
ЛУЦЬКИЙ KOZAK 
ВІДОМИЙ ЗА СІМОМА 
МОРЯМИ

Виготовлення 
речей власними 

руками – справа не із 
легких. Адже хенд-
мейд – це уміння 
втілити душевну 
енергію у своєму 
витворі. А коли 
йдеться про вироби з 
натуральної шкіри, то 
й поготів. 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: 
ПРОРИВ ЧИ ПРОВАЛ?

Минулого року пенсійна система 
України зазнала суттєвих змін. Після 

того як Президент підписав схвалену 
парламентом реформу, відбулося 

так зване осучаснення 
пенсій. Чи виправдало воно 
сподівання пенсіонерів? Це 

питання ми поставили 
волинянам. 
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міжнародний скандал

ДОПЛИВТИ В СЕЛА
АБИ ДІЙТИ З МАРШРУТКИ ДОДОМУ І 
НАВПАКИ, ЖИТЕЛЯМ СІЛ СОКІЛ ТА ОЛЕНІВКА 
ДОВОДИТЬСЯ НОСИТИ ПЕРЕЗУВНЕ

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ГРОШІ, ЯКІ
МЕДВЕДЧУК З ПУТІНИМ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ НА 
УКРАЇНЦЯХ, ПОВЕРТАЮТЬСЯ
КУЛЯМИ НА ДОНБАСІ»

Аби підвищити 
рівень 

життя українців, 
народним 
депутатам слід 
негайно взятися 
за реформи, 
передусім у 
галузі економіки, 
і жорстко 
викорінювати 
корупцію. Часи, 
коли можна 
було казати, що 
у всьому винні 
Росія і Янукович, 
давно минули. 

авторитетно

хенд-мейд

глас народу

ПОЛЯКИ – ЗА 
КРИМІНАЛІЗАЦІЮ 
«БАНДЕРИЗМУ»

Коли день стає довшим, господарям не 
сидиться на місці. Починають вносити в дім 

ящики з землею – і гайда висівати розсаду. Що 
сіяти першочергово, а з чим варто зачекати, 
треба вирахувати. Розсада, яка переросла, не 
дасть більшого урожаю. Навпаки, вона погано 
витримує пересаджування. Тому важливо 
висіяти ї ї вчасно.

персона

на межі

ПІЩАНИЙ
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ДОПЛИВТИ В СЕЛА ПОЛЯКИ ЗА
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«ПООБІЦЯВ, ЩО СТАНУ 
ЧЕМПІОНОМ»

57-річний 
Володимир 

Повх – чемпіон 
світу 2017 року 
з самбо серед 
ветеранів, а ще – 
правоохоронець, 
який воював 
в АТО у складі 
роти «Світязь». 
Володимир 
Максимович 
розповів про те, як 
пішов із пенсії на 
війну і встиг виграти 
чемпіонат у Греції.

МІСЯЧНИЙ ПОСІВНИЙ 
КАЛЕНДАР НА 2018 РІК

 читайте на стор. 19
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Вона пішла на 
війну не заради 
геройства та 

подвигів, а щоби 
рятувати життя. 
Якоїсь миті не 
просто зрозуміла, а 
відчула – війна стоїть 
за дверима. Тому не 
вагалася ні хвилинки. 
Змінила костюм і 
туфлі на мультикам 
і берці. І нарівні з 
чоловіками вона – 
тепер уже старший 
сержант. Каже, на 
війні втомилася 
боятися. Якось просто 
забула про страх, 
забула, що вона 
жінка. Стала бійцем. 
Так само, як усі 
навколо. 

ЯК ЛУЧАНКА РЯТУЄ 
БІЙЦІВ НА ПЕРЕДОВІЙ 
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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 Той, хто не любить свою країну, нічого любити не може. Джордж Гордон Байрон

У ПАКИСТАНІ – ТЕРАКТ
Щонайменше 11 солдатів убито, 13 по-
ранено внаслідок теракту 3 лютого біля 
військової бази в Північному Пакистані. 
Відповідальність за вибух узяло угрупу-
вання «Талібан». 

ПОТОНУЛО 90 МІГРАНТІВ
2 лютого в Середземному морі у результа-
ті аварії човна загинуло щонайменше 90 
мігрантів. Після закриття маршруту через 
Балкани біженців перевозять до країн ЄС 
через середземноморський коридор.

РОСІЯНИ ВОЮЮТЬ У СИРІЇ 
Сирійські повстанці 3 лютого збили 
російський штурмовик Су-25. Внаслі-
док падіння літака загинуло 10 людей. 
Льотчик урятувався, але його убили в 
полоні. Натомість російські винищувачі 
збільшили кількість ударів по містах в 
сирійській провінції Ідліб.

У США ЗІТКНУЛИСЯ ПОТЯГИ 
У Південній Кароліні 4 лютого зіткнувся 
пасажирський потяг, що прямував з Нью-
Йорка до Маямі, з вантажним. Двоє людей 
загинуло, поранено щонайменше 116. 

НА ТАЙВАНІ – АНОМАЛЬНИЙ 
ХОЛОД
Морози на Тайвані забрали життя вже 
53 осіб. Експерти побоюються, що число 
смертей зросте через ще більше похо-
лодання. 

У ФРАНЦІЇ РОЗБИЛИСЯ 
ВЕРТОЛЬОТИ 
2 лютого на півдні Франції розбилися 
два вертольоти, які належали навчаль-
ному центру Збройних сил Франції. Мі-
німум п’ять людей загинуло.

СИН ФІДЕЛЯ КАСТРО ВЧИНИВ 
САМОГУБСТВО
Старший син лідера Кубинської револю-
ції Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Ан-
хель Кастро Діас-Баларт 2 лютого вкоро-
тив собі віку на Кубі. Медики кажуть, що 
в останні дні життя він мав депресію. 

У МАРОККО ВИПАВ СНІГ
Вперше за 50 років у Марокко випав 
сніг. Температура повітря опустилася 
нижче за нуль. Через снігові замети за-
блоковано автомобільні дороги. Пові-
тряне сполучення також ускладнено.

У ЛИТВІ ВПІЙМАЛИ 
РОСІЙСЬКИХ ШПИГУНІВ
Трьох шпигунів, які зливали інформа-
цію про повітряні сили Литви в Росію, 
заареш тували. Їм світить 15 років тюрми. 

ПРОТИ APPLE РОЗПОЧАЛИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
Компанія Apple фігурує у розслідуван-
ні, яке ініціювали Міністерство юстиції 
США і Комісія з цінних паперів. Причи-
ною слідчих дій стало уповільнення ро-
боти старих моделей iPhone.

УКРАЇНА НЕ ПОТРАПИТЬ В ЄС 
У 2025 РОЦІ
ЄС готується оприлюднити план роз-
ширення організації. Україну, Грузію 
та Молдову, які заявляли про бажання 
вступити в ЄС, там не очікують, хоча в 
Брюсселі неодноразово заявляли, що 
приймуть будь-яку європейську країну, 
яка відповідатиме критеріям членства.

ЧЕХІЯ ЗАОХОЧУЄ ДО ПРАЦІ 
УКРАЇНЦІВ
Чеський уряд збільшив видачу дозволів 
на роботу для працівників з України з 
9600 до 19600 на рік. Це зроблено задля 
місцевих фірм, які заявляють про дефі-
цит робочої сили. 

ПРИНЦІВ-КОРУПЦІОНЕРІВ 
ВІДПУСТИЛИ 
У Саудівській Аравії звільнили всіх за   -
триманих у ході антикорупційної кампанії 
принців, колишніх міністрів і підприємців. 
Їх утримували з листопада у п’ятизірко-
вому готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді.

У НОРВЕГІЇ ЗАБОРОНЯТЬ 
ХУТРЯНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ 
З 2025 року Норвегія заборонить ферми 
з виведення лисиць та норок для хутря-
ної промисловості. Країна – найбільший 
постачальник хутра у світі. Щорічно тут 
убивають близько мільйона тварин.

світова хроніка

МИРНИЙ ПРОТЕСТ МИРНИЙ ПРОТЕСТ 
НА КОРДОНІ НА КОРДОНІ 

страйк

ВЛАДА ВІЗЬМЕТЬСЯ ЗА 
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

екологія

ДИЗПАЛИВО З ПІДПІЛЬНОЇ ЗАПРАВКИ

ПОПЛАТИВСЯ ЗА ЛЮБОВ ДО ІНОМАРОК 
по заслузі

Волинь

Жителів області 
закликають 
активніше 

повідомляти про стихійні 
сміттєзвалища.

На Волині на 551 сміттєзвали-
щі накопичено 2,7 млн т сміття. За 
словами начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації  Дмитра 
Новохатського, в області паспор-
тизовано лише 22% сміттєзвалищ, 
а 39% мають оформлені державні 
акти на земельну ділянку. Нині 
розроблена та діє інтерактивна 
мапа сміттєзвалищ, управління 
здійснює моніторинг ситуації. 

Цього року з обласного фон-
ду охорони навколишнього се-
редовища на природоохоронні 
заходи в районах хочуть спря-
мувати понад 2 млн грн. Дмитро 

Новохатський повідомив: до міс-
цевих фондів надходитиме, як і 
раніше, 25% екологічного подат-
ку. Як відомо, фонд формується 

з коштів сплати екологічного по-
датку. Водночас понад половина 
підприємств на Волині, які мусили 
б сплачувати цей податок і отри-

мувати дозвіл на викиди, цього 
не роблять. На думку депутатів 
обласної ради, працювати над 
наповненням фонду – завдання 
Держекоінспекції, яка може пе-
ревіряти такі підприємства.

Щоб розв’язати проблему, до 
травня на національному рівні та 
в регіонах працюватимуть над На-
ціональним планом управління 
відходами. Його мають підготува-
ти в стислі терміни. План базува-
тиметься на принципах самодос-
татності (створення інтегрованої 
мережі об’єктів з утилізації відхо-
дів) та наближеності (відходи не 
мають перевозити на значні від-
стані). Наразі в області працюва-
тимуть над регіональним планом 
управління відходами.

volynnew
s.com

Стихійні сміттєзвалища – бомба сповільненої дії 

Ковельський, 
Любомльський райони

Минулої суботи поблизу 
пункту пропуску «Ягодин» 
відбулася мирна акція 
протесту. Розпочалася 
вона о 9:10 поблизу села 
Старовойтове. На відстані 1 км 
до митного пункту «Ягодин» 
близько 30 осіб безперервно 
рухалися колоною пішохідним 
переходом. 

На мітингу були присутні три 
екіпажі співробітників поліції. 
Це частково обмежувало рух 
транспорту на міжнародній тра-
сі Київ-Ковель-Ягодин, інформує 
прес-служба МВС України. 

Причина протесту – зміни 
до Податкового кодексу. Згідно 
з ними, тепер українцю, який 
хоче придбати дешевий якісний 
товар для сімейних та особистих 

потреб на суму від €50 до €500 
без оподаткування, треба перебу-
вати за межами країни 24 години. 
На думку багатьох подорожніх, ця 
поправка в законі порушує їхні 
конституційні права.

Того ж дня жителі Львівщи-
ни перекрили дороги побли-
зу трьох пунктів пропуску на 
українсько-польському кордо-
ні – «Шегині», «Рава-Руська» та 
«Краковець». 

m
vs.gov.ua

Проти змін до Податкового кодексу 
протестували жителі Львівщини та Волині 

Ковель

У ході операції «Акциз-
2018» на території одного 
з приватних підприємств 
Ковеля виявили нелегальну 
заправку. 

АЗС діяла без будь-яких 
дозвільних документів та з по-
рушенням порядку реалізації 
паливо-мастильних матеріалів, 

інформує ГУ ДФС у Волинській 
області. 

Під час обшуку право-
охоронці виявили та вилучили 
близько 25 т дизельного паль-
ного, а також технологічне об-
ладнання, зокрема модульні 
колонки та резервуари. Орі-
єнтовна вартість вилученого – 
1 млн грн. 

КУДИ ПОДІТИ 
ВАЛІДАТОРИ?

казус

нелегально

АЗС діяла без дозвільних документів

vl.sfs.gov.ua

ПАТРУЛЬНА 
ПОЛІЦІЯ 
ВІДТЕПЕР 
І В КОВЕЛІ

служити і захищати

Ковель

У місті залізничників урочисто відкрили 
відділ Управління патрульної поліції. 
Він обслуговуватиме виклики, які 
надходитимуть на номер 102 в Ковелі.

Службу нестимуть 40 ковельських па-
трульних, а також 50 інспекторів з інших 
міст України, інформує «Район.Ковель». 
Очолив відділ 34-річний майор поліції Тарас 
Михалко.

Порядок у місті 
пильнуватимуть патрульні

Поліцейських привітав заступник Голо-
ви Національної поліції України Олександр 
Фацевич. Після урочистостей можна було 
неформально поспілкуватися з поліцейськи-
ми, сфотографуватись біля службового авто-
мобіля, а для дітей організували вікторини з 
сувенірами.

kow
el.rayon.in.ua

Луцьк

Електронна система обліку та 
оповіщення пасажирів тролейбусів 
у Луцьку не прижилася. Однак 
Тернопільське ТОВ «Системний зв’язок» 
вимагає від Луцького підприємства 
електротранспорту відшкодування за 
невиконані роботи за договором.

За словами виконувача обов’язків ди-
ректора ЛПЕ Володимира Пуца, система 
ручних валідаторів є недостовірною і не 
показує реального обліку пасажирів. «Я не 
бачу в ручних валідаторах користі для під-
приємства та громади», – наголосив він. 

ТОВ «Системний зв’язок» у судовому 
порядку вимагає від ЛПЕ 2 млн грн за об-
слуговування сервера. Уже в лютому бу-
дуть перші судові засідання.

Володимир Пуц пояснює: автоматизова-
на система обліку пасажирів має працювати 
на стаціонарних валідаторах, а не на ручних, 
до того ж, із трьома картками (для пільгови-
ків, учнів і повних платників). На думку де-
путатів міської ради, ці 2 млн грн з міського 
бюджету слід врятувати, тобто знайти засто-
сування придбаним валідаторам.

Ковель

Понад сім років проведе за ґратами 
ковельчанин, який викрадав дорогі 
іномарки.

Два роки тому молодик разом з одно-
літком на Вінниччині викрали авто під час 
тесту, повідомляє прес-служба прокуратури 
Волині. Хлопці запевнили власника BMW Х5, 
що придбають іномарку. Однак потім спалили 
автівку.

Через кілька місяців молодик з іншим 
спільником знову намагалися викрасти таке 

ж авто в Луцьку. Проте його власник вчинив 
активний опір. Зловмисники втекли, завдав-
ши чоловікові тілесних ушкоджень. 

Наприкінці квітня 2017 року ковель-
чанин уже самостійно викрав автомобіль 
Ford Scorpio з подвір’я будинку в рідному 
місті. 

Суд призначив спритнику покарання у 
вигляді семи з половиною років позбавлення 
волі з конфіскацією майна. Також зі зловмис-
ника стягнуть 240 тис. грн за завдану мораль-
ну та мате ріальну шкоду.

lutsk.rayon.in.ua
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ПОЛОНЕНИХ ОБМІНЯЮТЬ
Кабінет Міністрів виділив звільненим 
у грудні з полону 73 українським за-
ручникам по 100 тис. грн одноразової 
допомоги. Незабаром має відбутися 
наступний обмін полоненими. Україна 
передасть сепаратистам 74 людини в 
обмін на 29 українських полонених.

ДЕРЖБОРГ ПЕРЕВИЩИВ 
2 ТРЛН ГРН
Державний борг України у 2017 році 
зріс на 11% і перевищив позначку в 
2 трлн грн. Сума боргу – $76,31 млн.

€2 МЛН – ПОСТРАЖДАЛИМ 
НА ДОНБАСІ
Для населення України, яке постраж-
дало в результаті конфлікту на Донбасі, 
надійде €2 млн гуманітарної допомоги 
від Італії.

НАСІРОВА ЗВІЛЬНИЛИ
Уряд звільнив Романа Насірова з поса-
ди голови Державної фіскальної служ-
би. Його підозрюють у розкраданні 
2 млрд грн.

55 МЛН ГРН – НА ПОЛІТИЧНУ 
РЕКЛАМУ
Партії витратили на рекламу в ЗМІ 55 млн 
грн. «Народний фронт» – 33,2 млн, Ради-
кальна партія Олега Ляшка – 13,3 млн, 
«Самопоміч» – 7,3 млн, БПП – 0,8 млн, 
«Батьківщина» – 0,5 млн, «Опозиційний 
блок» – 0,2 млн.

МІНІМАЛКУ ПІДВИЩАТЬ
В Україні підвищать мінімальну заро-
бітну плату до 4100 грн. З 1 січня вона 
зросла з 3200 до 3723 грн.

НАРДЕП ЗМОВИВСЯ З ФСБ
Нардепа від «Волі народу» Олександра 
Пономарьова звинуватили у знищенні 
20 українських танків на замовлення 
російських спецслужб. Раніше Понома-
рьов очолював відділення Партії регіо-
нів у Бердянську.

ГУЖВА ВТІК ДО АВСТРІЇ
Головний редактор «Страна.ua» Ігор 
Гужва попросив притулку в Австрії. При-
чиною виїзду стали погрози фізичною 
розправою. 5 лютого суд постановив за-
тримати і примусово доправити його в 
Україну. Влітку Гужву впіймали на хабарі 
у $10 тис. Його просили не публікувати 
компромат на одного з політиків.

НЕ СТАЛО ВОЛОНТЕРА 
4 лютого в Дніпрі сталася смертельна 
ДТП, в результаті якої загинув відомий 
український волонтер і дизайнер 47-
річний Леонід Краснопольський.

НА РОБОТУ – ЗА КОРДОН
45,2% українців готові виїхати на роботу 
за кордон. 13,6% перебралися б до Ні-
меччини. Така ж кількість українців волі-
ла б працювати у Польщі. Далі йдуть Ка-
нада, США та Італія. Кожен 20-й готовий 
працевлаштуватися у Росії. У 2017 році 
найбільше українців виїхали на заробіт-
ки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.

УКРАЇНА ПАСЕ ЗАДНІХ
44-те місце в Європі та 150-те у світі 
посіла Україна в рейтингу економічної 
свободи. Експерти кажуть, що україн-
цям треба боротися з корупцією, розви-
вати ринки капіталу та вдосконалювати 
законодавство. А у світовому рейтингу 
демократій Україна опинилася на 83-й 
сходинці з 167-ми.

ПОМЕР УБИВЦЯ ХАСЕВИЧА 
Колишній кадебіст Борис Стекляр по-
мер на 95-му році життя. Він убив укра-
їнського художника, члена ОУН Ніла 
Хасевича та двох його побратимів 4 бе-
резня 1952 року під час облави на кри-
ївку.

УКРАЇНСЬКИЙ ПАСПОРТ – 
НАЙЦІННІШИЙ 
За індексом світових паспортів та їх-
ньою цінністю закордонний паспорт 
України має 44-те місце, а серед країн 
СНД – перше. Індекс базується на кіль-
кості країн, які можна відвідати без віз.

українська хроніка

З ВІКНА – 
НА СМЕРТЬ

біда

НАРКОТОРГОВЦІ СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИ

ВОЛОНТЕРИ ПОВЕЗЛИ НА ФРОНТ ПРОДУКТИ 

ШАХТУ №9 ХОЧУТЬ ЛІКВІДУВАТИ

добра справа

на захист

ПІДПРИЄМЦІ БЛОКУВАЛИ ПІДПРИЄМЦІ БЛОКУВАЛИ 
МІЖНАРОДНУ ТРАСУМІЖНАРОДНУ ТРАСУ

протест

Ковель

З 1 січня ТОВ 
«Ковельський 
госпрозрахунковий 

ринок», яке керує 
торговищами міста, 
підвищило орендну 
плату для підприємців 
з 50 до 70 грн. Коли 
директора Петра 
Сороку просили надати 
калькуляцію витрат 
на обслуговування 
ринку, він заявив, що це 
комерційна таємниця.

Аби привернути увагу до 
проб леми, 1 лютого підприємці 
вдалися до блокування варшав-
ської траси. Протягом години 
люди перекрили рух поблизу 
повороту на селище Люблинець. 

Протестувальники вимагали 
звільнення директора Сороки та 
створення комунальних ринків.

«Крім необґрунтовано висо-
ких цін оренди, упродовж три-
валого часу на людей тиснуть, 

торгові контейнери від’єднують 
від електропостачання та погро-
жують виставити підприємців з 
ринку», – розповів голова фрак-
ції «УКРОП» у Ковельській міській 
раді Ігор Пініс.

Підприємці прагнуть, аби в 
Ковелі створили комунальний 
ринок. Тоді вони платитимуть 
гроші не облспоживспілці, а в бю-
джет міста. До того ж, облспожив-
спілка укладає договір із підпри-
ємцями лише на рік. Якщо буде 
створено комунальне підприєм-
ство, яке опікуватиметься ринка-
ми, то вони укладуть договори на 
п’ять років. Підприємці зможуть 
стабільно працювати та будуть 
впевненими у своєму майбутньо-
му», – резюмував депутат. 

Зауважимо, що на ринках Ко-
веля – близько 2500 підприємців.

volynnew
s.com

Перекриття траси відбулося мирно

кримінал

Амфетамін виготовляли 
у пристосованих умовах

vl.npu.gov.ua

Луцьк

Днями правоохоронці затримали осіб, 
які виготовляли та збували психотропні 
речовини.

У Луцьку на три з половиною роки засудили 
чоловіка, який продавав і зберігав удома амфе-
тамін. До всього в лучанина конфіскують майно. 
Правоохоронці засікли правопорушника ще ми-
нулоріч у вересні під час контрольної закупки, 
пакетик з амфетаміном він збув за 250 грн.

Перед судом постануть і члени організова-
ної злочинної групи, яка також виготовляла та 
збувала амфетамін. До складу ОЗГ входили двоє 
волинян та один житель Рівненщини, повідом-
ляє прес-служба прокуратури області.

З березня до жовтня 2017 року чоловіки 
(наймолодшому – 28 років, найстаршому – 32, 
організатору ж злочинної групи, раніше суди-
мому за злочини в сфері незаконного обігу нар-

котиків, – 30 років) виготовляли психотропну 
речовину. Для цього придбали сировину й об-
ладнання, потрібні для виготовлення амфетамі-
ну, та облаштували місця для його хімічного син-
тезу (дачні будиночки в садівничих товариствах 
у Луцьку та поблизу обласного центру). Готову 
речовину збували в Луцьку. Під час обшуків ви-
лучено обладнання та прекурсори для виготов-
лення амфетаміну, а також понад 200 г психо-
тропної речовини. Далі – слово за судом.

Крім того, на початку лютого оперативники 
припинили незаконну діяльність ОЗГ, до складу 
якої входили троє лучан. Протягом 2017-2018 
років вони незаконно виготовляли та збували 
амфетамін, інформує прес-служба волинської 
поліції. Під час обшуків вилучено обладнання та 
хімічні речовини, призначені для виготовлення 
амфетаміну, а також готову наркосировину. Усіх 
співучасників затримано.

Волинь, Донбас

З Луцька 2 лютого вчергове 
вирушив мікроавтобус із 
продуктами для воїнів АТО.

За словами волонтера Василя При-
стайчука, цього разу вони планують 
об’їхати мало не всю Донецьку область – 
від Слов’янська до Широкиного.

У ніч перед виїздом небайдужі во-
линяни готували на передову смако-
лики. Вихованці Торчинського ліцею 
накришили салатів, а в Любомлі шко-
лярі та небайдужі люди наліпили 99 

відер вареників.
Депутат обласної ради, голова 

Спілки ветеранів Афганістану Григорій 
Павлович розповідає, що з передової 
волонтери часто забирають обстріляну 
техніку. Тут її ремонтують і відвозять у 
військову частину.

Нині з Волині на схід їздить все 
менше волонтерів. Раніше такі поїздки 
були щотижневими, тепер – раз на мі-
сяць. Та попри те, що людям фінансово 
важко, вони продовжують допомагати 
воїнам. 

На схід повезли 
повний бус смакоти

volynnew
s.com

Нововолинськ

Минулого тижня в місті сталося два 
схожі нещасні випадки – чоловіки 
випали з вікон багатоповерхівок.

Як повідомив начальник Новово-
линського відділу поліції Віктор Пи-
калюк, 1 лютого в 15-му мікрорайоні 
з вікна восьмого поверху випав 62-
річний нововолинець. Пенсіонер від 
отриманих травм помер. Біда сталася з 
необережності, адже чоловік був тве-
резий. У цей час вдома були дружина 
та діти. Вдова загиблого розповіла, що 
він любив сидіти на підвіконні.

А вже наступного дня на вули-
ці Луцькій з вікна сьомого поверху 
випав 24-річний хлопець, інформує 
«БУГ». За словами  Віктора Пикалюка, 
той перебував у стані алкогольного 
сп’яніння. Трагедія трапилася з не-
обережності, коли потерпілий курив. 
Перед падінням він кликав на допо-
могу. З місця події його госпіталізува-
ли в Нововолинську міську лікарню. 
Наразі він перебуває в реанімації у 
важкому стані.

Нововолинськ

Кабмін розпорядився внести «Шахту №9 
«Нововолинська» до переліку підприємств, 
що підлягають ліквідації. 

Народний депутат Ігор Гузь звернувся до 
Президента Петра Порошенка та Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана з вимогою не 
допустити ліквідації одного з найважливіших 
підприємств округу.

«Попри зазначені позитивні перспективи 
щодо подальшої роботи шахти, міністерство 
продовжує видавати накази, які ведуть до лікві-
дації підприємства. В результаті це призведе до 
звільнення 700 працівників, порізки на метало-
брухт гірничошахтного обладнання. І це в пері-
од, коли держава невідкладно потребує вугілля, 

аби укріпити економічну безпеку під час війни з 
агресором!» – зазначає Ігор Гузь.

Нардеп наполягає на збереженні цього при-
буткового державного підприємства як окремої 
виробничої одиниці та забезпеченні його ста-
більної роботи.

ПОГРАБУВАННЯ ПОГРАБУВАННЯ 
НА МІЛЬЙОННА МІЛЬЙОН

зухвало

Луцьк

Троє невідомих скоїли розбійний напад на 
будинок валютника Валентина Федорова та 
забрали понад мільйон гривень.

Інцидент трапився на вулиці Наливайка, по-
відомляє «Аверс». Під час нападу один із розбій-
ників вистрелив у ногу дружині господаря. З по-
мешкання забрали гривні, долари, злоті та рублі. 

Загалом прихопили понад 1 млн 100 тис. грн. 
Мати потерпілого, яка живе із сином на од-

ному подвір’ї, каже: злодії вискочили з посадки. 
Усі кремезної статури та озброєні. На дорозі їх 
вже чекав автомобіль. 

У поліції повідомляють: зловмисників ще не 
затримали. Додаткової інформації не надають у 
зв’язку з тим, що триває слідство.

Шахта може активно працювати 
ще мінімум п’ять років

volga.lutsk.ua
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ПОЛЯКИ – ЗА КРИМІНАЛІЗАЦІЮ 
«БАНДЕРИЗМУ»

Польський Сенат, 
верхня палата 
парламенту, 

1 лютого проголосував 
за зміни до закону про 
Інститут національної 
пам’яті, якими 
вводиться кримінальна 
відповідальність за 
пропаганду тоталітарних 
ідеологій, заперечення 
злочинів «бандерівських 
націоналістів», а також 
за приписування 
польському народові 
нацистських злочинів. 
Напередодні 26 січня 
Сейм, нижня палата 
парламенту, вніс зміни до 
згаданого закону.

Йдеться, зокрема, про дії, 
«вчинені українськими націона-
лістами у 1925-1950 роках із за-
стосуванням насильства, терору 
або інших форм порушення прав 
людини щодо окремих осіб або 

гра в солдатики втікачі

сірий кардинал

міжнародний скандал

«НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИ» ОБІЦЯЮТЬ 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПОРЯДОК»

  hromadske.ua

Американський політтехнолог 
і колишній радник Віктора 

Януковича Пол Манафорт 
мав своїх людей у кожному 
українському міністерстві. Про це 
йдеться у розслідуванні аналітика 
The Atlantic Франка Фоера.

Він пише, що Манафорт вибудував дуже 
близькі стосунки з Януковичем. Вони часто 
грали в теніс, ходили у сауну й могли навіть 
разом плавати голими. Манафорт переконав 
Януковича одягатися в такі ж, як у нього, кос-
тюми, носити таку ж зачіску, навчив його, як 
посміхатися і як вести переговори.

Колишній прес-секретар МЗС Олег Воло-
шин розповів, що Янукович слухав тільки Ма-
нафорта, а аргументи українських урядовців 
просто ігнорував.

«Ми працювали в Україні дуже довгий час, 
і у Пола був цілий власний тіньовий уряд... У 
нього була своя людина в кожному міністер-
стві», – розповів один із заступників Мана-
форта Рік Гейтс.

МАНАФОРТ МАВ АГЕНТА В 
КОЖНОМУ МІНІСТЕРСТВІ УКРАЇНИ

ГІРКІН МАЄ ЗАПЛАТИТИ 
ЗА ЗБИТИЙ BOEING 
Родичі жертв рейсу MH17, який 
зазнав аварії влітку 2014 року 
на Донбасі, виграли суд проти 
російського бойовика, колишнього 
міністра оборони так званої ДНР 
Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), пише 
Zembla.

Колективний позов 25 родичів за-
гиблих було подано до окружного суду 
Північного округу Іллінойсу. Позивачі, 
яких представляла адвокатська фірма 
Флойда Уайзнера, стверджували, що 
Гіркін несе відповідальність за загибель 
пасажирів і екіпаж літака, та вимагали 
компенсацію.

Суддя окружного суду Джоан Хамф-
рі Лефкоу ухвалила рішення 20 грудня 
2017 року. Кожен родич загиблих у ката-
строфі, вказаний у позові, має право на 
$20 млн компенсації.

За словами адвоката Уайзнера, по-
зов було подано не заради грошей, а за-
ради справедливості.

Ігор Гіркін у коментарі телеканалу 
«Дождь» заявив: «Мені від цього ні теп-
ло, ні холодно. Якщо в мене будуть зайві 
$500 млн, то я не проти заплатити роди-
чам за невідомо ким збитий Boeing».

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в 
небі над Донецькою областю підтри-
мувані Росією терористи збили Boeing 
компанії Malaysia Airlines, що виконував 
рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Літак 
було збито із зенітно-ракетного комп-
лексу «Бук». Усі 298 осіб, що перебували 
на борту, загинули. 194 пасажири були 
громадянами Нідерландів. Літак впав у 
зоні, яку контролювали бойовики.

УКРАЇНЦІ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З ЛІВІЙСЬКОГО ПОЛОНУ
Президент України Петро 
Порошенко повідомив про 
повернення на Батьківщину 
чотирьох українських громадян 
після багатьох років полону в Лівії. 
Він також висловив вдячність 
дипломатам і зовнішній розвідці 
за врятованих українців, пише 
УНІАН.

Ще на початку вересня 2011 року 
збройні формування Перехідної на-
ціональної ради Лівії затримали по-
над 20 громадян України за підозрою у 
військовому пособництві колишньому 
лідеру Джамахірії Муаммару Каддафі. 
Усі затримані працювали за контрактом 
інженерами в одній з нафтовидобувних 
компаній.

Навесні 2012 року над ними роз-
почався судовий процес. У серпні 2014 
року 18 українців повернулися додому, 
ще четверо – тільки тепер.

справедливо 

з чужини – додому

очільник партії «Національний 
корпус», народний депутат 
Андрій Білецький ці зв’язки 
спростовує. Дружинники та-
кож запевняють: грошей від 
політичних сил не отримують, 
мовляв, єдине джерело фінан-
сування – членські внески та 
пожертви небайдужих грома-
дян. 

«В Україні є тільки одна мо-
нополія на застосування сили – 
державна Національна гвардія, 
Національна поліція, ЗСУ. Все 
решта – парамілітарні організа-

ції, що намагаються себе пози-
ціонувати на вулицях міст, вони 
не є законними», – відреагував 
очільник МВС Арсен Аваков.

Менше з тим, «Азов» вхо-
дить до структури Міністерства 
внутрішніх справ, тому питан-
ня, чому насправді створили 
організацію, залишається від-
критим. Турбує і те, що керів-
ники формування закликають 
вступати до їхніх лав людей з 
дозволами на зброю, а серед 
функцій організації – захист ма-
лого і середнього бізнесу.

beztabu.net

Автор розслідування пише, що Мана-
форт отримував від Януковича величезні 
суми – більше, ніж будь-коли до цього. По-
слуги політтехнолога часто оплачували зі 
своїх кишень українські олігархи, лояльні до 
Януковича.

Після Євромайдану Манафорт повернув-
ся до США й почав лікування у психологічній 
клініці в Арізоні. Одна з його доньок зізнала-
ся, що тоді її батько був на межі самогубства. У 
червні 2016 року він очолив передвиборний 
штаб кандидата в президенти США Дональда 
Трампа.

Нагадаємо, Манафорт є однією з клю-
чових фігур у розслідуванні втручання Ро-
сії в останні президентські вибори у США. 
30 жовт ня Манафорта і його ділового партне-
ра Річарда Гейтса звинуватили у змові проти 
Сполучених Штатів. Їм висунули звинувачен-
ня із 12 пунктів і відправили під домашній 
арешт. До слова, за даними ЗМІ, Манафорт і 
Гейтс згенерували десятки мільйонів дола-

ukranew
s.com

Польські суди можуть ухвалювати 
вироки на підставі заяв, які 
прозвучали навіть за межами Польщі

Пол Манафорт учив Віктора 
Януковича одягатися й посміхатися

  radiosvoboda.org

груп людей». Також додається, 
що ці злочини включають «зни-
щення єврейського населення 
та геноцид громадян міжвоєнної 
Польщі на території Волині та 
«Східної Малопольщі», тобто Га-
личини.

Згідно зі змінами, порушників 
закону каратимуть грошовими 
штрафами або ув’язненням від 
трьох до п’яти років. 

Формально під дію цього 
закону не підпадають наукові 
дослідження та художні твори. 
Однак ці норми прописані так 
розпливчасто, що не дають мож-
ливості зрозуміти, що саме за 
новим польським законом є зло-
чином, а що – ні.

МЗС України назвало рішен-
ня польського парламенту «чер-
говою спробою нав’язати одно-

бічне трактування історичних 
подій».

Президент Польщі Анджей 
Дуда 6 лютого підписав закон. 
Тепер його скерують на перевір-
ку в Конституційний суд. У будь-
якому разі це зруйнує грудневі 
домовленості Анджея Дуди з Пе-
тром Порошенком про деполіти-
зацію історичних відносин двох 
народів.

Крім того, передбачено кри-
мінальне переслідування тих, хто 
приписуватиме полякам злочи-
ни нацистів, зокрема вживатиме 
словосполучення «польські та-
бори смерті». Ця частина змін до 
закону обурила Ізраїль. Прем’єр-
міністр цієї країни Біньямін Не-
таньягу назвав закон необґрунто-
ваним, а Всесвітній центр пам’яті 
жертв Голокосту заявив, що поль-
ські законодавчі зміни можуть 
«призвести до розмивання істо-
ричної правди про допомогу, яку 
німці отримали від польського 
населення під час Голокосту».

АЗАРОВ ТА 
АРБУЗОВ – 
У РОЗШУКУ 

Колишнього Прем’єр-
міністра України Миколу 
Азарова та екс-очільника 
НБУ Сергія Арбузова 
оголосили в розшук, пише 
«24 канал».

Азарова підозрюють у спів-
участі в незаконному заволо-
дінні видобутим ПАТ «Укргазви-
добування» та ПАТ «Укрнафта» 
скрапленим газом на 2,2 млрд 
грн. Арбузова ж звинувачують 
у співучасті в заволодінні у ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» 3,2 млрд 
грн під час купівлі двох самопі-
діймальних бурових установок 
В312 і В319.

Також затримано главу нагля-
дової ради «Вернум банку» На-
талію Ігнатченко та громадянина 
Фролова. Їх підозрюють у відми-
ванні грошей через підконтроль-
ні підприємства-нерезиденти.

rbc.ua
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Нещодавно в Києві 
близько 600 учасників 
організації «Національні 
дружини» склали присягу 
«вірності та служіння 
українському народу». 
За словами керівників, 
бійців уже понад тисяча у 
18 українських регіонах. 
Організація збирається 
патрулювати вулиці 
українських міст та 
допомагати поліцейським 
у боротьбі зі злочинністю.

Представники організації 
обіцяють боротися з незаконним 
будівництвом, гральним бізне-
сом, браконьєрством і наркозло-
чинністю, а якщо на фронті заго-
стрення – готові першими стати 
на захист країни. Закон обіцяють 
не порушувати, кажуть, тісно 
співпрацюють з правоохоронни-
ми органами.

Дружинники відокремлюють 
себе від загону спецпризначен-
ня «Азов», хоча юридично вхо-
дять до його складу. А цивільний 
корпус часто називають ручною 
армією Авакова. Лідер полку, 

Активісти взяли на себе функцію 
добровільної допомоги правоохоронцям

hrom
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рів доходу внаслідок їхньої роботи в Україні. 
Перший відмив понад $18 млн, а другий – 
більш ніж $3 млн.
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заради справедливості

Старовижівщину можна без 
сумніву назвати клондайком 
покладів піску, адже у 

багатьох населених пунктах 
району є перспектива його 
видобування, а саме пісок є одним 
із найважливіших матеріалів, 
що їх використовують не лише 
у будівництві, й в інших галузях 
народного господарства. 
Підтримують такий вид діяльності, 
як видобування піску, і самі 
старовижівчани, позаяк справа ця 
прибуткова для підприємництва, а 
ще таким чином можна поповнити 
бюджет місцевої громади. Єдиною 
і головною умовою для розвитку 
піщаного бізнесу в районі вони 
вважають цивілізовану розробку 
родовищ, що не завдасть шкоди 
природі. Та разом з тим, можна 
навести безліч фактів, коли 
видобування піску відбувається 
стихійно, без будь-яких дозволів, 
тобто всупереч закону.

БУЦИНЦІ ВІДСТОЮЮТЬ 
ЗЕМЛЮ В УРОЧИЩІ 
ВАЛОВИЩЕ

Саме незаконного піщаного бізнесу й 
остерігаються в Буцинській сільській раді. Рік 
тому сюди надійшов лист із Головного управ-
ління Держгеокадастру у Волинській області 
такого змісту: «Просимо протягом десяти ка-
лендарних днів з дня отримання запиту пись-
мово висловити позицію щодо можливості 
надання дозволу на розроблення документа-
ції із землеустрою, на підставі якої земельна 
ділянка сільськогосподарського призначен-
ня державної власності орієнтовною площею 
18 гектарів, що розташована за межами на-
селеного пункту Буцинської сільської ради, 
буде передана у власність громадянам (пере-
лік додається) для ведення особистого селян-
ського господарства. Одночасно інформуємо, 
що відсутність протягом зазначеного строку 
мотивованих заперечень, які безпосередньо 
передбачені законом, зокрема частиною сьо-
мою статті 118 та частиною третьою статті 123 
Земельного кодексу України, є мовчазною 
згодою на надання дозволу на розроблення 
відповідної документації із землеустрою».

– Цей документ ми розглянули на сесії 
сільської ради, – каже буцинський сільський 
голова Петро Кошелюк. – Депутати одного-
лосно висловилися проти надання дозволу 
на розробку документації із землеустрою 
вказаної земельної ділянки, розташованої в 
урочищі Валовище, адже в ситуації, що скла-
лася довкола цієї землі, виникло багато за-
питань. І ось чому. Згідно із запитом, взяти 
по два гектари землі для ведення особистого 
селянського господарства в цьому урочищі 
висловили бажання жителі Рожищенського 
та Любомльського районів Василь Стаднік, 

ПІЩАНИЙ БІЗНЕС: 
СТАРОВИЖІВСЬКИЙ ВАРІАНТ 

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

Валерій Дмитрук, Людмила Капітанюк, Вален-
тина Татюк, Дмитро Форманюк, Олена Клец, 
Іван Савенюк, Наталія Москалюк та Вален-
тина Гнатюк, про що свідчать копії їхніх заяв, 
які ми отримали. У всіх 9 заявах зазначаєть-
ся: «Прошу розглянути можливість щодо на-
дання дозволу на розроблення документа 
із землеустрою відповідно до ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій» щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
ОСГ орієнтовною площею 2 га, яка розташо-
вана на території Буцинської сільської ради 
Старовижівського району в межах норм без-
оплатної приватизації. Правом безоплатної 
приватизації земельної ділянки для ведення 
ОСГ на території України не скористався. Зі 
ст.116 Земельного кодексу України ознайом-
лений».

І справді, дивна ситуація: невже у Лю-
бомльському та Рожищенському районах 
«закінчилася» земля, щоб їхні жителі могли 
вирощувати житечко-пшеницю, і людям до-
водиться далеко від рідного дому шукати 
окраєць поля, аби прогодувати родину? Як 
з’ясувалося, зовсім ні, річ в іншому.

– Земля у Валовищі не найкраща для сіль-
ськогосподарського призначення, – пояснює 
сільський голова. – Там чималі поклади піску, 
тож про вирощування яких зернових можна 
говорити?! Припускаю, що схема дуже прос-
та й відпрацьована: люди, які стоять за цим 
бізнес-планом, очевидно, мають намір у май-
бутньому змінити призначення земельних 
наділів і облаштувати там кар’єр для видобу-
вання піску. Але чому не наважуються зроби-
ти це в законний спосіб, скажімо, через аукці-
он? Сільрада пішла б їм назустріч.

Напевне, все впирається у фінансові за-
трати, тому вибрали саме таку стратегію. Та 
й заяви дев’яти претендентів на виділення 
землі під ОСГ в Буцині здаються дещо підозрі-
лими, начебто написаними однією рукою під 
кальку. 

У Буцині називають імовірного замовни-
ка цього бізнес-проекту, він уже має піщаний 
бізнес у Рожищенському районі і є представ-
ником однієї з політичних сил у депутатсько-
му корпусі Волинської обласної ради. Про 

добування піску фізичній особі-підприємцю 
Володимиру Потапчуку. Він звернувся також 
до Старовижівської районної ради, щоб та 
погодила видачу спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування 
піску на двох ділянках родовища на території 
сільради, розташованих у межах населено-
го пункту. Пан Потапчук отримав та зробив 
відповідний геологічний висновок, про що 
йшлося на 18-й сесії районної ради сьомого 
скликання 13 жовтня 2017 року. Однак тоді 
підприємець не отримав такого бажаного 
рішення районної ради, забракло голосів, 
незважаючи на те, що сереховичівський сіль-
ський голова Ростислав Шиманський пере-
конував представників громад у тому, що ді-
лянка, якою хоче користуватися Володимир 
Потапчук, потребує рекультивації, а Володи-
мир Антонович допоможе це здійснити, що 
таке виробництво сприятиме поповненню 
сільського бюджету, що завдяки його діяль-
ності буде створено нові робочі місця.

– Як можна на законних підставах рекуль-
тивовувати землі, якщо немає відповідного 
акта про їхній стан? – каже депутат Старови-
жівської районної ради Іван Омельчук. – Про 
які нові робочі місця йдеться? Якщо їх і буде 
створено, то одне-два, не більше, – висловлює 
сумнів. – Тому на сесії районної ради я адре-
сував запит керівництву поліції на предмет 
законності надання земельних ділянок для 
ведення ОСГ жителям Рожищенського та Лю-
бомльського районів на території Буцинської 
сільської ради та на землях Сереховичівської 
об’єднананої територіальної громади для ви-
добування піску. І отримав відповідь, що про 
жодні порушення в жодному з цих випадків 
поліції не відомо. Скажу відверто: на інше й 
не сподівався.

Спочатку, тобто 13 жовтня, депутати ра-
йонної ради відклали розгляд цього питання, 
щоб досконало вивчити його. А менш ніж за 
два місяці, в грудні 2017 року, спираючись на 
Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надра-
ми» і «Про затвердження переліків корисних 
копалин загальнодержавного та місцевого 
значення», все ж погодили видачу спеціаль-
ного дозволу фізичній особі-підприємцю Во-
лодимиру Потапчуку на видобування піску.

Тим часом жителі Сереховичів розповіда-
ють, що пісок з незаконного кар’єру вправні 
ділки продають давно. Куди тільки не йде він, 
попри те, що й поліція перестрівала автомобі-
лі з корисними копалинами, і ентузіасти – де-
путати районної ради – намагалися боротися 
з незаконним бізнесом. Усе марно. Тож на-
решті в Сереховичах буде законний кар’єр? 
На це запитання дасть відповідь тільки час. А 
щодо можливості й нині без усіляких дозволів 
та документів придбати в селі пісок, то вона 
не зникла, бо є в Сереховичах спритник, ім’я 
якого на вустах і якого нібито за незаконну ді-
яльність вже притягали до відповідальності 
через суд. Але завдяки хорошому адвокатові 
він уникнув покарання. Цей чоловік без проб-
лем може продати самоскид піску, який без 
транспортних витрат пересічному українцеві 
обійдеться у 700 гривень.

наслідки його господарювання писала об-
ласна преса в 2016 році. Якщо підприємець 
отримав прибуток від продажу піску, то люди 
там, де розробляли кар’єр, – розбиту дорогу, 
тріщини у будинках і страх за власні життя та 
здоров’я дітей.

– Утім ні ті, хто заявив про бажання орен-
дувати земельні ділянки в Буцині, ні їхній 
представник особисто у сільську раду не 
зверталися, як це зазвичай роблять зацікав-
лені особи, – каже Петро Федорович. – Тому 
на лист, отриманий із Головного управління 
Держгеокадастру у Волинській області в су-
воро визначений термін сільська рада наді-
слала відповідь авторам запиту: «Земельну 
ділянку сільськогосподарського призна-
чення площею 18 гектарів використовують у 
повному обсязі жителі села Буцин без право-
встановчих документів за її цільовим призна-
ченням більш як 15 років. Землекористувачі, 
які користуються земельними ділянками на 
цій площі, згідно зі ст.119 Земельного кодек-
су України, мають можливість щодо набуття 
права на земельну ділянку за давністю корис-
тування. Цим землекористувачам підготовле-
но повідомлення про можливість одержання 
земельних ділянок у власність або користу-
вання.

У зв’язку з цим постійна комісія з питань 
сільського господарства, земельної рефор-
ми, природних ресурсів, підприємництва, 
державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності та конфлікту інтересів 
Буцинської сільської ради висловила запере-
чення щодо давання дозволу на розроблен-
ня відповідної документації із землеустрою 
на земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення орієнтовною площею 18 гекта-
рів у власність».

– Деякі ділки мали також апетит і на зем-
лю сільськогосподарського призначення в 
урочищі Горна, – провадить Петро Федоро-
вич. – Там також є поклади піску, але цих 16 
гектарів нам вдалося відвоювати. Ми поки що 
не забезпечили земельними ділянками всіх 
учасників АТО, які висловили бажання отри-
мати землю на території Буцинської сільської 
ради, що вже казати про чужих. Щодо земель-
ної ділянки в урочищі Валовище, на яку наки-
нули оком власники піщаного бізнесу, то вона 
нібито вже отримала кадастровий номер. А 
це означає, що на наше заперечення ніхто не 
зважає.

З’ясувати, так це чи ні, у регіональному 
відділенні Держгеокадастру в Старій Вижівці 
мені не вдалося. Тож напрошується висновок, 
що село може втратити землю, про яку йдеть-
ся, бо обласні чиновники, які одержали пра-
во розпоряджатися нею, хоч і за законом, але 
проти волі простих буцинських селян можуть 
таки виділити її нібито жителям інших райо-
нів, за якими, схоже, стоїть людина з реальни-
ми грошима в кишені.

У СЕРЕХОВИЧАХ ЗРЕШТОЮ 
БУДЕ ЗАКОННИЙ КАР’ЄР?

На противагу буцинцям, їхні сусіди-
сереховичівці, зважаючи на схожість ситуації, 
здаються дещо ризиковішими, бо своїм рі-
шенням від 3 жовтня 2017 року сільська рада 
погодила дозвіл на використання землі під ви-

Сереховичівський кар’єр

Буцинський сільський 
голова Петро Кошелюк
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Порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо там, де не передбачена дія закону. Арістотель

земля і люди

глас народу

ЗЕМЛІ ПЕРЕДАДУТЬ У ВЛАСНІСТЬ ОТГ

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: 
ПРОРИВ ЧИ ПРОВАЛ?

Минулого року пенсійна 
система України зазнала 
суттєвих змін. Після того 

як Президент підписав схвалену 
парламентом реформу, 
відбулося так зване осучаснення 
пенсій. Чи виправдало воно 
сподівання пенсіонерів? 
Це питання ми поставили 
волинянам. 

Людмила Піхоцька, м. Луцьк: 
«Я маю 50 років педагогічного стажу, 

враховуючи навчання в університеті – 55. 
До реформи отримувала 1800 грн пенсії, 
після перерахунку додали 1 тис. грн. По-
рівнюючи із пенсією сестри, яка за 40 років 
роботи медсестрою заробила в держави 
1400 грн, моя ніби велика. Однак насправді 
такі пенсії нині мізерні. Щось у тій реформі 
неправильно. Люди, які працювали десяти-
літтями, сплачували внески до Пенсійного 
фонду і втрачали здоров’я, мають такі ж 
пенсії, як ті, хто не працював жодного дня. 

На мою думку, недолік цієї реформи у 
тому, що не враховано трудовий стаж. Тому 
так багато незадоволених. Старші люди 
хворіють, багато витрачають на ліки. А 
скільки доводиться платити за комуналку! 
Тому реформаторам ще треба попрацюва-
ти над цим законом». 

Олександра Кондратович, 
м. Луцьк:

«Може, ця реформа і справедлива. Бо 
раніше я отримувала пенсію меншу, як тех-
нічні працівники. Зараз виплату подвоїли. 
Нині отримую до 4 тис. грн. Маю 53 роки 
трудового стажу. Були роки, що отримувала 
стипендію обласної ради. Це теж підтримка 
для пенсіонера. Та коли дивлюся, що хтось 
має півтори тисячі, хочеться плакати. Цьо-
горіч вдалося оформити субсидію, то ви-
ходить ніби чимала сума щомісяця на про-
життя. Але все стало невиправдано дорого 
купити: буряк, яблуко, морквину. Елемен-
тарні овочі коштують, як золоті. Це не якісь 
заморські екзотичні фрукти чи недоступні 
делікатеси. Не кажу вже про м’ясо чи шин-
ку. А якщо, не доведи, Господи, потрапиш у 
лікарню, то хоч бери кредит». 

Олександр Івасюк, м. Луцьк:
«Я – військовий пенсіонер, маю 33 роки 

військової служби. Разом з родиною до-
водилося вісім разів переїжджати – жили 
у Байконурі в Казахстані, на Уралі. А кожен 
переїзд, як відомо, прирівнюється до поже-
жі. Але ж військові люди виконують накази! 
На пенсію вийшов у званні полковника. Об-
разливо, що за віддану службу в мене пен-
сія 2800 грн. У дружини ще менша, ледве 
зводимо кінці з кінцями. Маємо дачу в селі, 
але далеко їздити, це – дорого і невигідно. 
Уряд обдурив військових пенсіонерів, бо 
наші пенсії мали би бути удвічі більші. Обі-
цяють збільшити виплати до 2019 року, але 
ж це люди, яким по 70-90 років, чи дочека-
ються? Уряд не розуміє, що низькі пенсії для 
військових відбивають бажання у молодих 

Кабінет Міністрів 
затвердив постанову 

про передачу землі у 
власність об’єднаних 
громад за межами 
населених пунктів.

«Інвентаризація земель дер-
жавної власності, які підлягають 
передачі об’єднаним територі-
альним громадам, почалася з 
1 лютого і триватиме до кінця 
року», – пояснив перший за-
ступник міністра аграрної по-
літики і продовольства Максим 
Мартинюк.

За його словами, йдеться 

про 760 тис. га.
«Ми навіть будемо готові 

50% вартості інвентаризації цих 
земель покрити, однак, я думаю, 
ОТГ можуть це і самі зробити», – 
уточнив Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман.

Слід зазначити, що через 
зловживання Держгеокадастру 
у Волинській області чимало 
земель громад відійшли через 
корупційні схеми в приватні 
руки. Зокрема, йшлося про при-
четність керівників структури   
до роздачі земель на підставних 
атовців. 

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Волинь

іти на військову службу. Це підрив боєготов-
ності Збройних сил України, приниження честі 
офіцера». 

Надія Процик, смт Шацьк:
«Маю 37 років учительського стажу. Після 

перерахунку пенсію мені збільшили на 90%. У 
колег, які мають понад 45 років стажу, випла-
ти зросли на 95%. Думаю, врахували освіту, 
стаж, заробітну плату, яку ми отримували. Не 
розумію лише, за якою формулою робили ці 
перерахунки? Хотілося б знати, як буде здійс-
нюватися автоматичний перерахунок? Я вже 
раз писала листа Гройсману, цікавилася, чому 
людям платять такі мізерні пенсії. Відповіли, 
що чекають на реформу. Але щось та рефор-
ма не до кінця проду мана». 

Олександр Ройко, 
Маневицький район:

«Отримую пенсію 2420 грн, що у пере-
рахунку становить лише $86. А за часів пре-
зидентства Ющенка та Януковича моя пенсія 
становила у доларовому еквіваленті близько 
$170. 

Серед європейських країн, мабуть, в укра-
їнців найменші пенсії. Щоб збільшити доходи 
Пенсійного фонду, потрібно розвивати еко-
номіку, збільшувати кількість робочих місць, 
щоб із зарплат відраховувати кошти. Я вва-
жаю, що наша влада не здатна таким чином 
збільшити доходи Пенсійного фонду. 

От у ЗМІ говорять: «Унаслідок проведення 
пенсійної реформи у жовтні 2017 року збіль-
шили пенсії». По-перше, осучаснення пенсій 
жодного стосунку до закону про пенсійну ре-
форму немає. Підвищення пенсій регламен-
тується тільки постановою Кабміну. Згідно із 
законом, осучаснення пенсій має відбуватися 
щороку. А в нас його не проводили вже три 

роки. На моє глибоке переконання, жодної 
пенсійної реформи не відбулося». 

Василь Гром, консультант із 
бюджетних питань Волинського 
регіонального відділення Асоціації 
міст України:

«Пенсійна реформа говорить про себе 
сама. Коефіцієнт страхового стажу 1,3 зни-
зили до 1, а це явно не на користь пенсіо-
нерам. Надбавки до пенсій – це радше полі-
тична складова. Бо на доплату високий стаж 
не впливає. Фактично, спрацював принцип 
зрівнялівки. І не лише щодо пенсій, а й щодо 
мінімальної зарплати. Нема градаційної та-
рифної сітки – і лікар, і санітарка отримують 
мінімалку. А за кордоном оплата їхньої праці 
різниться в рази. 

От я маю 50 років стажу. На час виходу на 
заслужений відпочинок моя пенсія була ви-
сока. Однак нині ситуація така, що мінімум 
піднімають, а мою пенсію не перераховують. 
Виходить, держава розпоряджається моїми 
грошима. Це дикість. Між тими, хто працював 
усе життя, і хто не працював, має бути різни-
ця. Чи може ситуація змінитися? Теоретично і 
практично можливо все. Має бути одне пра-
вило для всіх: дотримуватися закону і не крас-
ти. Тоді в державній скарбниці будуть кош ти. 
Не інфляційні, як зараз. І їх є звідки взяти. По-
дивіться лише на зовнішній торговельний ба-
ланс – і вам усе стане ясно. При таких обсягах 
імпорту бюджет має наповнення. Прибутки з 
митниці мали б зрости у 5-10 разів. Але цього 
нема! 

Настане момент, коли людям урветься 
терпець і вони скажуть олігархам та бізнес-
менам: «Досить!». Керувати державою має 
людина, яка відстоюватиме національні ін-
тереси». 

m
ediapool.bg

glavcom
.ua

ЧИНОВНИКАМ 
ЗБІЛЬШАТЬ 
ЗАРПЛАТИ 
До 2019 року мінімальний оклад 
держслужбовця має становити 
не менш як два прожиткові 
мінімуми.

«В Україні тривалий час була спотво-
рена структура оплати праці державних 
службовців. Адже базові виплати, які 
працівник отримував на руки, станови-
ли лише 30%. Усе інше – премії та бону-
си. Вони робили працівника залежним 
від керівника», – повідомив глава Націо-
нального агентства з питань державної 
служби Костянтин Ващенко, пише «Лі-
вий берег».

Він додав, що така ситуація виникла 
в умовах, коли 40% держслужбовців із 
295 тисяч, які були в Україні на 2015 рік, 
отримували посадовий оклад менший, 
ніж мінімальна зарплата, що становила 
1385 грн. Посадовий оклад становив 
800-900 грн.

Щоб виконати закон, що забороняє 
роботодавцю платити менше, різницю 
покривали за рахунок премій.

«У багатьох країнах премії для держ-
службовця складають не більш як 10-
15%. Решта – це те, що він гарантовано 
отримає. Зараз ми досягли пропорції 70 
на 30. Основні виплати, які, за новим за-
коном, складаються з посадового окла-
ду, доплати за ранг та за вислугу років, 
мають бути не менш як 70%. Інші 30% – 
це премії та бонуси», – прокоментував 
Ващенко.

НОВІ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

З 1 січня в Україні вступили в дію 
зміни до Правил дорожнього руху. 
Зокрема, максимально дозволена 
швидкість руху в містах 
обмежується 50 км/год. 

Це нововведення сприятиме змен-
шенню смертності на дорогах, поясню-
ють у Міністерстві інфраструктури. Адже 
Україна посідає перше місце в Європі за 
числом загиблих у ДТП, інформує «Сегод-
ня». У нашій державі припадає орієнтов-
но 110 загиблих на 100 тисяч населення. 
Цей показник у Євросоюзі становить 
близько 60.

Ще одна новація – острівці безпеки. 
Цього року їх планують звести понад ти-
сячу по всій Україні. До такої організації 
дорожнього руху автомобілісти лише 
звикають.

У Міністерстві інфраструктури також 
планують запровадити автоматичну ві-
деофіксацію порушень правил дорож-
нього руху. Тобто камера буде знімати 
номерний знак, а штраф приходитиме 
на домашню адресу порушника. Камери 
для відеофіксації вже поступово вста-
новлюють, вони  працюють у тестовому 
режимі. Щоб система запрацювала, ка-
мери мають сертифікувати і внести змі-
ни до кількох законів.

За планом, перші «листи щастя» на-
дійдуть уже влітку. Але за умови, що де-
путати проголосують за цей закон.

гаманець

за кермом

uain.press
bm

claw
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Інвентаризація земель 
триватиме до кінця року

Так зване осучаснення пенсій розчарувало 
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Ретельно дбай про своє здоров’я. Марк Тулій Цицерон

Скарлатина – гостре 
інфекційне захворювання, 
що передається повітряно-
крапельним і контактно-
побутовим шляхами через 
спільні іграшки, білизну, посуд 
та інші предмети побуту.
Джерелом інфекції є 
хворий на скарлатину або 
іншу хворобу, спричинену 
стрептококом (ангіна, 
назофарингіт, стрептодермія, 
бешиха). Небезпечними є і 
здорові носії інфекції (такими 
вважаються 20% людей). 
Хворий заразний з першого 
дня захворювання.
Інкубаційний період 
скарлатини – 2-7 днів.

насправді

пильнуйте

НА ЛІКУВАННЯ – 20 ГРИВЕНЬ НА 
ДЕНЬ. А ТРЕБА 200 

АЛЕРГІЯ? НІ, СКАРЛАТИНА!

небезпека

УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ ЕПІДЕМІЯ ДИФТЕРІЇ

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

ЛІКАРНЯНІ 
СТАНУТЬ 
ЕЛЕКТРОННИМИ
Електронний реєстр лікарняних 
створять протягом цього року. 
Щоб відкрити лікарняний, потрібно 
буде внести дані в спеціальну 
програму, пише Gazeta.ua.

Як пояснив заступник голови ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування Володимир Забел, це має 
мінімізувати корупційні схеми. 

Для оформлення лікарняного листа 
знадобиться ідентифікаційний номер 
платника податків. Лікар внесе його в 
базу, до імені пацієнта прикріпляться 
місце роботи та посада. Хворобу теж не-
можливо буде придумати. У системі бу-
дуть доступні тільки зареєстровані не-
дуги. Далі лікар поставить електронний 
підпис, і лікарняний лист вирушить до 
Фонду соцстрахування.

Роботодавець того ж дня зможе пе-
ревірити в системі, чи справді співро-
бітник на лікарняному. Але він не зможе 
бачити дані про хвороби працівника.

Однак експерти попереджають: із 
новою системою у лікарів не буде часу 
вносити дані в програми.

У КОВЕЛІ ЦІЛИЙ 
КЛАС ПІШОВ НА 
КАРАНТИН 
Луцьк, Ковель

Виконувач обов’язків міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун 
вважає тривожним рівень охоплення 
вакцинацією українців. Щодо спалаху 
епідемії кору урядовець зазначила: 
це не єдина хвороба, проти якої 
українцям потрібен колективний 
імунний щит, передає «24 канал».

За словами Супрун, на 1 грудня вак-
цинацією проти поліомієліту було охоп-
лено менш як 50% дітей до року, проти 
кашлюку, дифтерії та правця – також 
менш як 50%, з БЦЖ трохи краще – 75%, 
проти гепатиту Б – 50%.

«Ці вакцини в регіонах є. Ми не ма-
ємо чекати спалахів інших хвороб, аби 
захистити себе та своїх рідних», – наго-
лосила міністр.

Як повідомив начальник управління 
охорони здоров’я Луцької міськради 
Микола Якимчук, на Волині з жовтня 
минулого року зафіксували 49 випадків 
захворювань на кір. Майже 76% серед 
хворих – діти. 

Оскільки кір – інфекція, яка має різ-
кий епідемічний процес, єдиним у світі 
засобом проти її поширення є вчасна 
вакцинація. У Луцьку наразі не зареє-
стрували ускладнень після застосуван-
ня вакцини. Протягом минулого року 
й цьогоріч спостерігають збільшення 
майже утричі кількості охочих зробити 
щеплення, підвищився рівень вакцина-
ції дітей першого року життя. Вакцину, 
яка була в залишку на початку року, 
практично використано, нові дози пе-
рерозподілили зі Львівщини.

Станом на 29 січня в Луцьку було 800 
доз КПК. Найближчим часом в область 
надійде додаткова порція вакцини.

Тим часом у ковельській школі №10 
цілий клас відправили на 21-денний ка-
рантин. Один учень цього класу захворів 
на кір. Нині триває медичне спостережен-
ня за особами, які контактували з хворим.

Контактним учням школи №10 про-
вели щеплення проти кору за згоди 
батьків. У навчальному закладі посилено 
санітарно-гігієнічні заходи. Дітям, які не 
отримали жодного щеплення проти кору, 
рекомендовано не відвідувати школу.

Держава гарантує 
безплатну медицину 

в Україні, однак у межах 
виділеного фінансування. 
А з головної казни країни 
дають лише десяту частину 
від потреби.

Головний лікар Луцької місь-
кої лікарні Лариса Духневич 
каже, що нинішній стан медицини 
потребує змін. Бо між деклараці-
ями на рівні держави й реальним 
станом речей – прірва.

«Нас багато критикують за 
благодійні внески. Адже усі зна-
ють про ст. 49 Конституції про 
безплатну медицину. Втім мало 
хто знає про ст. 95, де вказано, що 
медзаклад має право робити ви-
датки лише в межах виділеного 
фінансування. Наприклад, торік 
нам дали 5 млн на медикаменти. 
Через Prozorro ми закупили ліки, 
дезінфікувальні засоби, реакти-
ви тощо. Уявно ділимо ці ліки на 
людей, пролікованих за рік. Ви-
ходить, що на одного пацієнта 
на рентгенівську плівку передба-
чено з державної казни... 50 коп. 
Зрозуміло, що за цю суму забез-
печити кожного пацієнта безплат-
ною плівкою фізично неможливо. 

Луцьк

Ситуацію з дифтерією 
в Україні та на Волині 
медики називають  

загрозливою, а стан справ 
з вакцинацією населення – 
незадовільним.

Як зазначив начальник управ-
ління охорони здоров’я Луцької 
міськради Микола Якимчук, в 
Україні щеплення проти дифтерії 
мають менш як половина дітей, ще 
менше – дорослих, що може стати 
причиною спалаху захворювання.

У Міністерстві охорони здо-
ров’я попереджають, що Україні 
загрожує епідемія дифтерії. Хво-
роба – підступна, адже протягом 
двох тижнів симптоми можуть не 
виявлятися, а смертність від неї 
іноді сягає 50%.

Дифтерія – важке інфекційне 
захворювання, що блокує ди-
хальні шляхи. На ранніх стадіях 
симптомами нагадує звичайне 
ГРВІ: різке підвищення темпера-
тури, почервоніння та набряк 
горла, що супроводжується бо-
лем, а ще – набряк шиї та лімфо-
вузлів. На мигдалинах, зівному 
язичку та дужках з’являється 
плівка сіро-білого кольору. Інку-
баційний період триває від двох 
до десяти днів.

актуально

новація

Ліки проти дифтерії є – це спе-
ціальна сироватка, якої в Україні 
лише 900 доз. І навіть із нею ри-
зик померти – 20%, тож лікарі ра-
дять вакцинуватися. АКДП – так 
називається комплексна вакцина 
проти кашлюку, дифтерії та прав-
ця. ДП та ДП-м – комплексна вак-
цина проти дифтерії та правцю. В 
Україні наявні вакцини індійсько-
го (АКДП, ДП-м) та болгарського 
виробництва (ДП).

Щеплення проводять у лі ку-
вально-про філактичних закла-
дах. Наразі в Луцьку незадо-
вільна ситуація зі щепленнями 
проти дифтерії та правцю: АКДП 
до 1 року – 19,5%, АКДП після 
1 року – 37,1%, АДП у 6 років – 

56,1%, АДП у 7 років – 18%, АДП-м 
у 16 років – 40,8%, АДП-м у 16-18 
років – 48,8%, АДП-м у дорос-
лих – 26,3%. На залишку – 3417 
доз вакцини АКДП, 1788 доз ДП 
та 4857 доз ДП-м.

Зі слів посадовця, вакцини 
для проведення щеплень у Луць-
ку є достатньо. Однак батьки під 
впливом соціальних мереж та 
інших суб’єктивних факторів від-
мовляються від вакцинації, моти-
вуючи це небажанням проводи-
ти щеплення нібито неякісною 
індійською вакциною.

Виконувач повноважень місь-
кого голови Григорій Пустовіт 
доручив начальнику управління 
охорони здоров’я підготувати ін-

На папір для ЕКГ передбачена 
взагалі копійка, і так на все. Отож, 
у середньому на одного хворого 
на день із державної казни нам 
дають 20 грн. А фактична потре-
ба складає 200 грн. Виходить, ме-
дицина безплатна на 10%. Але ж 
коли не платить держава, то хто 
це має робити? Або пацієнт, або 
страхова компанія», – пояснює 
Лариса Духневич.

На щастя, держава фінансово 
підтримує діяльність відділення 
реанімації, адже один ліжко-день 

вартує близько 2800 грн. Причо-
му йдеться саме про обслугову-
вання, ліки в цю суму не входять.

«Зауважу, що у нас – ургентна 
лікарня. Ми не можемо працюва-
ти за принципом: коли є фінан-
сування – надаємо медпослуги, 
адже на кону – життя людей. Хай 
хто до нас звернувся, ми завжди 
надаємо першочергову допомо-
гу. І оперуємо незалежно від того, 
є в людини гроші чи ні. Тому, щоб 
утриматися на плаву, потрібно за-
лучати додаткове фінансування. 

формацію про вияви зовнішніх 
симптомів кору та дифтерії, розпо-
всюдити її у кожній школі та ДНЗ 
для вчителів і вихователів, а також 
серед усіх управлінь та департа-
ментів міськради, які мають без-
посередній контакт з людьми, щоб 
своєчасно виявляти захворювання.

Зазначимо, що в Луганській 
області зафіксовано і лаборатор-
но підтверджено перший випа-
док захворювання на дифтерію, 
повідомляє «112 Україна». Хво-
робу було виявлено у 31-річного 
жителя Рубіжного. 

На думку відомого педіатра 
Євгена Комаровського, ситуація з 
дифтерією в Україні була прогно-
зована. Адже населення масово 
відмовлялося робити щеплення 
проти кору. «Кір – це розминка. Це 
квіточки. Буде гірше. І кір видасть-
ся вам солодкою ягідкою на торті, 
а ось тортик – це дифтерія, – попе-
реджав Комаровський на початку 
січня. – Смертність від дифтерії до-
сягає 50%, якщо вчасно не ввести 
протидифтерійну сироватку, якої 
в Україні нема. З дифтерією не 
вийде впоратися швидко – дітям 
потрібно шестиразове введення 
за чітким графіком, а дорослим – 
ревакцинація кожні 10 років».

Cт.13 закону «Про бюджет» каже 
про власні надходження закладів. 
Це можуть бути гранти, дарунки 
та благодійні внески. Якби нам 
дозволили на законодавчому 
рівні формувати акти викона-
них робіт, щоб за ними пацієнти 
оплачували надані послуги, то не 
було б і труднощів. Однак цього 
немає, тому в більшості медза-
кладів практикують благодійні 
внески в муніципальну касу. 
Кошти можна витрачати лише 
на виконання основної функції 
закладу. У нас це лікувально-
діагностичний про цес та госпо-
дарська діяльність», – каже Ла-
риса Духневич.

Керівник медзакладу заува-
жує: інколи після одужання  люди 
хочуть подякувати лікарю. Це – 
особиста справа кожного. Однак 
вимагати «подяки» ніхто не має 
права.

«З цим у нас дуже суворо, і 
якщо такий факт справді буде – 
обов’язково прошу мене повідо-
мити. Це неприйнятно, і в нашій 
лікарні цьому не бути», – наголо-
сила пані Лариса.

З її слів, одним з ефективних 
механізмів контролю в лікарні є 
анонімні анкети, які роздають па-
цієнтам, щоб моніторити ситуа-
цію з персоналом.

Волинь

За минулий тиждень на скарлатину в 
області захворіло 20 дітей. Загалом 

із початку року зареєстровано 58 
випадків цієї недуги, найбільше у 
Луцьку – 67% від загальної кількості. 

Спорадичні випадки скарлатини зареє-
стровано в шести районах (Ратнівському, Ро-
жищенському, Володимир-Волинському, Ко-
вельському, Ківерцівському, Горохівському) 
та Луцьку. Спалахів в організованих колекти-
вах нема, повідомляє Волинський обласний 
лабораторний центр.

Для скарлатини характерна періодичність 
виникнення епідемічних ускладнень – 3-4 
роки та осінньо-зимова сезонність. Останній 
підйом захворюваності на Волині відбувся у 
2017 році, коли захворіло понад 700 осіб. В 

99% випадків скарлатина розвивається у дітей 
віком 2-10 років. Вважається, що до 10 років 
має сформуватися стійкий імунітет до збудни-
ка хвороби. Дорослі зазвичай не хворіють на 
скарлатину. Проте особи з ослабленим імуні-
тетом можуть інфікуватися під час контакту з 
хворим (загалом до 10 осіб на рік).

new
s.dtkt.ua

volynnew
s.com

teddyclub.info

gazeta.lviv.ua

З початку року зареєстровано 
58 випадків скарлатини

Головний лікар Луцької міської лікарні 
Лариса Духневич каже, що нинішній 
стан медицини потребує змін

Дифтерія – важке 
інфекційне захворювання, 
що блокує дихальні шляхи
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Якість їжі важливіша за кількість. Джон Кей
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лікнеп

Робота 
в Польщі

093 67 48 782
Тел.:   099 40 28 310

097 68 68 459
Ліц. Мінсоцполітики серія АВ № 585259

Легальне безплатне
працевлаштування

НАСІННЯ: У СМІТНИК 
ЧИ НА ГРЯДКУ
Багато господарів уже купили 
насіння для прийдешнього сезону. 
Якщо ви цього досі не зробили, не 
кваптеся витрачати гроші. Краще 
зробіть ревізію того садивного 
матеріалу, що маєте. Насіння 
деяких культур може зберігати 
схожість багато років.

• Огірки, кабачки, патисони, кавуни – 
6-8 років.

• Томати, гарбузи, баклажани, капус-
та, базилік, кукурудза – 4-5 років.

• Квасоля, горох, боби, редиска, 
бруква – 3-5 років.

• Морква, мангольд, перець, ріпа, са-
лат, шпинат, кукурудза – 3-4 роки.

• Цибуля ріпчаста (чорнушка), 
цибуля-порей, цибуля-батун, шніт-
цибуля, петрушка, кріп, щавель, кмин, 
крес-салат, чабер, меліса, м’ята, шавлія, 
майоран – 2-3 роки.

• Однорічне насіння сортових огірків 
дає багато чоловічих квітів (пусто цвітів), 
тому огірки краще сіяти насінням, якому 
2-3 роки, або перед висіванням прогрі-
вати його.

• Селеру і пастернак краще сіяти од-
норічним насінням. 

ПОВІЛЬНО 
ПРОРОСТАЄ? 
ДОПОМОЖЕ ОКРІП!
Насіння холодостійких культур 
здатне проростати за температури 
+3-50С, однак довго – до 10-20 діб 
і більше. Доволі довго проростає 
й насіння, яке у своєму складі має 
ефірну олію (морква, петрушка, 
селера, пастернак, кріп тощо). Є 
кілька способів пришвидшити цей 
процес.

Насіння, яке довго проростає, ре-
комендовано садити у прогрітий ґрунт. 
Для цього контейнер треба заповнити 
пухким ґрунтом і полити окропом з чай-
ника. Зверху викласти насіння і злегка 
притиснути його. Помістити контейнер 
у темний пакет і поставити на батарею 
на 40-50 хв, потім перенести в тепле 
місце. Насінню така парна піде тільки на 
користь: гаряча вода допомагає видаля-
ти його ефірну оболонку, яка перешко-
джає проростанню.

Можна скористатися іншим спо-
собом: скласти насіння в марлевий 
мішечок і замочити на три дні у воді, 
температура якої близька до 50ºС. 
Воду потрібно міняти до п’яти разів 
на добу. Такий прийом допомагає зне-
заразити насіння і прискорити появу 
сходів.

треба знати

шпаргалка

                            Сприятливі дні для висівання і висаджування культур

Культури Лютий Березень Квітень Травень

Помідори 20-22, 25, 26 20, 21, 24, 25 17, 20, 21, 29 18, 19, 26-28

Перець 20-22, 25, 26 20, 21, 24, 25 17, 20, 21, 29 18, 19, 26-28

Квасоля, біб, горох 18, 19 18, 19 27-29 24-28

Огірки 20-22, 25 20, 21, 24, 25, 30 17, 20, 21, 27-29 18, 19, 24-28

Салат, шпинат, 
петрушка, зелень 18, 19-22, 25, 26 8, 9, 18, 19, 24, 25, 30 4, 5, 20, 21, 27-29 1-3, 18, 19, 24-28

Капуста 20-22, 25, 26 20, 21, 24, 25, 30 17, 20, 21, 27-29 18, 19, 24-28

Редиска, редька 6, 7, 11, 12, 20, 21, 25 3-7, 10-12, 15, 16 1-3, 6-8, 11-13 4, 5, 9, 10, 13, 14

Цибуля, часник 6, 7, 4, 5, 11, 12, 
20-22, 25 3-7, 8-12 1-8, 27, 28 1-5, 9, 10, 13, 14

Петрушка коренева, 
хрін 4-7, 11, 12, 20, 21, 25 3-7, 10-12 1, 6-8, 27, 28 4, 5, 9, 10, 13, 14

Буряк, морква, 
селера, бруква 4-7, 24, 25 3-7, 10-12 1-8, 27, 28 4, 5, 9, 10, 13, 14

Кабачки, патисони, 
гарбузи 20-22, 25, 26 20, 21, 24, 25, 30 17, 20, 21, 27-29 18, 19, 24-28

Картопля, топінамбур 4-7, 11, 12, 20, 21, 25 3-7, 10-12 1-8, 27, 28 4, 5, 9, 10, 13, 14

Кавуни, дині 20-23, 25, 26 20, 21, 24, 25, 30 17, 20-24, 27-29 18, 19, 24-28

Несприяливі дні для висівання і висаджування культур

Лютий Березень Квітень Травень

1-3, 13-16, 23, 24, 27, 28 1, 2, 13, 14, 17, 22, 23, 
26-29, 31 9, 10, 16, 18, 19, 22-26, 30 6-8, 15-17, 20-23, 29

Сприятливі дні для обробки рослин проти шкідників

Лютий Березень Квітень Травень

1-3, 8-10, 13-15, 23, 24, 27, 
28 1, 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26-29 4, 5, 9, 10, 22- 26 1-3, 7, 8, 16, 17, 20-23

Найкращі дні для висівання і садіння квітів

Лютий Березень Квітень Травень

Квіти цибулинні 2-8, 11-13 3-8, 13-15 1-4, 6-10 4-7, 9, 10

Квіти з насіння 17-19, 23-26 20-23, 28-30 17-19, 24-29 16-24

риятливі дні для висівання і висаджування к

МІСЯЧНИЙ МІСЯЧНИЙ 
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Коли день стає довшим, 
господарям не сидиться на 

місці. Починають вносити в дім 
ящики з землею – і гайда висівати 
розсаду. Що сіяти першочергово, 
а з чим варто зачекати, треба 
вирахувати. Розсада, яка 
переросла, не дасть більшого 
урожаю. Навпаки, вона погано 
витримує пересаджування. Тому 
важливо висіяти ї ї вчасно.

Керуючись цією таблицею, легко 
вирахувати строки висівання розсади. 

КОЛИ СІЯТИ РОЗСАДУ
Насамперед визначтеся з датою ви-
саджування городини на постійне 
місце. Орієнтуйтеся на ті терміни, 
коли ви зазвичай купуєте розсаду на 
ринку. Відрахуйте назад час, потріб-
ний для вирощування розсади до 
рекомендованого віку, врахувавши 
час проростання насіння й сім днів 
для адаптації.

Капуста проростає 4-5 днів, пе-
рець – 7-20 днів, баклажани – 7-10 
днів, помідори – 5-7 днів, огірки – 3-6 

днів, селера – 20-25 днів. На адапта-
цію розсади після пікірування (мине 
кілька днів, поки рослини пус-
тять коріння) потрібно приблиз-
но тиждень.

Наприклад, якщо основні термі-
ни висаджування розсади капусти 
й помідорів припадають на кінець 
травня, отже, сіяти їх треба в кінці 
березня або на початку квітня. Ана-
логічно розраховують терміни висі-
вання інших овочевих культур.

Культура Вік розсади Кількість 
листків

Висота від 
кореневої шийки

Перець 60-70 5-7 20-25
Помідор ранній 60-65 7-9 25-30
Помідор середньопізній 40-45 5-7 20-25
Капуста рання 50-55 5-7 12-15
Капуста середньопізня 35-45 5-7 15-20
Баклажан 60-70 5-7 20-25
Селера 50-60 4-5 10-12
Огірок 20-25 3-5 10-15

Якщо хочете, щоб розсада добре росла, 
була міцною, не мала чорної ніжки, її треба 
вирощувати на теплому підвіконні. Для цього 
застеліть його тонкою підстилкою під ламінат 
(дешева і продається в будь-якому магазині 
будматеріалів). Вона і тепло зберігає, і підві-
коння захищає від пошкоджень.

З неї зробіть також «скляночки» для роз-
сади. Для цього підстилку поріжте на прямо-
кутники (потрібної довжини і ширини, залеж-
но від розміру розсади), намотайте на пляшку 
потрібного розміру, краї фіксуйте скотчем або 
степлером (з двох боків). Встановіть циліндри 
у пластиковий контейнер, наповніть їх ґрун-

том, полийте і сійте або висаджуйте сіянці.
Такі циліндри зручні тим, що не вимага-

ють поливання кожного горщика: достатньо 
налити воду в контейнер, бо горщики не ма-
ють дна. У таких циліндрах розсаду неможли-
во залити, до того ж, їй тепло.

РОЗМІТКА ДЛЯ РОЗСАДИ
Кожен господар знає: найбільше мороки 

з пікіруванням розсади. Аби цей марудний 
процес максимально спростити, посійте кож-
ну рослинку в окрему лунку. А зробити всі 
лунки на однаковій відстані одна від одної до-
поможе лоток з-під яєць.

«НОГИ» РОЗСАДИ ТРИМАЙТЕ В ТЕПЛІ
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Що означає «дивна»? Усі ми дивні. Просто одні це приховують, а інші – ні. Фільм «Клуб «Сніданок» 
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ВІВТОРОК 13 лютого
06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. 
Хафпайп. Кваліфікація 
07.50 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Фінал (чоловіки) 
08.40 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. 
Хафпайп. Фінали (жінки) 
09.30 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Груповий 
етап (жінки). Лижні гонки. 
Спринт. Кваліфікація 
(чоловіки, жінки) 12.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Шорт-трек. Фінал. 
500 м (жінки), 1000 м 
(чоловіки). Естафета. 
Кваліфікація 14.30 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт 16.00, 
21.30 Студія зимових ігор 
16.35 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей 19.05 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Ковзанярський 
спорт. 1500 м, фінал 21.00 
Новини 23.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Шорт-трек. Фінал. 500 м, 
1000 м (чоловіки) 01.10 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижні гонки. Спринт. 
Фінали (чоловіки, жінки) 
03.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
06.50 Проект Перфект
09.20 Кохання на 

виживання
11.20 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф 

«Однокласники»
21.00 Х/ф 

«Однокласники 2»
23.00 Х/ф «Супералібі»
01.00 Х/ф «Березневі 

коти»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05 «Хата на тата»
11.00 «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 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо 

про секс 4»
00.45 «Один за всіх»

СТБ
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» 11.10 «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» 02.10 
«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-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

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

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
08.00, 00.30 Правда життя 
09.00 Акула 21-го століття 
10.00 Дивовижний Ізраїль 
10.40 Місця сили 11.40 
Смартшоу 12.40 Україна: 
забута історія 13.30 
Прихована реальність 
14.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
18.00, 22.40, 05.10 Ідеї, 
що перевернули світ 19.00 
Таємниці автокатастроф 
20.00 Великі танкові битви 
23.40 Охоронці Гітлера 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.30, 15.00 «Міняю 
жінку»

16.15 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

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «З життя 
начальника карного 
розшуку»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.20 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
02.55 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
12.05, 13.20 Х/ф «Історія 

лицаря»
15.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Скетч-шоу «На трьох»
23.30 Х/ф «Острів»
01.55 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.40 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Блакитна 

свічка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

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

22 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 «Луцьк і Косачі: 

«Зібрались ми на віче...»
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Між Бугом і 

Богом»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.35 
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
13.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.00, 18.30, 22.00 Вголос
14.10 Концерт 

К.Бужинська «Кохаю 
знов...». 2 ч.

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
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
01.05 Концерт 

К.Бужинська «Кохаю 
знов...». 2 ч.

02.00 Євромакс
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Гори 

димлять»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 02.25 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

2+2 13.05 «Помста природи»
15.05 Х/ф «Викуп»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.25 Т/с «Кістки 7»
23.00 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Ігри дорослих дівчат»

00:20

uaFilm
.net

06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання. 
Команди. Фінал 06.10, 
08.30 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. 
Слоупстайл. Фінал (жінки) 
06.40 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Гігантський слалом. 
Фінал (жінки) 09.30, 23.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Хокей. Групова 
стадія (жінки) 12.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Персьют 
(жінки) 13.00, 01.10 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Санний спорт. Заїзд 
1, 2 (жінки) 13.50 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Біатлон. Персьют 14.55 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Фінал (чоловіки). Стрибки 
з трампліна. Фінал 
(жінки) 16.30, 21.30 Студія 
зимових ігор 17.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт (жінки) 
19.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський 
спорт. 1500 м. Фінал 21.00 
Новини 02.00 Олімпійські 
ігри 2018. Керлінг. Мікст. 
Двійки. Матч за бронзу

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»

15.50 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 «Viva ! найкрасивіші 

2018»
04.40 Мультфільми

06.10, 22.30 «Слідство 
вели...

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Х/ф «Ігри 
дорослих дівчат»

13.30 Концерт «Творчий 
вечір Костянтина 
Меладзе. Останній 
романтик»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.20 Х/ф «Осінні 

турботи»
02.50 «Скептик 2»
03.15 «Речдок»
04.45 «Top Shop»

05.00, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні 

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.15 Секретний 

фронт. Дайджест
13.25, 16.15 Х/ф «Історія 

лицаря»
16.30 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Без 

компромісів»
02.15 Без гальм
04.15 Скарб нації

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Золота зима»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 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», 
21 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

06.10 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.40 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Пропоную 

руку і серце»
11.50 «Хата на тата»
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 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
23.40 «Один за всіх»

06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.30, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
12.25, 18.00 «Орел і Решка»
13.25, 19.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
14.25, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.25, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Велике 

весілля»
00.45 Х/ф «Пробач за 

кохання»

03.00, 02.15 Зона ночі
04.20 Абзац
06.20, 07.10 М/с 

«Дракони: Перегони 
безстрашних»

07.09, 08.29 Kids Time
08.30 Х/ф «Не гальмуй»
10.20 Від пацанки до 

панянки
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Ревізор
21.30 Cтрасти за 

Ревізором
00.20 Х/ф «Затійники»
02.10 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.40 
Сьогодні

09.30, 03.20 Зірковий шлях
11.20, 03.50 Реальна 

містика
13.20, 15.30 Т/с «Дочки-

мачухи»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Х/ф «Еволюція 

Борна»
01.45 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-2 16+

09.00 Королівська кобра: 
обличчям до обличчя 
10.00 Дивовижний 
Ізраїль 10.40 Місця сили 
11.40 Смартшоу 12.40 
Україна: забута історія 
13.30 Чорна піхота 
14.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
18.00, 22.40, 05.10 Ідеї, 
що перевернули світ 19.00 
Таємниці автокатастроф 
20.00 Великі танкові битви 
23.40 Охоронці Гітлера 
00.30 Лікар Хайм 01.20 
Теорія змови 

ПОНЕДІЛОК 12 лютогоUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.35 
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 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових 

подій
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільм
11.00 Т/с «Пані покоївка»
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 Концерт 
К.Бужинська «Кохаю 
знов...». 1 ч.

15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Сніговики»
17.30 Огляд світових 

подій
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 У фокусі Європа
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 У фокусі Європа
01.05 Концерт 

К.Бужинська «Кохаю 
знов...». 1 ч.

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

димлять»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.50 Х/ф «Таємниця 
татуйованої мумії»

12.50 Т/с «Ментівські 

2+2 війни. Київ»
16.25 Х/ф 

«Миротворець»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.25, 23.00 Т/с «Кістки 6»
22.05 Т/с «Кістки 7»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA.»

НТН

05.50 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

07.05 Х/ф «Викуп»
08.50 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 8»
23.45 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»
01.30 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Речовий доказ»
04.45 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.45 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

07.00 Х/ф «Де 0-42?»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ти 

пам’ятаєш»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.35, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 9»
23.45 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

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

Професії»

Фільм «Історія лицаря»

13:25
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ЧЕТВЕР 15 лютого

СЕРЕДА 14 лютого
06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне 
катання. Коротка 
програма (пари) 06.40 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Гірськолижний 
спорт. Слалом. Фінал 
(жінки) 07.55 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Лижне двоборство. 
Стрибки. Індивідуальні.
(чоловіки) 08.50 
Сноуборд. Хафпайп. Фінал 
(чоловіки) 10.35 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Лижне двоборство. 10 
км. Фінал Індивідуальні 
(чоловіки) 11.30, 
23.00 Хокей. Групова 
стадія (жінки) 13.00, 
01.10 Біатлон.15 км. 
Індивідуальні (жінки) 
15.15 Ковзанярський 
спорт. 1000 м, фінал 
(чоловіки) 16.45, 21.30 
Студія зимових ігор 17.15 
Хокей. Групова стадія 
(чоловіки) 19.30 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт. Двійка. 
Заїзд 1. Фінал 20.10 
Санний спорт. Двійка. 
Заїзд 2. Фінал 21.00 
Новини 03.00 Скелетон. 
Кваліфікація  (чоловіки) 
04.00 Фігурне катання. 
Довільна програма. Пари 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.05 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
07.10 Проект Перфект
10.00 Кохання на 

виживання
13.50 Х/ф «Великий 

Гетсбі»
16.40 Х/ф «Клятва»
18.45 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»
21.00 Х/ф «Доки ти спав»
23.10 Х/ф «Відмінниця 

легкої поведінки»
01.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 «Все буде смачно!»

08.55 «Хата на тата»

10.30 «МастерШеф – 5»

15.25 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.25 «Один за всіх»

СТБ
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» 02.10 
«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, 04.00 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка 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 08.00 Правда 
життя 09.00, 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
10.00 Дивовижний Ізраїль 
10.40 Місця сили 11.40 
Смартшоу 12.40 Україна: 
забута історія 13.30 
Прихована реальність 
14.20 Містична Україна 
15.10, 21.40 Відчайдушні 
рибалки 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40, 05.10 Ідеї, що 
перевернули світ 19.00 
Таємниці автокатастроф 
20.00, 23.40 Охоронці 
Гітлера 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.30, 14.55 «Міняю 
жінку»

16.15 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

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Нічна подія»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.20 

«Подробиці»
00.20 Х/ф «Ваша 

зупинка, мадам»
02.55 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

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, 17.45, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Острів»
15.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу «На трьох»
23.30 Х/ф «Сезон 

убивць»
01.00 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.30 Без гальм
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.10 Х/ф «Історія 

вічного кохання, або 
Попелюшка»

11.30 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.30, 02.00 Панянка-
селянка

13.30 Готель Галіція
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ06.00, 18.00, 00.35 
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 Життя в цифрі
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
14.00, 18.30, 22.00 Вголос
14.10 В.Павлік «Улюблені 

хіти»
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
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 Життя в цифрі
01.05 В.Павлік «Улюблені 

хіти»
02.00 У фокусі Європа
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Буйна»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 світ»
14.50 Х/ф «Солдат 

Джейн»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.25 Т/с «Кістки 7»
23.00 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «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», 
23 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 Т/ф «Терпка черлень 

О.Валенти»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.40 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

06.55 Х/ф «Весільний 
подарунок»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 9»
23.45 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

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

Професії»

06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання. 
Довільна програма. Пари 
06.45 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Супергігант. Фінал 
(чоловіки) 08.20 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Лижні гонки, 10 км. Фінал 
(жінки) 10.10, 15.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Групова стадія 
(чоловіки) 12.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Скелетон. Кваліфікація, 
заїзд 2 (чоловіки) 12.50 
Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Біатлон. 
Індивідуальна гонка, 20 
км (чоловіки) 16.30, 21.30 
Студія зимових ігор 17.00, 
01.10 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. SBX. 
Фінал (чоловіки) 18.35 
Санний спорт. Команди. 
Фінал 19.50 Фрістайл. 
Аріал. Кваліфікація (жінки) 
21.00 Новини 23.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Ковзанярський спорт. 
10000 м. Фінал (чоловіки) 
02.25 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Скелетон. Фінал 
(чоловіки). Сноуборд. SBX. 
Кваліфікація (жінки) 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Абзац
04.49, 06.39 Kids Time
04.50 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
06.40 Проект Перфект
09.10 Кохання на 

виживання
11.00 Ревізор
14.50 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Відпадний 

препід»
21.10 Х/ф «Відпадний 

препід 2»
23.40 Х/ф «Доки ти спав»
01.40 Служба розшуку 

дітей
01.45 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.50 «Хата на тата»

11.20 «МастерШеф – 5»

15.25 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
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» 01.50 
«Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 00.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.10 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «АЕК» – «Динамо»
00.15 Контролер
01.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
08.00 Правда життя 09.00 
Найнебезпечніші тварини 
10.00 У пошуках краси 
10.40 Дракула та інші 
11.40, 04.30 Смартшоу 
12.40 Україна: забута 
історія 13.30 Прихована 
реальність 14.20 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Відчайдушні рибалки 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Королівська 
кобра: обличчям до 
обличчя 18.00, 22.40, 
05.10 Ідеї, що перевернули 
світ 19.00 Таємниці 
автокатастроф 20.00, 23.40 
Охоронці Гітлера 00.30 Код 
доступу 

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, 05.25 
«ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.30, 14.55 «Міняю 
жінку»

16.15 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30, 01.35 «Секретні 
матеріали»

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

2018»
00.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за 
убивство-2»

04.40 Мультфільми

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Справи 
серцеві»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.20, 05.20 
«Подробиці»

00.20 Х/ф «Так буває»
03.00 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

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, 17.45, 21.25 Т/с 

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

убивць»
14.10, 22.30 Скетч-шоу 

«На трьох»
15.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
01.10 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.35 Без гальм
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Осляча 

шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТЕТ
06.00, 18.00, 00.35 

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 Життя в цифрі
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

АВЕРС 14.00, 18.30, 22.00 Вголос
14.10 Концерт Збройних 

сил України
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
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
01.05 Концерт Збройних 

сил України
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Буйна»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 02.25 

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

світ»

2+2 14.00 Х/ф «Безодня»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.25, 23.50 Т/с «Кістки 7»
23.00 Т/с «Кістки 6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Роксолана», 
24 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 «Мова наша 

калинова»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.50 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

07.05 Х/ф «Перший 
поверх»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Корупція»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 9»
23.45 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Мисливці за 

привидами»

КРИВОШАПКА 
ДОМАГАЛИСЯ 
РОСІЙСЬКІ ПОЛІТИКИ  

Фіналіст талант-шоу «Х-фактор» 
26-річний Олександр 

Кривошапко заявив про домагання 
з боку російських політиків 
нетрадиційної орієнтації, пише 
«Комсомольська правда в Україні».

«Дуже серйозні 
політичні діячі Росії 
мене домагалися. Та-
кож мені пропонували 
«артистичну співпра-
цю»,  злітати на Сей-
шели та подивитися 
світ. Часто різні гомо-
сексуалісти виявляли 
до мене інтерес. Але я 
до них не агресивний, 
приймаю їхню пози-

цію, хоча не розумію цього. Я – гетеросек-
суал», – зізнав ся Олександр.

За словами Кривошапка, окрім політи-
ків, йому писав і один з учасників «Дому-2», 
просив зустрітися. А ось в українському 
шоу-бізнесі чоловіка не домагалися.

зіркові проблеми

Фільм «Сезон убивць»

23:30

uaFilm
.net

УКРАЇНКА ЗНЯЛА 
КЛІП ДЛЯ PINK

Саша Самсонова з Ужгорода стала 
авторкою кліпу на композицію Wild 

Hearts Can’t Be Broken американської 
співачки Pink.

За словами викона-
виці, основною ідеєю 
пісні та кліпу було при-
вернути увагу до місії 
UNICEF, яка допомагає 
дітям та їхнім мамам з 
малозабезпечених країн 
світу отримати все, що 
потрібно для повноцін-
ного життя, пише «Громадське». 

«Хотілося чогось простого, але сильно-
го, чогось у дусі фотографій Герба Рітца та 
Річарда Аведона», – каже авторка кліпу.

Саша Самсонова – українська режи-
серка та fashion-фотограф. Вона живе в 
Лос-Анджелесі та вже не вперше працює з 
зірками Голівуду. У її портфоліо – роботи з 
моделями Кайлі та Кендал Дженнер, актор-
кою Джессікою Альбою, кліп для співачки 
Крісти Белл та DJ Сassidy, а також спецпро-
екти для фірми Adidas.

знай наших

Фільм «Безодня»

14:00

kinoklad.ru

inforesist.org

vikna.if.ua
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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  

Луцьке вище професійне училище 
будівництва та архітектури 

понад півстоліття здійснює 
навчання кваліфікованих робітників. 
Тут освіту здобувають студенти 
не лише з Волині, а й із сусідніх 
областей. Щороку ВПУ випускає 
понад 400 робітників та молодших 
спеціалістів із трьох напрямків: 
будівництва, деревообробки та 
мистецтва. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» під-
тримує училище тривалий час. Студенти 
ВПУ неодноразово були стипендіатами 
Фонду. У рамках програми «Підтримка об-
дарованої молоді» вони змогли втілити свої 
ідеї у життя. Стипендіатка Фонду Ольга 
Філюк та команда, яку дівчина зуміла згур-
тувати навколо себе (одногрупники Давид 
Артемук, Вікторія Король), розмалювали 
палати Волинської обласної дитячої лікарні. 
Казкові герої ожили на стінах палат хірур-
гічного, онкогематологічного відділень та в 
холі консультативної поліклініки. Також та-
лановиті студентки розмалювали реабіліта-
ційне відділення Маневицької центральної 
районної лікарні. 

Два роки тому Фонд придбав для на-
вчального закладу деревообробні верста-

ти. У кінці 2017 року адміністрація закладу 
знову звернулася у Фонд із проханням зміц-
нити навчальну базу для електрозварюваль-
ників.

– В умовах, коли технології змінюються 
дуже швидко, ми намагаємося в процесі на-
вчання ознайомити учнів з різними типами 
обладнання. Студенти навчаються суто на 
сучасному обладнанні. Але його бракува-
ло для того, щоб забезпечити робочі місця 
відповідно до стандартів. Це спонукало нас 
звернутися у Фонд. Ми попросили вітчиз-
няне обладнання заводу «Патон». Це досить 
відомий бренд, який виготовляє якісний то-
вар, – розповідає директор ВПУ Ростислав 
Собуцький. – Фонд придбав зварювальний 
інвертор, напівавтомат, плазморіз. Ми вже 
встигли випробувати це обладнання в ро-
боті. Усе працює чудово.

Навчання у студентів відбувається вже 
з використанням нового обладнання. Мо-
лодий майстер Іван Войтович каже: воно 
якісне та багатофункціональне. Іван закін-
чив училище будівництва та архітектури в 
2017 році. Наразі працює у цьому ж закладі 
майстром виробничого навчання. Два міся-
ці тому хлопець був одним з восьми воли-

нян, які представляли область на Всеукраїн-
ському конкурсі професійної майстерності 
WorldSkills Ukraine. Іван виборов перше міс-
це в компетенції «Зварювальні роботи». 
Зауважимо: з восьми волинян, які взяли 
участь в конкурсі, четверо – представники 
училища будівництва та архітектури. Вони 
всі повернулися додому з перемогами: здо-
були три перші місця та одне друге. 

– Усе залежить від людини. Якщо вона 
хоче досягти успіху в своїй професії, то усіх 
зусиль буде докладати для цього. Наша ко-
манда наполегливо готувалася до конкурсу. 
Нас підтримувало все училище, керівни-
цтво допомагало, тому й результати відпо-
відні, – ділиться Іван.

Тим часом деревообробні верстати, що 
їх Фонд придбав у 2015 році, теж не припа-
дають пилом. У столярів виробниче навчан-
ня проходить під пильним наглядом май-
стра з двадцятирічним досвідом В’ячеслава 
Романюка. Хлопці навчаються на третьому 
курсі, та столярну справу вивчають перший 
рік. Вони вже вміють працювати з ручним 
інструментом, зараз опановують механіч-
ну обробку деревини. Наявність верстатів 
дозволила залагодити «меблеві» питання 

для самого училища. З допомогою нового 
верстата студенти виготовляють меблі для 
потреб навчального закладу: реставрують 
учнівські столи, парти.

Перший заступник голови правління 
Фонду «Тільки разом» Лариса Тарасюк під-
креслює, що Ігор Палиця приділяє особли-
ву увагу молоді. Так, у Фонді сьомий рік діє 
програма «Підтримка обдарованої молоді», 
в полі зору якої – талановиті молоді люди 
та їхні ініціативи. Ще одна програма Фон-
ду – «Сучасна освіта» – передбачає зміцнен-
ня матеріальної бази навчальних закладів.

– У часи постіндустріального суспіль-
ства стрімко розвиваються не лише інфор-
маційні технології, а й будівництво. Тому 
робітничі професії особливо популярні та 
затребувані на українському ринку праці. 
Сьогодні дуже важливо дати нашій молоді 
можливість достойно заробляти. Такі на-
вчальні заклади, як училище будівництва 
та архітектури, дають не тільки теорію, а 
й міцні практичні знання. По закінченню 
навчання молоді спеціалісти готові йти на 
роботу та забезпечувати себе, – зазначи-
ла Лариса Тарасюк. – Фонд підтримує такі 
звернення. Адже саме за молоддю – майбут-
нє нашої країни. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Деревообробні верстати, що їх Фонд придбав 
два роки тому, не припадають пилом Талановита молодь та її ініціативи – пріоритет роботи Фонду

Навчання в електрозварювальників відбувається 
з використанням нового обладнання

Молодий майстер Іван Войтович каже: нове 
обладнання якісне та багатофункціональне
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Сергій Федорович Семенюк народився 
6 лютого 1964 року в Республіці Казахстан. 
Зі шкільних років виявив хист до волейболу. 
Виступав за команду школи на регіональних 
шкільних змаганнях.
Будучи студентом Львівського інституту 
фізкультури, грав за інститутську 
волейбольну команду та брав участь в 
чемпіонаті України серед команд І ліги за 
команду «Автомобіліст». Навчання у виші 
закінчив у 1986 році з відзнакою. Потому 
служив у Збройних Силах СРСР, де виступав 
за волейбольну команду «Динамо» (Брест).
Пройшовши військову службу, працював 

на Луцькому підшипниковому заводі, грав 
за аматорську волейбольну команду 
«Підшипник». У 1992 році організував 
волейбольний клуб «Підшипник» та став 
його незмінним президентом і меценатом.
Разом із командою як чинний спортсмен 
пройшов шлях від аматорської ліги до 
суперліги українського чемпіонату. У 1997 
році на базі клубу створив спортивний 
інтернат, де мали змогу навчатися та 
вдосконалювати навички перспективні 
молоді волейболісти.
2 грудня 2010 року Сергій Федорович 
Семенюк трагічно загинув.

ПАМ’ЯТЬ, ЩО ЖИВЕ У 
СЕРЦЯХ РІДНИХ ТА ДРУЗІВ

ТУРНІР 

СИЛА ГРОМАДИ УСПІХ ТАМ, ДЕ Є ІНІЦІАТИВАЛокачинський районний 
будинок культури – центр 
дозвілля та відпочинку 
невеличкого волинського 
селища. Тут відбуваються звітні 
концерти районного будинку 
школяра, музичної школи, 
гімназії, районні фестивалі-
огляди, інші культурно-
мистецькі заходи районного 
та селищного рівня.

При будинку культури функ-
ціонує п’ять колективів, що мають 
звання народних: гурт козацької 
пісні «Заграва», ансамбль пісні й 
танцю «Любисток», хор ветеранів 
«Осіннє золото», аматорська ка-
пела, аматорський театр, а також 
дитячий ляльковий театр «Світля-
чок», вокальна жіноча група. 

Локачинський РБК збудовано 
понад півстоліття тому. Весь цей 
час локачинці всіма силами під-
тримують приміщення в належ-
ному стані. Проте є питання, які 
громаді самостійно залагодити не 
до снаги. Це й спонукало їх звер-
нутися у Фонд Ігоря Палиці «Тіль-

У першу суботу лютого 
в приміщенні обласної 

ДЮСШ відбувся VІI турнір з 
волейболу пам’яті засновника 
та президента волейбольного 
клубу «Лучеськ-Підшипник» 
Сергія Федоровича 
Семенюка. Організаторами 
змагань виступили син 
видатного волейболіста 
Андрій, який продовжив 
справу батька, та друзі Сергія 
Федоровича.

Захід відбувся за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Участь в турнірі, що вже 
став традиційним у нашому міс-
ті, взяли найкращі команди за-
хідного регіону та Центральної 
України: «Олюртранс» (Луцьк), 
«Датський текстиль» (Сокаль), 
«Добротвір» (Львів), «Житичі» 
(Житомир).

У залі зібралися рідні, друзі, 
колеги та ті, хто під керівництвом 
Сергія Семенюка робив перші 
кроки у волейболі. 

Андрій Семенюк подякував 
усім присутнім за те, що бережуть 
пам’ять про його батька. Він роз-
повів, що з кожним роком турнір 
набирає все більших масштабів. 
Часто команди самі телефонують, 
аби взяти участь у заході. Андрій 
зауважив, що насичена програма 
турніру вже не вміщається в один 
день, тому організатори думають 
над тим, аби зробити його дво-
денним. 

– Сергій Семенюк був багато-
гранною людиною, яка залиши-
ла вагомий слід у волейболі і на 
Волині, і загалом в Україні. Цей 
турнір – можливість насолоди-
тися волейбольною грою для по-
ціновувачів цього виду спорту 
та привід зустрітися для давніх 
друзів, знайомих, нагода вша-
нувати світлу пам’ять великої 
людини, – каже головний тренер 
команди «Олюртранс» та друг 
родини Семенюків Володимир 
Лисобей. 

Гостей і учасників змагань 
привітав керівник програми «Во-
линь спортивна» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Олексій 
Сорокун. 

ки разом». Тим паче, що успішний 
досвід співпраці з Фондом у лока-
чинців уже є. Спільними зусил-
лями у райцентрі відремонтували 
спортивну кімнату в дитсадку та 
читальну залу центральної ра-
йонної бібліотеки. Також втілено 
у життя десятки освітніх, медич-
них, соціальних проектів у селах 
району. Черговий спільний про-
ект громади Локачів, Фонду та 

партії УКРОП увінчався успіхом. 
На умовах співфінансування при-
дбали нові професійні мікрофони, 
світлодіодні прожектори, світлові 
прилади, баян та ноутбук.

Головний спеціаліст сектору 
культури Локачинської райдерж-
адміністрації Орина Гнаткевич 
каже, що нове обладнання дозво-
лить проводити заходи на ще ви-
щому рівні. Задоволений новим 

інструментом і баяніст Вадим Са-
довський. Життя в локачинських 
артистів досить насичене. Колек-
тиви часто виступають у районі 
та за його межами, беруть участь 
у фестивалях, а старий інструмент 
часто виходив з ладу. 

– Жителі Локачинського ра-
йону дуже активні, мають багато 
ідей. Про це свідчить кількість 
проектів, які ми реалізували впро-

довж двох років. Обладнання у бу-
динку культури було дуже старе, 
якість звучання бажала кращого. 
Та завдяки своїй наполегливості 
локачинці змогли розв’язати цю 
проблему, – резюмувала коорди-
натор проекту, представник партії 
УКРОП у Локачинському районі 
Оксана Дмитрук.

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

ВІДБУВСЯ VІI ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ СЕМЕНЮКА

– Сергій Семенюк стояв біля 
витоків волинського волейболу, 
а його команда успішно пред-
ставляла область на всеукраїн-
ському рівні. Він любив спорт, 
жив волейболом. Приємно, що 
син Андрій успадкував від нього 
ці риси, – зазначив Олексій Со-
рокун. – Дозвольте мені за дору-
ченням засновника Фонду Ігоря 
Палиці привітати вас із сьогод-
нішнім святом, побажати нових 
звершень, перемог, а глядачам 
бажаю насолодитися захопливою 
грою.

Присутні вшанували пам’ять 
Сергія Семенюка хвилиною 
мовчання. По тому команди зі-
йшлися у запеклій боротьбі, пе-
ремогу в якій здобув луцький 
«Олюртранс». 

Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» з початку діяльності 
підтримує фізичну культуру та 
спорт. Зокрема, проект «Підтрим-
ка спортивних змагань» спрямо-
ваний на розвиток та популяри-
зацію масових і доступних видів 
спорту. Впродовж 2017 року Фонд 
сприяв проведенню близько пів-
сотні змагань з різних видів спор-
ту. Фонд і далі надаватиме під-
тримку спортивним організаціям, 
з якими склалася співпраця впро-
довж останніх років. Адже його 
засновник Ігор Палиця переко-
наний, що підтримка спорту – це 
насамперед інвестиція у здоров’я 
волинян.

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

Проект реалізовували разом Дзвінка пісня від локачинських митців

Організатори турніру привітали присутніх

З кожним роком турнір набирає все більших масштабів

Перемогу в запеклій боротьбі здобули лучани
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ГРОШІ, 
ЯКІ МЕДВЕДЧУК З 
ПУТІНИМ ЗАРОБЛЯЮТЬ 
НА УКРАЇНЦЯХ, 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ КУЛЯМИ 
НА ДОНБАСІ»

Аби підвищити рівень життя українців, 
народним депутатам слід негайно взятися 
за реформи, передусім у галузі економіки, і 
жорстко викорінювати корупцію. Часи, коли 
можна було казати, що у всьому винні Росія 
і Янукович, давно минули. Такими думками 
поділився голова Волинської обласної ради Ігор 
Палиця в ефірі програми «Право на владу» на 
телеканалі «1+1».

Ігор Палиця певен: якщо народні обранці 
зволікатимуть із конкретними діями, то ризику-
ють втратити довіру громадян. 

– Скоро українці зненавидять вас більше, ніж 
ненавиділи Януковича, адже про нього вже забу-
ли, – звернувся він до депутатів Верховної Ради. 

До нього як до голови облради нерідко при-
ходять прості люди, які нарікають на нову вла-
ду. А небажання української влади, яка торгує з 
окупантом, завершити війну на Донбасі теж грає 
на руку партнерам України.

– Нашим зовнішнім партнерам вигідно, щоб 
ми боролися в цьому бруді. За цей час вони бу-
дуть відбирати в Росії торгові ринки й забирати 
в неї можливість вести бізнес у світі, – перекона-
ний Ігор Палиця.

За словами політика, західний світ лишив 
Україну в боротьбі з Росією один на один та на-
магається ще більше загнати нашу державу в 
боргову яму.

– МВФ нам каже: ми вам дамо гроші, але ви 
збільште ціну на газ. Ми піднімаємо ціну на газ, 
але нам уже не вистачає 200 мільярдів на субси-
дії людям, оскільки в них немає грошей платити 
за такий дорогий газ. Ми знову йдемо до МВФ, 
він знову дає нам гроші, але вже просить віддати 
землю, – пояснює Ігор Палиця.

У той час, коли Європа вводить санкції та не 
торгує з Росією, зазнаючи мільярдних збитків, 
Україна купує російське паливо, акцентує укро-
півець.

– Ми сьогодні купуємо 80% дизпалива через 
фірму Віктора Медведчука. Це паливо він купує 
в «Роснафти». Йому дають знижку від світових 
цін на $30, а він продає паливо з націнкою у $30. 
Він сьогодні заробляє разом із Сєчиним (Ігор Сє-
чин – керівник «Роснафти», – авт.) і Путіним по 
$60 на тонні. На місяць це 200 тисяч тонн нафти, 
2,5 мільйона тонн на рік (таким чином прибуток 
від схеми становить $150 млн на рік, – авт.). 
Сьогодні ми даруємо їм ці гроші. Як ви думаєте, 
якщо частка Медведчука залишається в нього, 
то куди йдуть частки Сєчина та Путіна? Це наші 
гроші, які повертаються кулями нашим людям на 
Донбасі, – наголосив голова Волинської облради.

Ігор Палиця не оминув увагою і тему безві-
зу. Попри очевидні позитиви для українців, на-
дання безвізового режиму нашій країні безпо-
середньо вигідне державам Європи, адже таким 
чином вони поповнюють запаси робочої сили.

– Так, безвіз потрібний, люди мають можли-
вість комфортно їздити в Європу. Але що отри-
мала Європа, а що отримали ми? Європа отри-
мала дешеву робочу українську силу, тому що 
сьогодні в Україні ринок праці не росте, підпри-
ємства не розбудовуються. Для цього немає еко-
номічних причин – закони не ухвалюють, подат-
ки не зменшують, – пояснює Ігор Палиця. – Ми 
самостійна незалежна країна. У парламентарів 
обмаль часу, за який потрібно напрацювати та 
ухвалити економічні закони, щоб у нас запра-
цювали промисловість, економіка, збільшилися 
інвестиції та зарплати.

Анна ВОЛОЩУК, 
Київ

«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.

ДОПЛИВТИ В СЕЛА

АВТОРИТЕТНОНА МЕЖІ

АБИ ДІЙТИ З МАРШРУТКИ ДОДОМУ І НАВПАКИ, ЖИТЕЛЯМ 
СІЛ СОКІЛ ТА ОЛЕНІВКА ДОВОДИТЬСЯ НОСИТИ ПЕРЕЗУВНЕ 

– Тут найгірша дорога в усій 
області, – з цієї фрази розпочалася 
наша мандрівка в село Сокіл 
Рожищенського району. Водій 
нашого автомобіля помітно нервує – 
за тиждень до візиту його колега на 
цій дорозі пробив у машині бак. 

Щоб дістатися до села Сокіл, нам по-
трібно доїхати до Рожища та подолати 
17 кілометрів дороги, яка з’єднує кілька 
густонаселених сіл Рожищенського та 
Маневицького районів. 

ЗАМІСТЬ ДОРОГИ – НАПРЯМОК
На автостанції в Рожищі ми зупини-

лися, аби випити кави та поговорити з 
водіями автобусів – вони як ніхто знають 
усю історію цієї дороги. Питання ставлю 
водієві однієї з маршруток, що має їха-
ти на Колки. Чоловік криво усміхається, 
мовляв, сама побачиш. 

– Усі гроші, які мають іти на ремонт 
доріг, безбожно крадуть. Якби хоч раз 
народні депутати, та навіть той Гунчик 
проїхався цією дорогою, побачив, як 
ми їздимо, може, щось і змінилося б. А 
так... Їм все одно. Жирують, а люди му-
чаться, – зі злістю в голосі кидає водій та 
тисне на газ. 

За Рожищем автошлях закінчується. 
Від колись добротної асфальтованої до-
роги лишилися лишень шматки асфаль-
ту. Наша автівка виляє з боку в бік, аби 
об’їхати ями. 

Згідно із розрахунками на навігаторі, 
17 кілометрів до села ми мали подолати 
за півгодини. Щоправда, їхати довелося 
удвічі довше. У селі пояснюють: дорогу 
їм розбили важковагові машини.

– Колись у Соколі відкрили кар’єр і 
почали звідти возити пісок. Ми писали 
в різні інстанції, але відповідь була така: 
«Стоїть обмежувальний знак – 20 тонн. 
Решту питань адресуйте до поліції». 
Люди навіть дорогу перекривали. Ді-
йшло до того, що кар’єр майже закри-
ли, – розповідає голова Пожарківської 
сільської ради Григорій Щиборук. 

Через село Оленівка, яке входить до 
Пожарківської сільради, пролягає чи не 
найгірший шматок цієї дороги. Місцеві 
нарікають: ямковий ремонт, який прово-
дили три чи то вже чотири роки тому, не 
допомагає – ями тут по пояс, і щоб про-
їхати дорогою, треба знати як. Та дода-
ють: коли сюди приїздив голова Волин-
ської облдержадміністрації Володимир 
Гунчик, то сказав, що цією дорогою ще 
можна їхати.

– Кар’єр належав одній відомій буді-
вельній фірмі з Луцька. Її власник обіцяв 
дати гроші на цю дорогу. Проте через 
бюрократію та закони цього не сталося. 
Він не має права ладнати нам дорогу. 
Тож лишилося те, що маємо, – розпові-
дає сільський голова.

– Колись це була найкраща дорога, – 
додає депутат Рожищенської районної 
ради від УКРОПу Ігор Ткачук. – Вода 
звідси нікуди не сходить, і коли цими 
ямами їдуть автомобілі, це ще більше 
руйнує шлях. Автодор робив канали, 
але це не дало результату. Тут треба ка-
пітальний ремонт, бо ямковий ситуацію 
не врятує. 

– Раніше цим шляхом часто їзди-

ли КамАЗи, – долучається до розмови 
одна з жінок. – Дорога не розрахована на 
40-тонні автомобілі. Вони нам її розби-
ли – нехай вони й роблять. Ми дійшли до 
того, що коли треба поїхати в Рожище, то 
взуваємо чоботи, бо в іншому взутті не 
можна дійти до зупинки. А вже на зупин-
ці знову перевзуваємося. Діти на уроках 
сидять з мокрими ногами.

ШВИДКА НЕ ЇДЕ
Із сільським головою села Сокіл Оле-

гом Бондаруком ми зустрілися на про-
міжку автошляху між Оленівкою та Со-
колом, навпроти колишнього піщаного 
кар’єру. Його вже давно не використову-
ють, тож на піску поростає ліс. Битою до-
рогою поволі повзе автобус. Водій нама-
гається оминути ями, ледь не черкаючи 
дном краї асфальту. 

– Дорога в тому стані, як ви її бачи-
те, тягнеться 20 км. Вона з’єднує Рожи-
ще, Сокіл, Навіз, Боровичі, а далі йде на 
Маневицький район, виходить на тра-
су Луцьк-Маневичі, – розповідає Олег 
Бондарук. – Маршрутки тут через день 
ламаються. Якщо підвіска в машині має 
витримувати 30-50 тисяч кілометрів, то в 
нас вона витримує 5-8 тисяч кілометрів. 
Власникам автомобілів це обходиться 
приблизно в п’ять тисяч гривень за один 
ремонт. Тим, хто їздить щодня, доводить-
ся ремонтувати авто раз на два місяці.

За словами чоловіка, був випадок, 
коли до його села відмовилася їхати ка-
рета швидкої допомоги. А загалом швид-
ка сюди їде майже 40 хвилин. Така ж 
ситуація з пожежними – другий екіпаж 
доїжджає з Дубища за 40-45 хвилин. 

– Цьогоріч коштів не передбачено на 
ремонт цієї дороги. Я головую усього два 
роки, впродовж цього часу нам постійно 
обіцяли відремонтувати її наступного 
року. Початок листування з представни-
ками влади щодо ремонту дороги датова-
но 2006 роком. Володимир Гунчик пообі-
цяв допомогти, та минуло півтора року, 
а віз і нині там, – констатує голова сіль-
ради. – Добре, що прокладають дороги 
до кордону, але ж не треба забувати про 
населення. Немає доріг, інфраструктури, 
економіки. Наші люди дістаються на ро-
боту більш як по дві години, попри те, що 
відстань до обласного центру й до Рожи-
ща невелика. Врешті вони виїжджають із 
села – в таких умовах неможливо жити.

Ми звернулися по коментар до де-
путата Волинської обласної ради, голо-
ви фракції УКРОП Вячеслава Рубльова. 
Обра нець громади переконаний: гроші 
на ремонт цього автошляху можна знай-
ти.

– Ця дорога належить до автошляхів 
державного значення, а отже, це неаби-
як ускладнює процес її ремонту. На сесії 
обласної ради ми, депутати від УКРОПу, 
будемо піднімати питання щодо виді-
лення коштів з так званого митного пе-
ревиконання на ремонт цього автошля-
ху, – каже Вячеслав Рубльов. 

Політика неабияк дивує те, що про 
ремонт дороги заговорили тільки зараз, і 
голова адміністрації, знаючи про її стан, 
не зробив жодних кроків для покращен-
ня цієї ситуації.

– Як можна було до такого стану до-
вести цей шлях – я не розумію. Адже 
легше знайти кілька тисяч гривень на 
поточний ремонт, ніж мільйони на ка-
пітальний. Шкода, що в нашій країні 
так повелося, що тільки коли станеться 
якась трагедія, починають щось робити. 
Але ж якби вчасно проводили ті чи ті ро-
боти, то можна було б уникнути цього, – 
каже Вячеслав Рубльов.

Поки ж морози трохи підсушили 
воду в ямах на цьому шляху, а сніг підси-
пав найглибші з них. Соколяни та жителі 
Оленівки сподіваються, що їх усе ж по-
чують і їхня дорога стане такою ж, як і до 
відкриття кар’єру.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Через погану дорогу тут постійно ламаються маршрутки

Люди змушені перевзуватися, 
аби пройти селом

Ігор Ткачук (ліворуч) каже, що дорогу зруйнували важковагові автомобілі та вода
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ЗАВДЯКИ НАРДЕПУ В МАНЕВИЦЬКИХ ДИТСАДКАХ – 
НОВІ ВІКНА ТА КИЛИМОВІ ПОКРИТТЯ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

РОЗВИВАЄМО ГРОМАДИ

АКТУАЛЬНО СЬОГОДЕННЯ

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«МИ ЗМІНИМО 
ПОЛІТИЧНУ 
СИСТЕМУ 
УКРАЇНИ»

ЖИТЕЛІ ВИДЕРТИ: «НАВІТЬ ВОДА 
В МАГАЗИНАХ ДОРОЖЧА ЗА 
НАТУРАЛЬНЕ МОЛОКО»

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» першою з-поміж політичних 
партій в Україні розпочинає 
публічну процедуру президентських 
праймеріз. Це означає, що кандидата 
на пост глави держави від УКРОПу 
буде визначено в результаті 
внутрішньопартійного голосування.

Також на засіданні було ухвалено рі-
шення про запуск процедури виборів го-
лови партії. Очільника політсили оберуть 
під час 14-го з’їзду 3 березня. Тоді ж за-
твердять положення про обрання канди-
дата у президенти від УКРОПу.

– «Українське об’єднання патріотів» 
як зріла політична партія, опозиційна до 
влади, максимально використовуватиме 
процедуру праймеріз. Ми вимагаємо гли-
бинних змін у країні та в системі влади, – 
зазначив голова партії УКРОП, народний 
депутат Тарас Батенко.

Упродовж місяця охочі позмагатися за 
пост глави держави зможуть надсилати за-
яви для участі у праймеріз на адресу секре-
таріату партії.

– Зареєстровані кандидати матимуть 
п’ять місяців на проведення агітації. Голо-
сування за них розпочнеться вже восени 
на загальних зборах чи конференціях об-
ласних, республіканської в АР Крим та 
міських у Києві й Севастополі організацій 
УКРОПу. За результатами цих виборів на 
партійному з’їзді восени ми будемо оби-
рати і висувати єдиного кандидата від 
УКРОПу для участі в президентських ви-
борах, – розповів голова Волинської облас-
ної регіональної парторганізації УКРОПу, 
член політради партії Вячеслав Рубльов.

– УКРОП серйозно готується до цих 
виборів. Партія обере найдостойнішого 
претендента, якого підтримають усі укра-
їнці. Ми зробимо все для його перемоги, – 
підкреслив член президії УКРОПу, голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Він також зазначив, що кандидатом у 
президенти від УКРОПу має стати люди-
на, яку підтримують громадяни і яка не фі-
гурує в жодних антирейтингах. На думку 
політика, суспільство вже втомилося від 
тих самих облич, які творять українську 
політику останні двадцять років.

– Ми хочемо змінити політичну систе-
му України. Люди, які за 26 років нічого не 
зробили й не змінили, мають піти на полі-
тичну пенсію, – підкреслив Ігор Палиця.

Анна ВОЛОЩУК,
Київ

Народний депутат Ірина 
Констанкевич відвідала всі 
три маневицькі дошкільні 
заклади, аби ознайомитися 
із проведеними роботами 
щодо встановлення 
енергозберігальних вікон 
та дверей за гроші з фонду 
соцеконому. Саме завдяки 
нардепу на ці видатки 
виділили майже 800 тис. грн 
державних коштів.  

До слова, за сприяння Ірини 
Констанкевич у всіх дитсадках 
райцентру на умовах співфінан-
сування спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та ініціа-
тивними групами придбали нові 
килими. 

ДНЗ №4 «Сонечко» – най-
більший у Маневичах, його від-
відує 240 дітей. 

– Раніше через великі щіли-
ни у вікнах в приміщенні увесь 
час було прохолодно, а у вітря-
ну погоду здавалося, що шиби 
зі старих віконних рам от-от ви-
падуть, – розповідає завідувачка 
Валентина Януль. – Спільно з се-
лищним головою, працівниками 
садочка та батьками ми виріши-
ли звернутися до Ірини Констан-
кевич. І вже невдовзі в нашому 
садочку замінили 56 вікон. 

З держбюджету на це народний 

Проблеми освітніх 
закладів, низька 

закупівельна ціна на молоко, 
жахливий стан доріг – ці та 
інші питання обговорювали у 
Видерті Камінь-Каширського 
району під час зустрічі 
народного депутата Ірини 
Констанкевич з громадою. 

У ШКОЛІ – НОВІ ВІКНА 
За сприяння нардепа у школі 

села Видерта замінили вікна. Тут 
встановили двадцять енергозбе-
рігальних склопакетів. На це ви-
тратили 137 тис. грн державних 
коштів, які залучила Ірина Кон-
станкевич з фонду соцеконому. 

Ірина Мирославівна побува-
ла у школі села Видерта.

– Ми дякуємо за вікна. Діт-
кам, звичайно, стало комфорт-
ніше і затишніше, – висловлює 
вдячність від усієї шкільної 
громади директор школи Ста-
ніслав Назарчук. – Але наразі 
ми розв’язали це питання лише 
частково. Залишилося замінити 
ще 32 вікна, а також троє две-
рей.

Тож на зустрічі з депутатом 
шкільна громада знову просила 
підтримки.

– Оскільки на ці роботи залу-
чають державні кошти, то потріб-
на проектно-кошторисна доку-
ментація, виготовлення якої – за 
районним відділом освіти. Тому 
перш за все мусите погодити за-
міну вікон у школі із ним, – за-
уважила Ірина Мирославівна.

До речі, школі вже 45 років. 
Навчається у ній 400 школярів. І 
оновити тут варто не лише вікна 
та двері, а й комп’ютерний клас, 
шкільні дошки.

ПЕРЕЛІК ДОРІГ 
ДЛЯ РЕМОНТУ 
ВИЗНАЧАТИМЕ ОДА

Чи не найбільше турбує ви-
дертців стан доріг. 

депутат залучила 277,2 тис. грн. 
У ДНЗ №1«Веселка» діє шість 

груп, які відвідують 145 діток. На 
заміну вікон та дверей із фонду 
соціально-економічного розвит-
ку передбачили 257,4 тис. грн. 

– Через старі вікна, які не 
утримували тепло, в садоч-
ку було прохолодно. Звісно, це 
створювало проблеми, шкодило 
здоров’ю малюків. Завдяки до-
помозі Ірини Констанкевич нам 
вдалося замінити 19 вікон та 10 
дверей. Нині температурний ре-
жим у приміщенні зріс на 4 гра-
дуси й відповідає нормам, – роз-
повіла завідувачка дитсадка Ніна 
Гаврилюк. 

У ДНЗ №3 «Лісові дзвіноч-
ки» – 85 вихованців, діє чотири 

групи. Тут за 257,4 тис. грн держ-
коштів замінили 24 вікна.

– Заміна вікон, яка для біль-
шості людей здається звичною 
справою, для нас була найбажа-
нішим подарунком. Цьогоріч 
діти менше хворіють, у садочку 
тепло й затишно. Додатковий 
комфорт створює і оновлене ки-
лимове покриття, яке вдалося 
придбати на умовах співфінан-
сування з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Також спільно 
з Фондом у ДНЗ купили і ноут-
бук, – каже завідувачка садочка 
Любов Карпюк. 

– Грошей із селищного бю-
джету бракує на ті ремонтні 
роботи, яких потребують садоч-
ки в Маневичах. Завдяки Ірині 

Мирославівні з держбюджету 
залучено 792 тис. грн, які були 
успішно освоєні. Нині у двох 
маневицьких дитсадках вдалося 
повністю замінити вікна на енер-
гоощадні. Попереду ще багато 
роботи – це і утеплення стелі та 
зовнішніх стін у кожному з са-
дочків, і встановлення резерв-
них котлів. Найголовніше, що ми 
отримуємо неабияку підтримку, 
не залишаємося наодинці з на-
шими проблемами, – зазначив 
селищний голова Маневичів 
Олександр Гаврилюк. 

– Коли селищний голова і вся 
громада працюють, намагаються 
щось змінити, коли люди не за-
лишаються байдужими – це для 
мене надзвичайно важливо. Саме 
для таких людей і з їхньою допо-
могою можна успішно працюва-
ти. Ми вирішили замінити вікна 
в усіх садочках, адже їхній стан 
не відповідав жодним вимогам. 
Сьогодні ми перевірили осво-
єння державних коштів. Роботу 
було виконано якісно, в дитячих 
садочках тепло та затишно, що 
для мене особливо втішно, – за-
уважила Ірина Констанкевич.

До слова, усі роботи щодо за-
міни вікон виконала місцева фір-
ма «Віконда». 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Маневицький район

– Просимо допомогти із ре-
монтом дороги у Видерті, зокре-
ма в любешівському напрямку. У 
поганому стані дорога і на вулиці 
Болотній, – звернувся до народ-
ної депутатки сільський голова 
Михайло Євчук.

– У 2018 році в Україні почав 
працювати Державний дорожній 
фонд. Саме він фінансуватиме 
ремонт доріг місцевого рівня. 
А розподіляти ці гроші буде об-
ласна державна адміністрація. 
Тому з проханням щодо ремонту 
дороги потрібно в першу чергу 
звертатися до районного керів-
ництва, а тоді ці звернення бу-
дуть спрямовані в ОДА, де і ви-
рішуватимуть, які кошти й на які 
саме дороги виділяти. Ми трохи 
не згодні з тим, що гроші будуть 
розподіляти в ручному режимі. 
А тому підготували звернення, 
щоб зареєстрували зміни до за-
конопроекту про те, аби список 
доріг погоджували з обласною 
радою, – відповіла нардеп. 

Ірина Констанкевич додала, 
що на Волинь на ремонти до-
ріг цьогоріч скеровано майже 
400 млн грн. З ремонтом дороги 
на вулиці Болотній у Видерті по-

обіцяв допомогти депутат Волин-
ської облради від УКРОПу Анато-
лій Філюк.

МОЛОКОЗАВОДИ 
СВІДОМО ЗАНИЖУЮТЬ 
ЗАКУПІВЕЛЬНУ ЦІНУ 

Жителі села Видерта стурбо-
вані тим, що в Україні мають на-
мір заборонити молокозаводам 
приймати домашнє молоко.

– Із нас, селян, і так увесь час 
знущалися, встановлюючи сміш-
ні ціни. Навіть вода в магазинах 
дорожча за натуральне молоко. 
То їм, олігархам, ще мало – роз-
ділили молоко на сорти, щоб 
сільських здавачів узагалі зни-
щити? – обурюються видертці. 

Селяни розповіли народно-
му депутату, що нині вони тіль-
ки й мають копійку з того, що 
виростили та здали, надоїли та 
продали.

Ірина Мирославівна погоди-
лася з тим, що відтермінована на 
півроку заборона приймати у се-
лян молоко, яке не відповідає но-
вим вимогам, – це несправедли-
во. Вона зазначила, що ще торік 
розпочала боротьбу за інтереси 
сільських молокоздавачів.

– У 2017 році жителі всіх чо-

тирьох районів округу піднімали 
проблему низьких закупівельних 
цін на молоко. І я боролася за те, 
щоб їх підняли. Проте монопо-
лісти не зацікавлені у збільшенні 
цін. У грудні отримала відповідь 
Антимонопольного комітету на 
свій запит, де проаналізовано, 
чому на Волині найнижча за-
купівельна ціна на молоко. Ви-
явилося, що два молокозаводи 
(у Ковелі та Дубні) свідомо за-
нижують ціну. Але на додачу 
до низьких цін маємо ще одну 
проблему – на законодавчому 
рівні планують заборонити мо-
локозаводам приймати на пере-
робку молоко від селян. Вважаю, 
це хочуть зробити для того, щоб 
перейти на виготовлення, так 
би мовити, штучного, що є де-
шевше, проте прибуток з нього 
більший. Виходить, що люди ні-
кого не цікавлять. Втім, думаю, 
нам треба боротися. І якби люди 
проти цього протестували, то до 
них дослухалися б. Тому якщо 
вам потрібна моя допомога, я 
буду з вами, – підкреслила Ірина 
Констанкевич. 

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район 

Станіслав Назарчук розповів Ірині 
Констанкевич про проблеми школи

На зустрічі з громадою обговорили 
два найболючіші для селян питання – 
ціну на молоко та пенсії

Ірина Констанкевич перевірила освоєння коштів 
з фонду соцеконому у маневицьких ДНЗ
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СУБОТА 17 лютого

П’ЯТНИЦЯ 16 лютого
06.00, 00.05, 01.10 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Коротка 
програма (чоловіки) 
07.30 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. 
SBX. Фінал (жінки) 08.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижні гонки, 15 км. 
Фінал (чоловіки) 09.45, 
14.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Групова 
стадія (чоловіки) 13.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Лижна 
акробатика. Фінал (жінки) 
16.30, 21.30 Студія 
зимових ігор 17.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Ковзанярський спорт, 
5000 м. Фінал (жінки) 
18.40 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Скелетон. 
Кваліфікація (жінки) 
19.50 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Стрибки з 
трампліна. Кваліфікація.
Індивідуальні (чоловіки) 
21.00 Новини 23.00 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Скелетон. Фінали 
(чоловіки) 03.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Довільна 
програма (чоловіки) 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.05 Абзац
04.59, 05.59 Kids Time
05.00 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
06.00 Проект Перфект
08.10 Кохання на 

виживання
10.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Ціпонька»
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Відмінниця 

легкої поведінки»
00.45 Х/ф «Великий 

Гетсбі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 00.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.00 Х/ф «Ти – мені, 

я – тобі»

08.45 Х/ф «Швидка 

допомога»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 Х/ф 

«Любити й вірити»

СТБ
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» 
23.50 «КВН» 02.45 «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, 05.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Найнебезпечніші тварини 
10.00 У пошуках краси 
10.40 Ілюзії сучасності 
11.40 Смартшоу 12.40 
Підроблена історія 13.30 
Прихована реальність 
14.20, 00.30 Містична 
Україна 15.10, 21.40 
Відчайдушні рибалки 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Акула 21-го 
століття 18.00, 22.40 Ідеї, 
що перевернули світ 19.00 
Таємниці автокатастроф 
20.00, 23.40 Охоронці 
Гітлера 02.00 Бандитський 
Київ 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.30, 14.55 «Міняю 

жінку»

16.15 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»

20.15, 22.25 «Ліга сміху»

00.30 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»

04.20 «Вечірній Київ»

06.00 «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»

10.20, 12.25 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Поклич мене 
в далечінь світлу»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.30 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Ворон»
02.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо в капкан»
05.10 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 00.50 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.45 Т/с «Поганий 

хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф 

«Анаконда»
14.15 Скетч-шоу «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с 

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

Найкраще
01.10 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.20 Без гальм

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.00 Панянка-

селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00 Країна У
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
21.00 Х/ф «Прогулянки з 

динозаврами»
22.30 Х/ф «Воду слонам»
00.30 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», 

25 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, 18.00, 00.35 
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, 09.00, 23.30 Глобал 
3000

08.35 Феєрія мандрів
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

АВЕРС 13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос
14.10 Концерт «Чорні 

черешні»
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
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
22.15 Т/с «Справа Дойла»
01.05 Концерт «Чорні 

черешні»
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Будинок 

батька твого»

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

світ»

2+2 15.15 Х/ф «Храм 
черепів»

19.20 Т/с «Перевізник»
23.10 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.30 «Облом.UA.»

НТН

05.35, 04.20 «Правда 
життя. Професії»

06.45 Х/ф 
«Стамбульський 
транзит»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по 

п’ятницях»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст 

– 9»
23.45 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.20 «Речовий доказ»

06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання 
07.20 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Супергігант. Фінал 
(жінки) 09.30, 14.10, 01.10, 
05.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей (чоловіки) 
11.30 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Лижні гонки. 
Естафета 4х5 км. (жінки) 
13.05 Біатлон. Мас-старт 
жінки 12.5 км 16.30, 22.05 
Студія зимових ігор 17.00 
Скелетон. Фінал (жінки) 
17.55 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Стрибки 
з трампліна. Фінал. 
Індивідуальні (чоловіки) 
19.00 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2018». IІ тур 21.30 Новини 
22.30 Національний 
відбір учасника від 
України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2018». ІI 
тур (продовження) 23.10 
Шорт-трек, 1500 м (жінки), 
1000 м (чоловіки). Фінал 
03.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. 
Слоупстайл. (чоловіки). 
Гірськолижний спорт

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.20, 02.00 Зона ночі
06.10, 07.49 Kids Time
06.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.50 Ревізор
10.20 Страсті за Ревізором
13.10 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 3»
15.00 Х/ф 

«Однокласники»
17.00 Х/ф 

«Однокласники 2»
19.00 Х/ф «Жінка-кішка»
21.00 Х/ф «Повернення 

супермена»
00.10 Х/ф «Щоденники 

Чорнобиля»

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.20 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

11.10 Х/ф «Любити й 
вірити»

15.20 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний»

18.55 «Євробачення 2018»
22.30 «Євробачення 2018 

Підсумки голосування»
00.20 «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 Х/ф «Король 

повітря»
14.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.15 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.15 Х/ф «Вік Аделайн»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий шлях

08.15, 15.20 Т/с «Чорна 

кров»

17.10, 19.40 Т/с «Лист 

Надії»

22.00 Т/с «Щасливий 

квиток»

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Британія: ІІ світова
13.20 Атака на Перл Харбор
14.20 Ідеї, що 

перевернули світ
15.20 У пошуках краси
16.10 Дивовижний Ізраїль
17.10 Відчайдушні рибалки
21.00 Титанік: народження 

легенди
22.30 Проклін двійників 

Титаніка
23.30 Таємниці автокатастроф
00.30 Містична Україна
02.10 Потойбіччя. Сни
03.00 Ліліпути

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.45, 05.05 «Життя без 

обману»
11.15 «Інспектор. Міста»
13.00, 23.10 «Світське 

життя 2018»
14.00 «Голос країни 8»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Вечірній Київ»
01.30 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»

1+1

05.40 «Мультфільм»

06.30 «Великий бокс. 

Раймундо Бельтран – 

Паулус Мозес»

08.20 Х/ф «У пошуках 

капітана Гранта»

17.50, 20.30 Х/ф «Два 

Івани»

20.00, 02.30, 05.20 

«Подробиці»

22.15 Т/с «Не було б 

щастя»

03.00 Х/ф «Ворон»

04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.30, 04.45 Скарб нації
05.40, 04.55 Еврика!
05.50, 12.45 Факти
06.10 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.55 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін на 

відпочинку»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три дні на 

вбивство»
22.10 Х/ф «Останній 

рубіж»
00.05 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
01.40 Провокатор

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пригоди 

монстро – подружок. 
День усіх монстрів.»

10.35 М/ф «Йосип: 
Володар снів»

11.50 Х/ф «Блакитна 
свічка»

13.00 Вечірка
16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
18.00 Х/ф «Воду слонам»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька
20.30, 22.00, 23.30 Казки У
21.00, 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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», 

21 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

22 серія
16.00 Серіал «Роксолана», 

23 серія
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська веселка»
17.40 Т/ф «За волю на 

Волі»
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 Євромакс
09.35 Мозаїка батьківства
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми
11.00 2 Я – одне життя
12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.30 Концерт Сестри 
Тельнюк «Наш 
Шевченко»

14.00 Т/с «Справа Дойла»
18.00 Глобал 3000
18.40, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.00, 02.00 МузейОк
20.30 Волинський 

портрет
21.00 Життя в цифрі
22.00 Х/ф «День усіх 

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

08.00 Бушидо
09.00 «Заручники 

правосуддя»
10.00 «Загублений світ»
11.00 Т/с «Перевізник»
12.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
16.25 Х/ф «Андроїд-

2+2 поліцейський»
18.15 Х/ф «Інопланетна 

конвергенція»
20.00 Х/ф «Хижаки»
22.00 Т/с «Зустрічна 

смуга»
23.55 Х/ф «Шлях війни»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.30 «Облом.UA.»

НТН

05.50 Х/ф 

«Протистояння»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.40, 03.00 «Речовий 

доказ»

15.35 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.10 «Переломні 80-ті»

19.00, 02.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Висота»

21.20 Х/ф «Розбірка в 

Манілі»

23.05 Х/ф «Залізний 

лицар – 2»

01.10 Т/с «Великі почуття»

02.35 «Випадковий 

свідок»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

ПОКАЖУТЬ ФІЛЬМ 
ПРО КРУТИ 

Презентували офіційний трейлер 
українського фільму «Крути.1918». 

Стрічка вийде в прокат цьогоріч у 
грудні, повідомляє Gazeta.ua. 

У фільмі йдеться про події сторічної 
давнини, коли 29 січня 1918 року близь-
ко 400 студентів і гімназистів героїчно за-
тримали на залізничній станції «Крути» 
вдесятеро більше військо більшовиків. Це 
дало можливість уряду УНР підписати «Бе-
рестейський мир» з Німецькою та Австро-
Угорською імперіями.

Знімання стрічки проходили в Києві, 
Київській області, на Черкащині та тривали 
з осені 2017 року до 20 січня 2018-го. Саунд-
трек до фільму написала й виконала укра-
їнська співачка Христина Соловій. Міністр 
культури Євген Нищук зіграв батька одного 
з гімназистів. Бюджет фільму – 52 млн грн, з 
яких Держкіно виділило половину.

свіжачок

fi lm
.ru

Фільм «Прогулянки з динозаврами»

21:00

МОНАТИК ПРЕТЕНДУВАВ 
НА РОСІЙСЬКУ ПРЕМІЮ 

Дмитро Монатик хотів отримати 
щорічну російську премію ZD 

Awards. Однак лучанин не переміг у 
жодній номінації, хоча претендував 
на звання «Тренд року». Натомість 
російську премію отримав український 
гурт «Віа Гра» у номінації «Поп», пише 
Іntermedia.ru. 

Крім Діми Монатика, за 
премію боролися Ані Ло-
рак, Світлана Лобода, гур-
ти «Время и Стекло» та 
«Грибы».

«Звукова доріжка» (ZD 
Awards) – музична рубрика 
в газеті «Московський ком-
сомолець», а також що-
річна премія в галузі 
популярної музи-
ки за підсумками 
цього хіт-параду. 
Схожий конкурс 
в Україні щороку 
проводить теле-
канал М1.

отакої
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ФУТБОЛ 1

ПН 12 лютого ВТ 13 лютого СР 14 лютого ЧТ 15 лютого ПТ 16 лютого СБ 17 лютого НД 18 лютого
06.00 Ман Сіті – Лестер 07.45, 
16.30, 02.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Матч за 3-є 
місце. УЄФА ЄВРО-2018 з 
футзалу 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 Тоттенгем 
– Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.10 Барселона – Хетафе 13.55 
Саутгемптон – Ліверпуль. Чем-
піонат Англії 16.00 Журнал Ліги 
Європи. Прем’єра 17.00 Рома – 
Шахтар. 1/8 фіналу (2010/2011). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
18.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.45 Ньюкасл 
– МЮ. Чемпіонат Англії 21.30 
Журнал Ліги Європи 21.55 LIVE. 
Депортіво – Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Матч. Фінал. 
УЄФА ЄВРО-2018 з футзалу 
03.15 Валенсия – Леванте

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 Челсі 
– Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Реал – Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Ман Сіті – Лестер. 
Чемпіонат Англії 13.55 Севілья 
– Жирона. Чемпіонат Іспанії 
19.05 Барселона – Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 
LIVE. Ювентус – Тоттенгем. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.10 Саутгемптон – Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 02.00 
Депортіво – Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 03.50 Топ-матч 04.00 
Базель – Ман Сіті. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Малага – Атлетіко. Чемпі-
онат Іспанії 07.45, 23.40 Журнал 
Ліги Європи 08.15 Ньюкасл 
– МЮ. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Барселона – Хетафе. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Саутгемптон – Лі-
верпуль. Чемпіонат Англії 13.55 
Реал – Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 16.00, 20.15 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 16.35, 00.10 Ювен-
тус – Тоттенгем. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 18.25 Базель 
– Ман Сіті. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.45, 03.50 
Топ-матч 21.00 «Сіткорізи» 
21.30 LIVE. Порту – Ліверпуль. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
02.00 Реал – ПСЖ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 04.00 Гад-
дерсфілд – Борнмут. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Базель – Ман Сіті. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45 Барселона – Хетафе 09.30 
Журнал Ліги Європи 10.00, 15.40, 
20.45, 22.50 Футбол NEWS 10.20 
Ювентус – Тоттенгем. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 Реал – 
ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Ньюкасл – МЮ. Чем-
піонат Англії 16.00, 18.25 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.35 Порту – Лі-
верпуль. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 19.00 «Шлях до Ліона» 
19.50 LIVE. Лудогорець – Мілан. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.55 LIVE. Наполі – Лейпциг. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
00.00 Боруссія (Д) – Аталанта. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 01.50, 03.50 Топ-матч 
02.00 Астана – Спортінг. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 04.00 
АЕК – Динамо (К). 1/16 фіналу

06.00 Порту – Ліверпуль. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.50, 21.20 «LaLiga Chronicles» 
08.10 Боруссія (Д) – Аталанта. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25, 02.05 «Ліга Європи. 
ONLINE» 12.15 «Сіткорізи» 
12.45, 18.25, 03.55 Топ-матч 
12.55 Наполі – Лейпциг. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 14.45 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 16.05 Кубок Англії. 
Передмова 16.35 АЕК – Динамо 
(К). 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 18.30, 20.55 «Тур ONLINE» 
18.55 LIVE. Шахтар – Чорномо-
рець 19.45 Футбол Tables 21.40 
LIVE. Лестер – Шеффілд Юнай-
тед 23.45 Чемпіонат Іспанії 
00.15 Лудогорець – Мілан. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 04.00 
Ювентус – Тоттенгем

06.00 Астана – Спортінг. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
07.45, 16.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 Челсі 
– Халл Сіті. Кубок Англії 10.00, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
Шахтар – Чорноморець 12.15 
АЕК – Динамо (К). 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 14.00 Кубок 
Англії. Передмова до туру 14.25 
LIVE. Шеффілд Венсдей – Ноттс 
Каунті/Свонсі. Кубок Англії 
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.30, 19.10, 21.25 Топ-матч 
17.10 LIVE. Ейбар – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 18.00 Футбол 
Tables 19.25 LIVE. Алавес – Де-
портіво. Чемпіонат Іспанії 21.40 
LIVE. Малага – Валенсія 23.40 
Сталь – Олександрія 01.30 
Гаддерсфілд/Бірмінгем – МЮ. 
Кубок Англії 03.15 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00 АЕК – Динамо (К). 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
07.45 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Шеффілд Венсдей – Ноттс Ка-
унті/Свонсі. Кубок Англії 10.00, 
16.20, 20.15 Футбол NEWS 10.25 
«Халатний футбол» 11.15 Жур-
нал Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
11.45 Ейбар – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.30, 15.55 
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE. Зірка – 
Маріуполь 14.45, 18.00 Футбол 
Tables 16.40, 03.35 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.10 LIVE. Атлетіко – 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 19.10 
Топ-матч 19.25 LIVE. Ейспань-
йол – Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Міллволл/Рочдейл – Нью-
порт Каунті/Тоттенгем. Кубок 
Англії 00.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 01.45 Бетіс – Реал 
04.05 Зірка – Маріуполь

у світі кіно 

НЕДІЛЯ 18 лютого
06.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Попере-
дня стадія (чоловіки)
07.30 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Гігант. слалом. 
Фінал (чоловіки)
08.25 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Лижні гонки. Ес-
тафета 4х10 км (чоловіки)
10.05 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Сло-
упстайл. Фінал (чоловіки)
11.05, 01.10 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фрістайл. Слоупстайл. 
Кваліфікація (чоловіки)
13.05 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Біатлон. Мас-
старт 15км (чоловіки)
14.15, 23.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Попереня стадія 
(чоловіки) 16.30, 21.30 
Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський 
спорт. Фінал (команда + 
жінки) 19.20 Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Фріс-
тайл. Акробатіка. Фінал 
(чоловіки) 21.00 Новини 
03.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання. 
Танцювальні пари

05.05, 12.45 Факти
05.35 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костян-

тина»
09.05 Т/с «Відділ 44»
13.00 Х/ф «Містер Бін 

на відпочинку»
14.35 Х/ф «Останній 

рубіж»
16.35 Х/ф «Три дні на 

вбивство»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Джек Райан. 

Теорія хаосу »
22.40 Х/ф «Законослух-

няний громадянин»
00.35 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
02.05 Провокатор

06.00 Корисні підказки
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Пригоди мон-

стро – подружок. День 
усіх монстрів»

09.50 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Х/ф «Історія 

вічного кохання, або 
Попелюшка»

13.00 Вечірка
16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
18.00 Х/ф «Прогулянки 

з динозаврами»
19.30, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька
20.30, 22.00, 23.30 Казки У
21.00, 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Вавілон ХХ»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

07.00 «Школа Мері 
Поппінс»

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», 

24 серія
15.10 Серіал «Роксолана», 

25 серія
16.00 Фольк – music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих ідей»
18.40 «Роздягалка»
19.00 «Протилежний 

погляд»
20.00 «Розсекречена 

історія»

05.55 Т/с «Коли ми вдо-
ма»

07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Май-

дані»
11.35 «Євробачення 2018»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
19.00, 22.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»

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 «Ромео і 

Джульєтта»
14.30 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»
15.30 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.30 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
23.50 «КВН»
02.40 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Титанік: народження 

легенди
13.20 Проклін двійників 

Титаніка
14.20 Ідеї, що переверну-

ли світ
15.20 У пошуках краси
17.10 Відчайдушні рибалки
21.00 Британія: ІІ світова
22.30 Атака на Перл Харбор
23.30 Таємниці автоката-

строф
01.20 Підроблена історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.15 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

хідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.20 «Громада на міль-

йон»
11.25 «Світ навиворіт: 

Індонезія»
12.45, 13.50, 15.05, 

16.05 «Світ навиворіт: 
В’єтнам»

17.10, 23.10 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-

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

2018»

05.50 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Їхали ми, 

їхали...»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Блеф»
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
20.00 «Подробиці»
22.00 Т/с «Любов не ді-

литься на два»
01.50 Подробиці

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.39, 07.14 Kids Time
05.40 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 3»
07.15 Х/ф «Відпадний 

препід»
09.40 Х/ф «Відпадний 

препід 2»
12.00 Х/ф «Ціпонька»
14.00 Х/ф «Моя супер-

колишня»
15.50 Х/ф «Повернення 

Cупермена»
19.00 Х/ф «Шибайголова»
21.00 Х/ф «Електра»
22.50 Х/ф «Стільнико-

вий»
00.45 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

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 Життя в цифрі
09.35 Рандеву
10.00 Духовність
10.30 Малюваки
11.00 Мультфільми
11.30 Огляд світових 

подій

АВЕРС 12.00 Чарівна майстерня
12.30 Благодатна купель
13.00 Джем
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 Євромакс
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 Х/ф «День усіх 
святих»

20.40, 02.00 МузейОк
21.00 Глобал 3000
22.05 Х/ф «Тигролови»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Пані покоївка»
03.05 Т/с «Пані покоївка»
05.30 Волинський 

портрет

08.10 Бушидо
09.10 «Заручники право-

суддя»
10.10 «Загублений світ»
11.10 Т/с «Зустрічна смуга»
13.05 Т/с «Перевізник»
15.00 Х/ф «Храм че-

репів»

2+2 16.50 20 тур ЧУ з футболу 
«Динамо»- «Олімпік»

19.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Дні минулого майбут-
нього»

21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.30 Х/ф «Дрібниці 
життя»

06.45 Т/с «Життя, якого 
не було»

10.35 «Україна вражає»
11.30 Х/ф «Висота»
13.15 Х/ф «Беремо все 

на себе»
14.50 «Легенди карного 

розшуку»
16.40 Х/ф «Розбірка в 

Манілі»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
21.00 Х/ф «Перевер-

тень у погонах»
22.30 Х/ф «З пекла у 

пекло»
00.30 Х/ф «Залізний 

лицар – 2»
02.35 «Таємниці кримі-

нального світу»

ІГОР КОНДРАТЮК: 
«СПІВАКИ, ЯКІ 
ГАСТРОЛЮЮТЬ В РОСІЇ, – 
КОЛАБОРАНТИ»

Український продюсер і 
телеведучий Ігор Кондратюк 

заявив, що українські виконавці, які 
гастролюють Росією і отримують 
там різноманітні нагороди, є 
колаборантами. Адже вони під час 
кривавої війни на сході України 
співпрацюють з агресором.

На думку Кондратюка, Україна має 
вжити відповідних заходів стосовно га-
стролерів. Однак лише титрування пред-
ставників українського шоу-бізу артистами-
зрадниками на телебаченні є дуже вузьким 
підходом.

«Треба карати не тільки Ані Лорак, 
Нас тю Каменських і Потапа, а 

всіх, хто їздить до Росії, – каже 
Кондратюк. – Коли ходиш у 
туалет – треба користуватися 
папером. Це всі розуміють. 

Але не всі розуміють, чому 
не можна мати спра-
ву з агресором. У нас 
йде війна, люди».

гучна заява 

Фільм «Повернення Cупермена»

15:50

kinokong.cc

06.50 Сьогодні
07.45, 04.20 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Лист Надії»
13.00 Т/с «Все повер-

неться»
17.00, 21.00 Т/с «Сестра у 

спадок»
19.00, 03.30 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.10 Т/с «Щасли-

вий квиток»
01.40 Телемагазин
04.45 Історія одного зло-

чину 16+
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Сценарій мультфільму 
«Годувальниця», який 
цьогоріч номіновано 

на премію «Оскар», 
написала українка Аніта 
Дорон. Продюсером 
стрічки є відома 
американська акторка 
Анджеліна Джолі. 

90-та церемонія вручення пре-
мії «Оскар» відбудеться 4 березня. 
Мультфільм боротиметься за звання 
кращої анімаційної стрічки з такими 
мультиками, як «Бос-молокосос», 
«Таємниця Коко», «Фердинанд» і 
«Ван Гог. З любов’ю, Вінсент». 

В основі сценарію «Годувальни-
ці» – книга канадської письменниці 
Дебори Елліс. Стрічка розповідає 
про дівчинку на ім’я Парван, яка 
живе у часи режиму талібів в Аф-
ганістані. Вона змушена видавати 
себе за хлопця, щоб прогодувати 
сім’ю, бо її батька несправедливо 
ув’язнили.

МУЛЬТФІЛЬМ УКРАЇНКИ НОМІНУВАЛИ НА «ОСКАР»

«Мільйони дівчат, як Парван, 
ростуть нині під гнітом або стають 
свідками конфліктів. Вони змушені 
допомагати своїм сім’ям вижити в 
цих умовах, – каже Джолі. – Я рада, 
що можу працювати з таланови-
тою командою художників, що 
ми можемо віддати належне силі, 
мужності та культурі афганського 
народу».

42-річна Аніта народилася в 
Берегові, що на Закарпатті. Нині 
вона проживає у Канаді і є режи-
сером, сценаристом, продюсером, 
оператором та автором сценаріїв 
багатьох фільмів. Серед них – The 
Lesser Blessed (2012) за романом 
канадського письменника Річарда 
Ван Кемпа. Фільм отримав найвищі 
нагороди на кінофестивалях у Ка-

наді. Жінка є також автором стрічок 
The End of Silence (2006), Europa та 
East (2010) тощо. 

Сценаристка розповідає, що 
саме батьки вплинули на форму-
вання її світогляду. Батько захоплю-
вався фотографією і навчив Аніту 
знімати аматорською камерою. Уже 
в 12 років дівчинка вирішила зроби-
ти свій перший фільм. Об’єктом об-
рала річку Верке, яка на той час вже 
була забруднена відходами. Дів чина 
вирішила дізнатися, чому це відбу-
вається. Врешті-решт її викликали 
до кабінету заступника мера міста 
разом з батьками, де переконували 
зупинити знімання, погрожували, 
що батьки втратять роботу. 

«Уже тоді я зрозуміла, якою по-
тужною силою є кіно», – каже Аніта.

Згодом вона емігрувала з СРСР 
до Ізраїлю, а далі – в Торонто (Кана-
да). Там з 1998 до 2001 року Аніта 
навчалася в Ryerson University, де 
опанувала теорію кінематографії, 
навчалася на сценариста та режи-

varosh.com
.ua

Фільм вийшов на екрани у серпні 2017 року

сера. У 2002 році працювала як ста-
жер над стрічкою «Арарат» режисе-
ра Атома Егояна. Цей фільм навіть 
був представлений на Канському 
фестивалі.

varosh.com
.ua

Аніта Дорон

всіх, хто їзд
Кондратю
туалет – т
папером. 

Але не 
не
ву
й

biographera.net
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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 по запчастинах зерновий ком-
байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від ВВТ трактора, ящики для 
висівання трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 
099-754-17-11, 067-332-12-60. 

 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 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 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 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, тимчасів-
ка. Підведено електрику. Ціна договірна. 
095-077-39-82 (Віта).

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

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

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

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

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

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам невелике господарство недале-

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

РОБОТА

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64, 
099-634-80-31.

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

ПОСЛУГИ

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

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ

 Підприємство закуповує зерно: пшени-
цю фуражну, кукурудзу, ячмінь та трити-
кале. Партії від 22 тонн. Самовивезення. 
Безготівковий розрахунок. 068-566-10-71 
(Мар’яна);  099- 371-83-70 (Михайло).

 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.

смачні ліки

КІВІ: ФРУКТ ДЛЯ КРАСУНЬ І СПОРТСМЕНІВ 
Плоди ківі – зовсім 

не дивина для 
українців. Однак цей 

зелений плід з шорсткою 
шкіркою обирають 
нечасто, купуючи яблука 
і цитрусові. І дарма, адже 
цей фрукт – справжня 
комора корисних речовин. 

СКЛАД ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНА 
ЦІННІСТЬ

Середня вага ківі – 100 г. Більшу 
частину фрукта складає вода – 84%. 
Також там є білки (близько 1%), жири 
(менш як 1%), вуглеводи (близько 
10%). Фрукт низькокалорійний. 
Енергетична цінність одного серед-
нього плоду – 48 ккал. Ківі – гарне 
джерело харчових волокон. А ще 
до його складу входять нікотинова 
кислота і різноманітні сахариди. 
Ківі варто їсти за цукрового діабету, 
оскільки плід має низький глікеміч-
ний індекс.

Ківі багатий на вітаміни С, А, В1, 
В2, В6, В12, Е, К1, D, а також бета-
каротин. Цей плід містить калій, 
кальцій, магній, пектин, фосфор, 
марганець, залізо, цинк, антиокси-
данти і амінокислоти, флавоноїди, 
багато клітковини. До складу ківі 
входять ферменти, що сприяють 
розщепленню білків, нормалізують 
згортання крові та позитивно впли-
вають на травлення. 

КОРИСНА ШКІРКА 
У шкірці ківі міститься утри-

чі більше антиоксидантів, ніж у 
м’якоті. Тож фрукти можна їсти, не 
оббираючи. Та перед споживанням 
ківі слід ретельно помити і «поголи-
ти» негострим ножем.  

На думку європейських учених, 

шкірка ківі має антисептичні власти-
вості. Вважається, що завдяки шкір-
ці ківі знищуються такі мікроби, як 
стафілокок і кишкова паличка.  

ДЛЯ СТРУНКОЇ ТАЛІЇ 
Низька калорійність цього фрук-

ту, вміст ферментів, що розщеп-
люють жири, та ензимів ефективно 
допомагають схуднути. Дієтологи 
давно зауважили, що ківі – прекрас-
не джерело рослинної клітковини. 
Особливо її багато у дрібненькому 
чорному насінні. Вона дозволяє 
нормалізувати травлення під час 
дієти. Розчинні харчові волокна, що 
містяться у фруктах, легко поглина-
ють рідину, зменшуючи апетит.  

Оскільки ківі допомагає норма-
лізувати травлення, дієтологи ра-
дять споживати його після трапези. 
Фрукт усуне важкість у шлунку, до-
поможе ниркам, позаяк сприяє ви-
веденню зайвої рідини з організму. 

Є навіть дієта на основі ківі. Її го-
ловна ідея – споживання низькока-
лорійних продуктів і обов’язкової 

норми – 5 ківі на день. Деякі фахівці 
рекомендують регулярно робити 
розвантажувальні дні за допомогою 
ківі. Для цього слід спожити близь-
ко кілограма фруктів протягом дня. 
Пити можна лише негазовану воду. 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 
ІМУНІТЕТУ

Фрукт містить багато універ-
сального вітаміну С. Тому в холодну 
пору року й епідеміологічні періо-
ди слід споживати 1-2 плоди ківі 
щодня. Це дозволить підвищити 
імунітет і захистити організм від 
вторгнення хвороботворних мікро-
організмів. До того ж, аскорбінова 
кислота бере участь в обмінних про-
цесах, захищає клітини організму 
від ушкоджень, шкідливого впливу 
вільних радикалів, омолоджує і за-
побігає дочасному старінню. 

ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАМ
Це просто незамінний фрукт 

для нормального перебігу вагітнос-
ті. Адже ківі містить фолієву кислоту, 

ківі, зміцнює нігті й волосся. Плоди 
украй потрібні для здоров’я шкіри, 
адже покращують її колір і загаль-
ний стан. Завдяки вітамінам А і Е, які 
регулюють вироблення статевих 
гормонів, ківі відтерміновують ста-
ріння. 

ДЛЯ ТРАВЛЕННЯ
Якщо з’їсти ківі після трапези, 

це позитивно вплине на травлен-
ня. Багато людей споживають цей 
фрукт для зниження печії. Ківі усу-
ває важкість у животі, а також таке 
неприємне явище, як відрижка.   

ДЛЯ НЕРВІВ 
Медики рекомендують з’їдати 

на день хоча б один ківі, щоб по-
збавитися від депресій та неврозів. 
Плід виліковує від стресів, запобігає 
розладам сну. Його рекомендують 
спортсменам, оскільки це натураль-
не джерело поповнення фізичних 
сил і енергії.  

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

Завдяки концентрації бета-
каротину й аскорбінової кислоти, 
ківі ефективно стримує розвиток 
злоякісних пухлин. У цьому фрукті 
є рідкісне поєднання вітамінів В6 і 
В9, що дозволяє організму швидко 
засвоювати корисні речовини і бо-
ротися з раком. р р

вкрай потрібну для виношування 
плоду. Жіночий організм потребує 
цього вітаміну до зачаття і протягом 
вагітності. Крім того, фолацин потрі-
бен кожній людині для нормально-
го кровотворення, росту здорових 
клітин, функціонування ЦНС і кори 
головного мозку.  

ДЛЯ СЕРЦЯ І СУДИН 
Ківі містить багато калію. Цей 

мікроелемент незамінний для нор-
малізації роботи серця, зміцнення 
стінок судин, регулювання артері-
ального тиску. Також калій виво-
дить з організму зайву рідину, запо-
бігаючи набрякам. 

ДЛЯ КРОВОТВОРЕННЯ
До складу ківі входить залізо, 

потрібне для кровотворення й ре-
гулювання рівня гемоглобіну. Ліка-
рі рекомендують споживати фрукт 
людям, які страждають на анемію 
або мали значну крововтрату. Ще 
ківі містить унікальний елемент – 
актинідин, який регулює білкові об-
мінні процеси, а також нормалізує 
згортання крові. Фрукт запобігає 
утворенню тромбів, активно роз-
щеплює жири, які можуть закупо-
рювати чи блокувати артерії. 

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
НИРОК

Ківі виводить з організму над-
лишок солі, що значно покращує 
роботу нирок. Фрукт знижує ризик 
утворення каменів і піску в нирках, 
мінімізує можливість розвитку не-
фриту та перешкоджає утворен-
ню каменів у жовчному міхурі.  

ДЛЯ КРАСИ
Екзотичний плід регулює 

пігментацію волосся, запобіга-
ючи появі сивини. Велика кіль-
кість цинку, що входить до складу 

m
edfactor.com

.ua

Ківі – справжня комора корисних речовин
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У кожному з нас є те, чого немає в інших. Ви можете робити те, що не може інший. Шукайте це в собі, 
знаходьте, бережіть і розвивайте. Ви ніколи не зазнаєте фіаско, роблячи те, до чого призначені. Діпак Чопра

№ 5 (104)  8 лютого 2018 року

  Галина ТЕРНОВА 

  Вадим та Анна 
    ПАНАФІДІНИ

Луцьк

людина-епоха

хенд-мейд

ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ, ЯКИЙ 
УВІМКНУВ ГІМН УКРАЇНИ У КОСМОСІ

ЛУЦЬКИЙ KOZAK ВІДОМИЙ 
ЗА СІМОМА МОРЯМИ

Виготовлення речей 
власними руками – 
справа не із легких. 

Адже хенд-мейд – це 
уміння втілити душевну 
енергію у своєму витворі. 
А коли йдеться про вироби 
з натуральної шкіри, то й 
поготів. 

Майстерня Степана Цимбалюка 
невелика й дуже затишна. На стела-
жах – нитки усіх кольорів і відтінків, 
станки, інструменти. На столі – ха-
отично розкладені ескізи, лежать 
олівці та гумки. Одне слово, атмо-
сфера по-справжньому творча.

«Понад два роки тому зробив 
собі шкіряний чохол для запальнич-
ки. Мені сподобалося, почав шука-
ти відеоролики з майстер-класами 
й пробував ще і ще. Тоді шкіру для 
своїх виробів шукав на секонд-
хенді. Нитки обирав рибацькі та 
взуттєві різних кольорів», – розпо-
відає майстер.

Інструменти у нього такі ж, які 
використовували предки століття 
тому – голки з нитками, молоток, 
пробійники для шкіри і клей.

«Обираючи клей, купую наірит. 
Він активізується за допомогою 
будівельного фена. Якщо правиль-
но обробити два шматки шкіри та 
ним склеїти, вони стають єдиним 
цілим і їх не розірвати. Щодо ниток, 
то замовляю вощені, міліметрової 
товщини. Вони дуже міцні та стійкі 
до розриву і тертя. Це – найопти-
мальніший варіант для шкіряних 
виробів. Комбінація цієї нитки та 
сідельного шва дає довговічність 
моїм виробам.

Цей шов надміцний. Шкіру за-
куповую українського виробництва 
з обробкою «крейзі хорс». Це шкі-
ра ВРХ, оброблена спеціальними 
тугоплавними восками. Вона може 
дертися, затиратися, але під час 
малого нагрівання відновлюється 
до початкового стану», – провадить 
Степан.

У роботі чоловік керується пра-
вилом: сім разів відміряй і раз відріж.

«Ця порада саме про шкіру, 

У віці 67 років помер перший і досі 
єдиний космонавт незалежної 

України Леонід Каденюк. Його 
серце зупинилося під час пробіжки 
в київському парку. Понад 20 років 
тому Каденюк успішно повернувся 
на Землю, пробувши на орбіті 
16 днів. У космосі він вивчав вплив 
невагомості на зростання рослин. А 
також уперше розгорнув український 
прапор на орбітальній станції. 

Леонід Каденюк народився в Чернівець-
кій області у родині сільських учителів. Школу 
закінчив зі срібною медаллю. На четвірку на-
писав випускний диктант з української мови.

Щоб вступити до льотного училища, при-
писав собі ще один рік. Туди приймали з 17 ро-
ків, а хлопцеві після закінчення школи було 
16. Під час проходження комісії у районному 
центрі зізнався комісару, що для вступу йому 
бракує одного року. Після вмовлянь Каденю-
ка комісар зателефонував у РАЦС і попросив 
виписати нову метрику. «Може, коли-небудь 
ми будемо зустрічати його на космодромі з 
квітами. Допоможімо цій молодій людині», – 
сказав комісар. 

«Я дуже довго чекав цієї миті, із 10-річного 
віку, – розповідав Каденюк про політ у космос. 
– Полетів у 46 років. Я сидів спокійно, мене це 
навіть вразило. Думав: 20 років чекав, поки 
готувався, то тепер і 20 секунд дочекаюся».  

У космосі Каденюк мав дослідити, як рос-
туть рослини у невагомості. 

«Один із цікавих експериментів, який я 
провів, – це ходіння по стелі, – розповідав 
космонавт. – З точки зору фізики зробити це 

було досить легко у стані невагомості, але 
важко психологічно. Коли я стопами торкнув-
ся стелі, то ніби відчув перехід у зовсім іншу 
просторову систему координат». 

Він також зізнався, що порівняно легко 
переніс невагомість, цей стан навіть здався 
йому знайомим.

«Коли почав аналізувати, чому такі від-
чуття виникли, з’явилося напівфантастичне 
припущення, що людина все ж таки походить 
із космосу, і цей стан записано на генному 
рівні в кожного з нас – і в мене, і у всіх людей 
на планеті Земля. Космос – це не нескінчен-
на порожнеча, як здається на перший по-
гляд, – казав Каденюк. – Він переповнений 
унікальною інформацією. Нові знання будуть 
породжувати нові запитання. І так – до не-
скінченності».

Про участь Каденюка у місії особисто до-
мовлявся другий Президент України Леонід 
Кучма з американським колегою Біллом Клін-
тоном.

«Він був рішучою людиною: пообіцяв – 
зробив. Справді тоді була проблема, я думав, 
з яким завданням полетить наш космонавт. 
Бо там просто так не літають, обов’язково має 
бути серйозне завдання. Він готувався в Ра-
дянському Союзі, у Російській Федерації, там 
інші погляди на польоти в космос. Але бачите, 
склалося, як склалося – чудово», – згадував 
Леонід Кучма.

Американці гідно оцінили кандидатуру 
Каденюка, а космонавт успішно пройшов ви-
пробування в NASA, пригадує тодішній керів-
ник підготовки до космічного польоту Едуард 
Кузнецов. Політ тривав майже 16 діб, двічі 
космонавти виходили у відкритий космос.

«Ми склали цілу програму, що він мав із 
собою взяти – прапор, державний герб, герб 
Києва, «Кобзар» Шевченка, портрет видатно-
го українського ракетобудівника Михайла 
Янгеля і диск нашої відомої групи «Воплі Відо-
плясова». Він взяв усі ці речі з собою, і потім 
ми навіть привезли з Америки сертифікат, що 
кожна річ побувала в космосі – із підписом 
кожного члена екіпажу», – розповів Кузне-
цов.

Тоді, під час польоту Каденюка, вперше у 
космосі пролунав Гімн незалежної України.

Донині Леонід Каденюк провадив актив-
ний спосіб життя, не полишав тренувань – 
кілька разів на тиждень бігав крос у 10 кі-
лометрів. За словами Едуарда Кузнецова, 
він чекав кращих часів української космо-
навтики і навіть планував узяти участь в по-
льоті.

«Нещодавно в нього був день народжен-
ня, – розповів Кузнецов. – Він нічого пога-
ного не говорив, казав: тиск нормальний, 
серце б’ється, все гаразд, жодних проблем зі 
здоров’ям. Він був готовий до виконання ще 
одного польоту в космос».

Каденюк літав на 60 типах літаків. 
Загалом налітав за життя 
2400 годин (100 діб).

адже цей матеріал помилок не про-
щає. Якщо смикнулася рука чи не 
там пробив дірку, заготовку можна 
викидати. Коли я працюю зі шкірою, 
то не роблю більш нічого. Це пев-
ною мірою ювелірна робота», – по-
яснює майстер.

Данії, Польщі, Білорусі, Литві, Азер-
байджані, Росії».

А ще у Степана особливий мар-
кетинговий хід щодо пакування ви-
робів.

«Наш бренд називається Kozak. 
Це ідея мого брата. Упаковуючи 
вироби, використовуємо короб-
ки українського виробника, все-
редині шкіряну річ обкладаємо 
«дерев’яною шерстю». Це стружка, 
яка оберігає виріб під час транспор-
тування та додає колоритності. Ще 
в кожній коробці є лист від козака: 
інструкція із догляду за виробом, 
поради для збереження його довго-
вічності. Бренд Kozak зроблено для 
того, аби популяризувати Україну в 
світі. Мене дивує, що зараз є багато 
української продукції, яку названо 
тарабарщиною з іноземних мов. 
Але ж, люди, ви – українці, виготов-
ляєте український продукт, то пи-
шайтеся цим! Зробіть так, щоб люди 
за кордоном, тримаючи ваш товар, 
казали: «Вау, хочу і собі таке». На-
віть якщо і не побіжать шукати, де 
купити такий самий гаманець, то, як 
мінімум, зайдуть у Google і глянуть 
значення слова козак, від цього я 
вже буду щасливий», – розповідає 
майстер.

Степан мріє про власний завод. 
«Тоді я вже буду займатися суто ін-
дивідуальною роботою та переда-
ватиму свій досвід іншим», – ділить-
ся наостанок.

Степан додає, що працювати 
легше, коли є відданий помічник. А 
якщо це кохана дружина – то взага-
лі неймовірне щастя.

«Крім моїх золотих рук, є ще й 
золотий мозок нашої команди – 
дружина Анюта. Вона спілкується 
з клієнтами, приймає замовлення, 
допомагає вибрати лазерне граві-
ювання, відправляє вироби. У нас 
є ще один член команди – песик 
Аза. Знайшов її неподалік майстер-
ні. Тепер Аза щодня на роботі й 
отримує зарплату їжею. А робота 
в неї проста – тішити нас. Це наш 
незамінний релаксант», – тішиться 
чоловік.

Степан каже, що робить усе, на 
що вистачає фантазії. 

«Маю гаманці, ключниці, сумки, 
ремені, застібки-зменшувачі для 
довгих шнурів у навушниках, об-
шиваю ручки для турніків, брасле-
ти, портупеї, піхви, візитниці, чохли 
для телефонів тощо. Найчастіше у 
мене замовляють гаманці та ремені. 
Зауважу, що ремені я виготовляю не 
зі склеєної шкіри, а з ремінної, яка 
має товщину 3-3,5 мм. Тому вони 
такі довговічні, що можна буде ще 
внуків по дупці ними виховувати», – 
жартує Степан.

Роботи майстра високо цінують 
не лише в Україні, а й далеко за її 
межами.

«На карті я відмічаю прапорця-
ми, куди поїхали мої вироби. Вони 
є в Канаді, США, Іспанії, Німеччині, 

Майстерня Степана Цимбалюка 
невелика й дуже затишна

Ремені майстер виготовляє зі 
шкіри завтовшки 3-3,5 мм

Бренд Kozak зроблено для того, 
аби популяризувати Україну в світі

Дружина Анюта – вірна 
помічниця Степана 
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ангел війни ЯК ЛУЧАНКА РЯТУЄ 
БІЙЦІВ НА ПЕРЕДОВІЙ 

Вона пішла на війну 
не заради геройства 
та подвигів, а щоби 

рятувати життя. Якоїсь 
миті не просто зрозуміла, 
а відчула – війна стоїть 
за дверима. Тому не 
вагалася ні хвилинки. 
Змінила костюм і туфлі на 
мультикам і берці. І нарівні 
з чоловіками вона – тепер 
уже старший сержант. 
Каже, на війні втомилася 
боятися. Якось просто 
забула про страх, забула, 
що вона жінка. Стала 
бійцем. Так само, як усі 
навколо. 

ВІЙСЬКОВИЙ МЕДИК 
Стати лікарем лучанка Надя Ко-

нонова мріяла з дитинства. Хірур-
гом був і її дідусь. Дівчина навіть 
народилася в День медика. Розпо-
відає, що з усіх ляльок робила своїх 
пацієнтів. Тому їй навіть на думку не 
спадало обрати іншу професію. 

Зараз Надя упевнено крокує в 
берцях володимирським сквери-
ком. Вона – військовий медик. Ще 
кілька місяців тому дівчина була у 
зоні АТО й оперувала бійців. 

Просто дивитися новини, каже, 
стало нестерпно боляче, а питання 
«Раптом врятую комусь життя?» ніяк 
не давало спокою. Вона не дуже 
уявляла, що її чекатиме на фронті. 
Хто повертався, розповідав: легко 
там не буває. 

«Але це були тільки розповіді. Я 
не пробувала цього сама. Тому по-
їхала, відчула, зрозуміла. Так, важ-
ко. Але усі – як велика сім’я. І коли 
ти, дівчина, приїжджаєш – на тебе 
дивляться з повагою, – зізнається 
вона. – Що не побоялась. Медики 
дуже потрібні на передовій. Було 
страшно, але з часом до усього 
звикаєш».

Старший сержант, фельдшер 
30-річна Надія Кононова – на служ-
бі з 2010 року, в АТО – з 2014-го. 
Вісім років служить у Володимирі-
Волинському на посаді фельдшера 
зенітно-ракетного артилерійського 
дивізіону. Службу в зоні АТО роз-

хорошим – у нас був стерильний 
матеріал, хімічні розчини для де-
зінфекції інструментів. Луцький вій-
ськовий госпіталь надавав нам усе, 
що потрібно». 

На запитання, де знаходила 
розраду під час напружених днів 
на сході, дівчина відповідає: у тва-
ринах – котах та собаках, які жили 
при таборах. За її словами, на війні 
тварини – це єдиний позитив та ра-
дість. 

«Якось вдалося урятувати життя 
хлопцеві. Але довелося ампутувати 
йому ногу. Став калікою, – пригадує 
Надя. – Я якраз робила перев’язки, 
коли йому зателефонувала мама. А 
він таким бадьорим голосом: «Ма-
тусю, не переживай так! Зі мною 
усе гаразд. Мене тільки трошки за-
чепило». Серце тоді так стиснуло-
ся, стало дуже боляче. Подумала: у 
мене теж є мама. Вона також пере-
живає». 

Мама навіть не знала, що Надя 
поїхала на війну. Але якось дівчина 
обмовилася, а ще знайшлися спіль-
ні знайомі, які її там побачили і роз-
повіли матері. Вона схвалила вибір 
дочки, хоч їй це далося нелегко.  

«Мама і бабуся дуже хвилювали-
ся, – каже вона. – І зараз пережива-
ють, часто плачуть. Але уже звикли, 
змирилися. У мене немає чоловіка 
та дітей. На жаль, армію і шлюб годі 
поєднати. Дуже хочу, щоб закінчи-
лася війна. На війні мрію лише про 
одне: сім’ю та дітей. Але поки я на 
службі, це неможливо».

Надя каже, що чоловіки на війні 
ставляться до жінок як до рівних, а 
коли треба, то і допоможуть. 

«Мені ніхто ніколи не закидав: 
«Ти жінка, нема тобі що тут робити», – 
каже вона. – Також не доводилося 
бійців заспокоювати та втішати. Це 
вони мене підтримують, оберігають. 
Вірю: Україна переможе. А я тут для 
того, щоб рятувати людей. Готова на 
все йти і будь-якою ціною рятувати 
людину. Мені часто доводилося ри-
зикувати своїм життям. Якщо треба 
буде, робитиму це ще. Усяке на війні 
було. Снаряд міг влучити і в нашу 
машину, але ж обійшлося. Щоразу, 
коли є можливість, телефоную мамі. 
Кажу, що жива, здорова, що все га-
разд. Мама, як зав ше, плаче. Так, як 
кожна мама, що переживає за життя 
своєї дитини».

Дівчина зізнається: буде на війні 
до останнього. Бо на фронті вона 
для бійців – надія на життя. 

почала у складі медичної роти, 
працювала старшою медсестрою у 
складі Луцького госпіталю, допома-
гала проводити операції хірургічній 
бригаді. У листопаді бригаду вивели 
з АТО. Зараз вони дислокуються  у 
Володимирі-Волинському. Чекають 
нових розпоряджень. 

«Справжні бійці – це люди, які 
усвідомили, що важливо не те, 
скільки в тебе м’язів, а те, що в тебе 
у голові. І їм байдуже, якої ти статі. 
Бути жінкою на війні означає стати 
в десять разів сильнішою. Треба по-
стійно боротися зі страхом», – Надя 

говорить чітко й виразно. Так, ніби 
ця воєнна дисциплінованість торк-
нулася навіть її мови. 

Бронежилет важить 16 кг, ще 
є автомат і сумка «невідкладки», а 
бігти треба нарівні з усіма, рятува-
ти життя. Надя запевняє: передусім 
вона – військовослужбовець, а вже 
потім дівчина. 

«У воєнній частині мого життя 
немає героїчних подвигів, – каже 
вона. – Подвиги та геройство – 
справа воїнів. Справа медиків – не-
впинна повсякденна праця. Робимо 
те, що маємо робити». 

слово Боже

Цьогоріч у Волинській 
Православній 

Богословській Академії 
(ВПБА) вшосте розпочнуть 
читання Невсипущого 
Псалтиря. Протягом 
Великого посту студенти 
духовної школи 
безперервно читатимуть 
Псалми із поминанням імен 
за здоров’я і за упокій.

Чому саме в духовній школі, а не 
на парафіях чи в монастирях будуть 
читати цей Псалтир, цікавимося в 
декана богословського факультету 
ВПБА протоієрея Василя Лозовиць-
кого. 

«Така безперестанна молитва 
вимагає залучення багатьох учас-
ників. А це дуже складно в умовах 
церковних громад чи в обителі з 
малою кількістю ченців. У академії 
це можна зробити, і тому вірні УПЦ 
КП мають нагоду скористатися та-
кою потужною духовною опорою 
для живих і спасенним захистом 
душ спочилих. Як відомо, друга, 
третя і четверта суботи Великого 
Посту – поминальні. Це вказівка, що 

У ЛУЦЬКУ ВШОСТЕ ЧИТАТИМУТЬ 
НЕВСИПУЩИЙ ПСАЛТИР

живим треба молитися не лише за 
сучасників, які перебувають у цьо-
му світі, але й за померлих», – пояс-
нює священик.

Особливістю цього чину є те, 
що записані імена поминатимуть 
щодоби (по кілька разів) протягом 
40 днів Великого посту. Домовий 
храм ВПБА відчинений цілодобово, 

тому кожен мирянин вдень чи вно-
чі може увійти і помолитися разом 
з чтецями. 

«Читання Псалтиря – це мо-
гутня молитва за зцiлення хво-
рих, у тяжких обставинах жит-
тя, у випробуваннi. Псалтир 
розраджує у скорботi, незбагненно 
заспокоює душу, коли ми збуренi 

та стурбованi. Псалтирем молять-
ся за Батькiвщину, за спасiння сво-
го народу, своєї родини, окремої 
людини чи всiх людей, зважаючи 
на те, яку потребу ми вiдчуваємо 
першочерговою. Читання Невси-
пущого Псалтиря – це стародавня 
традиція, яку практикують у нашій 
академії з 2013 року. Студенти по 
черзі читають псалми протягом го-
дини. Для них це – духовний подвиг 
і можливість розвинути здібності в 
церковному читанні. Адже молитви 
читають уголос», – розповідає ієро-
монах Іларіон, благочинний храму 
Всіх святих землі Волинської ВПБА.

За словами протоієрея Василя 
Лозовицького, особливість Псал-

тирного поминання полягає в тому, 
що коли під час відправи моляться 
за якусь людину, це дуже сильно 
убезпечує її від лукавих демонів, до-
помагає в боротьбі з пристрастями. 
«Молитва – це спілкування з Богом. 
Будь-яку справу вірянин починає 
з молитви, надіючись на допомогу 
Всевишнього. А коли хтось молить-
ся за когось, Бог це бачить і дає не-
видиму підтримку. Часто люди ка-
жуть: «Пощастило», хоча насправді 
це дає Бог», – каже священик.   

Протоієрей пояснює: «Читання 
Невсипущого Псалтиря – це особ-
лива молитва в особливий період, 
позначений переміною у взаєминах 
з ближніми. Це можливість змінити 
себе, щоб із належним пасхальним 
настроєм зустріти Великдень».

Наостанок зазначимо, що із 
10 лютого записки з іменами на по-
минання будуть приймати священ-
нослужителі на парафіях, свічниці в 
Свято-Троїцькому кафедральному 
соборі Луцька. У приймальні на-
вчального корпусу академії запис-
ки приймають на другому поверсі в 
робочі дні з 10:00 до16:00. У суботні, 
недільні та святкові дні – на подвір’ї 
Свято-Троїцького кафедрального 
собору. 

Подавати записки можна за 
всіх, хто охрещений у православній 
вірі. За самогубців записки не при-
ймають.

pravzhizn.ru

У давнину були монастирі, 
які називалися обителями 
«Невсипущих». Ченці 
цих обителей протягом 
двадцяти чотирьох годин, 
і вдень і вночі, читали 
Псалтир. Цей богослужбовий 
чин зберігся до наших днів 
і називається Невсипущим 
Псалтирем. 

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

  Лілія БОНДАР
Володимир-Волинський 

НАДІЯ НА ЖИТТЯ 
Дівчина була у найбільш гаря-

чих точках – Маріуполі, Оленівці, 
Березовому. Вона каже, що зовсім 
не пригадує деталей з найважчих 
митей. Тим паче – тодішніх розмов. 
Пригадує тільки роботу. Безперерв-
не її тривання. Оперували на першій 
лінії оборони. Медикам доправляли 
поранених під час обстрілів, з блок-
постів та з поля бою. Працювати до-
водилося і вдень, і вночі.

«На війні жили в окопах, наме-
тах, бліндажах. Було дуже важко ви-
живати в таких умовах. Це миття в 
тазиках і дерев’яні туалети. Але до 
усього звикаєш. Ми перебували на 
відкритій місцевості, у неокопано-
му авто, – каже Надя. – Я була єди-
ною жінкою і єдиним медиком. Тоді 
ще не було таких знань про війну. 
Ми постійно були під обстрілами. 
На щастя, у мене на операційному 
столі не померла жодна людина. 
Усіх бійців після надання допомоги 
відправляли в госпіталі. Проводили 
операції від найлегших осколкових 
поранень до зупинки артеріаль-
них кровотеч та ампутації кінцівок. 
Зашивали, діставали осколки. Ме-
дикаментозне забезпечення було 

Фельдшер має низку нагород – 
«Чарівна сила України», «Учасник 
АТО», «За взірцевість у військовій 
службі» та «Ветеран війни»

Стати лікарем Надя 
мріяла з дитинства

з особистого архіву
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«ПООБІЦЯВ, 
ЩО СТАНУ 
ЧЕМПІОНОМ»

57-річний Володимир Повх – 
чемпіон світу 2017 року з самбо 
серед ветеранів, а ще – 
правоохоронець, який воював 
в АТО у складі роти «Світязь». 
Володимир Максимович 
розповів про те, як пішов із 
пенсії на війну і встиг виграти 
чемпіонат у Греції.

...Загалом я в спорті з шести років. Бі-
гав, їздив на лижах, підтягувався, грав у 
волейбол та футбол. Закінчивши навчан-
ня в автошколі, думав, що займатимуся 
боксом, але щось мене відштовхнуло від 
цього. Бокс, на мою думку, – це насилля, 
кров іде з носа, можна отримати дуже 
важкі удари в голову, тому я вирішив, що 
піду на боротьбу. Потрапив до тренера 
Юрія Могильончика. Він виховав мене і 
морально, і фізично. 

...У півфіналі чемпіонату світу серед 
ветеранів у Салоніках я переміг спортс-
мена з Росії, а в фіналі з рахунком 7:1 за 
півтори хвилини до завершення поєдин-
ку – француза. На попередніх чемпіо-
натах мене відверто засуджували, тому 
дав собі слово стати чемпіоном. 

...На чемпіонаті в моїй ваговій кате-
горії (до 74 кілограмів, – ВН) змагалися 
німці, французи, росіяни, поляки та ка-
зах. Хоча самбо – не олімпійський вид, 
та притягує спортсменів з пострадян-
ських країн, зокрема колишніх силови-
ків, адже бойове самбо було базовим 
видом бойового мистецтва у силових 
структурах.

...На церемонії нагородження не 
змогли увімкнути наш гімн. Я вже за-
горнувся в прапор і був готовий заспіва-
ти, аж тут – мовчанка. І раптом чую, що 
українці, які були в залі, затягнули: «Ще 
не вмерла України...». У мене виступили 
сльози...

...У 1997 році пішов на пенсію в зван-
ні капітана міліції. Однак 2014-го повер-
нувся на службу – став добровольцем 
роти поліції особливого призначення 
«Світязь». Брав участь у боях за Вугле-
гірськ. Після цього знову вийшов на 
пенсію.

...Був найстаршим у «Світязі». Якщо 
людина прийшла сюди у старшому віці, 
то я думаю, що вона має мотиви. Я на-
родився в Криму – це моя батьківщина. І 
коли її забрали, зрозумів, що маю бути на 
війні. А росіяни ще й «відхапали» частину 
Донбасу. Прийшов до військкомату й по-
чув, що мені це не потрібно, що через вік 
мене не візьмуть. Не зупинився на цьо-
му. Порадили звернутися в добровольчі 
батальйони. Після військово-медичної 
комісії мене не брали ще якийсь час, але 
все ж таки прийняли у «Світязь».

...З 2016 року постійно оббиваю по-
роги, щоб піти в АТО вдруге, але у моєму 
віці мене ніхто не хоче брати. Це неспра-
ведливо. Дехто втікає до Польщі та Чехії, 
а я хочу боронити країну. Мені навіть 
радили звертатися до суду. Якщо по-
траплю ще раз на фронт, буду там, доки 
росіяни не підуть з нашої землі.

персона

  Юрій КОНКЕВИЧ
Суми  

на старт ІГРИ В КОРЕЇ СТАНУТЬ 
НАЙБІЛЬШОЮ ЗИМОВОЮ 
ОЛІМПІАДОЮ В ІСТОРІЇ

Корея

Зимові Олімпійські ігри 
стартують у Кореї 9 лютого 
і триватимуть до 25 лютого. 

Україна відправила туди 33 
олімпійців, які виконали умови 
відбору на Ігри. 

Наші спортсмени змагатимуться з найкра-
щими атлетами планети у 9 з 15 видів спорту, 
а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурно-
му катанні (4), санному спорті (6), фристайлі 
(3), лижних гонках (4), гірськолижному спорті 
(2), сноубордингу (1), скелетоні (1) і лижно-
му двоборстві (1). Найбільші наші сподівання 
на біатлон, який дістав найбільшу фінансову 
підтримку від держави. Отож, збірна наших 
«лижників-стрільців» така:  

чоловіки: Дмитро Підручний, Артем При-
ма, Сергій Семенов, Володимир Семаков, Ар-
тем Тищенко;

жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя 
Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Мер-
кушина, Ірина Варвинець.

Україна нині є четвертою у світі за розміром 

легка атлетика 

олімпійські історії

  Іван БОГДАНОВИЧ

Напередодні старту Ігор у Кореї 
пригадаймо деякі цікаві історичні 
факти про Зимові Олімпійські ігри. 

1 Перші Зимові Олімпійські ігри відбулися 
у 1924 році, але дотепер історики спорту 

сперечаються, чи варто їх називати повноцін-
ною Олімпіадою. Того року Париж готувався 
прийняти Літню Олімпаду, а де Кубертен ви-
рішив не ображати представників зимових 
видів спорту й заснував «Тиждень зимового 
спорту», який і провели у французькому Ша-
моні. На змагання приїхало 258 спортсменів-
любителів з 16 країн, які змагалися у 9 дис-
циплінах. У Шамоні практично не було 
олімпійської символіки, а прапор із п’ятьма 
кільцями-континентами піднімали кілька ра-
зів. Саме цей факт допоміг згодом назвати ті 
змагання першою Зимовою Олімпіадою. 

Перша Олімпіада стала справжньою тра-
гедією з точки зору фінансів. Квитків прода-
ли втричі менше, ніж було заплановано. Але 
слава про Шамоні ширилася так швидко, що 
зробила невеличке містечко альпійським ку-
рортом. 

Лижний трамплін у Шамоні, до речі, пра-
цює дотепер. На ньому навіть відбуваються 
етапи Кубка світу зі стрибків та двоборства. 

2 Традиційна естафета олімпійського вогню 
вперше відбулася у 1936 році, напередо-

дні Ігор в німецькому Герміші-Партенкірхені. 
Іронія долі, але це сталося на змаганнях, що 
відбувалися вже у Третьому рейху, причому 
одним з ініціаторів естафети був ідеолог на-
цизму Йозеф Геббельс. Напередодні змагань 

5 ІСТОРИЧНИХ ЦІКАВИНОК 
ПРО ЗИМОВІ ОЛІМПІАДИ

за срібло – $80 тис., за бронзу – $55 тис. Це 
удвічі більше, ніж розмір винагород на попе-
редніх Зимових Іграх-2014.

На Олімпіаді у Пхьончхані очікують майже 
3000 спортсменів з 92 країн та 26 високопоса-
довців з 21 держави. Це найбільша кількість в 
історії Зимових Ігор. Крім того, 26 закордонних 
гостей з 21 країни також відвідають Південну 
Корею.

Найбільшою командою на цьогорічних 
змаганнях буде американська – США пред-
ставлятимуть 242 спортсмени, а Канаду – 226. 
Південна Корея матиме 144 спортсмени, які 
змагатимуться у всіх 15 видах спорту. КНДР 
представлятимуть 22 спортсмени у п’яти ви-
дах спорту.

Шість країн уперше братимуть участь у Зи-
мових Олімпійських іграх. Це Малайзія, Сінга-
пур, Еквадор, Еритрея, Косово та Нігерія.

ukr-team
.com

Командний чемпіонат України з легкої 
атлетики в Сумах укотре виправдав 
сподівання на юну зміну, яка 
незабаром захищатиме честь Волині на 
аренах країни і світу. Юнацька збірна 
області чудово виступила на перших 
в цьому році серйозних змаганнях і 
здобула шосте загальнокомандне 
місце серед 24 команд. При цьому в 
завершальний день турніру волиняни 
заледве не наздогнали господарів 
чемпіонату. У волинської збірної 496 
очок, в сумчан – 516.

У розрізі змагань між ДЮСШ знову на ви-
соті опинилися легкоатлети Любешівської 
школи. Вони тільки останньої миті втратили 
перше місце у загальноукраїнському заліку і 
програли потужній Харківській ОДЮСШ шість 
очок (202 проти 208). 

Ще більш вражають результати наших 
спортсменів. Чемпіонат став бенефісом для 
волинського спринтера Еріка Костриці. 16-
річний легкоатлет виграв обидві спринтер-
ські дистанції в Сумах, обійшовши одвічних 
своїх суперників. Отож, на 60 м Ерік у фіналі 

Уродженець Австрії відповів спортсменам 
поштивим поклоном, а після цього задумли-
во подивився у бік гір в напрямку своєї малої 
батьківщини. Нагадаємо, що через два роки, 
навесні 1938-го, відбувся аншлюс Австрії Ні-
меччиною. 

4 Зимові ігри 1976 року мав би прийня-
ти американський Денвер. Але сталася 

сенсація-скандал: частина місцевих жите-
лів обурилася високою вартістю підготовки 
Олімпіади й організувала референдум про 
її відміну на території штату Колорадо. Біль-
шість проголосувала за недоцільність додат-
кового фінансування з місцевого бюджету, 
й Міжнародний олімпійський комітет мусив 
терміново шукати іншу столицю Олімпіади. 
Вибір зупинився на австрійському Інсбруку, 
який вже приймав Ігри у 1964-му. 

5 Довгий час один із найбільш видовищних 
видів зимового спорту – спортивні танці 

у фігурному катанні – не входили в програ-
му Ігор. Вважалося, що танці не відповіда-
ють олімпійським принципам (citius, altius, 
fortius – швидше, вище та сильніше). Тільки 
на Олімпіаді-1976 вирішили, що спортивні 
танці – це не тільки мистецтво, і запровадили 
критерії оцінювання цього виду спорту. 

Загалом, фігурне катання було до середи-
ни 1950-х єдиним видом зимового спорту, 
куди допускали жінок. Олімпіаду 1924 року 
виграла 12-річна норвежка Соня Хені. У 
1930-х саме вона запровадила моду на корот-
кі спідниці для фігуристок.

olym
pic.org

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

ОБЕРЕМОК МЕДАЛЕЙ І ЛІЦЕНЗІЯ 
НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
показав 6.94 с, а на 200 м – 22.52 с. Фінал на 
200 м був особливо захопливим, адже Ко-
стриця виграв у донеччанина Кирила При-
ходька тільки одну соту секунди. Більше того, 
Ерік упав на фініші, але таки вирвав перемогу. 
Результат Костриці на 200 м дозволив йому 
кваліфікуватися на юнацький чемпіонат Єв-
ропи в Угорщині, який відбудеться у липні.

Іншим тріумфом став увесь волинський, 
точніше, любешівський п’єдестал у спортив-
ній ходьбі. Наші дівчата на 3000 м виграли 
перше, друге і третє місця. Чемпіонкою стала 
Юлія Петрик, срібною призеркою – Валерія 
Шоломіцька, бронзу взяла Дарина Касян.

Ще одним чемпіоном, причому в блиску-
чому стилі, став Роман Бурда. Ковельчанин 
виконав усі спроби у потрійному стрибку, а в 
другій з них відлетів на 13.78 м і на 6 см пере-
стрибнув срібного призера.

Іванка Кух у стипль-чезі на 2000 м «при-
везла» 13 с спортсменці, яка фінішувала чет-
вертою, і завоювала бронзу чемпіонату. 

Абсолютно неочікуваним, але дуже важ-
ливим виступом стало й третє місце Каріни 
Вегнер, яка тільки-но восени 2017 року змі-
нила бар’єрний біг на стрибки з жердиною. 
У Сумах Каріна завоювала бронзову медаль, 

Медалі зимових Ігор в Пхьончхані

призових медалістам Пхьончхана. Як відомо, 
за олімпійське золото передбачено $125 тис., 

volynnew
s.com

Ветеран МВС домігся того, щоб 
стати учасником АТО, і виграв 
чемпіонат світу із самбо 

сперечаючись із 16-ма учасниками.
Не менш важливими, ніж призові, були 

четверте місце Тараса Корецького в юнаць-
кому заході на 5000 м, п’яте місце спринтерки 
Іванни Саковець у фіналі на 60 м (8.01 с), шосте 
місце дівчачої естафети 200+400+600+800 м 
у складі Антоніни Черняк, Дарини Кравчук, 
Христини Прокопчук, Іванни Саковець, два 
фінальні забіги Бориса Абрамовича (п’яте міс-
це у стипль-чезі на 2000 м та восьме місце в 
забігу на 3000 м).

Дворазовий чемпіон України з бігу на 
60 і 200 м у приміщенні Ерік Костриця 
та бронзова медалістка зі стрибків із 
жердиною Каріна Вегнер

О
лена Вегнер

засновник олімпійського руху барон П’єр де 
Кубертен, зачарований розмахом підготовки 
до Ігор і чистотою берлінських вулиць, назвав 
Гітлера одним із кращих творчих духів епохи, 
а також заповів Третьому рейху права на свої 
книги.   

3 На тих-таки Іграх сталася дуже показова і 
прикра подія. Під час церемонії закриття 

делегація Австрії, проходячи повз трибуну, 
на якій стояв Гітлер, віддала йому не олім-
пійський, а націонал-соціалістичний привіт... 

Норвезьку фігуристку Соню Хені 
називали королевою льоду. Саме 
вона вперше одягнула на змагання 
у 1930-х коротку спідницю.
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Що важче далася перемога, то щасливіший ти, що досягнув її. Пеле

рішення

сусідиперегони

ЧЕМПІОНАТ У МОРДОРІ 
БЕЗ УКРАЇНЦІВ
Київ

Україна не розповсюджуватиме 
квитків на матчі й не пустить 
пресу на російський Чемпіонат 
світу з футболу. Про це сповістила 
Федерація футболу України в 
офіційному повідомленні. 

«ФФУ не проводитиме акредитації 
вітчизняних журналістів для висвітлен-
ня фінальної частини Чемпіонату світу 
з футболу, що відбуватиметься в Росії 
14 червня – 15 липня 2018 року. Також  
ФФУ відмовилася від своєї квоти на 
придбання квитків на матчі ЧС-2018», – 
йдеться у повідомленні федерації. Його 
також раніше було передано до ФІФА. 

Така реакція ФФУ з’явилася вже 
після того, як стало відомо про непо-
трапляння національної збірної  на 
чемпіонат – команда Андрія Шевченка 
не змогла кваліфікуватися на ЧС-2018. 
Раніше ж ФФУ утримувалася від прямої 
відповіді, яким буде рішення федерації 
щодо поїздки національної збірної з фут-
болу на чемпіонат до країни-агресора і 
чи підтримуватиме ФФУ вболівальників, 
які поїдуть до Росії. 

ДАЛИ БІЙ ЛІДЕРАМ
Южне

Відігравши у принциповому 
протистоянні з тернопільською 
«Галичанкою» одинадцять сетів 
без замін, дівчата з «Волині-
Університету» поїхали на важкі 
матчі Суперліги до Южного. 

У п’яти з шести сетів, які волинянки 
програли «Хіміку», лідеру Суперліги, 
вони мали можливість зачепитися за пе-
ремогу. Але щоразу досвід і впевненість 
господарок не дозволяли взяти перемо-
гу бодай в одній з партій. 

Відтак – дві сухі поразки. 
«Хімік» – «Волинь-Університет-

ОДЮСШ» – 3:0 (25:22, 25:18, 25:21); 3:0 
(25:21, 25:8, 25:18).

Головний тренер лучанок Богуслав 
Галицький так прокоментував матчі з лі-
дером чемпіонату: «Хімік» сильніший – 
це зрозуміло. Ми їхали вчитися грати. 
Суперник – команда, що добре блокує, 
атакує, подає... Тут треба відпрацьову-
вати кожне очко – на блоці, в атаці й 
на прийомі. Відновляться травмовані 
гравці – тоді можна буде робити тактич-
ні заміни. Зараз не можу цього робити – 
граємо однією шісткою. Отже, основні 
завдання будемо вирішувати в наступ-
них іграх – із «Білозгаром» удома, потім у 
Рівному і в Тернополі. Маємо потрапити 
до четвірки, а дасть Бог – зачепимося за 
друге місце».

Наступний тур Суперліги наші дівча-
та гратимуть у Луцьку проти вінницько-
го «Білозгара» 9-10 лютого. 

РАЙЦЕНТР 
ВІДНОВЛЮЄ ФУТБОЛ
Рожище 

У волинському райцентрі 
заповзялися відроджувати 
великий футбол. У листопаді 
2017 року відбулися установчі 
збори громадської організації 
«Футбольний клуб Рожище», а 
нещодавно міськрада затвердила 
Програму розвитку футболу в місті 
Рожище на 2018-2019 роки. До 
справи взялися чиновники, фанати, 
колишні футболісти й тренери. 

Президентом і головним тренером 
клубу став екс-футболіст кількох україн-
ських команд та тренер юніорської «Во-
лині» Володимир Лукашук. 

ФК «Рожище» вже розпочав трену-
вання і планує заявлятися на обласні 
змагання. Відповідно до програми роз-
витку Рожищенського району, влада 
закупить форму та м’ячі, а допомагати 
клубу обіцяють і місцеві підприємці. 
Крім того, у перспективі – реконструк-
ція стадіону. 

пізно або ніколи

волейбол

футбол

теплі краї

Туреччина

«Волинь» минулого 
тижня розпочала перший 
турецький збір. До 
Туреччини вирушив 
21 гравець:

– воротарі Віталій Неділько, 
Богдан Когут, Олександр Воро-
бей;

– захисники Руслан Марушка, 
Вадим Страшкевич, Олександр 
Сафонов, Валерій Болденков, Ро-
ман Світличний, Владислав Крав-
ченко;

– півзахисники Олег Гера-
симюк, Юрій Тетеренко, Олег 
Марчук, Андрій Яковлєв, Дмитро 
Скоблов, Рудольф Сухомлинов, 
Олексій Клак, Василь Курко, Пав-
ло Гордійчук, Євген Зарічнюк;

– нападники Назар Муха 
(нападник молодіжного складу 

Польща

Тарас Романчук зараз показує 
непогану гру в складі 

«Ягеллонії» та мріє про те, аби 
потрапити до збірної Польщі.

26-річний вихованець волинського фут-
болу в інтерв’ю Przeglad Sportowy розповів 
про свій майбутній статус громадянина Поль-
щі та причини, чому він вирішив отримати 
місцеве громадянство.

Романчук народився в Ковелі та вихову-
вався у місцевій футбольній школі. Проте на 
професійному рівні в Україні він не грав. У 
2012 році центральний півзахисник переїхав 
до Польщі, де відразу зарекомендував себе 
у складі команди «Легіоновія», а з літа 2014 
року ось уже три з половиною сезони висту-
пає у складі «Ягеллонії» з Білостока.

Ще раніше сам гравець розповідав про те, 
що подав документи на отримання польського 
громадянства, а тепер очікує на результати.

«Не знаю, коли отримаю громадянство. 
Може, цього й не станеться, але точно знаю, 
що хочу бути поляком, – розповів Романчук. 
– Моя бабуся народилася в Польщі у 1939 
році, деякий час жила поряд з табором «Со-
бібор» у часи війни. Я зібрав усі документи, які 
підтверджують моє польське коріння».

Романчук має не дуже гарні спогади про 

Рівненський стадіон 
«Авангард» нарешті 
можуть розпочинати 
реконструювати. Про 
це стало відомо після 
отримання міською 
владою дозволу 
Мінрегіонбуду на початок 
робіт. Цей документ 
дозволяє обійти камінь 
спотикання на шляху 
схвалення експертизи 
проекту – обов’язкову 
наявність автопарковки на 
700 місць. 

Міська рада Рівного готова 
профінансувати на 20 млн грн 
першу чергу реконструкції вже 
найближчими тижнями. 

ДО ТУРЕЧЧИНИ «ВОЛИНЬ» ВЗЯЛА 
ТІЛЬКИ П’ЯТЬОХ «СТАРОЖИЛІВ»

КОВЕЛЬСЬКА ЗІРКА ФУТБОЛУ 
ЧЕКАЄ РІШЕННЯ ПРО 
ПОЛЬСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО

зборів – Владислава Дмитренка, 
Сергія Мелінишина, Олега Трака-
ла і Андрія Ляшенка. Ярослав Кі-
наш продовжує відновлюватися 
після травми. 

У Туреччині лучани зіграють 
три спаринги. Перший відбудеть-
ся 9 лютого проти угорської ко-
манди «Ньїредьхаза», яка висту-
пає в другому за рангом дивізіоні 
свого національного чемпіонату. 
На 13 лютого заплановано гру із 
грузинською «Діла» (Горі). Завер-
шальний контрольний матч «Во-
линь» проведе з друголіговим 
СК «Дніпро-1». 

У Туреччині наша команда 
планує пробути на зборах до 
15 лютого, а через деякий час від-
летіти на завершальний збір. 

«Ворскли», який перебуває на 
перегляді), Олександр Климець. 

Крім того, тренери перегля-
датимуть у Туреччині нападника 
Руслана Івашка та атакувального 
півзахисника Володимира Ко-

робку.
Відзначимо, що тренери ви-

рішили наразі не розраховувати 
на молодих футболістів, які рані-
ше грали у «Волині» й тренували-
ся з командою під час січневих 

facebook.com
/FCVolynLutsk

СТАДІОН У РІВНОМУ 
ДОЗВОЛИЛИ 
РЕКОНСТРУЮВАТИ

КОЛИ КУБОК СВІТУ – 
ТРЕНУВАННЯ ДО 
ПАРАЛІМПІАДИ

свої спроби закріпитись в українському фут-
болі. «Я їздив до різних клубів, але ніхто мене 
не хотів. Мріяв грати за «Волинь». Мені було 
19 років, тренер молодіжної команди хотів 
мене залишити, але головний тренер сказав, 
що я погано підготовлений фізично. Тільки у 

Польщі мене оцінили інакше. Вже після по-
яви в «Ягеллонії» деякі українські журналісти 
звернули на мене увагу».

Ще й досі українець Романчук хоче не 
просто отримати польський паспорт, але й 
потрапити до збірної.

«Якщо рішення щодо громадянства буде 
успішним, то я теоретично можу навіть за 
збірну Польщі грати. Усвідомлюю, яким силь-
ним є склад команди. До того ж, я іноземець, 
тому для отримання шансу потрібно бути 
вдвічі кращим за гравців збірної».

Романчук каже, що знає про пункт у зако-
ні України, де йдеться, що людина може мати 
тільки одне громадянство.

«Декому не подобається моє рішення, 
але найголовніше для мене – те, що думаю я 
та мої близькі. Ніхто в Україні не заборонить 
мені бути поляком».

У найвищому дивізіоні чемпіонату Польщі 
Романчук зіграв 111 матчів та забив 16 голів. 
Минулого сезону його команда посіла друге 
місце, грала в Лізі Європи, а тепер після 21-го 
туру має четверте місце, відстаючи від лідера 
«Легії» на 2 очка.

Фінляндія

На фінальному Кубку 
світу з лижних перегонів 
та біатлону волинянка 
Юлія Батенкова-Бауман 
виборола у біатлоні 
срібну і бронзову медалі. 

Завершальний етап пара-
лімпійського Кубка світу при-
ймало фінське місто Вуокатті. 
Після нього стало зрозуміло, що 
Юлія фінішувала в Кубку світу 
на четвертому місці. «Головна 
причина цього – пропуск етапу 
в Канаді. Я не набрала там за-
лікових балів, тому цього року 

на п’єдестал в загальному залі-
ку не дотягнула. Тепер головна 
мета – належно підготуватися 
до Паралімпіади в Кореї», – ска-
зала Юлія. За її словами, збірна 
України готуватиметься до го-
ловного старту чотириріччя в 
горах Італії.

У той же час, в змаганнях з 
лижних гонок попереду – ще 
два етапи, і Юля зберігає шанси 
фінішувати в трійці найкращих 
у світі.

Загалом у Кубку світу беруть 
участь приблизно 100 спорт-
сменів з 12 країн світу.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Рівне

Нагадаємо, що проект ре-
конструкції стадіону «Авангард» 
в Рівному презентували торік у 
квітні. Він залишиться комуналь-
ним і прийме, крім матчів «Ве-
реса», змагання та тренування з 
легкої атлетики. Першу частину 
проекту – ескізну – вдалося про-
йти швидко, а от щодо другої час-
тини, найоб’ємнішої, з’явилися 
складнощі. Спочатку президент 
«Вереса» Олексій Хахльов по-
яснював їх виникнення змінами 
в проекті, а саме – збільшенням 
кількості доріжок, потім – вели-
кою зношеністю споруд «Аван-
гарда», згодом – відсутністю 
місця для облаштування авто-
парковки.

«Верес» тим часом грає матчі 
УПЛ на львівській «Арені» й зали-
шатиметься там, найімовірніше, 
до літа 2019 року. 

sportarena.com

paralym
pic.org

krapka.rv.ua

Увесь п’єдестал у Вуокатті був українським. 
Крайня ліворуч – Юлія Батенкова-Бауман.

Проект реконструкції рівненського стадіону

«Волинь» знову в Туреччині, цього 
разу готується залишитися у Першій 
лізі й планує повертатися в УПЛ 

Через останні ініціативи польського 
уряду щодо кривавих плям в спільній 
історії наміри Тараса Романчука на 
батьківщині оцінюють двояко
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колесо історії

смішного

 Олександр ЛУДКОВСЬКИЙ
hroniky.com

Якось надумав турист-москаль позну-
щатися з українців. Поїхав велосипедом 
на заправну станцію в Карпатах. Там гуцул 
Микола питає:

– Що вам завгодно, пане?
Москаль:
– Заправтє маю тачьку бєнзінам!
Микола викручує сідло і вливає в раму 

бензин, потім вставляє сідло на місце.
– Що-небудь ще, пане?
Москаль не зупиняється і каже:
– Памойтє мнє лабавоє стєкло!
Микола незворушно знімає з нього 

окуляри, промиває і надягає назад. Мос-
каль регоче.

– Що-небудь ще, пане?
Москаль нічого іншого не вигадує і 

розплачується, пора їхати. Сідає на вело-
сипед, каже:

– Да свіданья, панє.
Микола: 
– До побачення. 
І як зарядить москалю щирого гуцуль-

ського ляпаса, що той аж з ровера злетів...
Москаль:
– Ви што, спятілі?!
Микола:
– Ваші дверцята були погано зачинені.

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

– Як відрізнити поганий фільм жахів від 
хорошого?

– Просто! У поганому фільмі жахів ля-
кають щосили битим склом, обгорілими 
людьми, різкими звуками та стрибучими 
зомбі. А в хорошому у кадр тихо-мирно 
вповзає їжачок, і від цього можна в штани 
накласти!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Повернувся селянин з Києва. Зібралося 
все село. Сидять, випивають помаленьку.

Мандрівник розповідає:
– Був у такому магазині цікавому, «Секс-

шоп» називається! Ну і магазин, скажу я 
вам! Дівки надувні продаються!

Тут найжвавіша на селі тітка і питає:
– А мужчини надувні є?
Чоловік:
– Скажу чесно, мужчин не бачив. Може, 

не завезли? Але запчастин до них – нава-
лом!

№

Жартівливий гороскоп на 8 – 14 лютого
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
В. п. міського голови Луцька, 
депутат Луцькради
Намагайтеся усьому давати 
раду, бо на вас наведено 
камери, софіти і диктофони 

папараці всієї галактики. Зорі радять 
не уникати відповідей на найгостріші 
запитання, аби не давати приводів 
сумніватися у фаховості. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Думки про втечу з цієї 
галактики краще замінити на 
плани щодо її удосконалення. 

Спробуйте перевернути піраміду з ніг на 
голову – й життя довкола видасться більш 
влаштованим. Зорі радять закупити нові 
мітли і вигнати старих відьом з роботи.

Близнята (22.05 – 21.06)
Віктор Сус 
1 червня 1965 р.
Голова Камінь-Каширської 
райради
Коли запалав хлів, хай горить 
уся хата. Іншими словами, 
підете ва-банк проти всіх 

підступних ворогів. Інша річ, що цих ворогів 
ви собі придумали самі. Не забувайте 
залишати під час сварок можливості для 
компромісу. 

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1980 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму 
Волинської ОДА
Снігу було небагато, тому 
коли він зійшов, то показав 

неосяжні перспективи закопування коштів. 
Зорі радять зосередитися на крутих 
віражах поліських шляхів і дістатися 
найпотаємніших куточків рідних країв.

Лев (24.07 – 23.08)
Світлана Головачук 
4 серпня 1982 р.
Начальник відділу інформаційної 
політики Волинської ОДА
Січнева депресія зміниться 
лютневим загостренням, але 
не переймайтеся – незабаром 

березень, а з ним і весняне звільнення. Від 
турбот, переживань і надокучливих мух-
колег. В особистому житті – без змін.

Діва (24.08 – 23.09)
Валентина Борисюк 
15 вересня 1961 р.
Директор Любешівської ДЮСШ
Після тріумфів ваших 
вихованців цілком логічно 
буде вимагати більшої уваги 
та шанування. Резерви 

наснаги і мрій на рівні. Зорі, однак, 
попереджають: остерігайтеся симптомів 
зіркової хвороби. Обережно на віражах і 
фініші. 

Терези (24.09 – 23.10)
Михайло Кушнір 
12 жовтня 1961 р.
Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Затурці
Гороскоп рекомендує сто разів 
зважити свої слова і вчинки, 
аби не наробити помилок. 

Обставини складуться не на вашу користь, 
але сумувати з цього приводу не слід. Є ж 
приказка: «Все, що робиться, – на краще». 
Чудовий час для тих, хто працює розумово. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Романчук 
14 листопада 1991 р.
Футболіст ФК «Ягеллонія» 
(Білосток, Польща)
Зосередитеся на отриманні 
перепустки на інший Олімп. 
Тамтешні боги  вас чекають – 

не дочекаються.  Але змінюючи домівку, 
пам’ятайте, що віднедавна стали прикладом 
для молоді. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, 
засновник Фонду «Тільки разом»
Зорі обіцяють Стрільцям 
яскравий тиждень. У 
колективі доведеться більше 

поступатися, ніж сперечатися. Але це 
змусить дослухатися до ваших думок тих, хто 
сумнівається у їхній слушності. Це піде на 
користь, якщо ставите глобальні плани. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат 
На Козорогів очікує нелегкий, 
але досить багатий на 
події в особистому житті 
тиждень. Труднощі у фінансах 

можливі, якщо ви самі дозволите собою 
маніпулювати. Можна відвідати салон краси 
й оновити гардероб.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів
24 січня 1968 р.
Народний депутат, бізнесмен
Доведеться забути про 
нещодавні свята й 
підрахувати, скільки 
довелося викласти за 

бенкети. Але скільки того бюджету: такий 
ювілей тільки один раз в житті. Зорі радять 
поводитися скромніше – дуже скоро можна 
відповісти за з’їдене й випите.

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Агов, Риби! Ви в якому 
акваріумі причаїлися? 
У Атлантичному чи 
Індійському? Перечікуєте 

шторми, що вирують в рідному ставку? 
Хай як прикро визнавати, але дуже скоро 
доведеться повертатися до нього. Інакше 
потрапите на гачок.

З 1957 року у 
складі торгового, 
риболовецького 

та річкового флотів 
Радянського Союзу почали 
з’являтися кораблі з 
найменуваннями населених 
пунктів Волинської області 
та іншими іменами, які 
стосувалися нашого краю.

У ті роки будували на верфях 
СРСР або замовляли в інших країнах 
великі серії по кілька десятків суден, 
імена яких обирали на одну першу 

  Євген ДУДАР

Загальні збори звірів у лісі 
одностайно ухвалили: 

«Господарем лісу обрати Ведмедя».
У протоколі нагадувалося, що Ведмідь і 

молодий, і працьовитий, і чесний, і принци-
повий, і морально стійкий. І Ведмідь став гос-
подарем.

Уже через кілька днів у лісі можна було по-
чути:

– Оце справжній господар. Пішки лісом хо-
дить. У кожну нору заглядає. З кожним звіром 
за лапу вітається.

Усі звірі трудилися з ентузіазмом. Старали-
ся, щоб у лісі стало ще чарівніше.

Тут п’янило від запаху квітів. В очах рябіло 
від ягід. Буяла зелень пишних дерев. Пташки 
співали веселих пісень.

Та ось головний заступник Ведмедя Вовк 
зібрав адміністративний апарат лісу.

– От що, братці, – гаркнув він, – чи не 

ЯК МІСТА ВОЛИНІ «СТАЛИ» КОРАБЛЯМИ 

ПЛЯМИ НА СОНЦІ

А от серед річкових суден місто 
Луцьк відзначилося аж трьома кораб-
лями. Один із них працює до нашого 
часу в Омську, йому більш як 50 років. 

У складі Військового-морських 
сил України були та є ще кілька 
кораб лів з іменами волинських 
міст. Передусім це відомий корвет 

w
ikipedia.org

caricatura.ru

Судно «Ковель» вже не виходить у море

«Луцьк». Корабель будували у Киє-
ві на заводі «Ленинская кузница» з 
1991 до 1993 року. На початок ХХІ 
століття склад його озброєння став 
остаточно застарілим та неефектив-
ним, фактично, він міг виконувати 
лише роль навчального корабля.

20 березня 2014 року корвет 
«Луцьк» захопили російські окупан-
ти на військово-морській базі Ново-
озерне, що в Криму. До цього часу ко-
рабель перебуває там же, нерухомий. 
Є відомості, що його механізми вико-
ристовують для заміни зношених на 
аналогічних кораблях флоту Росії.

Ще кілька плавзасобів із волин-
ськими назвами можна знай ти серед 
катерів і буксирів. Це «Володимир-
Волинський», «Ковель» та «Берес-
течко».

літеру, переважно з назв міст.
Найбільшим було суховантажне 

судно «Ново волынск». За ним іде 
«Ратно» – корабель для перевезен-
ня сипучих та інших вантажів, побу-
доване в Німецькій Демократичній 
Республіці у 1975 році. Найменшим 
з морських суден був «Ковель». При-
писувався до порту Таллінна. Усі 
вони вже давно списані.

Є клас суден, які через невелику 
осадку можуть працювати на річках, 
але мають і властивості морського 
судна. Вони так і називаються – «річка-
море». До такого типу належав «Луцк». 
Він встиг побувати і в Північній Кореї, 
і в портах Камбоджі, а сів на мілину у 
рідному Чорному морі.

Через якийсь час зібрав нараду перший за-
ступник Вовка Тигр:

– Чи не здається вам, шановне товариство, 
що наш вельмишановний Вовк заслуговує на 
кращу яму, ніж та, в якій він живе?

Зауваження Тигра всі визнали актуальним 
і доречним.

Вовкові викопали іншу яму. Вистелили 
м’яке лігво. Від житейської суєти відгородили 
колючим і густим терням. Щоб ніхто не пору-
шував його спокою.

Наступні збори зібрав Лис, заступник Ти-
гра. Він поставив питання руба:

– Тигрові треба виділити персональну ді-
лянку й відгородити її від загальножитейської 
суєти. Бо все-таки Тигр не просто тигр, а за-
ступник Вовка.

У мальовничому куточку лісових хащ Ти-
грові виділили ділянку. Обсадили її густим тер-
ням. Проклали туди доріжку.

Небавом заступник Лиса Бобер доповідав 
коротко:

здається вам, що наш господар живе в надто 
скромному барлозі? Все ж таки господар лісу. 
А разом з усіма звірами. Хтось щось побачить, 
хтось щось почує, хтось щось не так витлума-
чить...

Того ж таки дня для Ведмедя викопали пер-
сональний барліг. Відгородили його від загаль-
ножитейської суєти густим колючим терням. 
Щоб ніхто не порушував його спокою...

– Шановний Лис далі не може жити в такій 
норі, як усі інші лиси...

Лисові вирили нору на мальовничому па-
горбі. Підвели туди потічок. Обсадили ділянку 
густим глодом...

Про нову хатку на лісовому ставку Бобер 
подумав сам...

Після того персональні житла й персо-
нальні ділянки в лісі з’являлися, як гриби після 
дощу. Кожен звір відгороджувався від загаль-
ножитейської суєти...

Якось Ведмедеві доповіли, що в лісі обмаль 
ягід, майже нема квітів і взагалі сам ліс рідіє та 
всихає. Звірі не дбають про спільне добро. Тяг-
нуть тільки до своєї нори.

– Звідки все це взялося? – заревів невдо-
волено Ведмідь. – Звідки у мешканців лісу така 
байдужість до спільного добра? Такі спожи-
вацькі настрої?

І повелів негайно викликати до себе най-
більшого філософа лісу Осла.

Осел довго думав, принюхувався до пові-
тря, прислухався до лісового шепоту й автори-
тетно доповів:

– Плями на сонці. Все зло на землі від плям 
на сонці.
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8 лютого – Федір, Марія, Давид, 
Аркадій, Іван, Гавриїл, Климентій
9 лютого – Іван, Йосип, Петро, 
Дмитро
10 лютого – Феодосій, Юхим, 
Охрім
11 лютого – Герасим, Лаврентій, 
Гнат, Роман, Яків, Володимир, 
Георгій, Леонтій, Юліан
12 лютого – Зіновій, Василь, 
Григорій, Петро, Іпполіт, 
Христина, Віктор, Максим, 
Степан, Федір 
13 лютого – 
Микита, Панас, 
Богдан, Іван, 
Клавдія, Вікторія, 
Ілля
14 лютого – Петро, 
Трохим, Василь, 
Гавриїл, Давид, 
Микола, Тимофій

8 лютого – Федір, Марія, Давид, 
Аркадій Іван Гавриїл Климентій

іменинники тижня

пполіт,
 Максим,

, 

ро,

ГЕЛІКОПТЕР ВИНАЙШОВ УКРАЇНЕЦЬ 

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 1 лютого 2018 року

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдВтПн Пн 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 8 – 14 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

Винахідником 
гелікоптера 

є київський 
авіаконструктор Ігор 
Сікорський. Інженер 
отримав світове 
визнання у 24 роки. Його 
літак «Ілля Муромець» 
став рекордсменом із 
вантажопідйомності. 
Згодом Сікорський 
емігрував до Америки, 
де відкрив компанію 
Sicorski Air Engineering. 
Вертольоти Сікорського 
використовували 
Збройні сили США. 
Літаки українського 
інженера першими 
в історії перетнули 
Атлантику і Тихий океан.

У 1931 році він запатенту-
вав проект машини з двома 
пропелерами – горизонталь-

ним на даху і вертикальним на 
хвості. Принцип вертикального 
зльоту винахідник придумав 

у Києві. Ще у 1908-1912 роках 
Сікорський збудував шість мо-
делей літаків і гвинтокрил. Але 

тоді його гелікоптер не під-
нявся в небо через слабкий 
двигун.

У вересні 1939 року по-
чалися випробовування ге-
лікоптера VS-300 спочатку на 
прив’язі, а 13 травня 1940-го 
конструктор уперше підняв 
свою машину у вільний політ, 
який відбувся в США за кілька 
метрів над землею.

Цей успіх сприяв отри-
манню першого замовлення 
від американської армії. По-
ступово скромна фірма Сікор-
ського перетворилася на по-
тужний концерн, який щороку 
випускає сотні гвинтокрилів 
цивільного й військового при-
значення. Понад півстоліття 
всі президенти США послуго-
вуються гелікоптерами Сікор-
ського.

Літаки українського інженера першими 
в історії перетнули Атлантику і Тихий океан
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думка експертів

БУДУЮТЬ ТОЧНУ 
КОПІЮ «ТИТАНІКА»
Компанія Qixing Energy Investment 
Group у 2016 році взялася 
майструвати точну копію «Титаніка». 
Нині будівництво корабля 
завершено на дві третини: шість 
із дев’яти його капітальних балок 
уже встановлено. Компанія навіть 
опублікувала кілька світлин нового 
лайнера з назвою Romandisea 
Titanic, пише Telegraph.

І хоч нове судно буде точною копією 
«Титаніка», корабель не виходитиме в 
океан. Romandisea Titanic розмістять на 
річці Ци на південному заході Китаю. 

Вартість будівництва судна – майже 
$150 млн. Корабель буде окрасою но-
вого комплексу парку розваг. У готелі 
Romandisea Titanic зможе розміститися 
до п’яти тисяч відпочивальників.

На судні відтворено бальний зал, те-
атр, басейни і каюти. Відвідувачі корабля 
зможуть насолодитися бенкетом і взяти 
участь у тематичних вечірках та іграх.

Будівництво китайської копії «Тита-
ніка» планують завершити до кінця 2018 
року, а відвідати його можна буде уже в 
2019 році. 

Для тих, хто захоче не просто огля-
нути «Титанік», а ще й вирушити на ньо-
му в круїз, компанія Blue Star Line будує 
круїзний лайнер Titanic II. Його планува-
ли спустити на воду до двадцятої річниці 
виходу фільму «Титанік», але працівники 
не встигли з виконанням робіт. 

СХІДНУ ПУМУ 
ВИЗНАЛИ ВИМЕРЛОЮ 
У США східну пуму виключили 
зі списку диких тварин, що 
перебувають під загрозою 
зникнення. Тварину офіційно 
визнано вимерлою.

Розпорядження опубліковано в Фе-
деральному реєстрі щоденного журна-
лу уряду США, повідомляє УНІАН. Доку-
мент набуває чинності з 22 лютого.

За хижаком спостерігали з 1938 
року. Наразі відсутні докази існування 
де-небудь непоміченої популяції або 
одиночних представників цього підви-
ду.

Східна пума – підвид пуми (гірського 
лева). Водилася на північному сході США 
й південному сході Канади.

корабель-гігант

у світі тварин

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК – ДО 24 РОКІВ

краса врятує світ 

розумник отакої

На думку експертів, 
постіндустріальні 
країни потребують 

нового визначення 
підліткового віку. 
Якщо раніше європейці 
почувалися дорослими 
у 19 років, то зараз це 
відбувається у 24, пише 
Lancet.

Частина експертів стверджує, 
що нову норму навіть треба ві-
добразити в законах. Однак інші 
фахівці переконують, що визна-
чення нового підліткового віку 
зробить молодь ще більш інфан-
тильною.

Основні причини підвищен-
ня віку дорослішання – соціальні. 
Нині в постіндустріальних країнах 
молодь довше здобуває освіту, 
пізніше одружується і народжує 
дітей. За даними британського 
Національного бюро статисти-
ки, в Англії та Уельсі середній вік 
першого шлюбу у 2013 році ста-
новив 32,5 року в чоловіків і 30,6 

70-річна киянка 
Галина 

Герасимова – найстарша 
модель України. Жінка 
почала кар’єру лише 
півтора року тому. І зараз 
уже не уявляє свого 
життя без постійних 
знімань. 

На думку Галини, слід пока-
зувати жіночу вроду такою, яка 
вона є. Жінка розповідає, що зав-
жди стежила за новими тенденці-
ями в моді. Але навіть не уявляла, 
що зможе стати моделлю, пише 
«ТСН.ua».  

Галина має двох дочок та 
чотирьох онуків. Майже все 
життя вона присвятила дітям та 
чоловікові-військовому. Через 
його професію родина постійно 
переїжджала з місця на місце. 
Згодом зупинилися в Києві, тут 
Галина довго була аспіранткою у 

у жінок. Це майже на вісім років 
пізніше, ніж у 1973-му.

Учені вважають, що перехід-
ний період починається, коли 
частина мозку, відома як гіпо-
таламус, починає виділяти гор-
мон, що приводить в дію гіпофіз 
і статеві залози, які виробляють 
чоловічі або жіночі статеві гор-
мони. Це зазвичай відбувається, 
коли людина досягає 14-річного 
віку, але в деяких країнах із ви-
соким рівнем охорони здоров’я 

активація статевих залоз почи-
нається дещо раніше. У постінду-
стріальних країнах, наприклад, у 
Великобританії, останні 150 ро-
ків місячні у дівчаток починають-
ся в середньому на чотири роки 
раніше, коли середній вік першої 
менструації – 12-13 років.

Ще один аргумент дослідни-
ків, які підтримують збільшення 
підліткового віку, – тіло людини 
росте і змінюється й після 19 ро-
ків. А у 20-річних мозок продов-

жує розвиватися ще протягом 
кількох років. Також у багатьох 
людей до 25 років не з’являються 
зуби мудрості.

Усі ці зміни, наполягає дослід-
ниця Сьюзан Сойєр, мають по-
значитися на соціальній політиці 
західних країн. Жінка пропонує 
продовжити соціальну підтримку 
молоді до 25 років. Адже період з 
10 до 24 років підходить краще, з 
огляду на те, як нині розвивають-
ся підлітки. 

З нею не погоджується Джен 
Маквариш, соціолог із Кентсько-
го університету.

«Дорослі діти і молодь фор-
муються перш за все під впливом 
соціальних стандартів, і значно 
меншою мірою це визначається 
біологічними характеристика-
ми, – пише вона. 

Якщо збільшити підлітковий 
вік, то бажання підлітків стати 
незалежними буде сприйматися 
як патологічне. Суспільство має 
ставити якомога вищу планку для 
наступного покоління».

«У 70 ЖИТТЯ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ», – 
НАЙСТАРІША МОДЕЛЬ УКРАЇНИ 

УКРАЇНЕЦЬ ВСТУПИВ 
У ДЕСЯТЬ ВИШІВ 

Молодь на Заході довше вчиться й пізніше одружується
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Вартість будівництва 
«Титаніка» – $150 млн

Киянин Георгій Солодко 
в 2017 році вступив 

одразу в десять вишів 
США. Однак хлопець 
вирішив навчатися у 
Гарварді. Він отримав 
грант від університету в 
розмірі $300 тис. Ця сума 
покриє витрати на чотири 
роки навчання, житло 
та харчування, пише 
Proman.

«Подавав документи у 
двадцять американських на-
вчальних закладів, десять 
з них мене прийняли. Дов-
го обирав між Стенфордом і 
Гарвардом, враховував навіть 
особливості погодних умов 
у Каліфорнії і штаті Массачу-
сетс», – каже він.

Солодко – єдиний укра-
їнець на всьому курсі ба-
калаврату Гарвардського 
університету, а студентську 
лаву він ділить з дочкою екс-
президента США Малією Оба-
мою.

Науково-дослідницькому інсти-
туті. 

Якось онук Іліан сфотогра-
фував бабусю на одному зі свят 
та виклав фото в Instagram. Зоб-
раження випадково помітила 

кастинг-менеджер відомого жур-
налу й одразу ж запропонувала 
Галині прийти на знімання. Спо-
чатку жінка вагалася, але онуко-
ві все-таки вдалося переконати 
бабусю. 

День дебютного знімання 
Галина пам’ятає з першої до 
останньої хвилини. Після нього 
пішли нові проекти, телевізійні 
ефіри та інтерв’ю. Галина навіть 
стала рекордсменкою книги 
рекордів України як найстарша 
модель.

«Зморшки є. І нехай собі 
будуть. Хіба це має значення, 
якщо в душі я почуваюся моло-
дою, – каже красуня. – Таке вра-
ження, що мені 35. Не більше. 
Якби зараз увімкнули музику, 
то я танцювала б до ранку, як у 
молодості. У 70 життя тільки по-
чинається». 

Галина щодня доводить: 
бути прекрасною можливо 
в будь-якому віці

Дональд Трамп і перша леді Меланія 
попросили позичити у музею Гуггенхайма 
в Нью-Йорку картину Вінсента ван Гога, 
але музей запропонував замість картини 
золотий унітаз, повідомляє Thehill.com.

Туалет називається «Америка». Він 
повністю функціональний, зроблений з 
чистого золота та має 18 каратів. Критики 
кажуть, що робота сатирична і спрямова-
на на надлишок багатства в цій країні. 

Вартість унітаза – понад $1 млн. Му-
зей виставляв його упродовж року в гро-
мадському туалеті. Художник Мауріціо 
Каттелан, який створив туалет, хотів за-
пропонувати його Білому Дому для довго-
строкового кредиту.

«Ще в сьомому класі зро-
зумів, що хочу побачити світ, 
опанувати нові культури, ви-
вчити мови, здобути освіту за 
кордоном і жити в іншій краї-

ні, – каже Георгій. – Спочатку 
хотів навчатися в Англії. Мені 
імпонують стиль і формат на-
вчання цієї країни. Але зго-
дом зрозумів, що вступити в 
англійський виш важче, ніж у 
американський».  

За словами юнака, аме-
риканським університетам 
важливо мати серед сту-
дентів інтернаціональне 
співтовариство, і що більше 
представників різних країн 
навчається у виші, то краще 
для навчального закладу.

Георгій Солодко зізнаєть-
ся, що не збирається працю-
вати у США, однак не проти 
набратися там досвіду.  

«Багато американських 
компаній мають філії в Укра-
їні, – каже він. – Можливо, я 
повернуся й буду працювати 
в одній із них. Також маю дея-
кі волонтерські плани. Після 
навчання хотів би допомага-
ти дітям-сиротам».

Георгій Солодко 
навчається з Малією 
Обамою 

ТРАМПУ 
ЗАПРОПОНУВАЛИ 
ЗОЛОТИЙ УНІТАЗ

guggenheim
.org

life.pravda.com
.ua

instagram
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Вартість унітаза – понад $1 млн
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