзі 
«Людина, яка хотіла бути принцом».

fi lm
artproduction.pl

Італійська акторка Софі Лорен та Міхал Вашинський
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (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, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, 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 моноінжек-
торний 1.8, титанові диски, електропакет, 
гідропідсилювач, сигналізація, централь-
ний 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.

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам садибу в центрі смт 
Ратне. Є газифікований будинок, зе-
мельна ділянка, прибудинкові споруди. 
Ціна договірна. Власник. 095-697-91-99, 
097-826-74-18.

 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 земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького р-ну 
(9 км від міста). Є льох, криниця, тимчасівка. 
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 ділян-
ку (0,16 га) в с. Городище-1 Луцького р-ну 
(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 сот-
ки під забудову в с. Великий Омеляник на бе-
резі річки. Комунікації поряд. 099-114-54-15.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 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 (з/п 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). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вік торія). Є й інші вакансії, можлива допо-
мога у виготовленні документів. Усі вакан-
сії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

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

 Чищення каналізацій професійним облад-
нанням. Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Косіння трави. Обслугову-
вання ОСББ. 050-736-08-05, 096-499-61-32.

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.

народна медицина

ЧОРНА РЕДЬКА – 
САНІТАР ОРГАНІЗМУ

Більшість із нас знає 
чорну редьку як 

гарний засіб проти кашлю. 
Проте цей коренеплід 
має широкий оздоровчий 
вплив на організм людини 
за багатьох хвороб. Чорна 
редька збуджує апетит, 
чинить антимікробну дію, є 
відхаркувальним засобом.

«РЕДЬКОВИЙ» МЕД 
ПРОТИ КАШЛЮ 

У коренеплоду зрізати вер-
хівку. Потім обережно вирізати 
середину, а на її місце влити мед. 
Накрити зрізаною з редьки криш-
кою й залишити для рівноваги в 
чашці (іншій ємності) на 8-10 год, 
щоб редька пустила сік. Коли мед 
змішається з соком – ліки готові. 
Приймати по 1 ст. ложці тричі на 
день за 30 хв до їди чи в разі на-
паду кашлю.

Можна зробити таку суміш: 
узяти по 1 ст. ложці соку редьки, 
лимона, оливкової олії. Пити на 
ніч після їди. Курс оздоровлення – 
три тижні. 

На початку лікування можуть 
боліти печінка, нирки, не лякай-
теся: в процесі одужання біль ми-
неться.

Використовують чорну редь-
ку і як проносний засіб за частих 
закрепів, вживаючи її в салатах чи 
по 1 ст. ложці соку після їди. Редь-
ка також відома і як сечогінний 

засіб: сік вживають за нирково-
кам’яної хвороби.

ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ
Препарати з редьки регулю-

ють тиск, добре знижують вміст 
цукру. А ще сукупність корисних 
речовин, що містяться у редьці, 
сприяє зниженню холестерину в 
крові, тому коренеплід є незамін-
ним засобом для профілактики й 
лікування атеросклерозу судин 
серця та головного мозку. Наприк-
лад, корисно на вечерю приготу-
вати легкий і поживний салат із 
чорної редьки, яблук та моркви. 
Заправити сметанкою чи олією. 

Місцево сік коренеплоду при-
значають як розтирання у разі 
ревматизму, радикуліту та неврал-
гії, болю в суглобах тощо. Для цьо-
го треба змішати в рівних частинах 
сік редьки, меду та горілку. Суміш 
зберігають у холодильнику в щіль-
но закупореному фарфоровому 
чи скляному посуді. Цю саму суміш 
можна пити по 1 дес. ложці двічі на 
день до їди. Вважають, що таким 
чином з організму можна вивести 
солі та шлаки. Курс – три тижні.

НАРОДНИЙ МЕТОД 
ПРОТИ НЕДОКРІВ’Я

Змішують у рівних пропорці-
ях сік редьки, моркви та буряку і 
в глиняному чи емальованому по-
суді на 2-3 год ставлять у духовку. 
Приймають по 1 ст. ложці тричі на 
день за 15-20 хв до їди.

парад порад

Взуття – це річ, на якій 
не варто економити. 
А коли витратив 

на черевики пристойну 
суму, хочеться, щоб 
вони служили довше. Як 
правильно та ефективно 
доглядати за взуттям 
без спеціальних засобів, 
радять експерти.

Зубна паста відбілить підошву. 
На стару зубну щітку нанести трішки 
пасти й гарненько почистити плат-
форму кросівок. До слова, паста гар-
но чистить текстильне взуття. Достат-
ньо втерти її у текстиль, залишити на 
15 хвилин і змити вологою ганчіркою. 

Спирт почистить шкіряні туф-
лі. Для цієї маніпуляції потрібен 
медичний спирт, але не етанол, а 
ізопропанол. Цей момент слід уточ-
нити відразу в аптеці. Якщо на туф-
лях утворилася пляма, її слід про-
терти ваткою, змоченою у спирті, і 
залишити на півгодини. 

Сода вбере неприємний за-
пах. Свіжість взуття – запорука впев-
неності у собі. Перед сном в черевики 

слід насипати трішки соди й залиши-
ти на ніч. Вранці витрусити – і все. 

Манікюрна пилочка почис-
тить замшу. Брудні сліди і плями 
на замшевому взутті прекрасно ви-
далить звичайна манікюрна пилоч-
ка. Для кращого ефекту спочатку 
слід витерти бруд сухою ганчіркою, 
а потім зачистити пилочкою. Голов-
не – не перестаратися, вистачить 
м’якої зачистки. 

Оцет нейтралізує дорожню 
сіль. Завдяки своїм кислотним 
властивостям, оцтовий розчин не 
лише допоможе забрати неприємні 
запахи, але й нейтралізує дорожню 
сіль. Третину склянки оцту слід роз-
бавити в 1 л води і щедро змочити 
ганчірку. Вкутати нею взуття й зали-
шити на кілька годин. Потім протер-
ти вологою ганчіркою і висушити за 
кімнатної температури. 

Блиск лаковим туфлям повер-
не вазелін. Це дешева альтернати-
ва брендовим засобам для догляду 
за взуттям. Протріть ним чисті туф-
лі, приділяючи більше уваги подря-
пинам і дрібним вадам. 

Вівсяне борошно видалить 
плями на замші. Жирні плями, які 
нерідко з’являються на замшевому 
взутті, легко видаляються за допо-
могою вівсяного борошна. Трішки 
борошна слід втерти в пляму і зали-
шити на півгодини. Потім протерти 
шматком тканини. 

Д

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ

Вузькі черевики врятує моро-
зилка. Є ще один спосіб розтягнути 
дуже вузьке взуття. Цього разу допо-
може не тепло, а холод. Знадобиться 
два пакети з застібкою, які треба на-
повнити водою і покласти у носки че-
ревиків. Взуття з пакетами поставте на 
ніч у морозилку. Вранці дістаньте і дай-
те льоду розтанути протягом 20 хв.   

Фен допоможе розтягнути 
тісне взуття. Щоб туфлі стали ком-
фортними й ідеально сіли на вашу 
ногу, знадобляться щільні шкарпет-
ки і фен. Надягніть шкарпетки, туф-
лі, а потім у режимі гарячої сушки як 
слід прогрійте взуття.  

Наждачний папір убереже від 
падінь. Щоб нове взуття не ковза-
ло, підошву натирають наждачним 
папером. Таким чином утворюється 
абразивний шар, який не дозволить 
посковзнутися і впасти. 

Дезодорант допоможе уник-
нути мозолів. Щоб нове взуття не 
натерло ноги, проблемні місця слід 
обробити кульковим дезодорантом.

Бджолиний віск захистить від 
вологи. Ця порада знадобиться і 
для шкіряного, і для текстильного 
взуття. Кросівки чи туфлі натирають 
звичайним бджолиним воском. До-
статньо тонкого шару, щоб захисні 
властивості зберігалися протягом 
тривалого часу. 

Чай заспокоїть втомлені ноги. 
Якщо ви все ж натерли мозолі, до-
поможе чайна ванночка. Вона зніме 
набряки й полегшить біль у натер-
тих місцях. 

klen.kiev.ua

play.ondio.in

radka.in.ua

pp.ua

І проти кашлю, і для травлення

На взутті не економлять
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Усі великі творіння Данте, Рафаеля, Сервантеса, Шевченка – це теж творіння не пера і пензля, 
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  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Стара Вижівка 

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

самородок

хобі

«Немає загадки таланту. 
Є вічна загадка Любові», – 
писав Григір Тютюнник. 
Ніби про неї йдеться, про ї ї 
бездоганно світлий талант, 
бо картини Валентини 
Мороз зі Старої Вижівки 
сприймаєш не очима, а 
радше душею. 

Обличчя, з яких можна воду пити, 
ніжні пейзажі, найтонші нотки струн 
серця... І світлотіні – мову одбирає, 
не знайти слів, щоб передати їх живу 
силу. Любить... Безперечно, любить 
кожен образ на полотні, дивовижний 
світ, дарований Богом. Немає загад-
ки таланту? Авжеж, усе здається до 
болю простим і природнім. Але як на-
вчитися так щемко, по-справжньому 
любити? Для цього неодмінно потрі-
бен неабиякий талант.

Вдивляєшся у кожну сюжетну 
картину – і розумієш, що замість ко-
льорового мазка на полотні... хрес-
тики. Багато дрібнюсіньких хрести-
ків. Дивовижна вишивка! Валентина 
Степанівна вишиває портрети дітей, 
вродливих жінок, закоханих, сюжетні 
полотна. Хоч починала із традиційних 
українських рушників та серветок. Та 
прагнула чогось більшого, тоншого, 
до дна серця непізнаного. А коли до 
рук потрапили схеми для вишивання 
з «Бабусиної скрині», що їх видають у 
Львові, аж під серцем защеміло: ось 
воно, те, чого довго шукала. Може, 
тому, що це надто клопітка і складна 
робота, а досягати досконалості – са-
мовіддана праця? На такому полотні 
не можна просто «зашити» квітку 
будь-яким кольором, що опинився 

Напевно, всі бачили на 
вулицях обласного 
центру раритетні 

автомобілі, милувалися та 
захоплювалися ними. Та 
чи замислювалися в той 
момент про їхню вартість, 
у якому стані власники їх 
отримали та скільки часу 
й душі у них вклали? Як 
раритетні авто проходять 
шлях від гидкого каченяти 
до прекрасного лебедя 
та скільки часу потрібно, 
щоб автомобіль набув того 
вигляду, яким його хоче 
бачити власник?

На рахунку луцького авторестав-
ратора Олександра Іовхімчука – кіль-
ка десятків відновлених автомобілів. 
Та й сам він є власником двох рари-
тетних авто – Hudson Custom Eight 
14K 1937 року та Buick Roadmaster 
1939 року.

Одна з останніх робіт майстра – 
німецький Wanderer W23 1939 року. 
До 1905 року компанія Wanderer 
спеціалізувалася на виробництві ве-
лосипедів і мотоциклів, та того року 
Wanderer розпочав роботу над своїм 
першим автомобілем. Через 27 років 
компанія увійшла в єдиний концерн 
Auto Union, куди, окрім неї, входили 
DKW, Audi та Horch.

Серійне виробництво легкових 
автомобілів зупинилося в 1940 році, 
коли завод перейшов на виробни-
цтво гірокомпасів до підводних чов-
нів, шифрувальних і друкарських 
машин та велосипедів. Проте у ви-
робництві залишилася модель W23, 
яку випускали до 1942 року.

– Що вам  відомо про історію 
цього Wanderer, як він сюди по-
трапив?

– На жаль, нічого не знаю, оскіль-

ЗАГАДКА ЛЮБОВІ ВІД ВАЛЕНТИНИ МОРОЗ

ЛУЧАНИН ДАРУЄ ДРУГЕ ЖИТТЯ 
ДОВОЄННИМ АВТОМОБІЛЯМ

під руками, а один необережний рух, 
не такий хрестик – і очі, ніс, губи вже 
не належать людині, над портретом 
якої трудишся і секрет якої прагнеш 
розгадати.

– Першою роботою в цьому сти-
лі була вишивка «Тріада», – згадує 
Валентина Мороз. – Відтоді минуло 
десять років. Згодом вишила ве-
сільні образки для внучки, картину 
«З мамою за руку». «Лебедина вір-
ність», «Перший поцілунок», «Пер-
ше побачення», «Найкращий друг», 
«Прогулянка», «Мамина шляпа» – це 
лише лірика, кілька назв із безлічі 
картин. Звісно, назви говорять самі 
за себе. А що головне в житті кожної 
жінки? Авжеж, любов!

І треба ж так любити непросте 
ремесло вишивальниці, щоб ніч ви-
давалася надто короткою, бути щас-
ливою від того, що в руках голка, а на 
колінах полотно, що чоловік Василь, 

перший поціновувач, нетерпеливо 
очікує, що на стіні з’явиться ще один 
неймовірний портрет, яким можна 
буде втішатися. Він знайде час і мож-
ливість змайструвати для нього рам-
ку, відшукати тоненьке, як талант 
майстрині, скло.

– Коли мої роботи якось забрали 
на виставку в місцевий краєзнавчий 
музей, чоловік зітхав: «Без них хата 
якась порожня», – каже Валентина 
Степанівна.

– А відвідувачі виставки мали 
втіху милуватися роботами пані Ва-
лентини, – підкреслює директорка 
музею Наталія Ковальчук. – Зупи-
няєшся біля картини «Дощ» – і ніби 
потрапляєш під теплу зливу в старо-
винному місті. На презентацію коле-
ги прийшли тоді її друзі, які разом 
з умілицею співають у народному 
хорі ветеранів «Надвечір’я», бо для 
них ця культурна подія незвичайна, 

варіанти подарувала. Скажу відверто: 
як в одну річку не можна увійти двічі, 
так і створювати одну й ту ж роботу 
двічі дуже важко, бракує ніби другого 
дихання. Які кольори люблю? Приглу-
шені, спокійні: кавовий, коричневий, 
тілесний, сірий. Саме вони й перева-
жають у моїх роботах.

Зговорилися і про такі модні 
нині вишиванки з бісеру.

– Це не моє, – відверто каже май-
стриня. – Використала бісеринки в 
картинах «Маки», «Дівчина з букетом 
квітів», але душа до цього ремесла 
не лежить. Муліне – інша справа, тим 
паче, коли це, скажімо, гарні якісні 
нитки, які отримую, як і схеми, полот-
но, з «Бабусиної скрині». 

Любов до прекрасного у Вален-
тини Мороз вишивками не обмежу-
ється, а продовжується у величезно-
му квітковому царстві біля хати, де 
дарують втіху і господарям, і пере-
хожим троянди, лілії, тюльпани, кро-
куси тощо, але це вже тема для іншої 
розмови.

Валентина Мороз

особлива. Вітають, радіють, бо на те 
є безперечні підстави.

– Братися за картину «Дощ» було 
навіть якось лячно, – розкриває деякі 
секрети Валентина Степанівна. – На 
ній тридцять кольорів та відтінків. 
Але, побачивши її в каталозі, не мала 
спокою. Та щойно розпочала, все 
пішло легко, як по маслу. А ось карти-
ни «Прогулянка» і «Свята родина» до-
велося вишивати двічі, позаяк перші 

ні блискучі ручки, стилізовані під 
ретро. Також позаду поставили ори-
гінальну кришку багажника із запас-
кою. Окрім того, хромували деякі де-
талі, але останнім часом я від цього 
відмовляюся. Як свідчить практика, 
хром  дуже дорогий і роблять його 
неякісно.

Мої колеги їдуть хромувати в Че-
хію, Словаччину, Польщу. За ціною 
виходить так само, але у цих краї-
нах роблять набагато якісніше, ніж в 
Україні. Якість – це велика проблема. 
Я, наприклад, замовив зі США  «кли-
ки» на Buick, але половина з них вже 
заіржавіли. Ось тобі й Америка...

– А як щодо технічної складо-
вої: двигуна, підвіски, коробки 
передач? 

– Я все поставив від BMW третьої 
серії, тому машина вийшла доволі 
жвава – двигун об’ємом 1,6 л. Дове-
лося трішки помучитися з підвіскою, 
адже там вийшов симбіоз компонен-
тів від BMW та Mercedes.

– Плануєте робити ще якесь 
авто для себе, чи поки вам виста-
чає двох?

– Вистачає, оскільки їхнє утри-
мання влітає в копієчку. Можливо, 
я продав би один з автомобілів, але 
поки немає клієнта, який запропону-
вав би адекватну суму.

Така ситуація не лише в мене, а 
й у багатьох інших моїх колег. В ідеа-
лі хотілося б зробити електрокар 
автомобіля Buick. Один знайомий 
з Володимира-Волинського розпо-
відав, що в нього є такий Buick, як у 
мене. Казав, що прижене мені Tesla, 
аби я зробив з них електрокар. Про-
ект дуже цікавий і недешевий. Також 
цікаво було б зробити лінійку елек-
троавтомобілів з кузовами у стилі 
ретро. Я чув, що такий проект реалі-
зовують з англійськими КЕБ-таксі.

ки автомобіль не мій. До мене звер-
нувся власник авто, відомий діяч 
цирку Олег Главацький, аби я від-
реставрував Wanderer. Після завер-
шення робіт ми зробили тест-драйв 
автомобіля й почали його відванта-
жувати. Олег Юрійович хотів їхати 
на Житомирщину своїм ходом, але 
я його відмовив, бо це далеко, а до-
роги погані.

– Скільки часу працювали над 
автомобілем і в якому стані він до 
вас потрапив?

– Машина була «на колесах», 
але двигун, підвіска, задній міст там 
стояли від «Волги». Ззаду були при-
ліплені славнозвісні дверцята від 

холодильника, навіть ручка була від 
нього, тому усе це добро довелося 
викинути. Після нелегких і довгих 
пошуків я віднайшов оригінальний 
задній капот – у цьому мені допо-
міг колега з Києва Сергій Печугін, за 
що йому щиро дякую. Загалом рес-
таврація автомобіля тривала понад 
півтора року.

– Які у вас виникали труднощі? 
Можливо, складно було знайти 
деталі чи спеціалістів?

– Труднощів не бракувало, але 
найбільша проблема – зловживання 
алкоголем у майстрів. Важко пра-
цювати з людьми, які потрапили в 
полон до зеленого змія. Залежність 

не дозволяє їм виконати роботи в 
обумовлений термін. Шпаклювання 
і фарбування замість двох-трьох мі-
сяців затягнулося на дев’ять. До того 
ж, в останні три дні реставрації на 
допомогу я привіз знайому бригаду 
з чотирьох людей, бо довелося б че-
кати ще місяць. Єдиний плюс, що ав-
томобіль добре вивели шпаклівкою, 
тому негатив від спілкування дещо 
нівелювався. Про зварювальників 
навіть говорити не хочу. 

– Зовнішній вигляд автомобі-
ля оригінальний, але крила стали 
ширші. Що ще?

– Нічого. Єдине, що зроби-
ли, – поставили більш функціональ-

Buick Roadmaster

На шляху від гидкого каченяти 
до прекрасного лебедя

На рахунку луцького автореставратора 
Олександра Іовхімчука – кілька 
десятків відновлених автомобілів

Hudson Custom Eight
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невигадана історія ДОЛЮ НЕ ОБ’ЇДЕШ, 
БОГА НЕ ОБДУРИШ

  Наталія ЛЕГКА 

Соломія була єдиною 
дочкою в батьків. 
Вона нічим не 

відрізнялася від подруг. 
Ніби не обділила ї ї доля 
ні розумом, ні вродою. 
От тільки дівоче кохання 
ніяк не траплялося на 
шляху. Тоді, коли в інших 
уже дітлахи під стіл пішки 
ходили, Соломія наодинці 
поверталася зі святкових 
посиденьок у затишному 
кафе або з гамірної 
дискотеки. 

Тому все частіше знаходила 
розраду в компанії старшої від неї 
сусідки Варвари, яка все життя їзди-
ла по ворожках та сама пробувала 
бамбурити. У Соломіїній хаті з ча-
сом з’явилися замовлена трава, за-
сушена жаба, обрізані чорні стрічки 
з кладовища та ще якісь дивні речі, 
що їх не лише страшно тримати в 
оселі, а навіть лячно про них зга-
дувати. Найближча подруга не раз 
просила Соломію викинути все це 
невігластво з голови, але та просто 
перестала ділитися з нею секрета-
ми. 

Зустріч з Іваном Соломія сприй-
няла чи то як дарунок долі, чи ре-
зультат народної магії. Щоправда, 
красенем він не був, зірок з неба не 
здіймав, вдався хіба зростом. Робо-
та так і просилася до його рук, тому 
й умів усе. Натомість після виснаж-
ливої праці, іншої в селі не буває, 
він не гребував чаркою: випивав 
добряче, іноді до дідька, бувало, по 
кілька днів не просихав. – Нічого, 
доню, – втішала Соломію мати, – ми-
неться, коли підете до шлюбу, коли 
діти обсядуть. Пам’ятай: п’яниця 
проспиться, а дурень – ніколи. 

Тож Соломія м’яко стелилася 
перед Іваном, жодного слова про-
ти ніколи не мовила, догоджала, як 
уміла.

Та на заваді їхньому одруженню 
чомусь стала Іванова рідня. Чи то 
почули про знахарські вподобання 
нареченої, до якої вже було пере-
брався Іван (бо шила в мішку не вта-
їш), чи бачили його в парі з іншою, 
молодшою, тому сватати Соломію 
його батьки не поспішали. Тоді дів-
чина й згадала про стару ворожку 
із сусіднього села, яка, за чутками, 
що ніби бистрі коні, гуляли від села 
до села, поєднала не одну пару. Втім 
про те, як жили ті молодята після ве-
сілля, всі мовчали, ніби води в рот 

буряки не зібрали, моркву не ви-
копали.

...Тієї ночі вона прокинулася чи 
то від страшного стогону вітру в 
комині, чи від місячного світла, що 
пробивалося крізь шибку. «Невже 
штори забула завісити?» – похопи-
лася. Місяць був таким круглим, 
величезним, що здавалося, от-от 
упаде на землю і розчавить її. Нагну-
лася до сина: дихає. Босими ногами 
по голій долівці навшпиньки пішла 
до кімнати, в якій спав натрудже-
ний від учора Іван, перехиливши не 
одну чарку. Та чоловіка там не було. 
У тривожному передчутті Соломія 
накинула на плечі пальтечко й ви-
йшла надвір. Обдивилася кожен 
темний закуток обійстя, та нічого 
підозрілого не помітила. «Знову 
тихцем пішов на інший край села, 
в карти бавитиметься до ранку», – 
подумала про чоловіка і вже хотіла 
було повернутися до хати, як до неї 
із саду долинули якісь дивні звуки. 
Потім пролунав хрускіт зламаного 
гілля. Жінка кинулася на той шум і 
коли підбігла ближче, то побачила 
перед собою на землі розпростерте 
тіло чоловіка з петлею на шиї.

– Іване, Іваночку! – закричала не 
тямлячи себе, намагаючись споло-
хати смерть, що відбирала в її дити-
ни батька, а в неї – життя. Той крик 
відлунював у нічній тиші, стукав у 
шибки сусідських будинків, краяв 
серце, зранене гріхом. Але ніхто не 
біг їй на поміч...

Земля прийняла Івана наступ-
ного дня. Ще одну ніч провів він у 
рідній хаті, де силувався бути щас-
ливим. Соломія старалася пере-
конати всіх, що в її чоловіка була 
хворою душа, бо дуже боялася, що 
поховають його по інший бік цвин-
тарної огорожі.

На сороковий день після смерті 
Івана жінка повернулася з церкви. 
Ледве трималася на ногах. Відбула 
жалобний обід і, немов підкошена, 
звалилася на ліжко. Снилося їй, що 
блукає посеред лісу, гукаючи чоло-
віка. Ноги в кривавих подряпинах, 
волосся вибилося з-під чорної вдо-
виної хустки, а така темінь довкола – 
хоч око виколи. «Своєї долі і баским 
конем не об’їдеш», – чує крізь сон 
Соломія. «Гріх... гріх, – шепоче хтось 
невидимий. – Думала, щастя можна 
наворожити?». Вона кидається уві 
сні і жах сповнює все її жіноче єство: 
навколо й справді незнайомий ліс, 
а вона сидить у багнюці, перебира-
ючи букет із трав, що його отримала 
колись із рук знахарки, а над голо-
вою ворон кряче, та так страшно, 
що хочеться вмерти.

понабирали. Тож, не гаючи часу, дів-
чина навідала відьму. Та, зачувши її 
прохання, довго перебирала зілля, 
складала його у пучечок, шепочучи 
якесь заклинання. Соломія стоя-
ла перед образами, як їй наказала 
ворожка, наче німа, тільки слова 
місцевої відьми зміями заповзали у 
самісіньке серце.

Поверталася додому, не чуючи 
землі під собою. Не оглядалася, не 
озивалася ні до кого, як наказува-
ла їй шептуха. Та й хто міг бачити 
дівчину, коли перед місяцем вже 
вклякла на коліна темна непробуд-
на ніч? Удома Соломія знайшла Іва-
нову одіж, водила травами по ній, 
шепотіла заклинання незрозуміли-
ми для самої словами і зашила під 
підкладку робочого піджака хлоп-
ця шматочок невідомої матерії, що 
отримала від Марфи.

Цілу ніч над нею сновигали 
страшні розтріпані чудовиська. Чи 
то сон був, чи реалії, Соломія вже 
не могла розрізнити. Тільки рап-
том привидівся їй бородатий дідок 
у білому-пребілому вбранні. Він 
важко зітхнув і тихенько сказав: 
«Що це ти, дівко, собі надумала з не-
чистю тягатися? Забула, що долю й 
баским конем не об’їдеш, а Бога не 

обдуриш». «Геть! Забирайся геть!» – 
хотіла було крикнути Соломія, але 
не могла вичавити із себе жодного 
звука. 

Втім через кілька днів Іван таки 
запропонував дівчині руку і серце. 
На весілля з його рідні приїхала 
тільки хрещена мати. Вона з важким 
серцем благословляла молодят на 
шлюб. А потім сиділа, зітхаючи над 
чаркою з вином, так і не відпивши 
з неї жодної краплі за здоров’я на-
речених.

Жили Іван із Соломією – не дай, 
Боже, нікому. Оддалялися одне від 
одного з кожним сходом сонця. Він 
то працював, як проклятий, то пия-
чив – тоді в хаті всі шибки здрига-
лися. Двічі люди виймали чоловіка 
з петлі. «То вже лихе до хати вбра-
лося», – шепотіли сусіди. А невдов-
зі не стало Соломіїних батьків. «Не 
витримали лихого, що каламутить 
життя в родині», – знову перебен-
дювали люди, не відаючи навіть, як 
близько підкралися до істини.

Однак, хай як це дивно, через 
рік знайшлася в подружжя на-
решті дитинка – хлопчик. Наче зі-
ронька засвітилася в Соломіїному 
житті. Забула про всі нещастя та 
болі, бігала по господарці, порала-

ся, готувала на хрестини. Нарешті 
щаслива, нарешті й у неї все буде 
гаразд, як в інших сім’ях, а то вже 
сама почала вірити, що долі й би-
стрим конем не об’їдеш, а від лиха 
не втечеш.

Та, мабуть, рано раділа, бо коли 
в перші місяці після народження 
дитини Іван припадав коло сина, 
то через півроку став байдужим до 
всього, з лиця зчорнів, як рілля на 
батьковому полі.

– Що тобі болить, Іванку? – до-
питувалася Соломія.

– А що в мене може боліти? – 
одказував і дивився повз дружину, 
наче крізь віконне скло.

– Може, в лікарню ходімо?
– Час вилікує, дай трохи часу, – 

опускав очі.
Соломіїна радість просякала 

через похмурі дні, немов вода крізь 
пісок, летіла з осіннім вітром по-
верх голих дерев, як останній жу-
равлиний крик.

– Занеси дитинку до причас-
тя, – радила Соломії Іванова хреще-
на мати. – Може, й чоловік до спові-
ді зголоситься піти. Біда з ним, біда.

– Підемо, неодмінно підемо, як 
тільки впораємося трохи по госпо-
дарству, – обіцяла Соломія. – Ще 
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мереживо долі

  Марта ЮЛАНТОВА

...Ще зі школи ми 
знали, що Валя вийде 
заміж за Льончика. 
Так і сталося. Батьки 
виплатили молодятам 
кооперативну квартиру 
в Луцьку. Працювали 
обоє на заводах, 
виховували доньку. Потім 
почалася перебудова, 
підприємливі Валя і 
Льончик «човникували» 
в Туреччину, Польщу, 
Румунію... Згодом і власну 
справу започаткували. Але 
під час чергової зустрічі 
нашої «святої трійці» Валя 
шокувала нас останніми 
подіями в їхній родині. 

– Одразу хочу сказати, що в 
усьому, що сталося, звинувачую 
лише себе. Звикла, що Льончик 
зав ше поряд: і вдома, і на фірмі – 
от він і завів коханку. Ще й де? Під 
носом – у сусідньому дворі. Сніжана 

СЕРЦЕ – НЕ КАМІНЬ

мала багатий досвід у стосунках із 
чоловіками, зловживала спиртним. 
А тут Льончик – спокійний, некон-
фліктний, майстер на всі руки. Одне 
слово, все закрутилося, як у кіно: 

Льончик бігав за нею, як песик, жив 
на дві сім’ї. А потім Сніжана зава-
гітніла, і її батьки поставили перед 
ним ультиматум: або переїжджаєш 
до нашої доньки, або ми пустимо за 

вітром твій бізнес.
Я погодилася на розлучення, 

але без скандалів і зайвого розго-
лосу. А от у доньки була істерика, 
бо ми приховували від неї татові по-
ходеньки. 

Це були каторжні душевні муки! 
Адже ми з Льончиком постійно ба-
чилися на роботі, Маринка зустрі-
чала його на вулиці... 

І коли всі змирилися із ситуаці-
єю, доля підготувала сюрприз: Сні-
жана зовсім не хотіла виконувати 
обов’язки молодої мами. Вона зни-
кала кудись на кілька днів, про сина 
й не згадувала. Мені було шкода 
дивитися на Льончика, який прихо-
див зранку неголений, втомлений, 
давав вказівки й біг до малюка. 

Від колег я дізналася, що Сні-
жана все-таки втекла за кордон і 
ніби працює там танцівницею. Тому, 
коли якоїсь ночі в двері подзвонив 
Льончик із немовлям на руках, я 
просто не могла його не пустити на 
поріг. У хлопчика різалися зуби, під-

нялася температура. «Допоможи, 
благаю», – промовив Льончик і впав 
на коліна. Ну, в мене ж серце не ка-
мінь. Викликали швидку, малюкові 
зробили укол, він заснув. 

Ми з Льончиком до ранку про-
сиділи на кухні. Пили каву, курили, 
говорили про життя. Я бачила, що 
чоловік шкодує про свій необдума-
ний вчинок, але ж і зізнатися йому 
було соромно. Тому перший крок 
зробила я. «Залишайся вдома, ти 
потрібний мені, Маринці. А хлопчи-
ка вигодуємо, все ж таки син», – за-
пропонувала я. Льончик ніби чекав 
цих слів, знову став на коліна, обняв 
мої ноги і заплакав. «Я для вас гори 
зверну – для тебе і для дітей. Дякую, 
що простила...».

Маринка довго не могла про-
бачити батькові, грала в мовчанку. 
А от до братика, навпаки, прикипі-
ла. Няньчиться з ним, купає, возить 
на прогулянки. Про Сніжану ми так 
нічого відтоді й не чули. Її батьки 
вряди-годи телефонують Льончи-
кові, хоча до внука не приходять. 
Може, це й краще. Для чого лізти в 
чужу сім’ю?

fullonw
edding.com

Магія поєднала, та взамін 
чоловікове життя відібрала

Уміти прощати – непросте мистецтво
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хто на це дивиться, й ті, хто дивується, що це взагалі відбувається. Томмі Лезорда

ВОЛИНЯНИ ДЕСЯТІ 
НА КОМАНДНОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Легкоатлетичний сезон-2018 
стартував минулого тижня в 
Сумах Командним чемпіонатом 
України у приміщенні. Волинські 
спортсмени вже звично 
підтвердили свій високий рівень 
і наша збірна виборола високе 
10-те загальнокомандне місце в 
Україні.

Особливо потішили чоловіки в еста-
феті 200+400+600+800 м. Євген Гуцол, 
Данило Даниленко, Микола Пацула та 
Анатолій Синянський  майже на 4 с ви-
передили дніпрян. Крім того, Євген Гу-
цол на 800-метрівці виборов ще одне 
золото чемпіонату (1.50.56 хв). 

Марія Філюк прийшла на фініш 
другою в заході на 5000 м у спортивній 
ходьбі. Ще троє наших легкоатлетів фіні-
шували за крок від п’єдесталу. Четверті 
місця – у Сергія Березюка на 3000 м, в 
Іванни Кух у стипль-чезі на 2000 м і в 
Сергія Сусика у спортивній ходьбі на 
5000 м. А Березюк зумів стати шостим у 
фіналі на 1500 м.

Відзначимо й високі п’яте і сьоме 
місця на дорослому чемпіонаті країни 
18-річної Яни Фарини та 15-річної Дарії 
Касян у спортивній ходьбі.

легка атлетика бокс

НАЙВАЖЧІ 12 РАУНДІВ УСИКА
Латвія

Минулої суботи в Ризі 
відбувся об’єднавчий бій за 
титули чемпіона світу WBO і 

WBC, а разом із тим і півфінальний 
бій Всесвітньої серії боксу. Наш 
Олександр Усик переміг латиша 
Майріса Брієдіса. Тепер українцю 
відкритий шлях до фіналу WBSS, 
а отже, й можливість завоювати 
два пояси за іншими версіями, що 
залишилися, і стати абсолютним 
чемпіоном світу. Всесвітня серія 
боксу, яка відбувається в двох 
вагових категоріях, – унікальна 
можливість отримати титул 
абсолютного чемпіона світу, 
вигравши три бої поспіль. 

Український чемпіон WBO і WBC у важ-
кій вазі Олександр Усик переміг Брієдіса рі-
шенням більшості суддів (114:114, 115:113, 
115:113). Головна наразі перемога в кар’єрі 
дозволила Усику об’єднати титули у важкій 
вазі і стати першим фіналістом Всесвітньої 
боксерської суперсерії.

«Емоції найпозитивніші. Думаю, мине кіль-
ка днів, вляжеться весь галас, розмови про бій, 
сяду, спокійно подивлюся цей поєдинок, запи-
шу помилки і буду їх виправляти. Як я розумію, 
вже є дата фіналу. Начебто 11 травня. Добре, 
що вона вже відома – нам буде легше вибудо-

волейбол

історія

  Іван БОГДАНОВИЧ

Більшість спортсменів 
дуже забобонні. А якщо 

у них щось не виходить 
в кар’єрі дуже довго, то 
люблять придумувати ще й 
прокляття, виправдовуючи 
невдачі. У кожному виді 
спорту є свої прокляття-
довгограйки. 

У бейсболі, наприклад, це «про-
кляття Бамбіно». Його назвали за 
прізвиськом великого гравця Бейба 
Рута, якого нерозважливо продав 
власник клубу «Ред Сокс». Цим убо-
лівальники пояснювали 84-річну 
смугу невдач. Інший приклад – про-
кляття, що нависало над командою 
«Вайт Сокс» до 2005 року після того, 
як кілька гравців умисно здали 
«Світову серію» 1919-го. У баскетбо-
лі відоме «прокляття Біллі Пенна». 
Воно з’явлося після того, як влада 
Філадельфії порушила негласну за-
борону будувати хмарочоси, вищі 
від будинку мерії. На її шпилі висо-
чіє бронзова статуя Біллі Пенна, ко-
лишнього мера міста. Коли ж поряд 
у 1987 році звели вищу будівлю, то 
жоден професійний спортивний 
клуб Філадельфії не міг виграти 
жодного титулу – у хокеї, баскетболі 
чи бейсболі. Тільки коли в 2007 році 
на вершину хмарочоса поставили 
копію статуї Пенна, бейсболісти ви-
грали титул. У футболі ж найзнаме-
нитішим спортивним прокляттям 
вважаються слова тренера лісабон-

ПРОКЛЯСТИ НА ПОРАЗКИ

Ю
рій Конкевич

Євген Гуцол повернувся із 
Сум дворазовим чемпіоном 
зимового Чемпіонату України

вувати тренувальний табір, – сказав українець 
після бою і додав: – На кожну атаку Майріса 
я намагався проводити свої дві-три. Якщо ви 
кажете, що я пропустив один дуже важливий 
удар, то, напевно, так і було. Тільки для кого 
він був важливий? Думаю, не для мене».

3 лютого Олександр Усик дізнається ім’я 
свого суперника по фіналу WBSS. У Сочі дру-
гу путівку в фінал Всесвітньої боксерської 
суперсерії розіграють чемпіон IBF Мурат 
Гассієв і «регулярний» чемпіон WBA Юніер 
Дортікос.

sport.unian.net

Тернопіль

Волейболістки Луцька й Тернополя 
подарували справжній волейбольний 
трилер у півфіналі Кубка України. 
Кульмінація протистояння в 
Тернополі сталася у самісінькій 
кінцівці напруженого протистояння.

Спочатку здавалося, що підопічні Богу-
слава Галицького візьмуть своє без додат-
кових проблем. Адже в першому матчі після 
«гойдалок» у двох стартових сетах вони оби-
два виграли. Але згодом програли три сети 
поспіль, причому в одні ворота – 2:3.

Повторний поєдинок за драматургією 
виявився ще більш захопливим, ніж перший. 

ської «Бенфіки» Бели Гуттманна. 
Більш ніж півстоліття гравці 

«Бенфіки» виходять на поле в мат-
чах єврокубкових турнірів і стика-
ються з важкими завданнями. Їм 
потрібно не тільки перемогти су-
перника, а й чинити опір прокльо-
нам Бели Гуттманна. 

«Якщо місце проведення матчу 
виявляється недалеко від міста, в 
якому похований Гуттманн (у Відні), 
хтось із клубу з квітами їде молити-
ся на могилу. Та це не допомагає», – 
розповідає португальський журна-
ліст Жозе Карлуш Соареш. 

Але не тільки завдяки цьому 
прокляттю увійшов в історію футбо-
лу ексцентричний тренер. Гуттманн 
значною мірою змінив гру за час 
кар’єри, яка охоплювала роботу в 
25 командах 13 країн світу. 

Гуттманн народився в 1899 році 
у Будапешті й після навчання на хо-
реографа віддав перевагу футболу. 
Грав за клуб МТК, але незабаром 
змушений був переїхати до Від-
ня через антисемітизм угорського 
режиму Хорті. Тут Гуттманн приєд-
нався до єврейського футбольного 
клубу ХАКО, викликався під прапо-
ри збірної Угорщини.

Друга світова війна проїхалася 
катком по долях мільйонів людей. 
Не став винятком і Гуттман, який 
втратив у ній родину й залишився 
живим завдяки переховуванню в 
швейцарському таборі для інтер-
нованих.

По війні він повернувся у фут-
бол, переїхавши до Румунії. Тут 
стався перший тренерський скан-
дал Бели. Будучи головним трене-
ром команди «Кінезул», у 1946 році 
він вимагав виплату заробітної пла-
ти... овочами, адже голод лютував у 
повоєнній Європі. Гуттманн пішов 
з клубу після того, як його керівни-
цтво намагалося втручатися у вибір 
стартового складу. 

Потім була робота в італійських 
«Падові», «Трієстіне», «Мілані», ар-
гентинських «Бока Жуніорс» і «Кіль-
меса», кіпрському АПОЕЛі. Цікаво, 
що з «Мілана» Гуттманн пішов зі 
скандалом. Після звільнення тренер 
заявив на прес-конференції: «Мене 

звільнили, хоча я не злочинець і не 
педик. До побачення».

Того ж року Гуттманн прийняв 
португальську «Бенфіку». Уже пер-
шого дня перебування в клубі він 
розпрощався з 20 гравцями, після 
чого привів орлів до чемпіонського 
титулу.

«Складно не помітити той факт, 
що він ніколи не залишався на од-
ному місці на тривалий проміжок 
часу. Цілком можливо, що це стало 
причиною подій під час війни. Або 
ж Гуттманн просто шукав черговий 
чек від роботодавця», – писав Соа-
реш.

Саме в Португалії Гуттманн за-
лишив по собі найбільшу спадщину, 

двічі вигравши із «Бенфікою» Кубок 
європейських чемпіонів у 1961 і 
1962 роках. А ще придумав ігрову 
схему 4-2-4, яку успішно перейня-
ла збірна Бразилії на переможному 
чемпіонаті світу 1958-го.

Але успіх і невдача завжди 
йдуть поруч. «З моменту призна-
чення на пост наставника «Бенфі-
ки» його стосунки з керівництвом 
клубу були приречені на про-
вал», – розповідав знавець пор-
тугальського футболу Бен Шейв. 
«Після другого Кубка європей-
ських чемпіонів він звернувся до 
новообраного президента клубу 
Антоніо Карлоша з вимогою збіль-
шити йому зарплату. Той відмовив, 
і Гуттманн, залишаючи клуб, при-
людно заявив, що «Бенфіка» біль-
ше ніколи не переможе в єврокуб-
ковому турнірі. 

Ці слова й називають «проклят-
тям Гуттманна». Вони, на превели-
кий жаль для орлів, стали проро-
чими. «Бенфіка» доходила до п’яти 
фіналів Кубка європейських чемпіо-
нів – у 1963, 1965, 1968, 1988 і 1990 
роках, до фіналу Кубка УЄФА 1983, 
2013 і 2014 років. Але жодного разу 
португальці не вигравали.

Із «прокляттям Гуттманна» до-
водиться боротися черговому 
поколінню гравців «Бенфіки». Чи 
будуть вони щасливіші за своїх по-
передників, чи це зачароване коло 
нікому так і не вдасться розірвати?

uefa.com

Бела Гуттманн прокляв «Бенфіку» 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Суми

ПОРАЗКА В 11-СЕТОВОМУ ПІВФІНАЛІ
Тепер уже попервах невеличкою перевагою 
володіли тернополянки, однак у двох наступ-
них сетах лучанки, продемонструвавши дива 
стійкості та холоднокровності у кульмінаційні 
моменти, досягали успіху на «більше-менше». 
У четвертому сеті наші дівчата поступалися – 
22:24, але витягнули перемогу й перевели гру 
в тай-брейк, який також виграли. 

Таким чином, усе мав вирішити «золотий 
сет». Здавалося, деяка психологічна перевага 
має бути на боці підопічних Богуслава Галиць-
кого. Однак саме в цей момент на лучанок на-
котилася втома. Два дні поспіль дівчата грали 
без замін. І кілька їхніх помилок одразу ж за-
безпечили тернополянкам невеличкий ган-
дикап. А ще господарок стимулювала й гучна 

підтримка трибун. Отож, у фінал в неймовір-
ній боротьбі пройшли тернополянки. 17 лю-
того вони зіграють із лідером українського 
жіночого волейболу «Хіміком». 

До слова, саме в Южному наступні 
свої матчі у Суперлізі 2-3 лютого гратиме й 
«Волинь-Університет». Наразі лучанки йдуть 
другими в чемпіонаті, випереджаючи на 
2 очка «Галичанку».

Технічні дані півфіналу Кубка України:
«Галичанка» (Тернопіль) – «Волинь-

Університет-ОДЮСШ» – 3:2 (23:25, 21:25, 
25:13, 25:18, 15:8).

«Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Гали-
чанка» – 3:2 (21:25, 26:24, 27:25, 21:25, 15:10).

«Золотий сет» – 11:15.

Українська зірка боксу може стати 
абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі
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Якщо ти не збираєшся йти до кінця, навіщо ти взагалі це робиш? Джо Намат

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

перша ліга

добра справа

ЗІНЧЕНКО 
ЗАВАЛИВ СЕСІЮ
Суми

Лівий захисник зіркового 
«Манчестер Сіті» та збірної України 
Олександр Зінченко – «у вогні». 

Не маючи змоги втекти з холодно-
го Манчестера в Україну під час матчів 
англійської Прем’єр-ліги, Зіня не склав 
зимову сесію III курсу в Сумському дер-
жавному педагогічному університеті 
ім. А. С. Макаренка. Футболіст вчиться 
на спеціальності «Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини».

За підсумками зимової сесії, у грав-
ця «МанСіті» – дев’ять заборгованостей 
із різних предметів. Також варто від-
значити, що Зінченко вчиться на ден-
ній формі, що вимагає обов’язкового 
відвіду вання занять. Утім його допусти-
ли до перездачі, й під час зимових ка-
нікул підопічний Хосе Гвардіоли може 
«закрити хвости».

ЗБІРНА УКРАЇНИ 
ПОЧНЕ ЛІГУ НАЦІЙ 
ВИЇЗНИМ МАТЧЕМ З 
ЧЕХІЄЮ
Київ

Визначився календар матчів 
збірної України в Лізі націй. Наша 
збірна розпочне новий турнір від 
УЄФА – Лігу націй – грою проти 
Чехії на виїзді. 

Розклад матчів збірної України 
та кий: 6 вересня – Україна – Чехія, 
9 вересня – Україна – Словаччина, 
16 жовтня – Україна – Чехія, 16 листопа-
да – Словаччина – Україна.

Виїзний матч проти Чехії, найімо-
вірніше, прийме Прага. Щодо домашніх 
ігор, то місце їх проведення ще визнача-
тиме Виконком ФФУ. 

Ліга націй покликана замінити 
контрольні матчі, а в разі успішних ви-
ступів може допомогти кваліфікувати-
ся на Євро-2020. Переможець кожної 
групи, якщо він не вийде на Євро-2020 
через традиційний відбір, візьме участь 
в плей-оф і зможе поборотися за одну 
путівку на чемпіонат Європи.

ЛУЦЬКІ КОЗАЧАТА 
ПЕРЕМОГЛИ В 
БЕРЕЗНОМУ
Рівненська область

Збірна Луцька тріумфувала на 
VII чемпіонаті України з вільного 
козацького бою за правилами 
бойового гопака. За підсумками 
змагань у наших хлопців – перше 
і друге командні місця. Чемпіонат 
відбувався 26-27 січня в місті 
Березне Рівненської області.

Президент Волинського регіональ-
ного клубу бойових мистецтв «Прайд» 
Олександр Кулаков розповів, що честь 
міста захищали клуби «Інсайт», «Воїн» 
і «Прайд». У командному заліку дру-
ге місце посіла команда СК «Воїн», а 
перше – клубу «Прайд». Варто зауважи-
ти й те, що два клуби випередили супер-
ників із великим відривом, лишивши по-
заду 15 команд-учасниць.

Цього року чемпіонат зібрав рекорд-
ну кількість учасників – понад 300 осіб.

Нові зустрічі майстрів бойового го-
пака  відбудуться під час Всеукраїнсько-
го турніру в Рівному.

жовта картка

зміни

сильні і вправні

новація

вибрики Феміди

Можливість 
заборони гри 
головою у 

дитячому футболі 
розгляне УЄФА. Таке 
рішення європейська 
федерація футболу 
може ухвалити, якщо 
дослідження доведе, 
що удари головою в 
дитячому віці призводять 
до пошкодження 
головного мозку.

Коли у керівника УЄФА Алек-
сандра Чеферіна запитали, чи 
справді організація рішуча в цьо-
му питанні, він  відповів: «Коли ви 
дивитеся бокс або ММА, завжди 
страшно, що може статися. Це 
проблема багатьох видів спорту, 
в тому числі й футболу. Тому я не-
терпеливо чекаю на результати 
аналізу».

УЄФА буде першою організа-
цією, яка досліджуватиме подіб-

Швейцарія 

Арбітражний суд Швейцарії 
пішов назустріч Федерації 
футболу України щодо 
прохання прискорити 
розгляд резонансної справи 
про матчі чемпіонату 
Прем’єр-ліги «Маріуполь» – 
«Динамо».

ФФУ просила розглянути 
справу з апеляції київського «Ди-
намо» щодо рішення Контрольно-
дисциплінарного комітету ФФУ 
про зарахування технічної пораз-
ки за неявку в Маріуполь на матч 
7-го туру відновлення змагань у 
чемпіонаті України. Перший тур 
весняної частини першості за-
плановано на 17 лютого. 

Після першого етапу чемпі-
онату України, який завершить-
ся 3 березня (базова дата 22-го 
туру), команди розіб’ють на дві 

Під час зимової паузи 
один із аутсайдерів 
Першої ліги проводить 
найгучнішу трансферну 
кампанію українського 
футболу. Минулого 
тижня «Волинь» 
оголосила про 
підписання ще кількох 
новачків, тож загальна 
кількість нових 
виконавців у команді 
Віктора Богатиря досягла 
вже 17 осіб.

Після селекційного збору ко-
манди під Києвом її поповнили 
півзахисники Павло Гордійчук, 
Василь Курко і Євген Зарічнюк. 
Вони, як більшість попередніх 
новачків «Волині», є досвідчени-

ми гравцями, які встигли пограти 
не за один український, а також 
за іноземні футбольні клуби. 

Сімнадцять нових та до деся-
ти колишніх футболістів полетять 
2 лютого на перший іноземний 
збір «Волині» до турецького Бе-
лека. Він триватиме до 15 лютого. 
Після цього команда повернеть-
ся в Україну, щоб за кілька днів 
знову відбути до Туреччини. 

«Ми маємо кістяк команди, 
але все одно шукатимемо ще 
одного нападника, – розповів 
головний тренер Віктор Бога-
тир. За його словами, нападники 
молодіжного складу «Динамо» 
Щебетун і Тарануха, яких «Во-
линь» переглядала на січневому 
зборі, не підійшли команді, тому 

«Волинь» усе ще в пошуках фор-
вардів. 

Натомість 2 лютого до Туреч-
чини полетять ще два ймовірні 
новачки. За інформацією ВН, 
це нападники 31-річний Руслан 
Івашко та 28-річний Володимир 
Коробка. Обидва також мають 
у послужному списку пристой-
ний набір команд, а Коробка, 
який запам’ятався виступами в 
«Таврії», з 2014 року грає за кор-
доном – у російській «Тюмені», 
білоруському «Вітебську» та гру-
зинському «Колхеті». 

Під час збору в Белеку «Во-
линь» зіграє три матчі, щоправда, 
суперників у спарингах, ймо-
вірно, доведеться шукати у ході 
збору.  Але один із матчів точно 

відомий – «Волинь» зіграє в Ту-
реччині добре забуте українське 
прем’єрлігове дербі з «Дніпром». 
Щоправда, не з давніми друзями, 
а з новим клубом – «Дніпро-1», із 
яким лучани, власне, й вилетять 
на збір із Києва.  

«Наразі наша команда ще 
сира, особливо в плані зіграності. 
Стабілізація складу відбудеться 
вже на другому турецькому збо-
рі, після нього я вже буду мати 
думку про основу, про тактику 
гри», – вважає Богатир. На його 
думку, саме зараз настає час іс-
тини, адже команді треба зігра-
тися,  а також, крім навантажень, 
отримати багато теоретичної 
інформації, перевірити сили в 
спарингах. 

ної мови, започаткували проект 
English + Football. 

Перше заняття провели з 11-
річними хлопцями. Воно відбуло-
ся у спортивній залі, а тренером і 
водночас викладачем англійської 
став волонтер Корпусу Миру в 
Ковелі американець Бенні Венгі. 
27-річний хлопець із Сан-Дієго 
(штат Каліфорнія) має авторитет 
у місті, а ще – дуже спортивна 

людина. Під час тренування він 
мав можливість у нетрадиційній 
формі допомогти майбутнім фут-
болістам підтягнути англійську, 
зокрема зосередитися на спор-
тивній термінології. «Дуже при-
ємно, що діти змогли отримати 
нові знання під час навчання та 
зарядитися позитивом», – комен-
тує досвід першого тренування 
Роман Лис. 

УЄФА МОЖЕ ЗАБОРОНИТИ 
ГРАТИ ГОЛОВОЮ 
У ДИТЯЧОМУ ФУТБОЛІ

«МАРІУПОЛЬСЬКУ СПРАВУ» 
РОЗГЛЯНУТЬ 12 ЛЮТОГО

ДО ТУРЕЧЧИНИ – З 
НОВИМИ НАПАДНИКАМИ

тили важкі долі кількох колишніх 
футболістів, які нині страждають 
на дегенеративну хворобу мозку. 
Серед них були й кілька гравців 
збірної Англії, які вигравали ЧС в 
1966 році.

Наразі один з клубів англій-
ської Прем’єр-ліги бере участь 
у такому дослідженні. Основне 
завдання – порахувати, як часто 
діти грають головою, що буде ба-
зовою інформацією для подаль-
ших висновків впливу на голов-
ний мозок.

До слова, у США з 2016 року 
діє заборона для дітей до 11 ро-
ків грати головою. Такий бан за-
пропонувала ПАФ (Професійна 
Асоціація Футболістів) і для Анг-
лії.

ну проблематику після кампанії 
британського видання «Телеграф-

спорт» із привернення уваги до 
проблеми. Британські ЗМІ помі-

Ю
рій Конкевич

sportarena.com

Дітей навчатимуть грати у 
футбол не головою, а з головою

Рішення Лозаннського спортивного арбітражу 
може вплинути на підсумки чемпіонату України

football.fr

Україна може вийти на Євро-2020 
або через традиційний вибірковий 
турнір, або через Лігу націй

ЯК ПОЄДНАТИ АНГЛІЙСЬКУ ТА ФУТБОЛ?

У ковельському футболь-
ному центрі «Ковель-Волинь» 
відбулося перше англомовне 
тренування. Як розповів його ке-
рівник Роман Лис, аби залучити 
вихованців футбольного центру 
до кращого засвоєння інозем-

facebook.com
/benny.m

enedes

Бенні Венгі вчитиме 
ковельських 
футболістів англійської

шістки. До того часу щодо гри 
«Маріуполя» і «Динамо» потріб-
на повна ясність. Наразі азовці 
перебувають у «прикордонній» 
зоні – на 7-му місці. А в разі тех-
нічної перемоги можуть підняти-
ся на 6-те. 

Це причини, через які за-
тягування питання вкрай неба-
жане з точки зору внутрішнього 
календаря української першості. 
Тепер розгляд справи 12 лютого 
зніме спірні питання в турнірній 
таблиці УПЛ. Нагадаємо, що ця іс-
торія триває від серпня минулого 
року, коли «Динамо» не приїхало 
в Маріуполь на матч чемпіонату 
України з міркувань безпеки. На-
томість КДК ФФУ зарахував кия-
нам технічну поразку – 3:0.
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колесо історії смішного

  Тетяна ЯЦЕЧКО-
БЛАЖЕНКО
hroniky.com

Агент, що продає порохотяги, входить 
у квартиру, демонстративно розсипає в 
коридорі принесене з собою сміття і каже 
господині: 

– Якщо мій порохотяг не збере усе це 
сміття до останньої крихти, то я готовий 
його з’їсти!.. 

Господиня дивиться на це все, повер-
тається і йде всередину квартири. 

Агент здивовано: 
– Куди ви, пані? 
– По ложку. У нас вже третій день світла 

немає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Два парубки сидять на каві і вже доб-
ряче при каві філософствують про жінок, 
хто яку собі обере. Один і каже: 

– Чуєш, Петре, я, якщо надумаю жени-
тися, то візьму собі жінку красиву, мудру, 
вірну і файну господиню. 

– Ого! А ти собі подумав, як з чотирма 
ради даси?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Діти бояться злого тата. Але коли зла 
мама, її боїться навіть злий тато.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В Україні все налагодиться тільки тоді, 
коли вдова Порошенка прийде в тюрму 
до Гройсмана дізнатися, за що повішений 
Турчинов пристрелив Яценюка на похоро-
ні Парубія, який так і не зізнався, де зако-
пав труп Авакова.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік приходить до лікаря:
– Лікарю! Скажіть чесно, якщо я вип’ю 

горілки, коньяку чи вина, у мене судини 
розширяться?

– Загалом, так...
– Тобто тиск знизиться?
– Знизиться.
– Лікарю, це саме те, що мені потрібно!
– Але послухайте, все одно ж вони по-

тім звузяться!
– Лікарю! Невже ви гадаєте, що я до та-

кого допущу?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хто перемотував аудіокасету олівцем, 
той спінер не придбає.

№

Жартівливий гороскоп на 1 – 7 лютого
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Бринчук 
8 квітня 1967 р.
Голова Старовижівської 
райдержадміністрації
Турбуватися немає причин – 
усі колишні сварки та незгоди 
забуто. Позаду – світле 

минуле, попереду – ясне майбуття із 
роботою на всіх фронтах і тилах. Зорі 
бачать вас на залізному коні з конспектами 
бюджету в зубах. 

Телець (21.04 – 21.05)
Петро Нагорний 
25 квітня 1966 р.
Голова Любешівської 
районної ради
Не найкращий час планувати 
ділові зустрічі, нині не 
вельми сприятлива пора для 

будівництва фундаменту під процвітання 
бізнесу. Тому зосередьтеся на справах 
громадських. І більше спілкуйтеся з 
простаками – вони ваше майбутнє.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор КП «Луцькреклама»
Муситимете зробити 
важливий вибір. Хорошу 
пораду почуєте від когось із 
близьких. З’явиться чудовий 

шанс прославитися й досягти успіху. 
Особливо це стосується тих, хто обрав 
творчу професію.

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Президент Федерації футболу 
Волині, депутат Волиньради
Доречні групові медитації, 
різні колективні заняття. 
Не варто брехати і сварити 

підопічних. Зорі прогнозують перемоги, але 
одна розгромна поразка здатна вибити вас 
із сідла. У вирішальній партії доведеться 
зіграти у піддавки.

Лев (24.07 – 23.08)
Віталій Неділько 
21 серпня 1982 р.
Воротар ФК «Волинь»
Укотре виринувши на 
видноколі, не проґавте цього 
разу шансу на справжній 
успіх. У коморі-скарбниці 

поводьтеся чемно, без надмірного апетиту. 
Надворі холодно, не забувайте вдома 
воротарські рукавиці. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олег Гирикович 
5 вересня 1977 р.
Перший заступник начальника 
Головного управління ДФС 
у Волинській області
Якщо ви шукаєте тепленьке 
місце, щоб пересидіти 

ймовірні шторми, майте на увазі: сухим із 
пробитого човна вам не вилізти. Якщо вже 
витягнули квитка на «Титанік», доведеться 
тонути разом із ним.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцкьтепло»
Тиждень принесе удачу, якщо 
відмовитеся від минулого 
досвіду й надокучливих 
помічників. Колеги 

запропонують цікаві ідеї, а використовуючи 
допомогу справжніх однодумців, Терези 
нарешті урівняють на своїх шальках 
потрібне та дозволене.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Аркадій Соломатін 
26 жовтня 1965 р.
Депутат Луцькради
Виникнуть труднощі у 
спілкуванні з колегами. 
Намагайтеся стримувати 
гнів, інакше зіпсуєте 

репутацію. Аби не «нагавкати» на колег, 
будьте уважнішим у роботі з паперами і 
документами. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Оксана Лєщинська 
10 грудня 1970 р.
Головний лікар Луцької міської 
дитячої поліклініки
Народ чекає на видовища. 
Настає вдалий період, 
під час якого ви зможете 

досягти бажаного майже у всіх сферах 
життя. Потрібно буде розв’язувати важливі 
проблеми, тому варто подбати про власне 
здоров’я.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Олександр Озінович 
24 грудня 1979 р.
Директор департаменту 
економічної політики Луцькради
Тиждень додасть вам вольових 
рис, а це допоможе розв’язати 
багато завдань, передусім 

стратегічних. Допоможіть тим, хто поряд, 
ідеями і планами, вони будуть вам вдячні. 
Озирніться в минуле, щоб не впертися у 
глухий кут.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради
Коли побачите оптиміста, 
з’явиться непереборне 
бажання довести його 
до сліз. Слід остерігатися 

прагнення до авторитарності та надмірної 
прискіпливості до вад оточення, інакше 
ризикуєте залишитися на самоті. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав  Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Рибам не варто розраховувати 
на чиюсь допомогу. Всі свої 
сили й енергію скеруйте в 
бажане русло. Подумаєте про 

матеріальне. На вас чекає приголомшливий 
успіх. Матимете шанс стати лідером, вас 
оцінять по достоїнству.

1880 року в селі 
Кашівка 

Ковельського повіту 
Волинської губернії 
у родині священика 
народився Костянтин 
Автономович 
Ненадкевич – 
майбутній головний 
знавець мінералів 
Російської імперії і 
СРСР.

Уже будучи студентом 
четвертого курсу Катери-
нославського (зараз це місто 
Дніпро) гірничого училища, в 
1905 році він знову отримав 
запрошення від Вернадсько-
го, якого пізніше буде назива-
ти своїм головним учителем. 

Молодому Ненадкевичу 
було запропоновано обійня-
ти посаду завідувача лабо-
раторії Геологічного музею 
Санкт-Петербурзької ака-
демії наук. Він не міг відмо-
витися, бо це тоді було його 
мрією. Робота так захопила 
Костянтина з перших днів, 
що він протягом аж дванад-
цяти років числився студен-
том інституту, але так його 
формально й не закінчив.

У період до 1917 року 
Ненадкевич був у складі ба-
гатьох експедицій до Фінлян-
дії, Польщі, на Кавказ. Сам 
організував дослідницькі 

  Євген ДУДАР

Я дивився на сусідського 
кота Антихриста і думав: 

«Коли б у мого шефа був хвіст, 
між нами ніколи не виникали б 
конфлікти».

Між Антихристом і пуделем Бунцьом 
конфлікт, правда, виник. Але тільки через 
те, що Бунцьо по-собачому простий та на-
ївний. Хоч він собака службовий і трохи 
вчений.

Сусід кинув Бунцьові кісточку. Він ліг 
собі зручно і почав гризти. Антихристові, 
видно, кістка сподобалася. Йому завжди 

подобається те, що перепадає іншим. Сповне-
ний власної гідності, гордості, що походить з 
левиного роду й живе з господарем під од-
нією стріхою, він, тримаючи хвоста коцюбою, 
підійшов до Бунця. І простягнув лапу. Мовляв, 
давай костомаху.

Завжди лагідний і спокійний Бунцьо втра-
тив рівновагу. Гаркнув. Мовляв, май совість. 
Кістку я заробив чесною службою. Курей чу-
жих з городу повиганяв. Та й не голодний ти. 
Свою пайку отримуєш. У тарілці он молоко 
зосталося.

Про всяк випадок Бунцьо взяв костомаху 
в зуби й подався в кущі.

Антихристові це не сподобалося. Він ви-
гнув хвоста дугою, сердито провів Бунця по-
глядом. Тоді, буцімто знічев’я, поважно пере-
тнув подвір’я, плигнув на тин, умостився там 
і ніби задрімав. Але тільки Бунцьо, догризши 
свою костомаху, вискочив з кущів і побіг до 
тину, Антихрист з диким пхиканням стрибнув 
йому на спину.

Переляканий Бунцьо жалібно заскавучав. 
Кинувся у відчинені сінешні двері.

Там його підстерігала друга біда. Тікаючи 
від переслідувача, він зачепив табуретку, на 
якій стояв тазик з посудом. Тарілки й чашки з 
дзенькотом розсипалися підлогою. Господи-
ня схопила віника й почала Бунця молотити. 
Той із жалібним скавучанням вискочив на 
подвір’я, забіг у кукурудзу.

Антихрист від задоволення зробив хвоста 
пужалном і покірно замуркотів біля хазяйчи-
ної ноги.

Я дивився на його хвіст і думав. Давши со-
баці вірний, послужливий характер, а котові – 
підступний і мстивий, природа правильно вчи-
нила, що почепила їм хвости. І бідний Бунцьо 
постраждав тільки тому, що, захопившись кіст-
кою, не звернув уваги на хвіст Антихриста.

...Людині природа хвоста не дала.

ІМЕНЕМ ВОЛИНЯНИНА 
НАЗВАЛИ МІНЕРАЛ ХВІСТ 

експедиції до Середньої Азії, 
Тана-Тувинської республіки, 
Алтаю, басейну озера Бай-
кал.

Серед найбільших його 
досягнень варто виділити 
розробку Туя-Муюнської 
ураново-радієвої копальні, 
з якої отримали радій. Саме 
для цього в Петербурзі тоді 
звели перший радієвий за-
вод. Також Ненадкевич про-
водив пошуки вісмутових 
руд. Він провів ґрунтовну 
роботу з переплавляння ко-
лишнього царського золото-
го фонду й передання його з 
Далекосхідної Республіки в 
Москву.

У 1923 році він став 
завіду вачем Геохімічної ла-

бораторії при Академії Наук. 
Він активно досліджував за-
паси мінералів Кольського 
півострова та Карелії. Пішов-
ши на пенсію в 1957 році за 
станом здоров’я, вчений не 
зупинився на досягнутому й 
організував лабораторію у 
себе вдома, де продовжував 
досліди.

Саме Ненадкевич встано-
вив абсолютний вік мінералу 
уранініту, з якого отримують 
уран і його сполуки, відкрив 
мінерал тюямуніт. На честь 
вченого було названо мі-
нерал ненадкевичіт, який є 
дуже рідкісним і на планеті 
Земля трапляється лише на 
Кольському півострові та 
острові Гренландія.

w
ikipedia.org

Мінерал ненадкевичіт
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с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
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1 лютого – Федір, Макар, 
Антон, Марк, Сава, Арсеній, 
Єфросинія, Юхим

2 лютого – Овсій, Юхим, 
Євтихій, Інна, Римма

3 лютого – Валер’ян, Максим, 
Євген, Анастасія, Агнія

4 лютого – Тимофій, Петро, 
Гаврило, Юрій, Макар, Антон, 
Георгій, Леонтій

5 лютого – Климент, 
Феоктист, Геннадій

6 лютого – 
Ксенія, Герасим, 
Тимофій, Оксана, 
Лаврентій

7 лютого – 
Григорій, Пилип, 
Олександр, 
Володимир, Мойсей, 
Фелікс, Віталій

1 лютого – Федір, Макар, 
Антон Марк Сава Арсеній

іменинники тижня

мент, 
дій

, 

сей,

ПЕРШІЙ ДРУКАРСЬКІЙ 
МАШИНЦІ – 150 РОКІВ

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 25 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 1 – 7 лютого

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
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

Поява друкарської машинки 
пов’язана з винаходом 
спеціального апарата для 

нумерації сторінок, який створили 
американці Крістофер Летем 
Шоулс і Карлос Глідден. 

У 1868 році було запатентовано дру-
карську машинку Шоулса. 

Видавці Крістофер Шоулз і Карлос 
Глідден задумували машинку, яка дру-
кувала б номери сторінок для книг, але 
під час роботи влаштували апарат так, 
щоб на ньому можна було набирати не 
тільки цифри, а й текст. Перша версія ма-
шинки мала кілька рядів клавіш із цифрами 
й буквами в алфавітному порядку. Але ця за-
думка була не зовсім вдалою – молоточки з 
літерами застрягали і зупиняли всю роботу 
винаходу. Тому Шоулз придумав клавіатуру, 
в якій букви, що їх найчастіше натискали, 
були максимально віддалені одна від одної. 
Це дозволило скоротити частоту залипан-
ня клавіш та помилок. Друкарська машинка 
швидко зажила прихильників і дала поштовх 
на створення загальновживаної клавіатури – 

Для першої машинки було розроблено 
стандартну розкладку клавіш QWERTY, 
яку використовують і досі

QWERTY, яку використовують у всіх засобах 
для друку тексту. Це слово утворюється з 

перших верхніх клавіш. Запатентована 
друкарська машинка була саме з 

таким варіантом розкладки. На 
клавіатурі не було клавіші «1» – 
замість неї використовували кла-
вішу з літерою «I». Також на роз-
кладці не було клавіші Shift – її 

додали через 10 років.
Перша друкарська машинка за 

розмірами була, як стіл. Вона друкувала 
тільки великими літерами, а друкарка не 

могла бачити результат своєї роботи, 
оскільки папір лежав глибоко всере-
дині. 

А в 1873 році почалося виробни-
цтво друкарських машинок у Нью-Йорку. 

Поступово асортимент товару розширю-
вався. За розробку друкарських машинок 

взялися інші компанії. Згодом вони стали 
дуже поширеними в усіх країнах світу.
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епоха розпусти 

У США ВІДКРИЛИ 
МАГАЗИН БЕЗ КАС 
Компанія Amazon 22 січня відкрила 
в Сіетлі перший продовольчий 
магазин без кас. Його тестували 
понад рік, пише Reuters.

Amazon Go оснащений камерами й 
давачами, що відстежують, які товари 
беруть покупці. Тож касові апарати не 
потрібні – після виходу з магазину гроші 
за обрані товари буде списано з банків-
ської картки покупця автоматично.

Для компаній роздрібної торгівлі 
відкриття магазину означає потенцій-
ний підрив позицій, пов’язаний з най-
більшим у світі онлайн-продавцем, 
який торік купив мережу супермаркетів 
Whole Foods Market.

Довгі черги відштовхують покупців, 
тому компанія, яка знайде спосіб позбу-
тися їх, отримає перевагу на ринку. Ком-
панія Amazon не повідомляла про намір 
відкривати магазини Amazon Go в інших 
містах, та водночас заявила, що не пла-
нує використовувати безкасову техно-
логію в магазинах Whole Foods Market.

До слова, керівник компанії Amazon 
Джефф Безос став найбагатшою лю-
диною в історії, його статки сягнули 
$105,1 млрд.

НА 1% НАСЕЛЕННЯ – 82% 
УСІХ БАГАТСТВ СВІТУ
3,7 мільярда людей, які становлять 
найбіднішу частину населення світу, 
не отримали нічого від глобального 
зростання прибутку, повідомляє 
«Радіо Свобода».

Статки багатіїв з 2010 року зросли на 
13% і збільшуються в шість разів швид-
ше, ніж зарплати звичайних робітників і 
службовців.

При цьому кількість мільярдерів 
у світі зростає: у період між березнем 
2016-го й березнем 2017 року новий 
мільярдер з’являвся в середньому що-
два дні. Усього в світі налічується понад 
дві тисячі осіб, що вважаються мільяр-
дерами.

«Бум мільярдерів є ознакою не кві-
тучої економіки, а симптомом неефек-
тивної економічної системи, – каже ви-
конавчий директор Oxfam International 
Вінні Б’яніма. –  Людей, які роблять наш 
одяг, збирають наші телефони і вирощу-
ють нашу їжу, експлуатують, щоб забез-
печити постійне постачання дешевих 
товарів, а також примножують прибутки 
корпорацій та інвесторів-мільярдерів».

у ногу з часом

нічого собі

НАЙБІЛЬШ АМОРАЛЬНІ ПАПИ В 
ІСТОРІЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

вуличне мистецтво диво

За два тисячоліття 
палаци Ватикану 
бачили такі гріхи 

святих отців, про які 
паства навіть не чула, 
пише Was.media.

СТЕФАН VI (VII): 896-897
Належав до знатного франк-

ського роду Гвідонідів і активно 
захищав його інтереси. Родича-
ми папи були імператори Заходу 
Гвідо і Ламберт, з якими конфлік-
тували попередники Стефана. 
Померлого в 896 році Формоза 
змінив Боніфацій VI, який за два 
тижні теж помер. Відтак на святий 
престол зійшов Стефан VI (VII). Він 
наказав ексгумувати Формоза, 
одягнути в папські ризи і суди-
ти його. Напіврозкладений труп 
звинуватили в порушенні цер-
ковних правил і клятв, а також за 
коронацію імператором Заходу 
нібито бастарда з династії Каро-
лінгів.

Обрання Формоза папою, всі 
його рішення та акти визнали не-
дійсними. Стефан виголосив над 
тілом прокляття і відтяв йому три 
пальці, якими папа робив хресне 
знамення. Голе тіло Формоза про-
тягли вулицями, а тоді закопали. 

СЕРГІЙ ІІІ: 904-911
Це перший папа періоду пор-

нократії. Тоді Святим Престолом 
управляли дружина і дочка рим-
ського консула Теофілакта з роду 
графів Тусколо. Відразу після 
церемонії призначення він на-
казав задушити зміщених попе-
редників: Христофора та Льва V. 
Вільний від політики час Сергій 
проводив з 15-річною Марозією, 
дочкою Теофілакта. Її мати Теодо-
ра була офіційною хранителькою 
папських скарбів.

«Ці дві повії, Марозія і Теодо-
ра, були красивими й багатими, 
а також вміло  плели інтриги. 
Найбільш старанних коханців 
папи нагороджували папською 
тіарою. Святий престол займали 

Два київські та один харківський 
мурали увійшли до I support street 

art – списку найкращих вуличних 
витворів мистецтва світу в 2017 році.

Один з муралів створив італійський художник 
Kraser. Помилуватися ним можна у Києві за адресою 
Верхній Вал, 44. На малюнку зображений ведмідь з 
людськими руками і зосередженим поглядом.

Інша робота, яка потрапила до переліку I support 
street art, теж із Києва. Це мурал майстра з Аргенти-
ни Франко Фазолі. На ньому зображено двох левиць. 
Франко Фазолі (JAZ) розмалював стіну Київської гім-
назії №267 (вулиця Архітектора Вербицького, 7Б).

А от на харківському муралі – алегоричне зобра-
ження «недобудованої» голови людини над автошля-
хами. Роботу M-CITY створив поляк Маріуш Варас. 

позашлюбний син, онук і пра-
внук Марозії. Рідкісна генеалогія 
для намісників святого Петра на 
Землі», – писав англійський істо-
рик ХVIII століття Едуард Гіббон у 
роботі «Історія занепаду і руйну-
вання Римської імперії».

Від папи Марозія народила 
хлопчика. Через 20 років після 
смерті Сергія він зійде на пре-
стол під ім’ям Іоанн ХІ і стане 
єдиним в історії позашлюбним 
сином римського папи, який і сам 
став папою. 

ІОАНН ХІІ: 955-963
Останній папа періоду пор-

нократії був сином римського 
патриція Альберіха й онуком 
Марозії, коханки Сергія ІІІ. Посів 
престол у 18 років. За вісім років 
правління він зумів заслужити 
титул найаморальнішого папи в 
історії католицької церкви.

Про молодого папу казали, 
що він перетворив Латеранську 
базиліку на бордель і ґвалтував 
пілігрімок в соборі Святого Пет-
ра. Іоанн любив молитися язич-
ницьким богам під час гри в кості, 
а на пиятиках виголошував тости 

в ім’я Сатани. Багато римлян вва-
жали його втіленням диявола.

Помер, за різними даними, чи 
то від апоплексичного удару під 
час сексу, чи після того, як його 
побив ображений чоловік однієї 
з коханок.

БЕНЕДИКТ IX: 1032-
1044, 1045, 1047-1048

Син графа Тусколо, племін-
ник пап Бенедикта VIII та Іоанна 
XIX. Тричі посідав Священний 
Престол і раз його продав. Один 
з наймолодших пап в історії. Не-
має точної дати, коли його обра-
ли: чи то у 12, чи у 18 років. 

На відміну від багатьох по-
передників, Бенедикт звернув 
увагу на справи церковні – про-
вів кілька соборів для боротьби з 
єрессю і розв’язав конфлікти між 
єпископами.

У 1044 році покинув Рим: 
сім’я Крешенці перемогла Туско-
ло у збройній боротьбі за владу 
над Римом. На два місяці папою 
Сильвестром III став Джован-
ні Деї Крешенці. Але політична 
кон’юнктура змінилася, і на пре-
стол повернувся Бенедикт. Він за 

місяць продав титул своєму хре-
щеному батьку, пресвітеру Джо-
ванні Граціано. Вважається, що 
причиною стало бажання Бене-
дикта одружитися з двоюрідною 
сестрою.

Через два роки, після рапто-
вої смерті Климента II, Бенедикт 
спробував знову заявити права 
на папство, однак наштовхнувся 
на опір впливових кардиналів та 
імператора Священної Римської 
імперії. Єдиного трикратного 
папу в історії було відлучено за 
симонію від церкви. Його звину-
вачували у зґвалтуваннях, гомо-
сексуалізмі та участі в оргіях.

ОЛЕКСАНДР VI: 1492-1503
Шлях до окупованого італій-

цями Святого Престолу іспанець 
Родріго Борджіа проклав інтри-
гами й підкупом. Під час його ін-
тронізації (церемонія сходження 
папи на престол) 1492 року бан-
кір Козімо Медічі сказав: «Тепер 
ми всі перебуваємо під владою 
вовка, можливо, найбільш хи-
жого з усіх представників цього 
виду, які коли-небудь жили на 
землі. І якщо нам не вдасться 
втекти, він неминуче пожере нас 
усіх».

Родріго показав себе вмілим 
дипломатом і адміністратором. 
При цьому був батьком щонай-
менше семи позашлюбних дітей, 
яких підтримував грошима з цер-
ковних пожертвувань.

Кажуть, що папа мав стосун-
ки з дочкою Лукрецією. Першим 
це озвучив її чоловік на суді з 
приводу розлучення. Марнотрат-
ство часто ставило Олександра в 
складні ситуації. Коли скарбниця 
Святого Престолу вичерпувала-
ся, понтифік вдавався до нестан-
дартних бізнес-рішень: висував 
уявні звинувачення місцевим ба-
гатіям чи труїв кардиналів, щоб 
повернути до церкви їхнє майно.

УКРАЇНСЬКІ МУРАЛИ – 
НАЙКРАЩІ ВИТВОРИ СВІТУ 

Порнократія почалася з правління папи Сергія III 
і тривала 60 років, аж до смерті Іоанна XII 

w
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edia

Новий мільярдер з’являється 
в середньому щодва дні

1new
s.com

.ua
gam

etim
ers.it

Луанг Пхо Піан був відомим духовним 
гуру в центральному Таїланді. Чоловік 
помер у Бангкоку 16 листопада, маючи 
92 роки. Для виконання спеціального 
буддистського обряду тіло ченця ви-
тягли з домовини. Однак очевидці були 
шоковані тим, що після двох місяців пе-
ребування в труні на обличчі священика 
з’явилася усмішка, повідомляє «ТСН.ua».

Зазначається, що його тіло мало та-
кий вигляд, наче пробуло у труні всього 
36 годин, а не два місяці. Дехто зі східних 
вірян вважає, що буддистський свяще-
ник досяг справжньої нірвани.

УСМІШКА 
ПІСЛЯ СМЕРТІ

Тіло ченця не розклалося

Мурал майстра з Аргентини Франко Фазолі

Витвір поляка Маріуша Вараса

Робота італійського 
художника Krasera

isupportstreetart.com

isupportstreetart.com

isupportstreetart.com

effi  ezy.com

Гроші списуються з карток 
покупців автоматично
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