
«СЕКС-БОМБИ» 
З БІЛОСТОКА
Так історично склалося, що наш народ, 
може, тому й вижив, що... сміявся. Цю 
істину вже два роки підтверджують 
учасниці співочого колективу 
«Забавлянка» з села Білосток Луцького 
району. Його історія розпочалася з 
жарту, коли самодіяльні артистки 
вирішили якось оригінально привітати 
одна одну з особистими святами.

БІДИ БАГАТОГО СЕЛА
У СЕЛІ ТАРАСОВЕ ШУКАЮТЬ ГРОШІ 
НА ОБЛАШТУВАННЯ ГУРТКІВ ДЛЯ 
ДІТЕЙ ТА РОЗШИРЕННЯ ДОРОГИ
Село Тарасове вважається великим – 
тут живе півтори тисячі людей. Переваги 
життя в цьому населеному пункті 
очевидні – до Луцька можна дійти 
навпростець. Але сусідство з обласним 
центром проблем села аж ніяк не 
розв’язує. Місцевим дітям немає куди 
подітися, а дороги тут бажають кращого.
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ДЕПУТАТИ 
СПРИЯТИМУТЬ 
ЗАГОТІВЛІ МОЛОКА
Депутати обласної ради підготували 
звернення до голів ОТГ, селищних і 
сільських рад. Керівники громад мають 
виробити механізм сприяння особистим 
селянським підсобним господарствам у 
сфері виробництва й заготівлі молока.

на поміч селянам

таланти

на межі

ВОЛИНЬРАДА – 
ЗА ЗЕМЕЛЬНУ 
РЕФОРМУ

на власні очі
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Ця історія могла б закінчитися не 
розпочинаючись. Чотири тижні нам намагалися 

відшукати 16 квитків на матч берлінського 
«Уніона» та «Фортуни» з Дюссельдорфа. 

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 6

Починаючи з лютого, 
Держгеокадастру заборонено 
розпоряджатися землями на 

території ОТГ. Відповідне рішення 
Кабмін ухвалив 31 січня. Виняток 
становитимуть випадки, коли з таким 
проханням звернуться самі об’єднані 
громади. Процес передачі земель 
стартував 1 лютого, завершити його 

мають до кінця року. Для Волині це 
питання є особливо актуальним. Адже 
місцевий Держгеокадастр не одноразово 
викривали на фактах дерибану земель, на 
яких є поклади бурштину. Спритні ділки 
оформляли ділянки на громадян, а потім 
масово передавали їх в одні руки.

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримуєте нашу газету 

безплатно, то із квітня ознайомча 
редакційна передплата завершиться. Аби 
й надалі отримувати тижневик, вам слід 
звернутися у найближче 
поштове 
відділення 
або до свого 
поштаря й 
передплатити 
газету. 

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

БІЛЬШЕ, НІЖ ФУТБОЛ. 
ЧОМУ ПО КОЛИШНІ ВІДЧУТТЯ 
ЇДУТЬ НА НІМЕЦЬКІ СТАДІОНИ?
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США АТАКУВАЛИ РОСІЙСЬКИХ 
НАЙМАНЦІВ
У Сирії 7 лютого під авіаудар США по-
трапили російські найманці групи «Ваг-
нера», які були на Донбасі. Загинуло 
близько 200 бойовиків.

У ПІДМОСКОВ’Ї – 
АВІАКАТАСТРОФА
Пасажирський літак Ан-148 компа-
нії «Саратовські авіалінії», що летів із 
Моск ви в Орськ, розбився 11 лютого в 
Підмосков’ї. На борту була 71 людина, 
усі загинули. Основні версії: загоряння 
у двигуні, обледеніння, несправність да-
вача швидкості та помилка пілотування.

НА ТАЙВАНІ – ПОТУЖНИЙ 
ЗЕМЛЕТРУС
Землетрус магнітудою 6,4 бала стався 
7 лютого на острові Тайвань. Загинуло 
щонайменше 14 осіб, постраждало по-
над 280. Зруйновано чотири великі бу-
дівлі у центрі міста Хуалянь.

В БОЛІВІЇ – ВИБУХ, 
У ВЕНЕСУЕЛІ – ТЕРАКТ
10 лютого під час карнавалу в Болівії, який 
щороку відвідують тисячі туристів, стався 
вибух. У вуличного торговця вибухнув ба-
лон із газом. Загинула 21 людина, понад 
70 поранено. А у Венесуелі 12 лютого об-
стріляли учасників карнавалу. 3 людини 
загинуло, ще 5 поранено. Нападник утік.

У ГОНКОНГУ РОЗБИВСЯ 
АВТОБУС
10 лютого в Гонконгу перекинувся двопо-
верховий пасажирський автобус. Загинуло 
мінімум 19 осіб, близько 40 травмовано.

УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ 
ЗАСУДИЛИ В ГРЕЦІЇ 
200 українських моряків затримали в 
Греції. Їх підозрюють у перевезені не-
легальних мігрантів. 92 особам уже ви-
несено вироки, деяких засудили до 100 
років. Адвокати стверджують, що не всі 
моряки йшли на злочин свідомо.

УКРАЇНІ – КІБЕРБЕЗПЕКА ЗІ США  
Палата представників Конгресу США 
підтримала законопроект «Про співпра-
цю з Україною з питань кібербезпеки». 
Документ передбачає посилення захис-
ту комп’ютерних мереж органів держ-
влади, зменшення залежності України 
від російських інформаційних і комуні-
каційних технологій. 

МИРОТВОРЦІВ ВИВЕДУТЬ З 
ЛІБЕРІЇ
Український 56-й окремий вертолітний 
загін місії ООН, який виконував завдан-
ня в Ліберії з січня 2004 року, у квітні по-
вертається до України.

НА ФІЛІППІНАХ ЗНИЩИЛИ 
РОЗКІШНІ АВТО
20 розкішних авто, які незаконно по-
трапили до Філіппін, знищили. Загальна 
вартість машин – понад $1 млн.

ПУТІН ЗАРЕЄСТРУВАВСЯ НА 
ВИБОРИ
ЦВК зареєструвала чинного президента 
Росії 65-річного Володимира Путіна кан-
дидатом на вибори глави держави. Нового 
президента росіяни оберуть 18 березня.

ПОНАД €90 МЛРД – ЗА BREXIT
Якщо Великобританія вийде з ЄС без уго-
ди, то їй доведеться заплатити €90 млрд 
з держбюджету.

ДЕРЖКОМП’ЮТЕРИ 
МАЙНИЛИ КРИПТОВАЛЮТУ
11 лютого понад 4200 сайтів, які нале-
жать державним організаціям США і 
Великобританії, було заражено вірусом, 
який змушував комп’ютери таємно май-
нити криптовалюту.

МАКЕДОНЦІ ДОМОВЛЯТЬСЯ З 
ГРЕКАМИ
Македонія мирно владнає суперечку 
з Грецією щодо назви колишньої юго-
славської республіки. Країна відмовить-
ся від своєї назви заради ЄС. 

БРЕНД «УКРАЇНА» КОШТУЄ 
$68 МЛРД
За оцінками консалтингової компанії 
Brand Finance, бренд «Україна» ми-
нулоріч коштував $68 млрд. Найдо-
рожчі бренди серед країн світу – США 
($21 трлн), КНР ($10,2 трлн), Німеччина 
($4 трлн), Японія ($3,4 трлн) і Велико-
британія ($3,1 трлн).

світова хроніка

служити і захищати
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«ЛУЦЬКТЕПЛУ» ПОГРОЖУЮТЬ 
ВІДКЛЮЧИТИ ЕЛЕКТРИКУ Й ГАЗ

НА ВОЛИНІ СТВОРЯТЬ 38 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СТАНЦІЙ

МАЙОР СБУ ВИМАГАВ ХАБАР 

ПАТРУЛЬНИЙ 
ВІДБИВСЯ ВІД 
НАПАДНИКІВ НОЖЕМ

на гарячому

ГРАБІЖНИКА 
«КОЛІЗЕЮ» УВ’ЯЗНЯТЬ

УХИЛЯЛИСЯ ВІД 
ПОДАТКІВ – ЗАПЛАТИЛИ 
ШТРАФИ

феміда

нечисті на руку

колізія

не на того напали

Доходи обласного 
бюджету на 2018 
рік визначили 

в розмірі 8,382 млрд 
грн, із яких 6,75 млрд 
грн – доходи загального 
фонду обласного 
бюджету та 1,632 
млрд грн – доходи 
спеціального фонду 
обласного бюджету. 
Близько 70,723 млн грн 
скерують на реалізацію 
регіональних програм. 

«Сподіваюся, цей рік буде по-
казовим для роботи бюджетної 
та інших комісій, щоб ухвалений 
бюджет був прозорим і збалансо-
ваним», – наголосив голова обл-
ради Ігор Палиця.  

Він поділився, що зараз обл-
рада почала працювати над 
оптимізацією навчальних закла-
дів, адже статті витрат у різних 
школах, садочках області суттєво 

різняться. Та додав: «Безумовно, 
облдержадміністрації не подоба-
ється те, що ми починаємо вни-
кати в усі ці речі, адже зазвичай 
ОДА подавала пропозиції, а депу-
тати тільки голосували».

Ігор Палиця відзначив, що 
на сесії було ухвалено важливе 

рішення про створення тим-
часової спеціальної комісії, яка 
узгоджуватиме разом із голо-
вами ОТГ, сільських, селищних 
та районних рад перелік доріг, 
що потребують першочергово-
го ремонту. Цей список комісія 
згодом передасть облдержад-

міністрації для затвердження на 
рівні Києва. 

Для налагодження співпра-
ці між облдержадміністрацією 
та обласною радою, а також для 
можливості своєчасно розподі-
ляти вільні залишки коштів депу-
тати ухвалили бюджетний регла-
мент на 2018 рік. 

Як розповіла новопризна-
чена голова бюджетної комісії 
облради Ірина Вахович, бюджет-
ний регламент вказує чіткі дати 
та терміни, коли ОДА має звіту-
вати раді про наявність вільних 
залишків, які та зможе освоїти. 
Зазвичай ОДА затягувала з цим 
процесом і не вказувала кон-
кретні суми, які залишалися не-
освоєними. 

Тим часом, як поінформував 
директор департаменту фінан-
сів ОДА Ігор Никитюк, на понад 
100 млн грн не забезпечені ви-
датки на оплату праці освітян та 
медиків.
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Середній рівень розкриття 
правопорушень на Волині 
становить 44%. 

Очільник поліції області Петро 
Шпига зазначає, що це – доволі ви-
сокий показник. Адже є регіони, де 
розкривають лише 20-25% злочинів. 

Найбільший рівень злочин-
ності на Волині зафіксовано в Но-
воволинську, дещо менше право-
порушень реєструють у Луцьку й 

Ковелі. Як повідомив прокурор 
Волинської області Максим Ки-
ричук, зараз посилено контроль 
з питань протидії злочинам у 
сфері безпеки руху, незаконно-
го видобутку бурштину та його 
вивезення за кордон, злочинам 
проти власності, незаконним за-
володінням транспортними за-
собами, незаконному обігу під-
акцизних товарів, їх контрабанді 

через державний кордон.
Задля забезпечення належ-

ного правопорядку в області 
планують створити 38 поліцей-
ських станцій. За словами Пе-
тра Шпиги, поліцейська станція 
об’єднуватиме спільну роботу 
дільничних офіцерів, груп швид-
кого реагування та громади. Пер-
ші станції уже в лютому запрацю-
ють у Луцькому та Горохівському 

районах – у селі Боратин та місті 
Берестечку. Службові приміщен-
ня будуть обладнані належною 
комп’ютерною технікою з можли-
вістю доступу до інфор маційної 
бази даних системи МВС, а також 
інтернету. У них буде передбачено 
кімнати для роботи з дітьми, пра-
цівників груп швидкого реагуван-
ня для оформлення матеріалів та 
членів громадських формувань.

Луцьк

Комунальні підприємства обласного 
центру опинилися у скрутному становищі. 
Причина – державний борг за субсидії, 
який становить понад 100 млн грн.

Виконувач повноважень міського го-
лови Григорій Пустовіт ситуацію називає 
критичною. «Ця проблема нагадує бомбу 
сповільненої дії. На 1 січня борг із субсидій 
становив 129 млн грн. Сума – не остаточ-
на, адже за січень субсидії зросли, а дер-
жава нічого не виділила. У лютому знову 
зростуть. Це що, іде знищення наших ко-
мунальних підприємств?» – обурюється 
Григорій Пустовіт. 

Керівник ДКП «Луцьктепло» Валенти-
на Малютіна зауважила, що підприємство 
вже попереджають про відключення від 
газу та електропостачання. «Станом на 
1 січня борг держави – 108 млн грн. Цифра 
катастрофічна, ще на 42 млн борг зросте за 
січень. Ми ледве закриваємо першочерго-
ві платежі», – констатувала Валентина Ма-
лютіна.

Григорій Пустовіт зауважив, що вихо-
дить дивна ситуація: держава не платить 
мільйони й місяцями затримує виплати, а 
від комунальних підприємств вимагають 
чіткого дотримання зобов’язань.
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«Луцьктепло» можуть відключити 
від електропостачання 19 лютого

Луцьк

Чоловіка, який наприкінці січня пограбував 
кафе-бар «Колізей», затримали 
правоохоронці.

29-річний лучанин проник у приміщення, по-
шкодивши вхідні двері, інформує прес-служба 
обласної прокуратури. Зловмисник викрав з 
кафе-бару музичну апаратуру, побутові прилади, 
продукти харчування та алкогольні напої. Сума 
завданих збитків – понад 560 тис. грн. Частину ви-
краденого вилучено.

Злодію, який був уже неодноразово судимий, 
загрожує тюремне ув’язнення на строк від 7 до 12 
років з конфіскацією майна.

Луцьк

Інспектор поліції, захищаючись від 
нападників, поранив одного з них 
ножем.

Інцидент трапився 10 лютого в цен-
тральному парку. Патрульний, який  у той 
час перебував не на службі, вигулював 
собаку. Проходячи повз двох чоловіків, 
які розпивали спиртне в громадському 
місці, зробив їм зауваження. Молоди-
ки грубо відреагували на це, почалася 
шарпанина, нетверезі чоловіки напали 

Луцьк

Співробітники військової 
прокуратури, національної поліції 
та СБУ затримали майора СБУ за 
вимагання хабара. 

Як повідомляє прес-служба військо-
вої прокуратури Західного регіону, за 
хабар у розмірі $3 тис. вимагач пообі-
цяв не створювати штучні перешкоди в 
діяльності ТОВ. Хабарник діяв за попе-
редньою змовою у групі з трьома гро-
мадянами.

Усю суму вилучили під час проведен-
ня огляду місця події. Триває слідство.

на патрульного. Відтак, захищаючись, ін-
спектор поранив одного з них розклад-
ним ножем.

Побачивши сліди від крові, поліціянт 
викликав швидку та поліцію. Зі слів ме-
диків, удар ножем був у бік живота. Рану 
завдано середньої важкості. Пораненого 
прооперували, наразі загрози його життю 
немає.

Торік обласне управління ДФС арештувало 
контрафактної продукції та іншого майна на 
12 млн грн.

Перший заступник керівника ГУ ДФС в облас-
ті Віталій Чуй розповів, що фіскали перевірили 
діяльність близько 500 підприємців. У результаті 
штрафних санкцій понад 30 млн грн надійшло до 
бюджету області. За словами Віталія Чуя, є спра-
ви, які оскаржують у суді.

Ціна безперешкодної роботи 
підприємця – $3 тис.

vpzhr.gp.gov.ua

Ігор Палиця певен: облдержадміністрації не подобається, 
що депутати облради вимогливі до роботи чиновників
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що люди самі хочуть розповісти про себе. Марк Цукерберг

БПП ЗАДЕКЛАРУВАВ 
100 МЛН ГРН
Партія «Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність» на фінансування своєї статут-
ної діяльності отримала з держбюджету 
понад 100 млн грн, 133 тис. грн скла-
ли внески на рахунки партії, а понад 
150 тис. грн – кошти від господарської 
діяльності. До слова, влітку понад 1 млн 
грн БПП заплатив ГО «Фонд інновацій та 
розвитку». Цікаво, що глава цього фонду 
писав закон про антикорупційний суд.

ЗА ЖИТЛО ВІЙСЬКОВИХ 
ПЛАТИТИМУТЬ 
Контрактникам ЗСУ виплачуватимуть 
компенсацію за оренду житла, якщо вій-
ськова частина не зможе поселити їх у 
казарму або гуртожиток. Йдеться про 
рядових, сержантів та старшин.

СААКАШВІЛІ ДЕПОРТУВАЛИ 
ДО ПОЛЬЩІ
Лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саа-
кашвілі 12 лютого депортували до Вар-
шави на літаку польської авіакомпанії. 
Вартість перельоту склала $8,5 тис. 

В ОДЕСІ – НОВИЙ РІЗНОВИД 
КОРУ
У всіх областях України циркулюють 
європейські зразки вірусу D8, і лише в 
Одеській, окрім D8, виявили B3 (Kabul).

МІЛЬЙОН – ЗА СМЕРТЬ РОДИЧА 
Три сім’ї, які втратили близьких у ДТП 
18 жовтня в Харкові, вимагатимуть по 
1 млн грн компенсації.

У РЕДАКЦІЇ «ВЕСТЕЙ» – ОБШУКИ 
Редакцію газети, інтернет-видання та 
радіо «Вести» обшукали співробітники 
Нац поліції і прокуратури. Обшуки мо-
жуть бути пов’язані з екс-міністром до-
ходів і зборів Олександром Клименком, 
якому належать ці приміщення.

ГУЖВА – У РОЗШУКУ 
Головного редактора видання «Стра-
на UA» Ігоря Гужву, який втік до Відня, 
оголосили в розшук. Улітку журналіста 
впіймали на хабарі у $10 тис. Його про-
сили не публікувати компромат на од-
ного з політиків.

ПОМЕР МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ
10 лютого на 88-му році життя помер відо-
мий академік, філософ, доктор філософ-
ських наук та професор Мирослав Попович. 

ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ 
ПОДОРОЖЧАЮТЬ
У 2018 році продукти, товари та послуги 
подорожчають на 8,9% через збільшен-
ня соцстандартів та зарплат. Водночас 
темпи інфляції збережуться до середи-
ни 2019 року. 

НАЙБІЛЬШЕ ФАЛЬШИВОК – 
НА ВОЛИНІ
Найчастіше підробляють купюри 200 
та 500 грн, $100 та €100. Лідери серед 
фальшивих грошей – Волинь, Львівщи-
на, Закарпаття, Одеська область та при-
морський регіон загалом.

15% З БУДІВНИЦТВА ДОРІГ 
ДЕРИБАНЯТЬ
Цьогоріч на будівництво та ремонт до-
ріг виділять 44 млрд грн. Цікаво, що 15% 
виділених грошей крадуть.

РАДЯНСЬКІ ПРИВІТАННЯ – 
ГЕТЬ 
В уряді пропонують офіційно замінити 
військові привітання «Здрастуйте, то-
вариші», «Бажаємо здоров’я» на «Слава 
Україні», «Героям слава». 

НАЙЧАСТІШЕ УКРАЇНЦІ 
ЇЗДЯТЬ У ПОЛЬЩУ 
У 2017 році за кордоном побували майже 
26,5 мільйона українців. Найбільше ви-
їжджали до Польщі (9,9 мільйона). Майже 
вдвічі менше – до Росії (4,3 мільйона). На 
третьому місці – Угорщина (3,1 мільйона).

АХМЕТОВ ЗМІГ БИ 36 ДНІВ 
ГОДУВАТИ УКРАЇНУ
За підрахунками Bloomberg, статків 
бізнесмена Ріната Ахметова вистачить, 
щоб годувати усю Україну 36 днів. Чис-
тий прибуток олігарха на кінець грудня 
становив $4,7 млрд. Наприклад, найба-
гатша людина у світі, засновник Amazon 
Джефф Безос зміг би покривати держ-
видатки США протягом п’яти днів.

українська хроніка

МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЛАТАТИМУТЬ 
ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ

ТРУП ПРОЛЕЖАВ У КВАРТИРІ ТРИ РОКИ
страшна знахідка

ПРАЦІВНИК ЛНТУ ВИДОБУВАВ ПРАЦІВНИК ЛНТУ ВИДОБУВАВ 
КРИПТОВАЛЮТУ У ВИШІКРИПТОВАЛЮТУ У ВИШІ

електронні пригоди

інфраструктура

Луцьк 

Кіберполіцейські 
8 лютого знайшли 
в Луцькому 

національному 
технічному університеті 
обладнання для майнінгу 
криптовалюти. Ферму 
на робочому місці 
облаштував працівник 
вишу.

Потужність обладнання для 
добування електронної валюти 
дозволяла йому заробляти на 
майнінгу близько $3-4 тис. на мі-
сяць. При цьому вартість анало-
гічного нового обладнання може 
коливатися від 500 до 900 тис. 
грн залежно від комплектації.

На відео, яке опублікувала кі-
берполіція, видно, що працювало 
шість ферм. До кожної з них вхо-
дило від 4 до 8 відеокарт. Також 
для кожної ферми, окрім відео-

карт, потрібні материнська плата, 
блок живлення, SSD-накопичувач 
тощо. Загальна вартість цього об-
ладнання (якщо купувати його 
новим) може становити від 500 
до 900 тис. грн.

Майнінг криптовалюти не є 
незаконним, бо це – розв’язання 
математичної задачі. А обіг елек-
тронних грошей, їх добування в 
Україні не заборонено.

Проте чоловікові, який вста-

новив ферму на робочому місці 
в університеті, інкримінують ч. 2 
ст. 361 ККУ. А саме – несанкціо-
новані збут або розповсюджен-
ня інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в 
комп’ютерах, автоматизованих 
системах, комп’ютерних мере-
жах або на носіях такої інформа-
ції. У кіберполіції це пояснюють 
тим, що чоловік нібито продавав 
персональні дані. Тому йдеться 
про відповідальність не за добу-
вання криптовалюти, а за інший 
злочин, якщо такий доведуть.

За що ж реально може понес-
ти відповідальність працівник 
вишу, то це за використання 
електроенергії державного на-
вчального закладу з метою влас-
ного збагачення. Проте санкція 
цієї статті не така сувора, як та, 
яку йому інкримінують.

r500.ua

Майже 400 млн грн мають отримати 
місцеві бюджети на ремонт будівель та 
доріг місцевого значення.

Головний казначей області Михайло-
Мирослав Леміщак повідомив, що у 2018 році 
на місцеві бюджети Волині вперше запла-
новано кошти субвенцій з держбюджету на 
будівництво та реконструкцію, ремонт і укр-
іплення будівель та доріг загального корис-
тування місцевого значення на загальну суму 
394 млн грн. Станом на 12 лютого на рахунок 
обласного бюджету зарахували 20 млн грн з 
цієї суми.

Загалом з держказни місцевим бюджетам 
області передбачають передати 10 млрд грн 

міжбюджетних трансфертів. З них 4,5 млрд 
грн становить субвенція на здійснення за-
ходів з виконання державних програм соці-
ального захисту, 2,2 млрд – освітня субвенція, 
1,5 млрд – субвенція на охорону здоров’я, 
1,1 млрд – дотація та 0,7 млрд – субвенції, які 
мають капітальний характер.

Недофінансованою з держбюджету ли-
шається субвенція з реформування регіо-
нальної системи охорони здоров’я для 
здійснення заходів спільно з Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку в обсязі 
12,5 млн грн.

Волинь вже отримала 20 млн 
на ремонт містечкових доріг

volynnew
s.com

Луцьк

У квартирі на вулиці Гулака-
Артемовського 8 лютого знайшли тіло 
чоловіка, яке пролежало там три роки. 

Моторошну знахідку виявили у будинку, 
в якому раніше проживали військовослуж-
бовці, інформує «Суспільне.Волинь». За по-
передньою інформацією, у квартирі відрізали 

електропостачання і газ. «Під час огляду мумі-
фікованого тіла 54-річного чоловіка не вста-
новлено явних ознак настання насильницької 
смерті», – прокоментували в поліції.

Усі думали, що чоловік поїхав до дружини 
в Росію. Під порогом лише накопичувалися 
платіжки за комуналку. «Ми говорили діль-
ничному, що всі приходять і дзвонять, кажуть, 
що не платять за квартиру. Він сказав, що за 

новими законами ніхто не має права відчини-
ти двері», – каже сусідка. 

Вікна у квартирі весь цей час були від-
чинені. Тому, припускають сусіди, не чули 
неприємного запаху. Та коли побачили, що 
двері до помешкання відчинені, викликали 
правоохоронців. Хто і навіщо зламав замок, 
з’ясовуватиме слідство. Сусіди розповіли, що 
в квартирі померлого знайшли гроші.

Покарати працівника політеху можуть 
хіба за використання електроенергії
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ВИБОРИ НЕВИГІДНІ

дерибан

Верховна Рада 
України 8 лютого 
вкотре спробувала 

ухвалити постанову про 
призначення виборів 
у Луцьку на 20 травня 
2018 року. Проте для 
позитивного рішення 
забракло голосів.

За проголосували волинські 
нардепи Ігор Гузь, Ігор Лапін та 
Ірина Констанкевич. Юрій Савчук 
був відсутній, а от Степан Івахів і 
Сергій Мартиняк не голосували.

Свого часу нардеп Ігор Гузь 
наголошував, що вибори в Луць-
ку відкладають для дестабілізації 
ситуації в місті. Нардеп Тарас Ба-
тенко заявив, що призначення 
виборів свідомо гальмує фракція 
БПП у Верховній Раді, оскільки 
вона вважає Луцьк «своїм міс-

на поміч селянам

пертурбація

довга пісня

Депутати обласної ради підготували 
звернення до голів ОТГ, селищних 
і сільських рад. Керівники громад 
мають виробити механізм сприяння 
особистим селянським підсобним 
господарствам у сфері виробництва й 
заготівлі молока. 

Річ у тім, що з 1 липня почне діяти новий 
державний стандарт, спрямований на підви-
щення вимог до якості молока. Відповідно 
до нього, на продаж в українські магазини 
потраплятимуть лише три сорти молока: 
екстра-класу, вищого та першого. Домашнє 
молоко, своєю чергою, через недотримання 
селянами санітарно-гігієнічних вимог і не-
правильне зберігання продукту є переважно 
другосортним. 

З огляду на це, облрада має намір підго-
тувати пропозиції до проекту регіональної 
програми «Якісне молоко Волині». Для цього 
депутати просять сільських, селищних та го-
лів ОТГ надати інформацію про чисельність 
великої рогатої худоби, наявність спеціаль-

ДЕПУТАТИ СПРИЯТИМУТЬ 
ЗАГОТІВЛІ МОЛОКА

МІСЬКІ РИНКИ ОБ’ЄДНАЛИ

ОБЛАСНА РАДА – 
НА БОЦІ ВІЙСЬКОВИХ 
ПЕНСІОНЕРІВ 
Депутати Волинської обласної ради 
підтримали ветеранів і пенсіонерів 
силових відомств, які потребують 
перерахунку та виплати пенсій. 
Офіційне звернення із зазначенням 
вимог військових пенсіонерів 
обранці громади скерують на 
адресу Президента, Кабміну та 
Верховної Ради.

Ветерани вимагають дотримання 
конституційних прав колишніх силови-
ків. Так, уряд мав збільшити пенсійне за-
безпечення для цієї категорії громадян 
з 1 січня 2018 року, однак відтермінував 
перерахунок виплат до 2019 року. 

Голова облради Ігор Палиця акцен-
тував, що питання стану української 
армії стосується не військових пенсіо-
нерів, а держави, яка розкрадала кошти, 
що мали йти на забезпечення армії. 

«Ці офіцери виконували свої 
обов’язки і захищали державу. І ми зараз 
маємо забезпечити їм нормальні умови, 
адже постійно підвищуються тарифи, 
рахунки, які військові пенсіонери не мо-
жуть оплачувати», – наголосив очільник 
Волиньради.

Нагадаємо, звернення з вимогою 
провести перерахунок і виплату пенсій 
ветеранам та пенсіонерам силових ві-
домств скерувала й Луцька міська рада.

ГУНЧИК – ВОРОГ ПРЕСИ
Національна спілка журналістів 
України оприлюднила список 
«Ворогів реформування преси-
2017».

Цього разу в ньому 14 імен, біль-
шість – керівники районних, міських та 
обласних рад. Волинь у цьому антирей-
тингу «представляє» чинний губернатор 
Володимир Гунчик.

Антирейтинг уклала робоча група 
НСЖУ за зверненнями редакцій газет, 
редакторів та журналістів. Більшість 
чиновників, згаданих в антирейтингу, є 
регіональними лідерами БПП «Солідар-
ність».

справедливо

антирейтинг

Колишній міський голова Луцька Микола 
Романюк помер 3 лютого 2017 року

  Борис ХВИЦЬ

том». Зрештою, не секрет, що у 
провладних сил немає сильного 
кандидата, аби протистояти ко-
манді УКРОПу, яка нині опікуєть-
ся обласним центром.

Тим часом поліція розслідує 
зловживання владою або службо-
вим становищем, які спричинили 

тяжкі наслідки, а також службову 
недбалість Тараса Яковлева, коли 
той перебував на посаді заступ-
ника міського голови Луцька. 

Нагадаємо, екс-заступники 
міського голови Тарас Яковлев, 
Сергій Григоренко та Юрій Мок-
лиця нещодавно стали позиціо-

нувати себе як експерти, ство-
ривши громадську організацію 
«Волинський центр розвитку 
самоврядування» та взявшись 
критикувати міську владу за 
проблеми, за розв’язання яких 
самі ж навіть не бралися. До екс-
чиновників було чимало питань, 
зокрема у правоохоронців. Так, 
Сергія Григоренка підозрювали в 
корупції, пов’язаній з реабілітаці-
єю бійців АТО, відповідну справу 
розслідували правоохоронці. Та-
рас Яковлев, зі слів депутата Єв-
генія Ткачука, свого часу нажився 
на продажу комунального майна 
за копійки через використання 
схеми так званих невід’ємних 
покращень, через що, ймовірно, 
його діяльність зараз розслідує 
поліція. Потрапив у поле зору 
правоохоронців і Юрій Моклиця, 
роботу якого Управління захисту 
економіки у Волинській області 
перевіряло на дотримання вимог 
фінансового контролю.

ного холодильного обладнання та кількість 
суб’єктів господарювання, які заготовляють 
молоко в їхніх населених пунктах. Голова обл-
ради Ігор Палиця відзначив, що незабаром 
буде створено відповідну тимчасову спеці-
альну комісію ради.

«Виробництво молока – один із напрямів 
спеціалізації особистих селянських підсобних 
господарств області. Незважаючи на збитко-
вість, велика кількість населення не відмов-
ляється від нього, оскільки збут молока є 
джерелом систематичного надходження го-
тівкових коштів протягом календарного року. 
Це пов’язано з тим, що продукція молочної 
галузі посідає важливе місце у споживанні», – 
зазначено в зверненні облради. 

Ігор Палиця підкреслив, що сотні мільйо-
нів дотацій з держбюджету отримують зде-
більшого олігархи, які живуть у розкоші. Нато-
мість прості селяни залишаються наодинці з 
проблемою заробітку на власних продуктах.

У ході обстеження 22 
лісових господарств 

області виявили низку 
порушень. 

Голова тимчасової комісії з 
питань, що виникають у сфері лі-
сових відносин, Анатолій Грицюк 
розповів, що більшість директо-
рів лісгоспів і лісівників не допус-
тили їх для обстеження лісових 
масивів. Тому він був змушений 
надсилати запити на отримання 
інформації, відповіді на які не 
зав жди містили об’єктивні дані.

У звіті комісії йдеться, що 
норми вирізання лісу не відпо-
відають показникам насаджень. 
Лише за минулий рік було заго-
товлено 1,15 млн кубів лісу, це 
переважно хвойні, твердолистя-
ні та м’яколистяні породи.

За даними лісівників, торік 

НАРУБАЛИ ЛІСУ НА ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ

на Волині було зареєстровано 
26 пожеж. На переконання Ана-
толія Грицюка, їх було менше. 
Завищені дані подали навмисне, 
аби здійснити додаткові вирубки 
лісу. Загалом було зафіксовано 
973 випадки несанкціонованої 
вирубки лісу, через що збитки 

сягнули 4 млн грн.
Ще одна нагальна пробле-

ма – боротьба зі шкідниками. 
Адже 7% лісу пошкоджено хво-
робами та шкідниками, зокрема 
верховим короїдом. «І вирубка 
лісу – це єдиний метод боротьби 
зі шкідником у Європі», – відзна-

чив Анатолій Грицюк.
Та чи не найбільше голо-

ву тимчасової комісії обурило 
те, що на території природно-
заповідного фонду «Воротнів-
ська дача» триває будівництво 
дач і гаражів. До них веде дорога 
протяжністю близько кілометра. 
Територія, де відбувається будів-
ництво, обгороджена шлагбау-
мами.

Перший заступник голови 
облради Олександр Пирожик 
зауважив, що до складу комісії 
не входить керівник управління 
лісової галузі, хоча він мав би 
входити в цю комісію першочер-
гово.

Депутат Святослав Кравчук 
наголосив, що звіт комісії потріб-
но скерувати на розгляд право-
охоронним органам, аби ті роз-
почали слідство щодо порушень.

Норми вирізання лісу на Волині не 
відповідають показникам насаджень

1new
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В обласному центрі створили 
комунальне підприємство «Луцькі 
ринки». Це позитивно вплине не лише 
на бюджет міста. Виграють і підприємці, 
яким суттєво знизять орендну плату та 
покращать умови праці.

Нині ринки Луцька, які розташовані на 
землях комунальної власності, працюють за 
рахунок посередників. Відповідно, бюджет 
міста недоотримує коштів. Оскільки у 2017 
році Волинській облспоживспілці не продов-
жили оренди частини ринку «Центрального», 
виникла ідея створити комунальне підпри-

ємство, яке об’єднало б усі 16 ринків міста зі 
статутним капіталом у 500 тис. грн. 

За розрахунками, лише за рік діяльності 
«Луцьких ринків» до бюджету міста надійде 
480 тис. грн. Також буде створено можливість, 
аби підприємці ринку змогли представляти 
свої товари в режимі онлайн. У мерії обіця-
ють, що КП на території ринків міста надава-
тиме супутні послуги, наприклад, логістичні, 
складські, митні, обміну валют, громадського 
харчування, охорони та прибирання. 

Нині прибутки від комунальних ринків 
отримують ті, хто їх орендує, а саме – облспо-

живспілка. Її апетити постійно збільшуються, 
а підприємці не отримують ані покращення 
умов на ринках, ані реконструкції та ремонту 
торгових площ. І хоча голова правління обл-
споживспілки Марта Кандиба та її перший за-
ступник Володимир Горгут вважають себе ре-
форматорами системи споживчої кооперації 
на Волині, їхня діяльність зводиться лише до 
оплати комунальних послуг. Тому створення 
КП «Луцькі ринки» стало справжньою загро-
зою для диктатури облспоживспілки, яка в 
найближчому майбутньому ризикує позбути-
ся доступу до легких грошей. 

ЛУЦЬК УЖЕ РІК БЕЗ МЕРА
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Домашні молокопродукти 
мають неабиякий попит

dpchas.com
.ua



Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. Василь Симоненко
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Починаючи з лютого, 
Держгеокадастру 
заборонено розпоряджатися 

землями на території ОТГ. 
Відповідне рішення Кабмін 
ухвалив 31 січня.

Виняток становитимуть випадки, коли з 
таким проханням звернуться самі об’єднані 
громади. Процес передачі земель стартував 
1 лютого, завершити його мають до кінця 
року. Для Волині це питання є особливо акту-
альним. Адже місцевий Держгеокадастр не-
одноразово викривали на фактах дерибану 
земель, де є поклади бурштину. Спритні ділки 
оформляли ділянки на громадян, а потім ма-
сово передавали їх в одні руки.

З’ЯВЛЯТЬСЯ ДІЛЯНКИ ПІД 
ЗАБУДОВУ, ПІДВИЩИТЬСЯ 
ПЛАТА ЗА ПАЇ

Голова Княгининівської об’єднаної тери-
торіальної громади Олена Твердохліб каже, 
що запровадження таких змін «розв’яже» руки 
для залагодження низки гострих питань.

«Цього рішення ми чекали давно. Завдя-
ки змінам орендну ставку за користування 
паями буде встановлювати не район, а ми. Як 
результат – збільшаться доходи селян. Спо-
діваємося, що нам передадуть і полігон зі 
сміттєзвалищем у Брищі, що дозволить ним 
ефективніше управляти. Адже зараз законно-
го підпорядкування цієї землі нам немає», – 
розповідає голова ОТГ.

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ 
РОЗПОРЯДЖАТИМУТЬСЯ ЗЕМЛЕЮ

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцький, Маневицький, 
Ківерцівський райони

цію. Йдеться про 5 га землі, які ніхто не ви-
користовує після розваленого 20 років тому 
підприємства. Землю не використовують, ми 
хочемо її ефективно задіяти, знайшли як, але 
все впирається у чиновницьку бюрократію. 
Зараз розглядаємо різні варіанти, як втрима-
ти інвестора. Навіть думаємо, щоб розшири-
ти межі населеного пункту і дати можливість 
прийти бізнесу, хоча не знаю, чи це нам до-
зволять. А залучення бізнесу – додатковий 
дохід у місцевий бюджет на сотні тисяч гри-
вень», – каже Алла Гонтар.

БУРШТИНОВІ ЗЕМЛІ 
ПРАЦЮВАТИМУТЬ НА 
ГРОМАДУ

Маючи змогу розпоряджатися своїми 
землями, наголошує сільський голова села 
Лісове Віталій Шмигельський, можна буде 
вберегти землі від варварського нищення 
бурштинокопачами.

«Зараз виходить так, що землі наші, але 
ними розпоряджається  Держгеокадастр. І 
замість того, аби на землі могли працювати 
місцеві жителі, її самочинно роздають людям 
з інших областей. Якби ми мали право розпо-
ряджатися нашими землями, то передбачили 
б, де має бути кладовище, де пасовище, де 
можуть люди фермерством займатися чи бу-
дувати домівки. Також ми могли б запросити 
до нас КП «Волиньприродресурс», провести 
громадські збори та залучити інвестора для 
законного видобутку бурштину. І тоді був би 
порядок і не було б «чорнокопачів», землі не 
спустошувалися б. А громада мала б дохід 
та розвивалася б», – наголошує Віталій Шми-
гельський.

Та навіть якщо зміни будуть впроваджені 
й село приєднається до ОТГ, то попереду ще 
чимало юридичної боротьби за уже роздані 
землі. «Ми взагалі не знаємо, чи щось отри-
маємо. Точної інформації про те, яка ситуація 
із навколишніми землями, нам ніхто не дає. 
Будуть і судові спори, і юридичні процеси, 
аби нашими землями могли розпоряджатися 
саме ми», – констатує сільський голова.

Нині земля – головний ресурс на селі

Вироби з дерева:

(063) 708 05 43(063) 708 05 43

Вироби з дерева
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ПИЛОМАТЕРІАЛ ПИЛОМАТЕРІАЛ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯПІД ЗАМОВЛЕННЯ

З ФАЛЬШБРУСУ, З ФАЛЬШБРУСУ, 
ВАГОНКИ І БЛОК-ХАУСАВАГОНКИ І БЛОК-ХАУСА

��  Чехія        

��  Данія  

��  Німеччина      

��  Португалія

��  Австралія

��  Польща

��  Литва

��  Естонія

��  Італія

м. Луцьк 
(095) 077-75-74, (096) 818-69-96

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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У крамницях області масово 
продають горілку без акцизних 
знаків за заниженими цінами.

Як повідомив перший заступник началь-
ника ГУ ДФС в області Віталій Чуй, протягом 
січня фіскали здійснили 18 перевірок, вияви-
ли 32 порушення, зокрема 10 фактів торгівлі 
без ліцензій, реалізацію алкогольних напоїв 
дітям до 18 років. 

З незаконного обігу продукції алкоголь-
них виробів вилучили на 800 тис. грн, спирту – 
на 300 тис. грн.

Під час останньої сесії облради голова 
Волиньради Ігор Палиця закликав органи 
контролю не ігнорувати проблему та при-
пинити поширення контрафакту на теренах 
області. Інакше за цю справу візьметься Ген-
прокуратура.

До слова, нещодавно факт торгівлі горіл-
кою без акцизів зафіксували журналісти те-
леканалу ICTV в Устилузі – в магазині родича 

НА ВОЛИНІ ВІДКРИТО ПРОДАЮТЬ 
«ЛІВУ» ГОРІЛКУ

депутата Луцької міськради Петра Нестеру-
ка. Нагадаємо, навесні минулого року пра-
цівники податкової поліції вилучили майже 
5,4 тис. л незаконно виготовленого алкоголю 
зі складів Петра Нестерука. Також у ДФС під-
твердили, що склад належить мережі ТОВ 
«Полісся-Трейд», засновником фірми є Петро 
Нестерук. Керує компанією його дружина 
Неля Нестерук. 
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: «Передаємо 
державну землю поза межами населених пунктів у власність 
об’єднаних територіальних громад. Тепер громада, а не 
чиновник, вирішуватиме, що робити із землею: розводити власне 
господарство, здавати в оренду чи шукати інвесторів. ОТГ зможе 
самостійно визначати, під який відсоток здавати землю в оренду. 
Зараз багато з цих земель орендують під 1-3%, що значно нижче 
за ринкову ціну. Гроші від оренди буде отримувати місцевий 
бюджет. Ці кошти громада може самостійно інвестувати в дороги, 
дитсадки, лікарні та інші важливі об’єкти».

ПРЯМА МОВА

Завдяки земельним ділянкам, які роз-
ташовані за межами ОТГ, можна розв’язати 
проб леми з житлом для воїнів АТО.

«У Рокинях є земля державного значення, 
підпорядкована дослідницькому господар-
ству Волинського інституту агропромисло-
вого виробництва. Ми чекаємо відповіді від 
академії наук, чи можуть нам її добровільно 
передати. Адже є розроблений детальний 
план на забудову для учасників АТО, де мож-
на буде виділити місце для будівництва 450 
домівок», – каже Олена Твердохліб. 

ІНВЕСТОРИ МАТИМУТЬ 
ГАРАНТІЇ

Журавичівська сільська голова Алла Гон-
тар констатує, що нині земля – головний ре-
сурс на селі. 

«У населеному пункті все приватизували 
жителі. Усім іншим розпоряджається Держгео-
кадастр. Зміни, про які кажуть в уряді, вкрай 
важливі для громади, адже ми зможемо шука-
ти та залучати інвесторів», – наголошує вона.

Голова сільради зазначає: пошук інвесто-
рів ускладнюється через примарну можли-
вість розпоряджатися землями довкола на-
селених пунктів.

«Ми приводимо інвестора, показуємо, 
але гарантувати нічого не можемо, бо не 
уповноважені підписувати договори, адже 
це йде через адміністрацію. От ми зараз ма-
ємо інвестора, який хоче розпочати дерево-
обробне виробництво. Людина реалізовує 
продукцію за кордон, тому йому важливо, аби 
все працювало «по-білому», були належно 
оформлені документи, люди отримували офі-
ційну зарплату. Але вже який місяць поспіль 
вони звертаються із однієї держструктури в 
іншу, аби зробити усю потрібну документа-

Обранці волинської громади 
вимагають від уряду 

запровадити ефективні механізми 
для захисту прав власності 
на землю. На позачерговій 
сесії обласної ради 8 лютого 
депутати ухвалили звернення до 
Президента, голови Верховної 
Ради та Прем’єр-міністра щодо 
продовження мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення та завершення 
земельної реформи.

ВОЛИНЬРАДА – ЗА ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ
Депутати наголошують: біль-

шість власників земельних паїв – 
люди поважного віку, які за свої 
землі можуть отримувати тільки 
одноразову річну орендну плату, 
а молодь часто не має коштів, щоб 
отримати пай. Аби врегулювати 
ситуацію, уряд має ініціювати за-
ходи для проведення комплекс-
ної земельної реформи. 

«Вимагаємо першочерго-
во провести інвентаризацію 
українських земель, наповнити 

Державний земельний кадастр, 
гармонізувавши картографічні 
матеріали зі статистичною звіт-
ністю, запровадити ефективні ме-
ханізми гарантування й захисту 
прав власності на землю, завер-
шити реформу адміністративно-
територіального устрою країни 
та законодавчо визначити пра-
ва і можливості новостворених 
об’єднаних громад у регулюванні 
земельних відносин», – наголоси-
ли депутати у зверненні.

ukrinform
.ua

Інвентаризація земель – першочергова вимога

Подекуди алкоголь 
збувають навіть дітям
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Погано, коли у людини все сіре: і душа, і думки, і погляд. Сірі тільки перепілки гарні.  Михайло Стельмах 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

немало-небагатодочекалися

законотворчість

за кермом

НЕПЛАТНИКИ АЛІМЕНТІВ 
ПІДМІТАТИМУТЬ ВУЛИЦІ 

ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ 
ПАРКУВАННЯ – 
НОВІ ШТРАФИ

В Україні набув 
чинності закон, що 
значно посилює 

відповідальність злісних 
неплатників аліментів, 
які мають заборгованість 
більш як шість місяців. 

Як повідомив начальник Го-
ловного територіального управ-
ління юстиції в області Валентин 
Кухарик, відповідно до нового 
закону, боржника можуть позба-
вити права виїзду за кордон за 
постановою державного вико-
навця (раніше це було можливо 
лише за рішенням суду), також 
у боржника відберуть право не 
давати згоду на виїзд дитини 
за кордон. Закон передбачає й 
позбавлення його права корис-
тування зброєю, водіння авто-
мобіля та два місяці суспільно 
корисних робіт.

Заступник начальника управ-
ління Сергій Харченко розповів, 
що окремим напрямом роботи 
відомства лишається боротьба зі 
злісними неплатниками алімен-
тів, чий борг сягає шести місяців. 
Так, на Волині державні виконав-
ці протягом минулого року стяг-

Кабмін дозволив 
безплатно ставити 

машини на спеціальних 
паркомісцях інвалідам 
усіх груп. Раніше це 
дозволяли лише людям 
з проблемами опорно-
рухового апарату, пише 
Gazeta.ua.

Якщо на таку стоянку свій ав-
томобіль поставить водій без від-
повідного посвідчення чи довід-
ки від лікаря, його оштрафують на 
суму від 1020 до 1700 грн. Таку ж 
суму стягуватимуть з організацій, 
які не облаштували паркувальні 
місця для людей з обмеженими 
можливостями. Раніше штраф 
становив 450 грн.

Ще одна новація – закон про 
паркування та евакуацію автомо-
білів, який  Верховна Рада ухва-
лила торік. Його має підписати 
Президент. 

«Мета закону – впровадити 
систему паркування автомобі-
лів та навести лад на парковках. 
Наша проблема – не відсутність 
паркомісць, а організація руху. У 
містах немає знаків та схем, які 
показували б наявність парков-
ки. Зараз поліція не має права ка-
рати порушника за неправильне 
паркування, якщо його немає на 
місці. Чекати годинами на водія 

Луцьк

Торік учасники АТО та сім’ї загиблих 
воїнів отримали 34 квартири в 
обласному центрі. З них 25 – на умовах 
співфінансування, 9 квартир придбали 
за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим.

Директор департаменту фінансів та бю-
джету Лілія Єлова інформувала, що 25 квар-
тир придбали на загальну суму 8,62 млн грн.

«Ці квартири купили за рахунок коштів 
Програми забезпечення житлом на умовах 
співфінансувння учасників бойових дій, ін-
валідів війни, які були призвані на військову 
службу за мобілізацією для участі в АТО, а та-

ШЛЮБ ЗА ДОБУ – 
ЦІЛКОМ РЕАЛЬНО
Луцьк, Ковель, Нововолинськ

Доступною у містах Волині 
послугою реєстрації шлюбу за 
добу скористалися 394 пари.

Як повідомила заступник начальни-
ка Головного територіального управлін-
ня юстиції у Волинській області Ольга 
Семенюк, у 2017 році в Луцьку стартував 
проект «Шлюб за добу». Нині цю послугу 
надають також у Ковелі та Нововолин-
ську, нею скористалися 394 пари. Во-
линяни укладали шлюб з громадянами 
України, іноземцями з країн СНД, Поль-
щі, Німеччини, Туреччини, зареєструва-
ли також один шлюб з громадянином 
республіки Гана.

Загалом у 2017 році зареєстрували 
6149 актів про укладення шлюбу (у 2016 
році цей показник становив 5965), також 
зареєстрували 521 акт про розірвання 
шлюбу (показник лишається незмінним 
протягом двох років, але це число не 
враховує розірвання шлюбу за рішення-
ми судів). Торік зареєстрували 517 заяв 
про зміну імені, що менше, ніж у 2016 
році (778). Послугою звернення онлайн 
у сфері реєстрації актів цивільного ста-
ну на Волині скористалися 1153 особи.

Торік батьків новонароджених за-
безпечили повним пакетом послуг, які 
можна отримати, не виходячи з медич-
ної установи. Так, за 2017 рік видали 
4881 свідоцтво про народження. Зі слів 
Ольги Семенюк, найпоширенішими 
іменами дівчаток торік були Ангеліна, 
Анастасія, Діана, Єва, Емілія, Злата, Мі-
лана, хлопчиків – Артем, Арсен, Матвій, 
Тимофій, Ілля.

ЗА СХИЛЯННЯ ДО 
САМОГУБСТВА 
САДИТИМУТЬ ЗА ҐРАТИ

Верховна Рада затвердила нову ре-
дакцію ст. 120 Кримінального кодексу 
України. Кримінальна відповідальність 
тепер передбачена за схиляння до са-
могубства та інші дії, які сприяють вчи-
ненню суїциду.

Окрім доведення до самогубства 
шляхом приниження, шантажу і жор-
стокого поводження, кримінальна від-
повідальність поширюватиметься на 
доведення до суїциду шляхом систем-
ного примусу до дій, що суперечать волі 
людини. За це передбачено покарання 
у вигляді обмеження або позбавлення 
волі до трьох років.

Експерти зазначають: завдяки цьому 
можна буде притягати до відповідаль-
ності осіб, які спонукають до суїциду 
через інтернет, зокрема користувачів 
соціальних мереж.

Закон вступить у дію після того, як 
його підпише Президент. 

пута Гіменея

відповідальність

transkarpatia.net
bdzhola.com

нули понад 47,2 млн грн забор-
гованості зі сплати аліментів на 
користь 19 654 дітей.

Відповідно до нового зако-
ну, державні виконавці вже го-
тують постанови на обмеження 
права керування транспортним 
засобом порушників. Бувають 
випадки, коли після перевірки 
державним виконавцем не зна-
ходять автомобілів у власності 
боржника, але він керує тран-

спортним засобом, що належить 
іншій особі, чи автівкою на «єв-
робляхах». Тому до погашення 
заборгованості зі сплати алімен-
тів боржника можуть позбавити 
права керування авто. 

Є випадки, коли боржни-
ки ведуть аморальний спосіб 
життя. У такому разі державний 
виконавець має право скласти 
адмін протокол і скерувати його 
до суду, змусивши боржника від-

патрульні не можуть. Тому по-
рушники залишаються безкар-
ними. У Європі зовсім інша прак-
тика. Порушникові виписують 
штраф, а квитанцію залишають 
на вітровому склі. Ухваленим до-
кументом таку ж систему вводять 
у нас», – розповідає автомобіль-
ний юрист Володимир Караваєв.

Відтепер поліція діятиме ра-
дикальніше. Зможе евакуювати 
припарковані машини, що сут-
тєво перешкоджають руху тран-
спорту. Рішення про «суттєво» 
чи «несуттєво» ухвалює полі-
цейський. Крім правоохоронців, 
право проводити евакуацію ма-
тимуть інспектори з паркування.

працювати суспільно корисні ро-
боти (від 120 до 240 годин). Кош-
ти за відпрацювання цих годин 
спрямовуватимуть на дитину.

Ще одне нововведення зако-
ну – реєстр боржників за випла-
тою аліментів. На цій своєрідній 
електронній «дошці ганьби» вка-
зані усі аліментники, у яких є за-
боргованість понад три місяці.

Окрім цього, розробляють 
інтерактивну мапу боржників об-
ласті, на якій відображатиметься 
кількість виконавчих прова-
джень, де заборгованість стано-
вить більш як шість місяців, та 
сума боргу.

Звісно, ще залишаються пи-
тання, як бути з тими, хто при-
ховує доходи. Для такої ситуації 
в законі прописано, що при стяг-
нені аліментів братимуть до ува-
ги не тільки доходи, а й витрати 
платника аліментів, наявність 
рухомого й нерухомого майна. 
Юристи пояснюють, що в сучас-
них умовах нескладно довести у 
суді матеріальну спроможність, 
якщо людина часто їздить за кор-
дон або має дорогий автомобіль. 

«Автомобіль евакуюють, якщо 
він створив затор. У законі чітко 
прописали цю норму. Раніше точ-
ного позначення не було. Тому 
одні вважали, що авто перешко-
джає рухові, інші – ні. Заберуть 
машину, що припаркована на 
проїжджій частині у два ряди або 
на смузі руху громадського тран-
спорту. Також транспорт, який 
стоїть на пішохідних переходах, 
залізничних мостах, трамвайних 
коліях, на зупинках чи перехрес-
тях», – каже автоюрист.

Обставини, через які автомо-
біль евакуюють, мають зафіксува-
ти на фото чи відео та у протоколі. 
Власника авто повідомлятимуть 
листом. Транспортний засіб по-
вернуть після сплати штрафу. 
Якщо штраф не буде сплачено 
протягом місяця – нарахують 
пеню. Якщо правопорушник не 
заплатить і тоді, поліція скерує 
постанову у виконавчу службу і 
зажадає примусової оплати.

«Законодавчо не врегулю-
вали, хто сплачуватиме послуги 
евакуатора. Якщо у момент напи-
сання постанови чи приїзду ева-
куатора з’явився власник, авто не 
евакуйовують. Водієві випишуть 
постанову про порушення пра-
вил паркування. Сума штрафу не 
включатиме затрати на евакуа-
тор. Тому потрібно врегулювати, 
щоб і це сплачував водій», – вва-
жає Володимир Караваєв.

info-if.in

im
yplus.ru

Боржників можуть позбавити права водити автомобіль

Аби на Волині допомогти людям 
поважного віку, розмір пенсії яких 
становить 952 грн, на перший час 
потрібно скерувати майже 25 млн 
грн фінансової допомоги. 

Тему пенсійного забезпечення во-
линян підняв депутат обласної ради 
Сергій Слабенко. Він відзначив, що 5514 
волинян отримують пенсію, розмір якої 
значно менший від прожиткового міні-
муму. 

На думку депутата, потрібно вже не-
гайно розпочати процес допомоги цій 
категорії населення. Насамперед – визна-
чити осіб, які потребують першочергової 
підтримки. 

ХТО ПІДТРИМАЄ 
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ 
ПЕНСІОНЕРІВ?

УЧАСНИКИ АТО 
ОТРИМАЛИ 
КВАРТИРИ

кож членів сімей загиблих. Крім того, за кош-
ти субвенції з державного бюджету місцевим 
на поліпшення житлових умов для сімей за-
гиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи та осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, оплатили 8,38 млн грн на придбання 
дев’яти квартир», – розповіла посадовець.

Загалом на реалізацію заходів Програми 
соціального захисту населення на 2016-2020 
роки використано 56,09 млн грн.

m
olbuk.ua

Тепер поліція зможе евакуювати авто
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Добути і зберегти своє здоров’я може тільки сама людина. Микола Амосов

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

новації

офіційно

НА СТОРОЖІ ЗДОРОВ’Я – 
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА 

ПОБІЛЬШАЛО БЕЗПЛАТНИХ ЛІКІВ

компетентно

УКРАЇНА ОТРИМАЄ 
ВАКЦИНИ ПРОТИ КОРУ 
ЮНІСЕФ придбав для України 
додаткові дози вакцини проти кору. 
Як повідомляє прес-служба МОЗ, 
220 тис. доз вакцини проти кору, 
паротиту, краснухи (КПК) прибудуть 
в Україну вже наприкінці лютого. 

Завдяки підтвердженій міжнародній 
експертизі у сфері закупівель ЮНІСЕФ 
зміг придбати 1 097 600 додаткових доз 
вакцини КПК для запобігання спалаху 
кору в Україні. Поставку буде здійснено 
в три етапи. Першу доставку – 220 тис. 
доз вакцини – очікують у кінці лютого, 
другу – 800 тис. доз КПК – заплановано 
на кінець березня, третя – 77 600 доз 
КПК – має прибути наприкінці травня.

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ 
також поставить 901 400 доз вакцини 
КПК.

«Поставка вакцини КПК в найкорот-
ші терміни дасть можливість ефективно 
протистояти спалаху кору, що триває в 
Україні», – сказав генеральний дирек-
тор Центру громадського здоров’я МОЗ 
України Володимир Курпіта.

Специфічного лікування від кору не-
має, проте захворюванню можна запо-
бігти. Єдиний надійний спосіб захисти-
тися – вакцинація. Захист забезпечують 
дві дози КПК. Згідно з календарем про-
філактичних щеплень в Україні, у 12 мі-
сяців проводять перше щеплення проти 
кору, а в 6 років – друге.

Наприкінці минулого 
року Президент 
Петро Порошенко 

підписав закон, який дав 
старт медичній реформі. 
А наступного дня уряд 
ухвалив низку постанов та 
інших базових документів, 
які дозволяють розпочати 
відповідні зміни. 

Сам закон «Про державні фі-
нансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів» всту-
пив у дію 1 лютого, а впроваджува-
тимуть його поетапно. Детальніше 
про підготовку медичних закладів 
Луцька до запровадження рефор-
ми розповідає керівник управління 
охорони здоров’я Луцької міської 
ради Микола Якимчук.

УКЛАДАННЯ 
ДЕКЛАРАЦІЙ

Відповідно до нового закону, 
упродовж першого півріччя має 
бути створена Національна служба 
здоров’я України, яка діятиме на 
основі підписаних між пацієнтом 
і лікарем декларацій. Старт укла-
дання декларацій припадає на 
1 квітня.

«Зараз готуємо список лікарів, 
який розмістимо на нашому сайті. 
Він буде доступний і на сайтах ме-
дичних закладів, у реєстратурах. 
Після оголошення старту підписної 
кампанії можна буде обрати ліка-
ря та укласти з ним угоду. Це дуже 
прос та процедура, для якої потрібні 
будуть паспорт та ідентифікаційний 
код. А для підписання декларації з 
педіатром – свідоцтво про наро-
дження дитини, паспорти й коди 
обох батьків», – зазначив Микола 
Якимчук.

допомога

належне програмне забезпечення 
для використання в закладах систе-
ми eHealth.

«Наші медичні заклади працю-
ють над оснащенням робочих місць 
комп’ютерною технікою, аби надалі 
оперативно укладати декларації. 
Також ми працюємо над забезпе-
ченням ведення медичної докумен-
тації в електронному вигляді: це 
медичні карти, запис на прийом до 
лікарів, електронний рецепт, – роз-
повів Микола Якимчук. – У наших 
медичних закладах робочі місця 
лікарів загальної практики вже 
оснащені комп’ютерною технікою. 
Також минулого року було ухвале-
но програму «Здоров’я лучан», яка 
передбачає кошти для удоскона-
лення комп’ютерної мережі. Наші 
лікарі їздили на семінари, де озна-
йомлювалися з системою електро-
нного запису на прийом, веденням 
електронної документації».

ДОСТУПНІСТЬ 
ДОПОМОГИ

«Протягом останніх років у місті 
утворилася низка нових амбулато-
рій, які наблизили надання первин-
ної медичної допомоги мешканцям 
мікрорайонів у межах пішохідної 
доступності. Наприклад, у кінці 2016 
року було реконструйовано примі-
щення під амбулаторію на вулиці 
Наливайка,  а наприкінці минулого 
року – приміщення на вулиці Горді-
юк. Тож особи, які підписуватимуть 
декларації з сімейними лікарями, 
можуть брати до уваги тих фахівців, 
що працюють у медичних закладах, 
розташованих неподалік від їхньо-
го місця проживання.

Також ми працюємо над розши-
ренням мережі медичних закладів 
у місті. Тривають ремонтні роботи 
у приміщенні амбулаторії на Верес-
невому, де буде, зокрема, повністю 
замінено системи тепло- та водо-
постачання», – зазначив Микола 
Якимчук.

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Згідно з новим законодавством 
у медичній галузі відбудеться 
чимало змін. Зокрема, буде 
створено Національну службу 
здоров’я, комунальні медичні 
заклади реформують у комунальні 
некомерційні підприємства, а 
пацієнтам доведеться укладати 
декларації з сімейними лікарями. 

Детальніше про нововведення поін-
формував начальник управління охорони 
здоров’я ОДА Ігор Ващенюк. Зі слів чиновни-
ка, набули чинності низка законів, що стосу-
ються медичного обслуговування населення. 
Зокрема, почали діяти закон про підвищення 
доступності та якості медичного обслугову-
вання у сільській місцевості та постанова Каб-
міну про надання субвенції місцевим бюдже-
там на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості. 

Закон включає перелік медичних послуг, 
надання яких пацієнту держава компенсує 
за рахунок коштів держбюджету. Програ-
му медичних гарантій затверджує Верховна 
Рада у складі закону про держбюджет на від-
повідний рік. Нині до цієї програми входять 
послуги і первинної, вторинної, третинної та 
паліативної медичної допомоги, і медична 

реабілітація, медична допомога до 16 років 
та медична допомога у зв’язку з вагітністю та 
пологами.

Медичні послуги та лікарські засоби, які не 
ввійшли у програму, не компенсуватимуться 
за кошти держбюджету. Але можуть покрива-
тися за рахунок бюджетних коштів, передба-
чених реалізацією інших державних програм, 
а також за рахунок місцевих бюджетів, медич-
ного страхування та інших видатків.

Органи місцевого самоврядування у рам-

Передбачається, що деклара-
цію підписуватимуть безстроково. 
Пацієнт, однак, зможе в будь-який 
час укласти угоду з іншим лікарем. 
Укладання нової угоди через елек-
тронну систему автоматично лікві-
довує попередню.

«Не потрібно робити з цього 
якогось ажіотажу. Система проду-
мана, злагоджена. Наголошу, що для 
особи кращим рішенням буде обра-
ти лікаря, який працює в медзакладі 
неподалік місця проживання паці-
єнта», – радить Микола Якимчук.

ЗМІНА СТАТУСУ 
МЕДЗАКЛАДІВ

Оскільки перший етап рефор-
мування охоплює зміни первинної 
ланки медицини, Кабінет Міністрів 
має визначитися з об’ємом медич-
ної допомоги, яку надаватимуть на 
первинному рівні.

«Цього року ми маємо провести 
оптимізацію комунальних закладів 

охорони здоров’я та надати їм шля-
хом перетворення статус непри-
буткових комунальних медичних 
підприємств. Це поетапний процес 
із відповідним обговоренням у ко-
лективах, на депутатських комісіях 
та на сесії міської ради», – зауважив 
Микола Якимчук.

Луцьке управління охорони 
здоров’я вже ознайомилося з до-
свідом Тернополя, де з 1 листопада 
комунальні медичні заклади працю-
ють як некомерційні підприємства.

«Створена в майбутньому 
Націо нальна служба здоров’я (на 
основі договорів) співпрацюватиме 
суто з тими медичними закладами, 
які матимуть статус підприємств. 
На практиці керівники таких за-
кладів отримають більше прав у 
плані надання різних медичних 
послуг, формування штатного роз-
пису, вибору оптимальних умов 
роботи для медичного персоналу, 
залучення різних платних послуг, 

використання коштів, тобто йдеть-
ся про швидшу оперативність і кра-
щу якість надання послуг. Керівник 
стає менеджером та економістом, 
який забезпечує злагоджену ро-
боту підприємства для виконання 
його основного завдання – надання 
повної медичної допомоги», – наго-
лосив Микола Якимчук.

Залежно від процесу перетво-
рення медичних закладів на кому-
нальні підприємства, вони мати-
муть змогу підписати договори із 
Національною службою охорони 
здоров’я до кінця року.

«У випадку, якщо медичний за-
клад не укладе договору, він не 
отримає фінансування», – зауважив 
керівник міського управління охо-
рони здоров’я.

Е-МЕДИЦИНА
Ще одне завдання, яке ставлять 

перед громадами в рамках медре-
форми, – це комп’ютеризація та 

ЛУЦЬК ГОТУЄТЬСЯ 
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
МЕДРЕФОРМИ

Міністерство охорони здоров’я України 
збільшило кількість ліків, вартість яких 
підлягає відшкодуванню державою в 
повному обсязі. 

Кількість безплатних препаратів зросла 
до 47, інформує «24 канал». 

«Завдяки новому механізму ціноутворен-
ня (додаткові п’ять днів для фармацевтичних 
компаній на зниження цінових пропозицій), 

список безплатних препаратів вдалося до-
датково розширити на 13 найменувань. У но-
вому переліку вже міститься 47 препаратів, 
вартість яких на 100% будуть відшкодовувати 
за державний рахунок», – йдеться у повідом-
ленні Міністерства охорони здоров’я.

Зазначимо, що на сьогодні реєстр містить 
239 препаратів 48 виробників, 18 з них – укра-
їнські фармацевтичні компанії.

ках своєї компетенції можуть фінансувати 
місцеві програми розвитку в галузі систе-
ми охорони здоров’я. Зокрема, оновлення 
матеріально-технічної бази, капітального ре-
монту, реконструкції, підвищення заробітної 
плати медичним працівникам тощо.

У другому півріччі розпочнеться фінансу-
вання першого етапу первинної ланки за ра-
хунок Національної служби здоров’я. Зараз 
службу створюють у стислі терміни. Протягом 
цього року все ще зберігатиметься можли-
вість фінансування первинної ланки меди-
цини у рамках медичної субвенції, як це було 
досі. Вартість медичних послуг, які фінансу-
ватимуться за кошти Національної служби 
здоров’я, буде однаковою по всій державі.

Як наголосив посадовець, у квітні від-
будеться етап приписної кампанії, протягом 
якого громадяни укладатимуть декларації з 
сімейними лікарями. У липні – етап фінансу-
вання первинної ланки з коштів Національ-
ної служби здоров’я. І в 2020 році – перехід 
вторинної та третинної ланок медицини на 
нову форму фінансування. Завдання органів 
місцевого самоврядування зараз – перетво-
рення комунальних медичних закладів на ко-
мунальні некомерційні підприємства.
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До кінця року медзаклади мають 
укласти договори з Національною 
службою охорони здоров’я

Пацієнтам доведеться укладати 
декларації з сімейними лікарями
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Легальне безплатне
працевлаштування

ПІЦА З КОВБАСОЮ
Переваги цього рецепту в тому, що 

тісто готують звечора. Зранку можна ви-
пікати піцу, що дозволяє зекономити час. 

Продукти: 350 мл теплої води, 1 ст. 
ложка цукру, 1,5 ч. ложки солі, 1,5 ч. 
ложки сухих дріжджів, 50 мл олії, бо-
рошно.

Зі вказаних продуктів замісити м’яке 
тісто. Викласти в поліетиленову торбину 
(утричі більшу від об’єму тіста). Зав’язати 
і помістити в холодильник на ніч. Зранку 
дістати, посипати борошном, вимішати й 
залишити під чистим рушничком на пів-
години. Розділити на дві частини і випіка-
ти піцу. Тісто викладати на деко руками 
й розрівнювати. Змастити кетчупом чи 
домашнім томатним соусом, викласти 
ковбасу і затерти сиром. Випікати 20 хв 
за 2250С. 

ПІЦА КАРТОПЛЯНА 
Картопля – 3 шт., кілька зубців 

часнику, дрібка прованських трав, 
2 ст. ложки борошна, томатний соус 
або кетчуп, шампіньйони, сіль, пе-
рець, твердий сир, олія. 

Сиру картоплю обібрати й натерти на 
тертці з великими отворами. Відтиснути, 
додати борошно і спеції. Вогнетривку 
форму змастити олією і кілька хвилин 
прогріти в духовці. Викласти картопляну 
масу й випікати 15 хв за 2200С.   

Томатний соус вимішати з подрібне-
ним часником і змастити картопляний 
корж. На соус викласти порізані гриби й 
затерти сиром. Випікати 10-20 хв за 2000С. 

Картопляну піцу подають до столу 
гарячою. 

ПІЦА В ЛАВАШІ
Листок лавашу, 100 г макаронів 

у формі спіральки, 130 г напівкопче-
ної ковбаси, 100 г твердого сиру, по 
3-4 ст. ложки майонезу і кетчупу, 1 
яйце, сіль, перець, зелень.  

Макарони відварити в підсоленій 
воді до напівготовності (протягом 5 хв), 
відкинути на друшляк. Ковбасу накраяти 
соломкою, сир натерти на дрібній тертці. 

Лаваш розгорнути і змастити кет-
чупом. Яйце розбити й відділити білок 
від жовтка. Білок збити з майонезом. 
На лаваш викласти шарами макарони і 
ковбасу, змастити майонезом і притру-
сити сиром. Загорнути рулетом, зверху 
змастити жовтком і притрусити сиром. 
Випікати 25 хв за 2000С.  

смакота

КОЛИ НАЙКРАЩЕ СІЯТИ І САДИТИ 

Жагучі італійки давно 
використовують 
оливкову олію не 
лише для кулінарних 
рецептів. В арсеналі 
середземноморських 
красунь є багато 
випробуваних засобів 
із догляду за тілом, до 
складу яких входить 
оливкова олія.

Маска для волосся. 
Щоб мати густу шевелюру, їй 
треба хоча б раз на тиждень 
влаштовувати живильні мас-
ки. Яєчні жовтки змішайте з 
пивом і оливковою олією в 
рівних пропорціях. Нанесіть 
на волосся, одягніть шапочку 
для душу і витримайте 40 хв. 
Потім промийте м’яким шам-
пунем.   

Догляд за руками. У не-
величкій мисочці розігрійте 
олію та опустіть туди руки. 

ОЛИВКОВА ОЛІЯ – 
НЕ ЛИШЕ ДЛЯ САЛАТІВ

Тримайте, доки олійка не ви-
стигне. Дайте їй стекти, піс-
ля чого одягніть бавовняні 
рукавички. Таку процедуру 
краще робити на ніч. Цю ж 
олійку можна повторно піді-
гріти і зробити ванночку для 
ніг. 

Масаж ясен. Щоб ясна 

були здоровими, а зуби – 
міцними, раз на день зма-
щуйте їх олійкою і масажуйте 
5-7 хв. 

Бальзам для губ. Обвіт-
рені й потріскані губи слід 
змащувати олійкою 4-5 разів 
на день. 

Обгортання для грудей. 
Дами, які дбають про красу 
грудей, раз на тиждень роб-
лять олійні обгортання. Для 
цього теплу олійку змішують 
з домашнім сиром або збити-
ми яйцями. Суміш залишають 
на 30-60 хв. 

Компрес для очей. 
Якщо після тривалої роботи 
за комп’ютером чи з папера-
ми втомилися очі – візьміть 
ватні диски, змочіть у теплій 
олії, покладіть на очі й так по-
лежіть 15 хв. Такими ж тампо-
нами можна знімати макіяж.  

Дьоготь – 
прекрасний і 
стовідсотково 

натуральний засіб, 
який відлякує чимало 
шкідників. У тому числі 
й таких настирливих, як 
дротяник і колорадський 
жук. Купити цей диво-
засіб можна в аптеці. 

Колорадський жук. На 
10 л води додають 10 г березово-
го дьогтю і 50 г натертого госпо-
дарського мила. Цим розчином 
обприскують помідори та бакла-
жани. 

Цибулева муха. За півгодини 
до висаджування цибулі-димки 
роблять наступну процедуру: 1 кг 
цибулин насипають у щільний па-
кет, зверху виливають 1 ст. ложку 
дьогтю і все добре перемішують. 
Якщо не встигли цього зробити, 
не засмучуйтеся. Коли перо ци-
булі виросте на 10 см заввишки, 
грядки треба полити розчином: 
на 10 л води беруть 1 ст. ложку 
дьогтю і 20 г натертого господар-
ського мила. Через 2 тижні полив 
повторюють.  

Метелики-капустянки. На 
палички намотують ганчірки, які 
змочують березовим дьогтем. 
Розставляють на капустяній гряд-

У давнину початком весни, 
а отже, й весняних 

польових робіт городники 
вважали день, коли зацвітає 
мати-й-мачуха. На 11-й день 
білили дерева, згрібали 
опале листя, саджали 
саджанці фруктових дерев.

На 14-й день починали об-
робляти ґрунт, готувати грядки. 
На 23-й можна було сіяти і садити 
ранні овочі: цибулю, буряки, ріпу, 
петрушку, моркву, горох, редис-
ку, редьку. Через 30 днів саджали 
ранню картоплю. Якщо ж мати-й-
мачуха зацвіла до Благовіщення 
(7 квітня), то садіння картоплі 
відкладали до цвітіння черемхи. 
Загалом, для картоплі є переві-
рене віками правило: її садять не 
раніше, ніж розпуститься листя на 
березі, але не пізніше, ніж зацвіте 
черемха. 

Народні прикмети кажуть, 
що картоплю не можна садити на 
Вербному тижні, а також у середу й 
суботу – буде псуватися. Наші пра-
щури також не садили бульби у ві-
второк, щоб не точили дротяники.

Листочки дуба розпустилися – 
це свідчення того, що заморозків 

БЕРЕЗОВИЙ ДЬОГОТЬ: ЗАХИСТ 
ВІД ШКІДНИКІВ БЕЗ ХІМІЇ

ці. Запах дьогтю відлякує метели-
ків, на капусту вони не сідають, 
відтак не відкладають яєць. 

Дротяник. Готуємо розчин: 
на 10 л води додати 1 ст. ложку 
дьогтю і настояти годину. У цьо-
му розчині змочують насіннєву 
картоплю перед висаджуванням 
або обприскують грядки чи лунки 
перед висіванням насіння моркви 
чи інших коренеплодів. 

Капустяна муха. На 10 л води 
додати 1 ст. ложку дьогтю. Цим 
розчином поливають тирсу, якою 
мульчуватимуть грядки.  

Шкідники ягідних кущів. У 
1 л окропу розчинити 100 г натер-
того господарського мила, дрібку 
попелу і 2 ст. ложки дьогтю. Суміш 
розбавляють у 5 л теплої води. Об-

прискують кущі кілька разів про-
тягом сезону. 

Яблунева плодожерка. На 
10 л води додають 10 г березового 
дьогтю і 30 г мила. Цим розчином 
обприскують дерева та землю під 
ними під час цвітіння. Також все-
редині крони не завадить розві-
сити пляшечки, на третину напов-
нені дьогтем. 

Морквяна муха. Двічі за се-
зон (у червні й серпні) поливають 
моркву таким розчином: на 10 л 
води беруть 1 ст. ложку березово-
го дьогтю і 20 г стружки господар-
ського мила. 

Аґрусова вогнівка (шкідник 
аґрусу і всіх видів смородини). На 
10 л води беруть 2 ст. ложки дьог-
тю і 30 г стружки господарського 

мила. Таким розчином обприску-
ють кущі до початку цвітіння. По-
тім усередині кущів розвішують 
ємності з дьогтем.  

Малинно-полуничний дов-
го носик-квіткоїд. До появи бу-
тонів кущі обробляють розчином 
березового дьогтю: на 10 л води – 
2 ст. ложки дьогтю.

Вишневий пильник. У пері-
од розгортання молодих листоч-
ків вишні обприскують розчи-
ном дьогтю (1 ст. ложка дьогтю і 
30 г господарського мила на 10 л 
води). Через 7 днів обприскуван-
ня повторюють. 

Сливова плодожерка. У трав-
ні дерева обприскують розчином 
березового дьогтю з розрахунку  
10 г дьогтю і 50 г господарського 
мила на 10 л води. 

Шкідники «родичів гарбузо-
вих» – огірків, гарбузів, кабачків, 
патисонів. Сходи овочів полива-
ють розчином: 1 ст. ложка дьогтю 
на 10 л води. 

Миші. Щоб у зимовий період 
гризуни не пошкодили молодих 
дерев, пристовбурні круги муль-
чують тирсою, просоченою роз-
чином дьогтю: 1 ст. ложка на 10 л 
води.

більше не буде. Тому час сіяти теп-
лолюбні культури: квасолю, ка-
бачки, огірки та гарбузові. 

Огірки добре сіяти 28 травня, 
тоді врожай буде щедрим. Най-
краща пора – ранній ранок, коли 
небо вкрите купчастими хмарами, 
тоді й огірки лежатимуть купками. 
І ще: огірки, висіяні в середу та 
п’ятницю, зазвичай гірчать.

Зацвіли черемха та глід – сі-
ють кукурудзу, соняшник, садять 
пізні сорти картоплі. Соняшники 
краще садити в суботу – до сходу 
сонця або ж після заходу. Під час 
садіння не розмовляють і не луза-
ють насіння. 

Запалив свічки каштан, цвіте 

горобина і духмяніє бузок – мож-
на сміливо висаджувати розсаду 
помідорів, перцю та баклажанів у 
відкритий ґрунт.  

Зацвіли півонії – сіють кавуни, 
дині. 

Найкращий день для капус-
ти – субота. Якщо посадити в по-
неділок – гнитиме, у четвер – з’їсть 
гусінь. Щоб розсада не боялася 
морозів, наші бабусі біля неї стави-
ли пляшечку зі свяченою водою. 

Якщо весна рання, то капусту, 
як і цибулю, сіють на четвертому 
або ж п’ятому тижні Великого пос-
ту. Якщо весна затяжна, то посів 
роблять в останні дні Страсного 
тижня, бажано в суботу.

У Чистий четвер чи перед-
великодню суботу перебирають 
цибулю-димку. Щоб вона не ви-
росла гіркою, не можна під час 
садіння сердитися і їсти того дня 
цибулю. Якщо ж хочете отримати 
пекучу цибулю, то саджати її тре-
ба в пісні дні: середу чи п’ятницю. 
Щоб цибуля гарно росла й зелені-
ла, після садіння господиня вити-
рала руки та ноги в траву.

Моркву треба сіяти, доки не 
зацвіла черемха, інакше рослина 
піде у вистрілки. Цей овоч краще 
висівати без сторонніх очей. Під-
ходяща пора для моркви й пе-
трушки – коли зацвітуть фіалки та 
горіх.

Буряків не сіють у Вербний 
тиждень.    

Горох краще сіяти на світанку, 
у Страсний четвер чи в суботу. 
Найліпше –  наприкінці квітня і на 
початку травня. Точна прикмета 
для цієї культури – коли розгор-
неться листя на дубі. 

Щойно зацвіла калина – пора 
сіяти гарбузи і патисони. Гарбузи 
краще садити у вівторок або чет-
вер.

Цвіте вишня – можна сіяти ку-
курудзу.

un-ruly.com

eda.ru

hvatailopatu.ru
m

anaratas.blogspot.com

Дьогтю бояться і найнастирливіші шкідники

Народ знає, як подбати 
про добрий урожай
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ВІВТОРОК 20 лютого
06.00 Д/ф «Воїни миру. 

Рустам Хамраєв»
06.25 Д/ф «Євромайдан. 

Волинська Січ»
07.05, 12.00 Д/ф «Небо 

падає. Три місяці з життя 
Устима Голоднюка»

08.00 Д/ф «Герої не 
вмирають»

09.00, 13.00, 21.00 Новини
09.20, 17.35, 18.15, 19.25, 

21.30 Спецпроект «До 
Дня пам-яті Героїв 
Небесної Сотні»

09.45 Д/ф «Майдан»
12.00 ЗАГАЛЬНО-

НАЦІОНАЛЬНА ХВИЛИНА 
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

13.10 Біатлон. Змішана 
естафета

14.40 Хокей. Чоловіки
17.50 Радіо. День
18.50 До справи
22.15 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
Фрістайл. Хафпайп. 
Чоловіки. Кваліфікація

00.00 Фігурне катання. 
Танцювальні пари (фін)

03.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Жінки 
(коротка програма)

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.40 Х/ф «Голос 

монстра»
13.50 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба»
16.20 Х/ф «Три метри 

над рівнем неба 2. Я 
тебе хочу»

19.00 Дешево і сердито
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Екстрасенси»
00.10 Х/ф 

«Стільниковий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Спокута»

07.40 Х/ф «Екіпаж»

10.10 «МастерШеф – 5»

15.25 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Наречена для тата»

22.40 «Один за всіх»

00.00 «Давай поговоримо 

про секс»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

07.40 Мультфільми

09.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»

13.15 «Орел і Решка»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 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 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.50 Правда життя 
08.50, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.50 
Фабрика погоди 10.40 
Ілюзії сучасності 
11.30 Смартшоу 12.30 
Підроблена історія 13.20 
Прихована реальність 
14.10 Містична Україна 
15.00, 21.40 Річкові 
монстри 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Ідеї, що 
перевернули світ 18.50, 
00.30 Скептик 19.50, 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, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.50, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.45, 21.00 Т/с «За три 
дні до кохання»

14.45, 15.45 Т/с «Школа»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30, 05.00 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 00.25 Х/ф «Вітер, 

що гойдає верес»
02.20 «Зима, що нас 

змінила» – «Небесна 
сотня»

1+1

06.00, 05.55 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 «Час бажань»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15 

«Подробиці»
00.20 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «Top Shop»

ІНТЕР

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

новини
09.55 Більше ніж правда
10.55 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.00 Хвилина мовчання
12.30, 13.15 Х/ф «Під 

прицілом»
15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф 

«Законослухняний 
громадянин»

00.35 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»

02.50 Без гальм
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Шість 

лебедів»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
13.30 Х/ф «Легенда 

Лонгвуда»
16.00 Х/ф «Осляча 

шкура»
17.15 Х/ф «Схід 

темряви»
19.00 М/ф «Родина Крудс»
20.45 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»
22.30 Щоденники Темного
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

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»
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 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (Е.Гриненвич)
18.30 Т/ф «Олександр 

Колодій: «Мішень 
чемпіона»

19.20 Погода
19.55 Т/ф «Євромайдан. 

Волинська Січ»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00 Шляхами 
Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00, 23.30 Глобал 3000
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Тачки»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Огляд світових 

подій
12.30 Волинський 

АВЕРС портрет
13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Бандерштат -2017. 

Антитіла
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Завтра сьогодні
22.10 Т/с «Справа Дойла»
00.35 Бандерштат -2017. 

Антитіла
02.00 Євромакс
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Жменяки»
05.15 Музична скринька

08.00 Бушидо
09.00, 10.55 «Помста 

природи»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
11.50 Т/с «Гвардія»
15.20 Х/ф «Інопланетна 

2+2 конвергенція»
17.10 «Загублений світ»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.25 «Облом.UA.» Фільм «Час бажань»

12:50

inter.ua

06.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. 
Танцювальні пари. 
Кваліфікація 06.40 XXIII 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Хокей. Жінки (1 
півфінал) 09.10 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Сноуборд. Біг ейр. жінки 
(кваліфікація) 11.40 XXIII 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Хафпайп. 
Жінки (кваліфікація) 12.55 
XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський 
спорт. Команда + чоловіки 
(фінал) 15.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Жінки (2 півфінал) 
16.30, 21.30 Студія 
зимових ігор 17.05 XXIII 
Зимові Олімпійські ігри 
2018. Бобслей. Двійки. 
Чоловіки (фінал) 19.30 
Стрибки з трампліна. 
Чоловіки ( команда) 21.00 
Новини 23.00 Фігурне 
катання. Найкращі виступи 
00.00 Д/ф «Все палає» 
01.25 Д/ф «Альманах. 
Свобода. Гідність. 
Братерство» 02.45 Д/ф 
«Майдан» 05.00 Д/ф 
«Небо падає. Три місяці з 
життя Устима Голоднюка» 

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 «ТСН»

09.30, 10.45 «Чотири 
весілля»

11.50, 12.20 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30, 05.00 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «За три дні до 

кохання»
22.00 «Гроші 2018»
23.15, 00.25 Х/ф «Тіні 

забутих предків»
01.25 «Зима, що нас 

змінила» – «Небесна 
сотня. Межигір’я. 
Автомайдан»

06.10, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 12.25 Х/ф «Два 
Івани»

14.10 Х/ф «Шукаю людину»
16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.20 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
03.00 «Скептик 2»
03.25 «Речдок»
04.50 «Top Shop»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.15 Секретний 

фронт. Дайджест
13.55, 16.15 Х/ф «Дім 

великої матусі-3: Який 
батько, такий син»

16.35 Х/ф «Джек Райан: 
Теорія хаосу»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.30 Свобода слова
00.50 Х/ф «Під прицілом»
02.40 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.15 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Панянка-селянка
14.00 Віталька Новий рік
16.00 Країна У. Новий рік
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Штольня»
01.30 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»
03.00 Щоденники Темного
05.40 Корисні підказки

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

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

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

університет
17.13 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (С.Байдовський)
17.40 Музичний проспект
18.00 Такти і факти
19.20 Погода
19.55 «Спорт для всіх»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

07.10 «Все буде смачно!»
09.10 Х/ф «Ти – мені, 

я – тобі»
11.00 «Хата на тата»
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 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
23.45 «Один за всіх»
03.05 «Найкраще на ТБ»

06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

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

90210»
13.10 Х/ф «Король 

повітря»
15.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Ромео і 

Джульєтта»
01.10 Х/ф «Вік Аделайн»
03.00 «Нічне життя»

06.30, 06.50 М/с «Том і 
Джеррі в дитинстві»

06.49, 08.59 Kids Time
09.00 Х/ф 

«Шибайголова»
11.00 Х/ф «Жінка-кішка»
13.00 Х/ф «Моя 

суперколишня»
15.00 Х/ф «Янголи 

Чарлі»
 17.00 Х/ф «Янголи Чарлі: 

Повний вперед»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.10 Х/ф «Електра»
02.05 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.10 Зірковий шлях
11.20, 03.50 Реальна 

містика
13.20, 15.30 Т/с «Сестра у 

спадок»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Курка»
23.30 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-2 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.50 Правда життя 
08.50, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.50 
У пошуках краси 
10.40 Ілюзії сучасності 
11.30 Смартшоу 12.30 
Підроблена історія 13.20 
Прихована реальність 
14.10 Містична Україна 
15.00, 21.40 Річкові 
монстри 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Ідеї, що 
перевернули світ 18.50 
Скептик 19.50, 23.40 
Охоронці Гітлера 00.30 
Брама часу 

ПОНЕДІЛОК 19 лютогоUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00 Шляхами 
Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 22.00, 

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
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Тачки»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 У фокусі Європа
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Бандерштат -2017. 
БУМБОКС

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Тигролови»
17.30 Огляд світових 

подій
18.30, 22.05 Вголос
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
22.10 Т/с «Справа Дойла»
23.30, 02.00 Глобал 3000
00.35 Бандерштат -2017. 

БУМБОКС
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Жменяки»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
10.45 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»
12.25 Т/с «Ментівські 

2+2 війни. Київ»
16.10 Х/ф «Хижаки»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с 

«Стоматолог»
21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Помста природи»

НТН

05.45 Х/ф «Кармелюк»

07.00 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»

08.50 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.25 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»

00.40 Т/с «Інспектор 

Джордж Джентлі»

02.55 «Випадковий 

свідок»

03.00 «Речовий доказ»

04.20 Х/ф «Кармелюк»

НТН

05.30 Х/ф «Градус 
чорного Місяця»

07.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.40 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с 

«Морський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Джек Райан: Теорія хаосу»

16:35

craveonline.com

ВИГРАВ У ЛОТЕРЕЮ 
ТРИ МІЛЬЙОНИ 

Перший джекпот «Лото-Забава» в 
цьому році дістався лучанину. 
Під час розіграшу 965-го тиражу дер-

жавної лотереї «М.С.Л.» гравець з обласно-
го центру виграв 3 млн грн, інформує «24 
канал». 

Відомо, що новоспечений мультиміль-
йонер придбав виграшний білет у супер-
маркеті «Сільпо» на вул. Кравчука.

Минулий джекпот «Лото-Забава» було 
виграно восени 2016 року. Тоді заповітні 
3 млн грн дісталися щасливчику з Рівнен-
щини Костянтину Алєксєєву.

щасливчик

24tv.ua
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ЧЕТВЕР 22 лютого

СЕРЕДА 21 лютого
06.00 Фігурне катання. 

Жінки (коротка 
програма)

07.30 Хокей. Чоловіки (1 
чвертьфінал)

09.30 Хокей, чоловіки 
(чвертьфінал 2)

12.00 Лижні гонки. 
Команди. Спринт

13.15 Гірськолижний 
спорт. Даунхілл. Жінки 
(фінал)

14.00 Хокей, чоловіки 
(чвертьфінал 4)

16.30, 21.30 Студія 
зимових ігор

17.05 Хокей, чоловіки ( 
чвертьфінал 3)

19.30 Фрістал. Скі-крос, 
чоловіки (фінал)

21.00 Новини
23.00 Фігурне катання. 

Жінки. Коротка 
програма

02.00 Бобслей. Фінали
03.10 Гірськолижний 

спорт. Слалом. Чоловіки 
(заїзд1)

04.30 Яскраві моменти 
зимових ігор

05.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Жінки (матч за 
бронзу)

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.40 Абзац
05.35, 06.50 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.49, 08.09 Kids Time
08.10 Т/с «Мерлін»
10.00 Т/с «Друзі»
11.50 Х/ф «Сідні Уайт»
14.00 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.40 Х/ф «Метод Хітча»
19.00 Від пацанки до 

панянки
20.50 Аферисти в мережах
21.50 Х/ф «Знамення»
00.10 Х/ф «Екстрасенси»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 «Все буде смачно!»
07.20 «МастерШеф – 5»
11.15 «Хата на тата»
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»
00.10 «Один за всіх»
01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «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, 23.50 Сьогодні
09.30 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 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Шахтар» – «Рома»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

01.55 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.50 Правда життя 08.50, 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 09.50 Фабрика 
погоди 10.40 Ілюзії 
сучасності 11.30 Смартшоу 
12.30 Підроблена 
історія 13.20 Прихована 
реальність 14.10 Містична 
Україна 15.00, 21.40 Річкові 
монстри 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Ідеї, що перевернули 
світ 18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Охоронці Гітлера 
00.30 Майор «Вихор» 
01.20 Академік Корольов 
02.00 Полювання на НЛО 
02.50 Зворотній бік Місяця 

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 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.00, 21.00 Т/с «За три 

дні до кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30, 05.05 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Одруження 

наосліп»
23.35, 00.25, 01.50 Т/с 

«Сурогат»

06.10, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Пічки-
лавочки»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.15, 05.20 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

02.55 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 09.55 Громадянська 
оборона

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

новини
10.55 Антизомбі
11.50, 13.15 Х/ф «Дім 

великої матусі-3: Який 
батько, такий син»

14.30, 22.35 «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40, 21.30 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.15 Без гальм
04.10 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка 

Боб Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда 

Кунг- Фу: Легенди 
крутості»

09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 22.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Танька і Володька
17.30 М/ф «Родина Крудс»
19.00 4 весілля
21.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00, 18.00, 00.35 
Шляхами Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35 Завтра сьогодні
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Життя в цифрі
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Тачки»
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 Бандерштат -2017. 

O.Torvald
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Актуальне інтерв’ю
22.10 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Життя в цифрі
01.00 Бандерштат -2017. 

O.Torvald
02.00 У фокусі Європа
03.05 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Жменяки»
05.15 Музична скринька

08.00, 01.35 «Нове 
Шалене відео по-
українськи»

09.30, 02.25 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

2+2 світ»
13.00 «Помста природи»
14.50 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

19.20, 20.20 Т/с 
«Стоматолог»

21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7»
00.45 Т/с «Моссад»

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

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

09.00 Серіал «Роксолана»
13.43, 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 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (В.Хомяк)
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Євромайдан: 

якщо не ми, то хто?»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.15 Х/ф «Кармелюк»
06.40 Х/ф «Ключ без 

права передачі»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Альошчине 

кохання»
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»
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий 

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

Професії»
04.55 Х/ф «Кармелюк»

06.00, 23.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Жінки (матч за 
бронзу)

07.30 Фрістайл. Хафпайп. 
Чоловіки (фінали)

08.45 Гірськолижний 
спорт. Слалом. Чоловіки. 
Фінал (ч.1)

09.30 Лижне двоборство, 
чоловіки, стрибки 
(фінал)

10.20 Гірськолижний 
спорт. Слалом, чоловіки 
(фінал) (ч.2)

12.10 Лижне двоборство. 
Чоловіки. Гонка (фінал)

13.05 Біатлон. Естафета 
жінки 4*6км

14.45 Хокей. Жінки (матч 
за золото)

17.00, 21.30 Студія 
зимових ігор

17.30 Шорт-трек, чол. 10 
т., ж.5 т, естафета (фінал)

20.15 Гірськолижний 
спорт, слалом, фінал 
(ч.2)

21.00 Новини
01.30 Лижне двоборство 

(стрибки та гонка)
03.00 Фігурне катання. 

Жінки (довільна 
програма)

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.55, 08.10 Kids Time
08.15 Т/с «Мерлін»
10.20 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.45 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
19.00 Хто зверху
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Ловець снів»
00.40 Х/ф «Знамення»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 «МастерШеф – 5»

12.05 «Хата на тата»

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, 23.00 «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 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «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 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 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Динамо» – «АЕК»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 

«Ворожка»
23.20 Контролер
02.00 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.50 Правда життя 08.50, 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 09.50 Фабрика 
погоди 10.40 Незвичайна 
наука 11.30 Смартшоу 
12.30 Підроблена 
історія 13.20 Прихована 
реальність 14.10 
Містична Україна 15.00, 
21.40 Річкові монстри 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Ідеї, що перевернули 
світ 18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Охоронці Гітлера 
00.30 Україна: забута 
історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 22.00 «Міняю 

жінку»
13.00, 21.00 Т/с «За три 

дні до кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30, 04.55 «Секретні 

матеріали»
23.00, 00.25 «Право на 

владу 2018»
00.45 Х/ф «Маргарет»

06.00, 05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Ключ без 
права передачі»

14.50, 15.45, 16.45, 03.15 
«Речдок»

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

20.00, 02.10, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

02.50 «Скептик 2»
04.45 «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
11.10 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф 

«Мільйонер із нетрів»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 «На трьох»
23.40 Х/ф «Гра в 

імітацію»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.05 Без гальм

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка 

Боб Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда 

Кунг- Фу: Легенди 
крутості»

09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00, 22.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00, 18.00, 00.35 

Шляхами Волині
06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35 Життя в цифрі
08.35 Актуальне інтерв’ю
09.00, 23.30 Євромакс
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Тачки»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Волинський 

портрет
13.00, 23.00 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.05 Вголос
14.10 Бандерштат -2017. 

Vivienne Mort
15.00 В гостях у Добрячка
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
22.10 Т/с «Справа Дойла»
01.05 Бандерштат -2017. 

Vivienne Mort
02.00 Огляд світових 

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

прохачі»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 02.25 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

2+2 12.55, 01.35 «Нове Шалене 
відео по-українськи»

15.20 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

19.20, 20.20 Т/с 
«Стоматолог»

21.20 Т/с «Кістки 8»
23.00 Т/с «Кістки 7»
00.45 Т/с «Моссад»

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

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

09.00 Серіал «Роксолана»
13.43, 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 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (В.Мойсей)
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане 

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

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.05 Х/ф «Зірка 

шерифа»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без строку 

давнини»

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»

22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»

00.40 Т/с «Коджак»

03.05 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

04.50 «Мисливці за 

привидами»

У ВОЛИНСЬКІЙ 
РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ 
СУСПІЛЬНОГО – ЗМІНИ 

Менеджером Волинської 
регіональної дирекції Суспільного 

стала Людмила Миколаївна 
Гетманчук, яку в грудні 2017 року 
призначили т. в. о. менеджера 
Волинської філії НСТУ.

А посаду продюсера Волинської регіо-
нальної дирекції Суспільного отримав Кос-
тянтин Анатолійович Лоцман. Він був т. в. о. 
продюсера філії ПАТ «НСТУ» «Волинська 
регіональна дирекція». До цього працював 
директором служби інформації на телека-

налі «Нова Волинь» 
Волинської філії 
НСТУ.

Із новообрани-
ми менеджерами 
та продюсерами 
філій підпишуть 
строкові трудові 
договори, які мо-
жуть бути продов-
жені за результата-
ми роботи. 

кадри вирішують все

Фільм «Мільйонер із нетрів»

23:45

toloka.to

КНИГА НЕСТАЙКА – 
НАЙКРАЩА В ЄВРОПІ 

Європейські учителі вирішували, 
які дитячі книги є найкращими в 

кожній країні Європи. 

У складі журі були педагоги з Болгарії, 
Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії, Греції та 
Литви. Результати оцінювання стали базою 
для створення мапи Європи з найкращою 
дитячою літературою. 

В Україні найкращою книгою Європи 
визнано «Тореадори з Васюківки» Всеволо-
да Нестайка. У Великобританії такою стала 

книга «Гаррі По-
ттер та філософ-
ський камінь», у 
Бельгії – «Пригоди 
Тінтіна».

Із відомих 
казок до списку 
потрапили також 
французький «Ма-
ленький принц», 
шведська «Пеппі 
Довгапанчоха» та 
італійська казка 
«Піноккіо».

відзнака

Фільм «Катастрофа на авіалінії»

15:20
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ГОСТИНИ НА ВЕРЕСНЕВОМУ: 
ЯК ЛУЧАНИ ЗИМУ ПРОВОДЖАЛИ, ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЛИ

НОВІ АВТОМОБІЛІ ДЛЯ 
ВОЛИНСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

АКТУАЛЬНО

Працівники кримінального 
блоку Головного управління 
Національної поліції у 
Волинській області отримали 
чотири нові автівки на базі 
Chevrolet з бензиновими 
двигунами, що їх придбали 
за кошти Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».  

Ключі від авто передав праців-
никам Нацполіції радник голови 
правління Фонду, радник луцького 
міського голови Ігор Поліщук.

Він зауважив, що для виконан-
ня обов’язків працівникам поліції 
потрібне елементарне забезпечен-
ня, зокрема, транспорт. Утім поки 
що держава не повною мірою за-
безпечує ці потреби. 

Третій рік поспіль жителі 
Вересневого усім 

мікрорайоном відзначають 
одне з найбільших 
християнських свят – 
Стрітення. Також цей день 
у народі здавна символізує 
зустріч зими з весною. Для 
лучан, які проживають у цьому 
мікрорайоні, – це перш за 
все можливість згуртуватися, 
дістати позитивні емоції на 
весь рік. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» традиційно 
підтримав ініціативу Будинку 
культури мікрорайону 
Вересневе та долучився до 
організації святкового дійства.

– Коли я прийшла на роботу в 
Будинок культури, захотілося ор-
ганізувати свій традиційний захід, 
адже в нас дуже багато таланови-
тих колективів, виконавців, мит-
ців, – зазначає організаторка свята, 
директор Будинку культури Тетяна 
Ліпич. – Щороку ми експерименту-
ємо, додаємо щось нове. Цьогоріч, 
крім фольклорних виступів, увазі 
глядача було представлено пісочну 
анімацію у виконанні арт-терапевта, 
практичного психолога Юлії Ар-
сенюк. Також, крім традиційного 
кулешу, гості свята мали нагоду по-
смакувати картопляним рагу. 

До організації дійства жителі 
мік рорайону долучилися не лише 
ідеями, а й справами – жінки вла-
штували ярмарок домашньої ви-
пічки, чоловіки ж варили аромат-
ний куліш та картоплю. 

Тим часом у фойє Будинку 
культури розмістилися виставка-
продаж сувенірів та гончарний 
майстер-клас від майстрів народ-
ного мистецтва. Навколо гончара 
Анатолія Філозофа згуртувалися 
юні мешканці Вересневого. Митець 
розповів про особливості кераміч-
них свищиків та секрети їх виго-
товлення:

– Свищик – багатофункціо-
нальний виріб. Це оберіг, іграшка, 

музичний інструмент. Разом з тим – 
це  феномен народної культури, на-
повнений прадавнім змістом. 

А мисткиня Тетяна Вегера де-
монструвала свої вироби з глини – 
глечики, дзвіночки, підкови. Жінка 
каже, що кожна зображена на них 
рослина є оберегом: жолудь симво-
лізує міцне здоров’я, шипшина і со-
нях – багатство й добробут.

Весняним настроєм та розмаїтим 
репертуаром артистів потішив гостей 
святковий концерт. Колектив «Світ-
лиця» з села Ратнів,  ансамбль баль-
ного танцю «Юність», вокаліст Олег 
Столяр, колектив «Студентске на-
тхнення», вокаліст-пародист Дзідзьо, 

ромський ансамбль «Ромале», джа-
зовий колектив Carlos Bandos та інші 
дарували присутнім свою творчість.

Серед гостей свята – депутат 
Луцької міської ради від партії 
УКРОП Борис Смаль. Він зазначив, 
що у Вересневому живуть дуже 
щирі й привітні люди, які вміють і 
попрацювати на результат, і відпо-
чити на славу.

– Це такий віддалений район, 
який  дуже схожий своїм способом 
життя на село. Майже усі мешканці 
знайомі одне з одним. Вони беруть 
участь у всіх заходах. За остан-
ній час вдалося значно поліпшити 
умови проживання у мікрорайоні. 

Зокрема, торік розпочали будівни-
цтво стадіону, який чекає початку 
експлуатації, зараз відбувається 
капітальний ремонт поліклініки, 
приміщення якої багато років пере-
бувало в аварійному стані. Також 
завдяки ініціативі «Вуличного ко-
мітету «Вересневий» та виділенню 
коштів з міського бюджету було 
здійснено каналізування вулиці Ве-
селої, – розповів про життя мікро-
району Борис Смаль.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» неодноразово підтриму-
вав жителів Вересневого. Зокрема, 
спільно з небайдужими батьками 
в ДНЗ №8 та ЗОШ №16 створено 

фонди розвитку навчальних за-
кладів, які нині успішно функціо-
нують. Також Фонд допоміг меш-
канцям Вересневого зареєструвати 
низку ОСББ та ОСН «Вуличний 
комітет «Вересневий», надавши до-
даткові можливості для підсилення 
їхньої самоорганізації й отримання 
практичних навиків щодо госпо-
дарювання. Неодноразово Фонд 
долучався до організації святко-
вих заходів, а восени минулого 
року жителі Вересневого спільно з 
Фондом святкували День кварталу, 
який об’єднав кількасот лучан. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Наприкінці 2017 року рішення 
про придбання нових автомобілів 
для волинської поліції ухвалив Ігор 
Палиця, який розуміє важливість 
роботи правоохоронних органів у 
боротьбі зі злочинністю та забезпе-
ченні порядку в області.

Передаючи ключі, Ігор Полі-
щук висловив сподівання, що ав-
томобілі допоможуть працівникам 
поліції якісніше виконувати свої 
обов’язки. Три автомобілі викорис-
товуватимуть працівники карного 
розшуку, один – співробітники від-
ділу боротьби з незаконним обігом 
наркотиків. 

Начальник Головного управ-
ління Нацполіції в області Петро 
Шпига відзначив, що це важли-
ва подія, яка демонструє, що в 
складні часи керівництво області 

не байдуже до проблем правоохо-
ронців. На його думку, це дасть 
можливість ефективно виконува-
ти завдання, розкривати найбільш 
резонансні злочини, затримувати 
злочинців, забезпечуючи безпеку 
жителів Волинської області. Він 
висловив подяку Ігорю Палиці 

та голові правління Фонду Олек-
сандру Товстенюку, зауваживши, 
що сподівається на продовження 
співпраці й подальшу конструк-
тивну позицію влади області та 
міста.

Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,
Луцьк

Ігор Поліщук передав працівникам 
поліції ключі від автівок

Тепер робота поліцейських буде ще ефективнішою

Колектив «Світлиця» потішив розмаїтим репертуаром Тетяна Ліпич з колоритним гостем

Тетяна Вегера та Анатолій Філозоф – 
майстри гончарної справиАнсамбль «Юність» зачаровує глядача
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ГРОМАДА, ЯКА ВБОЛІВАЄ 
ЗА СВОЄ МАЙБУТНЄ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 

НАЗУСТРІЧ МИСТЕЦТВУАКТУАЛЬНО

ДОСВІД, ЯКИЙ ПЕРЕДАЮТЬ 
ІЗ ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ

Жителі села Козлів 
Локачинського району 

презентували третій проект, 
що його реалізували спільно 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та партією УКРОП. Торік 
на умовах співфінансування 
придбали звукопідсилювальну 
апаратуру та освітлювальну 
техніку для аматорського 
сільського театру. Третій 
проект спрямований на 
розвиток школярів. У його 
рамках придбали п’ять 
комп’ютерів, ноутбук та 
телевізор.

У ЗОШ І-ІІ ступенів села Коз-
лів навчається 90 школярів. Діти 
систематично стають переможця-
ми предметних конкурсів, олімпі-
ад та спортивних змагань. Зокре-
ма, 14-й рік поспіль Козлів тримає 
першість у районній шкільній 
спартакіаді. 

Директор школи Оксана Бу-
гайчук розповідає, що найбіль-
шою проблемою у навчальному 
закладі була відсутність сучасної 
комп’ютерної техніки. Це й спо-
нукало педагогів та батьків звер-
нутися у Фонд. Підтримали ініціа-
тиву школи сільський голова та 
депутати. Спільними зусиллями 

матеріальну базу навчального за-
кладу вдалося оновити. Тепер уро-
ки в школярів стали цікавішими 
та сучаснішими. 

– У нас було три комп’ютери, 
майже мої ровесники. Можете 
уявити, яка їхня потужність? – 
каже вчитель інформатики Сергій 
Лещук. – На нових комп’ютерах 
знач но легше працювати. Вони 
разів у двадцять потужніші, по-
рівняно зі старими. 

Сільський голова Олег 
Трофим’юк зазначає, що най-

страшніше було писати перший 
проект. Але там, де є ініціатива, 
успіх гарантований. Козлівська 
громада – яскравий приклад цьо-
му. За останні чотири роки тут 
зробили чимало: відремонтува-
ли дитсадок, замінили всі вікна у 
школі й перекрили дах. Торік за 
сприяння депутата обласної ради 
від УКРОПу Вячеслава Рубльо-
ва вдалося облаштувати вуличне 
освітлення.

– За кошти сільської ради ми 
виготовили проектно-кошторисну 

документацію та встановили час-
тину ліхтарів. На цьому через 
брак коштів роботи припини-
ли, – розповідає Олег Трофим’юк. 
– Улітку на презентацію проекту 
до нас завітав Вячеслав Рубльов. 
Ми звернулися до нього по до-
помогу з надією, що облрада нам 
допоможе завершити розпочате. 
І не помилилися. В кінці грудня 
рішенням облради було виділено 
70 тис. грн. Завдяки цьому нам 
вдалося облаштувати 15 світлото-
чок. Незабаром плануємо повніс-

Голова фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді, 
радник голови облради 
Вячеслав Рубльов відстояв 
виділення коштів для 
потреб Локачинського і 
Рожищенського районів.

Зокрема, з його ініціативи в 
Локачах за кошти обласного бю-
джету проведуть капітальний 
ремонт даху з впровадженням 
енергозберігальних заходів у при-
міщенні територіального центру 
соціального обслуговування. На 
це із бюджету виділено 470 тис. 
грн. 

Крім того, 46 тис. надійде на 
реконструкцію вуличного освіт-
лення в селі Привітне на вулиці 
Молодіжній та 100 тис. – на ре-
монт пральні дитячого садочка в 
селищі Локачі. Остання потребу-
вала негайного ремонту, адже в 
приміщенні пральні прогнила ка-
налізація і почала провалюватися 
бетонна підлога.

Також по 200 тис. грн наді-
йшло на реконструкцію вулич-
ного освітлення в селі Шельвів та 
реконструкцію водопровідної ме-
режі в селі Затурці.

– Це дуже важливі об’єкти для 
Затурцівської об’єднаної громади. 
Наприклад, у Шельвові ніколи не 
було вуличного освітлення, жителі 
вже давно нарікали на цю пробле-
му. Щодо Затурців, то 200 тисяч 
використаємо на продовження ро-
біт із каналізування села. Частину 
їх вже було зроблено, ще лишився 
великий шматок роботи, – каже 
заступник голови Затурцівської 
ОТГ Василь Демидюк.

У Рожищенському районі за 
сприяння Вячеслава Рубльова ви-
ділили 100 тисяч на музей народ-
ної творчості в селі Сокіл. 

Крім того, в селі Топільне пра-
цюватимуть над продовженням 
роботи щодо освітлення вулиць. 

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», 
що на другому поверсі 
Центрального універмагу 
Луцька, вирує життя. Тут 
експонуються картини 
волинських художників 
та різноманітні вироби 
народних умільців. Крім 
того, в Арт-галереї постійно 
відбуваються майстер-класи 
відомих митців, участь в яких 
можуть взяти не лише діти, а 
й дорослі лучани.

Наразі в Арт-галереї експо-
нується виставка «Перевесло. 
Народне мистецтво в часі й про-
сторі», яка представлена робота-
ми понад 40 майстрів традицій-
ного народного мистецтва. Тут 
і гончарство, і писанкарство, і 
витинанка, і різьба по дереву, і 
лозоплетіння. З усіх представ-
лених видів ремесел відбува-
ються безплатні майстер-класи 
від народних умільців. Зокрема, 
минулої суботи всі охочі могли 
опанувати ази плетіння з рогози. 
Навчала цього виду мистецтва 
член Спілки народних майстрів, 
майстер плетіння з рогози Євге-
нія Ромащук.

– У нас в родині рогозопле-
тінням займалися батько й дід. 
Саме від них я перейняла досвід. 
Батько плів ємності для збері-
гання зерна – сипанки, брилі, 
кошики з лози для риболовлі та 
збирання грибів. Мені більше 
подобаються ужиткові, прак-
тичні речі: вази для сухих квітів, 
кошики, капелюхи, різні коро-
бочки. Також, крім рогози, плету 
з соломи і ситника, – розповідає 
Євгенія Йосипівна. 

Рогоза – багаторічна тра-
в’яниста рослина, яка дуже лю-
бить вологу. Вона росте на бере-
гах річок та озер, там, де болото. 

тю завершити роботи з освітлення 
села Козлів. Також у планах – реа-
лізувати ще один проект спільно 
з Фондом: відремонтувати примі-
щення ФАПу в селі Високі Цеве-
личі, яке належить до Козлівської 
сільської ради.

Представник обласної партор-
ганізації УКРОПу Сергій Костри-
ченко привітав громаду з успіш-
ним втіленням чергової ініціативи 
та зазначив, що реалізація проек-
тів – перш за все заслуга людей, які 
не шкодують ні грошей, ні часу, аби 
покращити життя в своєму селі. 

– У Козлові живуть дуже ак-
тивні люди, які прагнуть змін. Ко-
жен проект, ідея, які ви озвучили, 
направду важливі. Сподіваюся, 
що всі отримані результати будуть 
служити вам довго та принесуть 
чимало користі, – додала пред-
ставниця партії УКРОП у Лока-
чинському районі, куратор проек-
ту Оксана Дмитрук.

Голова районної організації 
політичної партії УКРОП Василь 
Демидюк підсумував, що в Лока-
чинському районі спільно з Фон-
дом реалізовано 53 проекти на за-
гальну суму понад 2 млн грн. Цей 
результат демонструє, що на Лока-
чинщині проживають небайдужі 
та працьовиті люди, які вболіва-
ють за своє майбутнє.

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

Її висота сягає до трьох метрів. 
Заготовляють рогозу в другій по-
ловині вересня, ще до морозів. 
Велике стебло, яке має щільні 
листки, роз’єднують, після чого 
просушують. Потім з кожного 
листка знімають боки, щоб за-
лишалася серединка, з якої і пле-
туть вироби. 

– Цей матеріал дуже теплий 
і піддатливий в роботі, – каже 
майстриня Євгенія Ромащук. – І 
хоча це вже минувшина, та ви-
роби з рогози досі мають попит. 
Адже це натуральний матеріал. 

Євгенія Йосипівна народила-
ся на Волині, нині живе у Львові. 
Майстриня вперше проводить 
майстер-клас у Луцьку. Проте 
досвідом плетіння з рогози діли-
лася у Польщі та Києві.

Пані Євгенія каже, що плетін-
ня з рогози – робота хоч і цікава, 
та дуже об’ємна. Тому не всім 
вона до снаги. Проте учасниці 
майстер-класу Орисі Щур ця ро-
бота до вподоби. Вона – майстер 
з лозоплетіння. Жінка каже, що 
їй цікаво все, що пов’язано з рос-
линним матеріалом.

– Кожна техніка цікава по-
своєму, але плести з рогози при-
ємніше і легше. Мені хотілося б 
досконаліше вивчити цю техні-
ку, – каже мисткиня. – Євгенія 
Йосипівна нам показала осно-
вний механізм роботи. Ми зроби-
ли заготовки, які йдуть за основу 
до будь-якого виробу. Вже вдома 
кожен собі доплете, що захоче. 

Керівник програми Фонду 
«Культура і духовність» Дмитро 
Зінько відзначив, що Арт-галерея 
активно популяризує творчість 
митців серед лучан. Свідчення 
цьому – вироби, які наразі тут 
експонуються. Виставка «Пере-
весло. Народне мистецтво в часі 
й просторі» триватиме до 1 бе-
резня. Тут також відбуватимуть-
ся майстер-класи з усіх пред-
ставлених видів ремесел. Охочі 
зможуть відвідати їх безплатно. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ДОБРОБУТ ГРОМАДИ – 
ПОНАД УСЕ

Торік цей проект почав втілювати 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». На проведення світла облас-
на рада виділила 150 тис. грн.

– На жаль, виконавча влада 
не відстоює такі важливі для сіл 
рішення, як проведення освітлен-
ня або реконструкція культурно-
просвітницьких закладів. Над-
звичайно тішить, що в Затурцях 
тривають роботи з каналізування 
села, адже це означає, що люди 
і їхня місцева влада дбають про 
розвиток населеного пункту й 
покращення умов проживання в 
ньому, – каже Вячеслав Рубльов. 
– Моє головне завдання як депу-
тата обласної ради – допомагати 
ініціативним громадам і жителям 
населених пунктів Волині.

До слова, на останньому се-
сійному засіданні Вячеслав Руб-
льов звернувся із запитом щодо 
ремонту дороги, яка з’єднує села 
Оленівка та Сокіл Рожищенського 
району. Через поганий доїзд туди 
ледь дістається швидка і відмовля-
ються курсувати автобуси. Депу-
тат наполіг на тому, аби гроші на 
ремонт цієї дороги було виділено 
із митного перевиконання.

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський, 

Рожищенський райони

Цінний подарунок 
музичній школі – ноутбук

Презентація третього спільного 
проекту жителів Козлова та Фонду

За новими комп’ютерами 
працювати цікавіше

Євгенія Ромащук навчає 
мистецтва плетіння з рогози

Роботи мисткині
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ukrop.com.ua
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facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

«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.

БІДИ БАГАТОГО СЕЛА

НА МЕЖІ

У СЕЛІ ТАРАСОВЕ ШУКАЮТЬ ГРОШІ НА ОБЛАШТУВАННЯ 
ГУРТКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА РОЗШИРЕННЯ ДОРОГИ

Село Тарасове вважається великим – 
тут живе півтори тисячі людей. 

Переваги життя в цьому населеному 
пункті очевидні – до Луцька можна 
дійти навпростець. Але сусідство з 
обласним центром проблем села аж 
ніяк не розв’язує. Місцевим дітям немає 
куди подітися, а дороги тут бажають 
кращого.

ІЗ РОЗВАГ ДЛЯ ДІТЕЙ – МАГАЗИН
Ще не так давно тарасівська малеча від-

відувала місцеву початкову чотирикласну 
школу, проте щороку кількість учнів у ній 
зменшувалася. Якщо на початках тут здо-
бували перші знання 45 школярів, то зго-
дом навчальний заклад давав освіту лише 
п’ятнадцятьом. Батьки все частіше відда-
вали дітей у луцькі школи, тож утримувати 
навчальний заклад стало нерентабельно. 
Двері для маленьких учнів зачинили, а вчи-
телі почали шукати іншу роботу. 

Попри все, покинуте приміщення як 
могли намагалися втримати. Частину пло-
щі відвели під фельдшерсько-акушерський 
пункт, решту ж, а це майже 300 квадратів, 
лишили стояти пусткою. Тут почав проті-
кати дах, унаслідок чого у ФАПі стіни з’їдає 
грибок, а штукатурка сиплеться на голови. 

– Жителів Тарасового питання цього 
приміщення дуже тривожить, – розпові-
дає місцевий активіст, підприємець, депу-
тат Заборольської сільської ради від партії 
УКРОП Андрій Курило. – Боляче дивитися, 
як поступово руйнується таке гарне примі-
щення. Ще два-три роки – і впаде дах. Тоді 
годі буде щось врятувати. А в селі багато 
дітей, молоді, яка не має куди піти. Отож, 
можна облаштувати в цьому будинку своє-
рідний центр дозвілля для них.

Староста села Марія Якубовська вже 
давно планує довести до ладу це приміщен-
ня, бо ж місцевим жителям ніде зібратися, 
обговорити гострі питання громади. Але 
найбільше їй болить те, що для дітей і моло-
ді із розваг у селі – лише похід у магазин та 
спілкування поблизу торговельного закладу. 

– Нема де людей зібрати, дітей підго-
тувати до якось свята, – стверджує Марія 
Іванівна. – Вчителі змушені організовувати 
репетиції концертних номерів до Дня Неза-
лежності, Першого дзвоника, інших свят у 
хатах. Це ж не вихід! А в нас же є порожнє 
приміщення.

За словами Андрія Курила, вчителі та 
батьки самі ініціюють організацію гуртків 
і секцій у селі, із відповідними проханнями 
звертаються до обранця громади. 

– Це старе село, і живуть у ньому сім’ї 
із середнім достатком. Не всі жителі мають 
змогу відправити дітей у спортивні секції 
в Луцьк за 200 й більше гривень, а могли б 
займатися за якусь символічну суму. Тим 
більше, що вчителі готові працювати з ма-
лими односельцями. Зайняті будуть і вчите-
лі, і молоді люди, – зазначає депутат.

За словами людей, тут, у покинутій шко-
лі, могли б діяти танцювальні гуртки, спор-
тивні секції, гімнастичний зал, а також мов-
ні та комп’ютерні класи. 

– Шкода, що таке файне приміщення 
руйнується, – бідкається місцева жителька 
Світлана Іщук. – Чому мої хлопці мають 
їхати в місто грати у більярд? Краще б тут 

поставили більярдний чи тенісний стіл. І 
молодь буде приходити.

Староста села стверджує, що уже взяли-
ся за пристосування приміщення для роз-
міщення гуртків, тож учителі організували 
опитування серед дітей та батьків, які секції 
потрібні насамперед.

До слова, село Тарасове торік увійшло 
до складу Заборольської ОТГ. Воно – одне 
з найбільших за кількістю населення. Ко-
лишня тарасівська школа – у центрі села. У 
ній є опалення і світло, міцні стіни та доволі 
світлі кабінети. Потрібно передусім пере-
крити та утеплити дах, зробити внутрішні 
санітарні вузли, замінити вікна й провести 
косметичний ремонт. 

– Бюджет Заборольської ОТГ дозволяє 
спрямовувати на розвиток ініціатив лише 
7-8 мільйонів гривень на рік, – стверджує 
голова Заборольської ОТГ Валерій Бояр-
ський. – А першочергових потреб у сіл тра-
диційно багато. Насамперед спрямовуємо 
кошти на ремонт доріг, вуличне освітлення, 
облаштування дитячих майданчиків, які на-
разі є тільки в Омелянику і Боголюбах. Але 
частину фінансування, за умови, що долу-
чаться місцеві жителі та спонсори, забезпе-
чимо. Ще просимо знайти шляхи виділення 
коштів із обласного бюджету.

Очільник громади ретельно досліджує 
проблеми кожного села, аби оперативно 
реагувати і спрямовувати усі зусилля на їх 

розв’язання. Не все легко дається, адже бра-
кує фінансових ресурсів. Тому змушений 
шукати сприяння і поради в однопартійців 
з УКРОПу. 

НЕВПОРЯДКОВАНА ДОРОГА
Ще однією потребою Тарасового є упо-

рядкування дороги обласного значення – 
вулиці Набережної. Вона прямує до корпусу 
№2 Волинської обласної клінічної лікарні, 
що у селі Боголюби, а також Медичного цен-
тру «Боголюби». Рух Набережною – дуже 
інтенсивний, а дорога протяжністю у майже 
3 км є вузькою та малоосвітленою, із аварій-
ними деревами з обох боків. Окрім приват-
ного, тут їздить громадський транспорт – 
маршрутки №47 і 31. Розминутися машини 
не можуть. Маршрутка змушена з’їжджати 
з дороги, аби пропустити зустрічний тран-
спорт.

– Не вистачає коштів об’єднаної гро-
мади, тому чекаємо допомоги з обласного 
бюджету. Потрібно підлатати дорожнє по-
лотно, розширити дорогу, забрати аварійні 
дерева, облаштувати зупинки, організувати 
освітлення, зробити тротуари. Що можемо, 
те робимо. Готові до співфінансування на 
будь-яких умовах, – каже голова Забороль-
ської ОТГ Валерій Боярський. – Чекаємо 
підтримки від депутатів обласної ради з 
партії УКРОП. Це соціальний проект, який 
забезпечуватиме потреби жителів не лише 

Заборольської громади, а й усієї області, які 
потребуватимуть медичної допомоги.

Турбує старосту села та депутата сіль-
ської ради ще й відсутність дорожніх знаків 
та зупинок для громадського транспорту на 
зазначеному шляху.

– Маршрутки стають на перехрестях, 
усіх поворотах дороги. Це дуже небезпечно 
для сільських жителів. Як свідчення – було 
вже два смертельні випадки. А облаштувати 
потрібно вісім зупинок. Частково коштом 
громади засипали щебенем ділянки доро-
ги, де міг би зупинятися громадський тран-
спорт, – розповідає обранець заборольської 
громади від партії УКРОП Андрій Курило. 
– Плануємо зробити проект дороги та про-
сити гроші з обласного бюджету на її част-
кове фінансування.

Більш як половина жителів Тарасового 
змушені їздити цим небезпечним шляхом. 
А люди з Боголюбів, щоб дістатися до марш-
рутної зупинки, долають ще одну досить 
важку ділянку дороги – через греблю, яка, 
окрім того, що дуже вузька, в темну пору 
доби абсолютно неосвітлена. А узбіччя за-
росли густими кущами. Випробовування не 
для полохливих! Дістаються до школи цією 
дорогою ще й дітлахи. 

Староста села Марія Якубовська ствер-
джує: розширити ділянку шляху, що з’єднує 
Тарасове і Боголюби, готові силами місцевої 
громади, а от на освітлення чекають фінан-
сового сприяння з інших джерел.

– Думаю, обласна рада може долучити-
ся на умовах співфінансування до проекту 
щодо створення культурного центру в селі 
Тарасове, – переконаний голова фракції 
«УКРОП» в обласній раді, радних голо-
ви облради Вячеслав Рубльов. – Потрібно 
лише, щоб Заборольська ОТГ виготовила 
проектно-кошторисну документацію для 
визначення обсягів робіт та першочерго-
вих напрямів для спрямування коштів. Ця 
документація має бути розбита на черги і 
визначати конкретні суми, які потрібні для 
залучення з обласного бюджету, та ті, що 
їх готова виділити сама громада. Те саме 
стосується дороги до відділення обласної 
лікарні, що в селі Боголюби. Після докумен-
тального визначення видів та обсягів робіт, 
конкретного кошторисного окреслення по-
трібних сум і участі в них територіальної 
громади депутати обласної ради розглянуть 
можливість співфінансування. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцький район

Світлі і просторі класи чекають дітей
Дорога до боголюбської лікарні 
вузька і небезпечна для пішоходів

Укропівці обговорюють, як у приміщенні 
колишньої школи зробити культурний центр села

Небезпечна ділянка дороги в 
Боголюбах уже забрала два житття

Через протікання даху стіни постійно 
вологі, грибок нищить штукатурку
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ЛИШЕ НА ВОЛИНІ ЧИНОВНИКИ 
ПОЗБАВИЛИ ШКОЛЯРІВ ОБІДІВ 

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «МИ ДОПОМАГАЄМО 
ТИМ ЗАКЛАДАМ, ПРО ЯКІ ЗАБУВАЄ ВЛАДА»

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

СЬОГОДЕННЯ 

ДОБРА СПРАВА

НА ЧАСІ

УКРОП ПРОПОНУЄ 
ЗБІЛЬШИТИ ЧАСТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 
ДРУКОВАНИХ ЗМІ ДО 50%

Народні депутати з УКРОПу 
пропонують збільшити частку 
української мови у друкованих ЗМІ 
до 50%. 

Запровадження квоти державної 
мови передбачено відповідним законо-
проектом.

Документ підписали укропівці Тарас 
Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин 
Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, 
Олександр Шевченко та Віктор Шевченко. 

– ЗМІ – один з ключових інструмен-
тів русифікації, що диктує моду на ро-
сійську мову аудиторіям усіх поколінь. 
Приміром, після запровадження квот 
української мови на радіо й телебаченні 
мільйони громадян чи не вперше почули 
сучасну українську музику у виконанні 
вітчизняних артистів. Настав час зміню-
вати ситуацію і в друкованих виданнях, – 
пояснила співавтор законопроекту Ірина 
Констанкевич. 

Документ передбачає видання дер-
жавних і комунальних друкованих ЗМІ 
державною мовою чи мовою корінних на-
родів. Своєю чергою, приватна преса має 
друкувати щонайменше половину тира-
жу українською. Виняток становитимуть 
лише газети та журнали, які виходять 
однією чи кількома мовами країн ЄС. 
Законопроект встановлює перехідний 
період для видавців – протягом першого 
року після набуття законом чинності мі-
німальна частка тиражу державною мо-
вою має сягати 20%, а протягом другого 
року – 35%. Уже на третій рік ця квота має 
збільшитися до 50%. 

– Законопроект має створити законо-
давчі умови для поширення української 
мови у друкованих ЗМІ. Українці мають 
право отримувати інформацію держав-
ною мовою, – зазначила Ірина Констан-
кевич.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Тільки у Волинській 
області – проблеми з 
організацією дитячого 
харчування в навчальних 
закладах у районах, які 
потерпіли внаслідок аварії на 
ЧАЕС. Про це під час години 
запитань до уряду повідомив 
міністр соціальної політики 
Андрій Рева, відповідаючи 
на питання народного 
депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич. 

Нардеп зазначила, що у 2017 
році в Маневицькому районі ді-
тей харчували із дев’яти затвер-
джених законом місяців лише 
півтора. 

– Нинішній рік розпочався 
з того, що тендери на органі-
зацію проведення харчуван-
ня також не відбулися. Схожа 
ситуа ція у Любешівському, 
Камінь-Каширському й Мане-
вицькому районах, – зауважила 
Ірина Мирославівна.

Вона поцікавилася у міністра, 
скільки ще триватиме подібна 
ситуація, оскільки вона повто-
рюється з року в рік, та чи буде 
покарано тих чиновників, зокре-
ма голів райдержадміністрацій, 
які вчасно не організували ці 
тендери. 

– Ви абсолютно праві в 

Цими вихідними два навчальні 
заклади – Локачинська 
музична школа і ЗОШ села 
Топільне Рожищенського 
району відсвяткували золоті 
ювілеї та отримали подарунки 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

За словами директора ЗОШ 
Валентина Глушка, для закла-
ду потрібна була промислова 
м’ясорубка, бо кухарям доводи-
лося молоти м’ясо вручну. Кош-
товний для працівників школи 
подарунок вручили під час свят-
кування 50-ї річниці школи села 
Топільне.

– Ми дуже тісно співпрацю-
ємо з жителями Топільненської 
сільської ради. Завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» тут 

відкрили дитячий майданчик, 
провели вуличне освітлення. 
Нинішній подарунок – це те, 
чого бракувало цьому навчаль-
ному закладу. Зараз школам 
дуже потрібна така допомога, 
адже десь обладнання застарі-
ле, а десь його взагалі немає. 
Тому ми вивчаємо потреби тих 
чи тих навчальних закладів і на-
магаємося придбати для них ту 
техніку, яка найбільш потріб-
на, – каже голова Рожищенської 
районної організації УКРОПу, 
депутат Рожищенської міської 
ради Григорій Козакевич.

Під час святкування 50-ї річни-
ці дитячої музичної школи селища 

Локачі голова фракції «УКРОП», 
радник голови облради Вячеслав 
Рубльов подарував від імені Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
навчальному закладу ноутбук.

– Для нас ноутбук – це дуже 
цінний і потрібний подару-
нок. Ми маємо два стаціонарні 
комп’ютери, проте з ними важко 
проводити масові заходи. Якщо 
треба було організовувати якісь 
дійства в будинку культури чи 
бібліотеці, ми змушені були по-
зичати техніку, – каже директор 
дитячої музичної школи селища 
Локачі Ольга Кревська.

– На жаль, ситуація в держа-
ві така, що потрібну для навчаль-

тому, що це унікальна ситуація, 
яка склалася у Волинській об-
ласті, адже дітей харчують не 
тільки там, а й в інших облас-
тях, однак там таких проблем 
не виникає, – акцентував Ан-
дрій Рева. 

Міністр зауважив, що особи, 
які відповідальні за харчування 
дітей, мають бути притягнуті до 
відповідальності. 

– І хоча голови районних 

державних адміністрацій не під-
порядковані Кабінету Міністрів 
і Міністерству соціальної по-
літики, вважаю, що є підстави 
для втручання правоохоронних 
органів. Готовий разом з вами 
підготувати таке звернення до 
тих наших правоохоронців, які 
мають перевірити, чому у нас із 
року в рік тендери зриваються, 
і хто у тому винен, – сказав мі-
ністр. 

РЕЗУЛЬТАТ БОРОТЬБИ

В УКРАЇНІ УПЕРШЕ ЗА 50 РОКІВ МОЖУТЬ ВИДАТИ 
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

На думку Андрія Реви, вихід 
із ситуації щодо організації хар-
чування дітей чорнобильських 
районів – запровадження повної 
монетизації за принципом «гро-
ші ходять за дитиною». 

– Допоки чиновники будуть 
вирішувати, хто харчуватиме ді-
тей, доти там, де складається така 
унікальна ситуація, як на Волині, 
можуть бути проблеми, – каже 
посадовець. 

Додамо, що проект зако-
ну про скасування тендерних 
процедур при закупівлі то-
варів для харчування дітей-
чорнобильців підготували 
народні депутати з УКРОПу 
Ірина Констанкевич, Тарас Ба-
тенко, Валентин Дідич, Олек-
сандр Дубінін, Віталій Купрій, 
Олександр Шевченко та Віктор 
Шевченко. Однак днями пред-
ставники трьох профільних 
міністерств – соціальної полі-
тики, економічного розвитку і 
торгівлі та освіти і науки – від-
мовилися підтримати відповід-
ний документ під час розгляду 
на засіданні комітету. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Київ 

Верховна Рада ухвалила постанову 
про відзначення на державному 

рівні 150-річчя від дня народження 
видатної письменниці та громадського 
діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 
року. 

Варто зауважити, що це питання у Раді 
протягом тривалого часу відстоювала народ-
ний депутат Ірина Констанкевич. Саме вона і 
є ініціатором постанови. 

– Ми довго до цього йшли. Скільки ці-
кавих ідей і щирих вболівань вчених, діячів 
культури, освіти, народних депутатів, укра-
їнської інтелігенції рухали, штовхали, бо-
ролися і знову рухали через бюрократичні 
коридори постанову, яка народжувалася на 
Волині, в університеті імені Лесі Українки. 
Цей документ – це результат спільної ро-
боти, а тепер слово – за центральною вико-
навчою владою, яка має виділити кошти на 
омріяне повне зібрання творів Лесі Українки 
(поперед нє було в 1971 році). І слово за на-
уковцями, митцями, музейниками, вчите-
лями, усіма, хто розуміє велич української 

письменниці і українського слова! Дякую 
всім, хто став співтворцем сьогоднішнього 
свята. Особливо – голові профільного ко-
мітету Миколі Княжицькому, – наголосила 
Ірина Констанкевич. 

У плані заходів щодо відзначення на дер-
жавному рівні 150-річчя від дня народження 
Лесі Українки Рада рекомендує передбачити 
створення повного бібліографічного слов-
ника Лесі Українки, електронного варіанта 
архіву родини Драгоманових-Косачів: Олени 
Пчілки (Ольги Косач), Михайла Драгомано-
ва, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-
Шимановської, Юрія Косача; забезпечення 
функціонування Науково-дослідного інсти-
туту Лесі Українки Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Укра-
їнки. Окрім того, депутати рекомендують 
здійснити розробку і запровадження екскур-
сійних маршрутів, пов’язаних із життям та 
творчістю Лесі Українки, створити науково-
популярний фільм про життя та творчість 
письменниці.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Київ

них закладів техніку дарують 
благодійники. Проте я щиро ра-
дий, що спільно із Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ми змог-
ли розв’язати такі нагальні проб-
леми для цих освітніх закладів. 
У Локачинській музичній школі 
навчаються обдаровані діти, та-
лантами яких пишається увесь 
район і вся Волинь. Маю надію, 
що тепер вони зможуть навча-
тися ще краще та готувати ще 
яскравіші виступи, – підкреслив 
депутат обласної ради Вячеслав 
Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський, 

Локачинський райони

В Україні на державному рівні 
відзначать 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки

Народний депутат 
Ірина Констанкевич

Школярів з чорнобильських 
районів знову не харчують



Ви шукали скарб не там, де потрібно. Тільки життя має цінність, життя і кожна його мить. Фільм «Титанік» 
www.volynnews.com

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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 15№ 6 (105)  15 лютого 2018 року

СУБОТА 24 лютого

П’ЯТНИЦЯ 23 лютого
06.00, 23.00 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Жінки 
(довільна програма)

07.10 Гірськолижний 
спорт. Комбінація. Фінал

08.10 Сноуборд, бігейр. 
Жінки ( фінал)

09.30 Хокей. Чоловіки 
(півфінал 1)

12.00 Фрістайл. Крос. 
Жінки ( фінал)

13.05 Біатлон. Естафета 
чоловіки 4*7.5км

14.45 Хокей, чоловіки ( 
півфінал 2)

16.30, 21.30 Студія 
зимових ігор

17.05 Ковзанярський 
спорт. 1000 м, чоловіки

18.30 Керлінг. Чоловіки 
(матч за бронзу)

21.00 Новини
01.30 Біатлон, чоловіки, 

естафета 4х7, 5 км
03.00 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
Бобслей, сани, четвірки, 
1, 2 заїзди

05.00 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 
2018. Сноуборд, ж/ч, 
паралельний гігантський 
слалом

UA: ПЕРШИЙ

03.05, 02.45 Служба 
розшуку дітей

03.10, 02.50 Зона ночі
05.00 Абзац
06.50, 08.09 Kids Time
06.55 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
08.10 Т/с «Мерлін»
10.00 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.40 Х/ф «Кейт та Лео»
19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф «Змії на борті 

літака»
00.00 Х/ф «Ловець снів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Спокута»

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 

«Одружити неможна 

помилувати»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 «КВН на БІС»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.30 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, 00.00 Т/с «Вітер в 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.50 Правда життя 
08.50, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.50 
Фабрика погоди 10.40, 
17.50, 22.40 Ідеї, що 
перевернули світ 
11.30 Смартшоу 12.30 
Підроблена історія 13.20 
Прихована реальність 
14.10, 00.30 Містична 
Україна 15.00, 21.40 
Річкові монстри 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Охоронці Гітлера 
02.00 Війна всередині нас 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.00 Т/с «За три дні до 

кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 22.25 «Ліга сміху»
00.20 Х/ф «Воду 

слонам!»
02.30 Т/с «Сурогат»

06.10 «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»

13.00 Х/ф «Вийти заміж 
за капітана»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.05 «Подробиці 
тижня»

22.00 Х/ф «Свій серед 
чужих, чужий серед 
своїх»

00.00 Х/ф «Гайворонн»
01.50 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»
04.45 «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 Інсайдер
11.05, 20.20 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф «Гра в 

імітацію»
14.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон. 

Найкраще
01.20 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.30 Без гальм

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка 

Боб Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда 

Кунг- Фу: Легенди 
крутості»

09.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00, 20.00, 02.30 
Панянка-селянка

13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Аватар»
00.00 Х/ф «Нянь»
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

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»
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 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35, 09.00, 23.30 Глобал 
3000

08.35, 13.00 МузейОк
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Тачки»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00, 21.00 Євромакс
12.30 Волинський 

АВЕРС портрет
13.30 Бандерштат -2017. 

ВВ
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
22.10 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
01.05 Бандерштат -2017. 

ВВ
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Поспілкуймося
04.00 Х/ф «Фатальні 

діаманти»

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.30, 02.40 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

2+2 світ»

15.10 Х/ф «Хижаки»

19.20 Т/с «Перевізник 2»

23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.40, 04.15 «Правда 
життя. Професії»

06.45 Х/ф «Ті, що зійшли 
з небес»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.40 

«Свідок»
15.05 Т/с «Морський 

патруль»
18.15, 19.30 Х/ф «Вийти 

заміж за капітана»
20.30 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова»
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»

06.00 Сноуборд, ж/ч, 
паралельний гігантський 
слалом

07.15 Лижні гонки, 50 км, 
чоловіки, мас-старт

09.30 Керлінг, чоловіки 
(золотий матч)

13.05 Керлінг, жінки, матч 
за бронзу

16.00, 22.10 Студія 
зимових ігор

16.30 Ковзанярський 
спорт. Командний 
персьют. Фінал

19.00 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2018». Фінал

21.35 Новини
22.45 Національний відбір 

учасника від України 
на Міжнародний 
пісенний конкурс 
«Євробачення-2018». 
Фінал (продовження)

23.55 Сноуборд. Біг ейр.
чол., фінал

00.30 Гірськолижний 
спорт. Команди

02.00 Керлінг, жінки 
(золотий матч)

05.30 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Чоловіки (матч за 
золото)

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
05.14, 06.39 Kids Time
05.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.40 Ревізор. Крамниці
08.30 Таємний агент
10.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
14.10 Х/ф «Метод Хітча»
16.40 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель 
Блансек»

18.50 Х/ф «П’ята хвиля»
21.00 Х/ф «Дивергент»
23.50 Х/ф «Вовки»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 23.30 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
11.15 Х/ф «Одружити 

неможна помилувати»
15.30 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
19.00 «Евробачення 2018. 

Національний відбір»
21.25 «Коли ми вдома. 

Нова історія»
22.35 Євробачення 2018. 

Національний відбір. 
Підсумки голосування

00.30 «Давай поговоримо 
про секс»

СТБ
05.10, 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 «Слава»

14.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»

00.00 Х/ф «Блеф»

02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні

07.15, 04.45 Зірковий шлях

09.10 Т/с «Вітер в 

обличчя»

13.00, 15.20 Т/с 

«Ворожка»

17.15, 19.40 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

22.00 Т/с «Єдиний мій 

гріх»

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Справжня історія 

золота
12.40 Боїнг 747: революція
14.30 Ідеї, що 

перевернули світ
16.30 У пошуках краси
21.00 Справжні безславні 

виродки
22.00 Дядько Гітлер
23.00 Втеча з замку Колдіц
23.50 Паранормальний світ
00.40 Містична Україна
02.10 Ролан Биков
03.00 Юрій Нікулін

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману »
11.15 «Інспектор. Міста»
13.00 «Світське життя»
14.05 «Голос країни 8»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
23.20 «Світське життя 

2018»
00.20 «Вечірній Київ »
02.05 Х/ф «Воду 

слонам!»

1+1

06.30 «Чекай мене»
08.00 «Подорожі в часі»
08.30 Х/ф «Дот»
10.20, 01.55 Х/ф «В зоні 

особливої уваги»
12.20, 03.30 Х/ф «Хід у 

відповідь»
14.00 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

16.00 Х/ф «Офіцери»
18.00, 20.30 Т/с 

«Батьківський інстинкт»
20.00, 05.15 «Подробиці»
22.20 Т/с «Любка»
04.45 «Top Shop»
05.45 Мультфільм

ІНТЕР

05.25, 04.35 Скарб нації
05.35, 04.45 Еврика!
05.40, 04.55, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.39 Дизель-шоу
10.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
17.00 Х/ф «Експат»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Гравітація»
22.00 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»
00.55 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.20 Провокатор

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка 

Боб Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда 

Кунг- Фу»
09.45 М/ф «Кришталик і 

пінгвін»
11.10 Х/ф «Попелюшка»
12.30 Казки У Кіно
14.00, 02.30 Панянка-

селянка
15.00, 21.30 Танька і 

Володька
17.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»
20.00 Х/ф «Нянь»
22.30 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

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, 15.10, 16.00 Серіал 

«Роксолана»
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська 

веселка»
17.40 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (І.Тарасюк)
18.05 Т/ф «Леся Українка: 

«Та, що будила світ»
18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Літаючий будинок»

06.30 Поспілкуймося
07.30 Завтра-сьогодні
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, 20.00, 02.00 

МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 Т/с «Тачки»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Бандерштат -2017. 

АВЕРС Тартак
14.00 Т/с «Справа Дойла»
17.00 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
18.40, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.30 Волинський 

портрет
21.00 Життя в цифрі
22.00 Х/ф «Солдат 

Джаннет»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Т/с «Справа Дойла»
02.55 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «Вікно 

навпроти»
05.00 Джем

08.00 Бушидо
09.00 «Заручники 

правосуддя»
11.00 Т/с «Перевізник 2»
13.00 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
17.05 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

2+2 19.40 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертний»

22.00 Міжнародний 
турнір зі змішаних 
єдиноборств: MMA Pro 
Ukraine 15. Трансляція 
з Києва

00.00 Х/ф «Великий 
вибух»

01.50 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.15 Х/ф «Паризька 
драма»

06.25 Х/ф «Вічний 
поклик»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 02.35 «Речовий 

доказ»
15.10 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
17.00 «Переломні 80-ті»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 01.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі 

месники»
21.00 Х/ф «Фантомас»
23.05 Х/ф «Три години на 

втечу»
00.45 Т/с «Великі почуття»
02.10 «Випадковий 

свідок»
04.35 «Правда життя. 

Професії»

«СМЕРТЬ СТАЛІНА» 
ЗНІМАЛИ В УКРАЇНІ 

Заборонену в Росії британську 
комедію «Смерть Сталіна» частково 

знімали у Києві – в будівлі Київської 
міської державної адміністрації на 
Хрещатику і в будинку на вулиці 
Олеся Гончара, 45б. Інші знімання 
відбувалися у Лондоні, повідомляють 
«Українські національні новини».

«Смерть Сталіна» – британсько-фран-
цузька сатирична комедія шотландського 
режисера італійського походження Армандо 
Яннуччі. Стрічку знято за романом Фаб’єна 
Нурі та Тьєрі Робіна La mort de Staline.

Події фільму розгортаються після смер-
ті Йосипа Сталіна й описують боротьбу між 
найближчими соратниками за місце на-
ступного генсека. Головні ролі зіграли Стів 
Бушемі, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, 
Майкл Пелін, Ольга Куриленко.

кіно

purplehaze.ru

Фільм «Аватар»

21:00

ПІСНЯ ГУРТУ «ФІОЛЕТ» – 
У СЕРІАЛІ «ШКОЛА»  

Трек групи «Фіолет», яка почала свій 
шлях у Луцьку, прозвучав у серіалі 

«Школа» на «1+1». Пісню можна почути 
у 24-й серії серіалу під час любовної 
сцени головних героїв.

Композиція «Вона моя» увійшла до аль-
бому True Love, який «Фіолет» випустив у 2016 
році. Цю роботу лідер команди Сергій Мар-
тинюк присвятив дружині Лорі. Пісня стала 
саундтреком до їхнього весільного відео, яке 
відзняла фотограф з Луцька Vetra Varvara.

Серіал «Школа» – найбільш рейтинго-
вий україномовний серіал на вітчизняному 
телебаченні цього сезону. В середньому 
одну серію дивляться приблизно 2 міль-
йони глядачів. До слова, у серіалі зіграла 
ковельчанка Марія Сента. Зараз дівчина 
навчається на третьому курсі Київського 
Національного університету культури і 
мистецтв на актрису театру і кіно.

знай наших

Фільм «Метод Хітча»

14:10

katushka.tv

svoboda.org
tsn.ua
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ФУТБОЛ 1

ПН 19 лютого ВТ 20 лютого СР 21 лютого ЧТ 22 лютого ПТ 23 лютого СБ 24 лютого НД 25 лютого
06.00 Вест Бромвіч – Саутгемп-
тон. Кубок Англії 07.45, 18.50, 
02.40 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Шахтар – Чорноморець 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Бетіс – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Зірка – Маріуполь 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 17.00 Шахтар – 
Рома. 1/8 фіналу (2010/2011). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
19.20, 05.00 Огляд 5-го раунду. 
Кубок Англії 19.50 Рочдейл – 
Тоттенгем. Кубок Англії 21.40, 
05.30 Топ-матч 21.55 LIVE. 
Хетафе – Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.55 Сталь – Олек-
сандрія 03.10 Челсі – Халл Сіті. 
Кубок Англії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 Віган 
– Ман Сіті. Кубок Англії 09.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Ворскла – 
Верес 12.10 «Великий футбол» 
13.55 Бетіс – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 19.05 Ейбар – Барсе-
лона. Чемпіонат Іспанії 21.00, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.35 LIVE. Челсі – Барселона. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.10 Гаддерсфілд – 
МЮ. Кубок Англії 02.00 Зірка 
– Маріуполь 03.50 Топ-матч 
04.00 Баварія – Бешикташ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Атлетіко – Атлетік. Чемпі-
онат Іспанії 07.45, 23.40 Огляд 
5-го раунду. Кубок Англії 08.15 
Бетіс – Реал. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Зірка – Маріуполь 
12.05 Гаддерсфілд – МЮ. Кубок 
Англії 13.55 Шахтар – Чор-
номорець 16.00, 00.10 Челсі 
– Барселона. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.50 Баварія 
– Бешикташ. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.40 LIVE. 
Леганес – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Севілья – 
МЮ. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 02.00 Шахтар – Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.50 Топ-матч 04.00 Сталь – 
Олександрія 

06.00 Баварія – Бешикташ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.50, 18.45 Топ-матч 08.10 
Леганес – Реал. Чемпіонат Іс-
панії 10.00, 15.40, 20.45 Футбол 
NEWS 10.25 Челсі – Барселона. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Севілья – МЮ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55 Віган 
– Ман Сіті. Кубок Англії 16.05 
Шахтар – Рома. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 19.00, 21.55 «Шлях 
до Ліона» 19.50 LIVE. Динамо 
(К) – АЕК. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 22.30 LIVE. «Ліга 
Європи. ONLINE» 00.30 Лейпциг 
– Наполі. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 02.15 
«Ліга Європи. ONLINE» 04.05 
Аталанта – Боруссія (Д). 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Севілья – МЮ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.50, 
05.20 «LaLiga Chronicles» 08.10, 
03.30 Лейпциг – Наполі. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.25, 01.10 Мілан – Лудого-
рець. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 12.10 Леганес – Реал 
13.45, 14.20, 16.05, 18.50 «Шлях 
до Ліона» 14.00 LIVE. Жеребку-
вання 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 14.40, 17.50 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 14.45 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 17.00 Динамо 
(К) – АЕК. 1/16 фіналу. Ліга Єв-
ропи УЄФА 19.25 «Ліга Європи. 
ONLINE» 21.20 Топ-матч 21.35 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
22.50 Аталанта – Боруссія (Д). 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
00.40 Чемпіонат Іспанії 03.00 
Світ Прем’єр-Ліги 

06.00 Депортіво – Еспаньйол 
07.45 Чемпіонат Іспанії. Перед-
мова до туру 08.15 Баварія – 
Бешикташ. 1/8 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 10.00, 16.30, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Динамо (К) 
– АЕК. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 12.05 Шахтар – Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Чемпіонат Англії. Перед-
мова до туру 14.25 LIVE. Лестер 
– Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.50 LIVE. Ліверпуль – Вест Гем 
17.55 Футбол Tables 19.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. Лега-
нес – Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 21.25 Топ-матч 21.40 
LIVE. Барселона – Жирона 23.40 
Олександрія – Маріуполь 01.25 
Вотфорд – Евертон 03.15 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 04.05 
Реал – Алавес. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Лестер – Сток Сіті. Чемпіо-
нат Англії 07.45 Світ Прем’єр-
Ліги 08.15 Шахтар – Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 11.45 Барселона 
– Жирона. Чемпіонат Іспанії 
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE» 13.55 LIVE. Олімпік 
– Сталь 14.45, 17.45 Футбол 
Tables 16.55 LIVE. Шахтар – 
Зірка 19.25 LIVE. Валенсія – Со-
сьєдад. Чемпіонат Іспанії 21.20 
«Великий футбол» 23.00 МЮ 
– Челсі. Чемпіонат Англії 00.50 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
01.45 Вільярреал – Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 03.35 Журнал 
Ліги Чемпіонів 04.05 Олексан-
дрія – Маріуполь 

«Євробачення-2018»

НЕДІЛЯ 25 лютого
06.00 XXIII Зимові Олімпій-

ські ігри 2018. Хокей. 
Чоловіки (матч за 
золото)

08.00, 04.40 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Лижні гонки, 30 км, 
жінки, мас-старт

10.15 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Бобслей. 
Чоловіки (четвірки, 
фінали)

12.15 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Яскраві 
моменти ігор

13.00 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. ЦЕРЕМО-
НІЯ ЗАКРИТТЯ

15.35, 21.30 Студія зимо-
вих ігор

17.35 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2018». Фінал

21.00 Новини
23.30 XXIII Зимові Олімпій-

ські ігри 2018. Фігурне 
катання. Гала-шоу

01.10 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Керлінг, 
жінки, золотий матч

05.20 Інсайдер

07.05 Т/с «Код Костян-

тина»

09.00 Т/с «Відділ 44»

11.50, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»

12.45 Факти

15.00 Х/ф «Експат»

17.00 Х/ф «Гравітація»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Книга Ілая»

22.55 Х/ф «Чорний 

яструб»

01.25 Провокатор

06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка 

Боб Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда 

Кунг- Фу: Легенди 
крутості»

09.45 Х/ф «Схід тем-
ряви»

11.25 Х/ф «Спляча 
красуня»

12.30 Казки У Кіно
14.00, 03.15 Панянка-

селянка
15.00, 21.30 Танька і 

Володька
17.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Х/ф «Аватар»
22.30 Країна У. Новий рік
00.00 Х/ф «Шоколад»
02.15 Теорія зради
04.05 Віталька
05.15 Корисні підказки

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, 15.10 Серіал «Рок-

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

ідей»
18.40 «Роздягалка»
19.00 «Протилежний 

погляд»
20.00 «Розсекречена 

історія»

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

дані»
11.15 «Евробачення 2018. 

Національний відбір»
13.55 «Євробачення 2018. 

Національний відбір. 
Підсумки голосування»

14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.35 «Я со-

ромлюсь свого тіла 5»
19.00, 20.00, 22.10 «Слід-

ство ведуть екстра-
сенси»

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 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»
16.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
00.15 Х/ф «Цей незруч-

ний момент»
02.00 «Нічне життя»

07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
10.40 Вирішальні битви 2 

світової
11.50 Справжні безславні 

виродки
12.40 Дядько Гітлер
13.40 Втеча з замку Колдіц
14.30 Ідеї, що переверну-

ли світ
15.30 Незвичайна наука
16.30 У пошуках краси
21.00 Справжня історія 

золота
22.00 Боїнг 747: революція
23.50 Паранормальний світ
05.10 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.05 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.05 «Громада на міль-

йон»
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 «Світ нави-
воріт – 4: В’єтнам»

17.10 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Ліга сміху »
01.05 «Світське життя 

2018»

06.25 Х/ф «Ключі від 
неба»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

14.15, 20.30 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

20.00 «Подробиці»
21.30 Док.проект «Толоч-

ко. Підручник історії»
22.15 Т/с «Перша спроба»
02.05 Х/ф «Благі на-

міри»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.39, 07.29 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
07.30 Х/ф «Янголи Чарлі»
09.20 Х/ф «Янголи Чар-

лі: Повний вперед»
11.20 Х/ф «Неймовір-

ні пригоди Адель 
Блансек»

13.20 Х/ф «П’ята хвиля»
15.50 Х/ф «Дивергент»
18.45 Х/ф «Інсургент»
21.00 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
23.20 Х/ф «Угода з 

дияволом»
01.20 Х/ф «Змії на борті 

літака»

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

06.30 «2 Я – одне життя»
07.30, 21.00 Глобал 3000
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.20, 09.20, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
08.25 Життя в цифрі
08.40, 20.40, 02.00 

МузейОк
09.30 Актуальне інтерв’ю
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 Т/с «Тачки»
12.00 Малюваки

АВЕРС 12.20 Англійські Класи
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 «Солдат 
Джаннет»

22.05 Х/ф «Краще 
бути вродливою і 
багатою»

23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Пані покоївка»
03.05 Т/с «Пані покоївка»
05.30 Волинський 

портрет

06.00, 23.20 «Змішані 
єдиноборства. UFC on 
Fox 28: Джош Емметт vs 
Джеремі Стефенс»

07.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
08.50 «Зловмисники»
09.50 «Загублений світ»

2+2 13.50 21 тур ЧУ з футболу 
«Зоря»- «Ворскла»

16.00 Т/с «Перевізник 2»
18.00 Х/ф «Синдбад і 

війна фурій»
19.45 Х/ф «Аттіла»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

НТН

05.45 Х/ф «Звинувачу-
ється весілля»

07.10 Т/с «Життя, якого 
не було»

11.00 «Україна вражає»
12.00 Х/ф «Невловимі 

месники»
13.30 Х/ф «Без року 

тиждень»
14.50 «Легенди карного 

розшуку»
16.45 «Свідок. Агенти»
17.20 Х/ф «Фантомас»
19.20 Х/ф «Знову не-

вловимі»
22.00 Х/ф «Охорон-

ниця»
23.45 Х/ф «Три години 

на втечу»
01.25 «Таємниці кримі-

нального світу»

ІРИНА ФЕДИШИН – 
НА «ГОЛОСІ КРАЇНИ» 

Глядачі телеканалу «1+1» 
побачили третій випуск сліпих 

прослуховувань вокального проекту 
«Голос країни-8», пише «ТСН.ua».

У рамках програми на сцену проекту зі 
своєю авторською піснею «Малесенькі до-
лоньки» вийшла відома українська співач-
ка Ірина Федишин. Цікаво, що тренери не 
впізнали голос зірки Західної України та на-

тиснули на всі чоти-
ри червоні кнопки.

«Приємно, що 
ви вже артистка, і 
при цьому не побо-
ялися вийти зі своєї 
зони комфорту. Я 
бачу, що ви добра 
людина. Дякую вам 
за це та запрошую 
у свою команду», – 
сказав Сергій Баб-
кін. 

Однак артистка 
обрала своїм зірко-
вим наставником 
Джамалу. 

телешоу

Фільм «Дивергент»

15:50

m
etro.co.uk

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Курка»
10.50 Т/с «Ласкаво про-

симо на Канари»
14.50 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»
17.00, 21.00 Т/с «Ніч після 

випуску»
19.00, 03.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Єдиний 

мій гріх»
01.45 Телемагазин
03.50 Історія одного зло-

чину 16+

Першу трійку фіналістів 
Національного відбору 
на «Євробачення-2018» у 

прямому ефірі обрали 10 лютого 
глядачі та судді. Найбільше 
голосів здобули Laud, The Erised, 
Vilna, передає «24 канал».

Членами журі Національного відбору-
2018 стали Джамала, Андрій Данилко та 
Євген Філатов (The Maneken).

Найменшу оцінку від суддів – 1 бал – 
отримала група Kozak System, 2 бали дали 
The Вйо, 3 поставили співачці Vilna, 4 – гру-
пі Kazka, на 5 балів журі оцінило The Erised, 
6  дали Pur:Pur, 7 – Constantine, 8 – Бабкіну, 
9 балів отримав Laud.

Глядачі проголосували кардинально 
інакше. Найменшу оцінку від них отримав 
The Вйо, 2 бали – Constantine, 3 бали гля-
дачі дали Kozak System, 4 – Сергію Бабкіну, 
5 – Kazka, 6 балів – Pur:Pur. На 7 балів оці-
нили Laud, на 8 – The Erised, а найвищий 
бал отримала Vilna.

Півфінал Нацвідбору складається з 
трьох турів і фінального туру з оголо-

ОБРАЛИ ФІНАЛІСТІВ 
ПЕРШОГО НАЦВІДБОРУ 

шенням переможця. Цьогоріч у кож-
ному півфіналі бере участь по 9 учас-
ників. За результатами голосування 
суддів і глядачів до фіналу Нацвідбо-
ру пройде по три учасники з кожного 
півфіналу.

Україну на конкурсі «Євробачення» 
представлятиме учасник фіналу, якого 
визначать журі та глядачі. Оголосять 

переможця в прямому ефірі.
Цьогоріч «Євробачення» пройде у 

столиці Португалії – Лісабоні. Півфіна-
ли конкурсу відбудуться 8 та 10 травня, 
фінал – 12 травня. Країна вперше при-
йматиме шоу завдяки минулорічній 
перемозі свого учасника Сальвадора 
Собрала, який став тріумфатором кон-
курсу в Києві.

24tv.ua

dinstvennaya.ua

Фінал конкурсу відбудеться 12 травня у Лісабоні
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
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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 ВВП 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 трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноінжек-
торний 1.8, титанові диски, електропакет, 
гідропідсилювач, сигналізація, централь-
ний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

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

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

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам 1-кімн. квартиру в панельно-
му будинку, 34 м2, р-н Варшавського рин-
ку, вул. Кравчука. Хороший житловий стан. 
099-315-22-72.

 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 
сот ки під забудову в с. Великий Омеля-
ник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

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

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

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

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

 Продається цегляний будинок в м. Го-
рохів. Усі зручності: хлів, гараж, льох, 

0,08 га городу, огорожа. Ціна договірна. 
098-112-22-48.

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.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне пра-
цевлаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк, 095-704-44-94.

 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: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фаб рики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва 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

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 

(запрошення, анкета, страховка тощо). 
Луцьк, вул. Ковельська, 1. 099-315-22-72 
(Оксана Володимирівна).

 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.

альтернатива треба знати

СЕКРЕТ ЗДОРОВ’Я – 
ЗОЛОТА СЕРЕДИНА

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ 
ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЦІ

Сучасні господині звикли 
зберігати продукти 

в морозильній камері. 
Про запас заморожують 
м’ясо, сир, овочі та фрукти. 
Міністерство сільського 
господарства США пояснює: 
продукти в морозильній 
камері не псуються, 
страждає лише їхня якість.

Наприклад, заморожений ба-
нан не буде зіпсованим і через два 
роки. Але смакуватиме та підтри-
муватиме свій колір і кремову тек-
стуру лише близько трьох місяців. 
Заморожування сповільнює ріст 
мікроорганізмів, які спричиняють 
псування продуктів і харчові хво-
роби. Після розморожування вони 
знову стають активними. Тому фа-
хівці категорично забороняють за-
морожувати продукти повторно. 

Найдовше у звичайному до-
машньому морозильнику можна 
зберігати яловичину і баранину – 
близько року. М’ясо курки теж ви-
тримує приблизно такий термін, 
свинина зберігається близько 
восьми місяців. Качку, гуску і кро-
лика рекомендують з’їсти не пізні-
ше, ніж через півроку, оскільки з 
часом вони набувають неприєм-
ного запаху і смаку.

Якщо ви хочете приготувати 
м’ясо, яке пролежало в морозил-
ці довше від зазначеного терміну, 
то обов’язково проваріть його не 
менш як півтори години, додавши 
спецій. 

Закуплені про запас м’ясний 
фарш і лівер (печінка, серце, нир-
ки) зберігайте в морозилці не 

Традиційна китайська 
медицина – це 
найдавніша система 

оздоровлення, яку активно 
застосовують понад три 
тисячі років. Та лише у 
другій половині ХХ століття 
західні лікарі звернули 
увагу на ї ї ефективність, 
простоту, але аж ніяк 
не примітивність у 
застосуванні. 

На Сході значну увагу приді-
ляють підтримці та збереженню 
здоров’я. «Якщо почалася війна, 
пізно гострити мечі», – каже східна 
мудрість. Адже коли хвороба вже 
виникла, треба докласти у сотню 
разів більше зусиль для її усунення, 
ніж для профілактики. 

Тому протягом епох на Сході 
найголовнішим вважається вміння 
підтримувати гармонію між внут-
рішнім і зовнішнім, між людиною і 
Космосом. Це допоможе не тільки 
відновити втрачену душевну рівно-
вагу, але і стане чудовою профілак-
тикою багатьох хвороб. 

А допоможуть у цьому заповіді 
східної медицини.

Дотримуйтеся золотої середи-
ни у всьому: почуттях, їжі, роботі. 
Хвилювання, тривога і відчай такі ж 
шкідливі для здоров’я, як веселощі 
та насолода. 

Пам’ятайте:
– надмірне сидіння шкодить 

м’язам;
– надмірна ходьба шкодить 

зв’язкам;
– надмірне стояння шкодить 

кісткам;
– надмірне лежання шкодить 

життєвій енергії;
– надмірне споглядання шко-

дить крові.
Їжте менше, але частіше. Це пра-

вило – запорука гарного травлення. 
Якщо ви поїсте до повної ситості після 
того, як тривалий час були голодні, це 
призведе до проблем із травленням.

Відчуйте вдячність у своєму 
серці. Щира внутрішня усмішка й 
відчуття гармонії – це найкраща 
форма профілактики всіх хвороб.

«Тримай голову в холоді, а ноги в 
теплі». Ця порада унеможливить на-
копичення великої кількості енергії 
в голові, через яку може підвищити-
ся кров’яний тиск. Щоб його знизи-
ти, треба скерувати енергію до стоп. 
Ноги мають бути завше теплими. Для 
цього зігрівайте стопи розтиранням. 
Ця проста процедура допоможе 
уникнути серцевого нападу. 

Стежте за своєю мовою: ретель-
но вибирайте, що говорити.

Менше хвилюйтеся – більше 
дій те. Пам’ятайте слова Далай Лами: 
«Якщо проблему можна розв’язати, 
не варто за неї хвилюватися. Якщо 
проблему неможливо розв’язати, 
непокоїтися нею не варто».

Розвивайте розум. У китайській 
мові ієрогліф «серце» означає також 
«думки», «інтелект», «розум». Тому 

на Сході здавна практикують техні-
ки, які дозволяють серцю й розуму 
об’єднатися і стати одним цілим. У 
цьому допоможе медитація. 

Щоранку робіть невеличку роз-
минку:

– масаж голови за допомогою 
щітки чи пальців рук: повільно про-
йдіться по всій голові від лоба до ма-
ківки – масаж покращить кровообіг, 
нормалізує тиск і ефективно позба-
вить від головного болю і стресу;

– вправи для очей: сильно при-
мружтеся, стисніть повіки, потім 
швидко розплющте очі, зробіть ко-
лові рухи зіницями зліва направо 
15 разів, потім – 15 разів у зворот-
ному напрямку;

– масаж обличчя: потріть долоні 
одна об одну, це допоможе їх розі-
гріти, покладіть долоні на обличчя 
так, щоб середні пальці торкалися 
носа збоку, промасажуйте обличчя, 
рухаючись догори по лобі, потім – 
щоки. Такий масаж покращує робо-
ту мозку і нормалізує тиск.

Навесні лягайте спати, поки вид-
но, вставайте рано. Влітку і восени 
рано лягайте спати і рано вставай-
те. Взимку лягайте рано і прокидай-
теся пізніше. 

більш як чотири місяці. Для до-
машньої ковбаси та інших ковбас-
них виробів термін зберігання в 
морозильній камері буде удвічі 
коротшим.

На жаль, у будинку може зни-
кати електроенергія. За 2-3 годи-
ни замороженим продуктам це не 
зашкодить. Якщо ж ремонтні ро-
боти затягнуться, морозилку слід 
звільнити. М’ясо дістати, натерти 
зверху лимонною кислотою або 
оцтом і покласти в прохолодне 
місце.

Можна взяти тканину, опус-
тити в міцний соляний розчин і 
обгорнути шматок м’яса. Більш 
незвичний метод – покласти м’ясо 
в кисляк або холодне молоко. 
Будь-який із цих способів зберігає 
свіжість продукту не більш як 10 
годин.

Варто знати, скільки часу мо-
жуть зберігати якість інші продук-
ти в морозильній камері. Котлети 
і нежирна риба – протягом півро-
ку, жирну рибу і сосиски зберіга-
ють до двох місяців. Маргарин не 
псується протягом року, масло – 
протягом 9 місяців. Домашній сир 
і бекон рекомендують зберігати 
не більш як 4 тижні. Найдовше в 
морозилці можна тримати овочі 
та фрукти – цілий рік.   

club-o.org

today.com
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  Наталія ЛЕГКА

невигадана історія БУВАЄ, ЩО Й НЕВІСТКА – 
НЕ ЧУЖА КІСТКАНастя була дуже 

вродливою та 
бойовою. Робота 

в ї ї руках горіла, наче 
підпалена копиця сухого 
сіна, город біля хати 
нагадував вишитий 
зелений килим без 
жодної зайвої ниточки 
чи вузлика, а кімнати 
в оселі всміхалися 
веселкою рушників 
та серветок. Завжди 
весела, говірка, наче й 
не зачепила ї ї чорним 
крилом біда, коли 
замолоду втратила 
через хворобу чоловіка. 
Та й чи варто ділитися 
бідами, якщо в кожного 
своїх не бракує? 

Незважаючи на вік жіночої 
стиглості, природа залишила їй то-
ненький дівочий стан і довгу косу. 
Такими ж напрочуд вродливими 
вдалися і Настині діти, особливо 
Антон, якого вона любила, здаєть-
ся, найбільше з усіх на світі. З лиця 
схожий на Настю в молодості. Висо-
кий, ставний, з чорними, як терен, 
очима, йому б у кіно зніматися, а не 
в сільський клуб бігати. Дівчата ви-
лися біля хлопця, намагаючись усі-
лякими способами звабити, та він 
байдуже позирав на розставлені 
капкани й оминав будь-яку спробу 
захомутати свою шию. 

Втім перед однією кралею таки 
не встояв. Щоправда, виявилася 
вона не сільською щебетухою, а 
міською архітекторкою. Дівчина 
була вродливою, розумною, до того 
ж, із забезпеченої родини. Звісно, 
Юлина мама спочатку заприсягала-
ся життям, що не віддасть випуск-
никові профтехучилища, себто Ан-
тонові, свою єдину доньку, бо хіба 
він їй рівня? Та коли ближче позна-
йомилася з майбутній зятем, зважи-
ла на доччині вмовляння і сльози, 
то трохи охолола. І справді, такого 
вродливого, як Антон, у Юлиному 
оточенні не було! Та й роботящий 
наче, привітний, що тільки Юля за-
бажає – все зробить, ладен зірку з 
неба для коханої дістати.

Незабаром відгуляли весілля. 
Жили так гарненько, любенько, що 
не тільки рідня, а й чужі заздрили. 
І треба ж було тестеві влаштувати 
Антона на спиртзавод! Місце хоч 
і дохідне, але для молодого чоло-
віка виявилося ризиковано спо-
кусливим. Не встояв Антон перед 

Після смерті сина злягла й Нас-
тя. На ту біду нагодилися дочки, та 
довго сидіти біля хворої матері змо-
ги не мали, жили далеко, в кожної – 
сім’я, робота. Кинулися до Олени, 
щоб догляділа стару, та тільки фирк-
нула:

– У мене свої немолоді батьки, 
а ще малі спиногризи, шукайте для 
свекрухи іншу няньку.

Довго думали Настині дочки й 
наважилися звернутися по допо-
могу до Галини. І самі були здивова-
ні, коли вона погодилася, тож, щоб 
якось компенсувати материні об-
рази та прокльони на адресу дру-
гої невістки, вирішили, що Настя 
має переписати хату на Антонову 
та Галинину доньку – Іванку. Галя 
віднікувалася, мовляв, не за майно 
готова приглянути за лежачою Нас-
тею, але врешті-решт прийняла цей 
жест – не чужі все-таки.

Ох і натерпілася вона, бідна, з 
колишньою свекрухою! Життя за-
брало в Насті вроду та здоров’я, 
але норову свого жінка не зміни-
ла. Втім Галина й не сподівалася на 
таку милість. Стиснувши зуби, щоб 
не прикрикнути, обмивала немічну, 
годувала з ложки, майже щодня пе-
рестеляла постіль, не сподіваючись 
на вдячність. І тільки коли Настина 
зірка зовсім опустилася ближче до 
землі, жінка наче пробудилася від 
запаморочливого сну ненависті та 
нетерпимості:

– Ти пробач мені, доню, – вимо-
вила, зовсім не маючи сил. – З усіх 
трьох моїх невісток ти була най-
кращою. Я ж своєму синочкові дала 
вроду, а щастя – ні...

Стареча жовта рука безсило 
впала на постіль. Галина прислуха-
лася – не дихає. Свекрушин погляд 
так і застиг на образі Спасителя, що 
висів у кутку. Галина перехрестила-
ся, закрила свекрушині очі й захо-
дилася обдзвонювати рідню.

Ховали Настю наступного дня. 
Подивитися на те, як перша в око-
лиці хорошуха вирушить в останню 
сумну дорогу, зійшлося все село. Та 
чужих мало цікавив колір домовини 
чи в чому була вбрана небіжчиця, як 
це зазвичай буває в селах, люди ди-
вувалися, як за машиною дружно, 
без сварок та суперечок, ідуть три 
Настині невістки та п’ятеро онуків, 
які з’їхалися, щоб віддати останню 
данину жінці, син якої нікому не по-
дарував щастя.

звабою – знайшлася компанія, в 
якій спочатку «з приводу», а потім 
без причини почав випивати. А біля 
затьмареного градусом красеня на 
заводі та поза ним почали крутити-
ся і молодички, ласі до щедрих по-
цілунків та всього іншого.

Тесть із тещею довго терпіли ви-
крутаси зятя, совістили, просили, 
лякали його, бо жили вони під од-
ним дахом з молодятами, а потім 
не простили, вирішили, що спокій-
но дивитися, як він топить у чарці 
і своє, і доччине життя, не можуть, 
тож виставили Антона за двері. Юля 
плакала, тужила, а згодом змирила-
ся й поринула з головою в роботу. А 
у вихідні весь вільний час віддавала 
синові та донечці. Дивилася на мо-
лодшенького, Женю, і серцем мліла: 
викапаний батько, хоч би в нього не 
вдався!

Антон довго намагався протри-
матися в місті. Упродовж деякого 
часу навіть за розум узявся, хотів 
закінчити навчання на юридичному 
в університеті, куди на заочне його 
прилаштував також тесть. А потім 
вкотре зірвався, покинув виш, тож 
йому не залишалося нічого іншого, 

як повернутися в село.
Настя зустріла сина з плачами. 

Але позаяк була вона жінкою гор-
дою, то на поклін до сватів не пішла, 
лише, грізно махаючи кулаком у бік 
міста, де жили її вже колишні свати, 
час до часу приказувала: 

– Мій син ще сто таких Юль собі 
знайде!

І справді, через якихось півроку 
зійшовся Антон з молодицею, в якої 
підростало троє дітей від першого 
шлюбу. Що тільки не чверила Настя, 
щоб відмовити сина від одруження 
з Галею. Але він наполіг на своєму, 
мовляв, на неї він ще в юності за-
дивлявся, але тоді нічого не ви-
йшло, то може, хоч зараз на них 
щастя чекає.

Побралися Антон з Галею і ви-
їхали за кордон, подалі від Насти-
них прокльонів на адресу нової 
невістки. Що там між ними трапи-
лося, ніхто не знає, тільки незаба-
ром повернувся Антон до матері 
сам, і аж через кілька років навіда-
лася до нього й Галя. З’ясувалося: 
щоб дружина не змогла наздогна-
ти чоловіка, на чужині він викрав 
її документи і спалив. А поки жінка 

відновлювала їх через консуль-
ство, поки наважувалася, їхати в 
Україну чи ні, час рікою збіг, і Ан-
тон встиг прижити двох хлопчиків-
близнюків молодичці зі свого села, 
з якою жив без печатки в паспорті. 
Галина, попри те, що шалено коха-
ла Антона і народила йому доньку, 
не наважилася відбити його в роз-
лучниці, а навпаки, офіційно розі-
рвала шлюб.

Втім не довго тішилася Антоном 
і його нова суджена Олена. Любов 
до оковитої прокинулася в чолові-
кові ще з більшою силою. За кілька 
років вродливий колись Антон став, 
ніби старезний дід: згорбився та по-
сивів, від нього смерділо домашнім 
тютюном та перегаром, а близнюки, 
повторюючи мамині слова, назива-
ли не татом, а алконавтом. За таку 
образу він намагався відшмагати 
хоч одного з них, та сухий кашлись-
ко не давав йому наздогнати дітла-
хів. Антон сідав на ліжко і довго-
довго видихав те, що його труїло. 
Зрештою чи то серце, чи бронхи не 
витримали, і над домовиною та він-
ками зі штучних квіток пролунала 
заупокійна молитва.

ye.ua

Та, яку найбільше не любила, 
до смерті догледіла
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таланти «СЕКС-БОМБИ» З БІЛОСТОКА

Так історично 
склалося, що наш 
народ, може, тому 

й вижив, що... сміявся. 
Цю істину вже два роки 
підтверджують учасниці 
співочого колективу 
«Забавлянка» з села 
Білосток Луцького району. 
Його історія розпочалася 
з жарту, коли самодіяльні 
артистки вирішили якось 
оригінально привітати 
одна одну з особистими 
святами.

Педагог Світлана Петрук, ди-
ректор будинку культури Світлана 
Куліш, санітарка територіального 
центру Марія Франчук, учитель іно-
земної Наталія Мигель, робітниця 
ковбасні Тетяна Горобець та праців-
ниця «Кромберг&Шуберт» Оксана 
Міщук...

– Ми – жіночки різного віку, виду 
занять і комплекції. Кожна з нас має 
свою родзинку та псевдонім. Але зі-
йшлися на пісні, на жартах. Дякую 
долі за те, що нас звела. Даруємо 
людям радість. Для нас це неабия-
кий заряд енергії, – не приховує ху-
дожній керівник «Забавлянки» Світ-
лана Петрук, яку колеги жартома 
називають сутенером. Адже вона, 
крім усього, опікується пошуком за-
мовлень на виступи.

– Наша Манічка – це бджілка-
трудівниця: і на роботі, і вдома. 
Жодного разу вона не відмовилася 
виступати. Напевно, їй ми і завдячу-
ємо створенням гурту. Танька – це 
наша секс-бомба. Якщо є наш чудо-
вий дует Манька –Танька, то виступ 
удався: запалять-заведуть! Ксеня – 

Наталочки. Дуже багато пісень спі-
ваємо з нею в дуеті. Ну і найбільшою 
окрасою  колективу є наша бубочка 
Світлана Олександрівна. Незважаю-
чи на досить поважний вік, вона має 
такий заряд позитиву та енергії, що 
ще молоді позаздрять, – так оригі-
нально представила Світлана колег 
по колективу.

На моє запитання про матері-
альне заохочення від спільних ви-
ступів жінка відповіла іронічно: 

– Це як музикант з апаратурою 
за 10000, який їздить машині за 
5000, а виступає за сотню. 

Щодо репертуару, то спершу 
вони використовували творчий до-
робок Наталії Фаліон «Секс-бомби». 
Зараз урізноманітнюють його гумо-
ристичними діалогами.

– Звичайно, ми маємо пам’ятати, 
що триває війна в країні, але водно-
час наші люди не відмовляються від 
веселощів, і їх розмах не меншає. 
Щоправда, під час посту ми не ви-
ступаємо, – констатувала моя спів-
розмовниця.

Уже 12 років вона працює вчи-
телем початкових класів у біло-
стоцькій школі. Живе з батьками й 
виховує одинадцятирічну доньку 
Валерію, яка допомагає їй під час 
виступів.

Завдяки їм Світлана на деякий 
час забуває про клопоти на роботі 
й удома. Разом із колегами по «За-
бавлянці» вона також тішить співом 
односельців на концертах у міс-
цевому будинку культури. Раніше 
вокальні здібності вона шліфувала 
у знаному торчинському ансамблі 
«Колос». Нині ж планує і надалі по-
єднувати щоденні клопоти з улюб-
леним заняттям, завдяки якому 
може не тільки душею відпочити, а 
й на життя підзаробити.

стримана колежанка, яка завжди дає 
чудові поради і пропозиції. До речі, 

саме Оксанка запропонувала нам 
спробувати себе вперше на весіллі у 

свого брата в Локачинському районі.  
Годі уявити «Забавлянку» й без нашої 

крізь призму часу

Наприкінці літа 2005 
року до Волинського 

краєзнавчого музею 
завітала громадянка 
Ізраїлю Фріда Плебан, 
колишня жителька 
Луцька, внучка луцького 
міського голови у квітні-
листопаді 1917 року 
Абрама Самуїловича 
Варковицького.

Дещо незвичним було її прохан-
ня: жінка хотіла побачити автографи 
свого дідуся на паперових грошах, 
що виходили в Луцьку номіналом 2, 
6, 10 і 20 гривень.

У жодному з підписів пані Фріда 
не впізнала руки свого дідуся, мера 
Луцька Варковицького. За майже 
дев’яносто років чорнило частково 
вицвіло, та й порівняти автографи 
їй не було з чим.

У вересні 2005 року історія на-
була продовження: на адресу музею 
надійшов пакет з Ізраїлю від пані 
Фріди Плебан-Варковицької, в яко-
му, крім листа, була ксерокопія статті 
її батька Самуїла Абрамовича Варко-
вицького про свого батька, а її дідуся 
Абрама Самуїловича Варковицько-
го, луцького міського голову від 22 
квітня до листопада 1917 року.

Отже, його підпис таки міг бути 
на паперових грошах Луцької Місь-
кої Управи, принаймні, на якійсь 
частині з них: їх випуск і його поса-
да, що давала право підпису, збіга-
лися в часі.

У квітні 1917 року хвилі росій-
ської революції докотилися до Луць-
ка. В місті відбувалися масові демон-
страції. Одна з таких демонстрацій 

ВАРКОВИЦЬКИЙ – ПЕРШИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛУЦЬКА

місцевих жителів, робітників, вій-
ськових тощо, яка проходила вули-
цею Шосейною, зупинилася перед 
будинком Нахума Варковицького, в 
якому розміщувалася міська управа. 
На балкон вийшов міський голова 
Малавчик і привітав демонстрантів. 
Але несподівано з юрби виступив лі-
кар і від імені демонстрантів поста-
вив вимогу, щоб Малавчик як пред-
ставник старого режиму пішов у 
відставку. Той, схвильований, повер-
нувся в управу і подав у відставку.

22 квітня 1917 року відбулося 
засідання міської управи під голо-
вуванням заступника Малавчика 
Стесюка, на якому вперше в історії 
Луцька одноголосно було обрано 
міським головою єврея Абрама Са-
муїловича Варковицького. Наступ-
ного дня після вступу на посаду, 
проглядаючи кореспонденцію, він 
наказав негайно відповісти на всі 
листи і папери. Секретарі були вра-
жені: «Як це негайно? У нас щонай-
менша справа займала тижні».

У перші місяці Варковицький 

залагодив важливу на той час проб-
лему: він дозволив розширити в 
напрямку шосе єврейський цвин-
тар, збільшуючи таким чином його 
територію.

Міським головою Варковиць-
кий був шість місяців, до листопада 
1917 року, коли управління містом 
перейняла новообрана соціаліс-
тична дума. Там він обіймав пост за-
ступника міського голови, тому що 
не належав до жодної партії.

У цей час був момент, коли цен-
тральна влада вирішила перевести 
окружний суд з Луцька до Рівного, 
що було 6 для Луцька значною втра-
тою. Після оперативного втручання 
Варковицького, який спеціально 
поїхав з делегацією разом з Зай-
ковським і Саракіним (колишнім 
заступником окружного судді) до 
міністра у Київ, окружний суд зали-
шився в Луцьку.

У ті роки працювати в міському 
управлінні було дуже важко. То були 
повоєнні неспокійні часи. Росія 
пережила жахливу громадянську 

війну. Українці боролися за власну 
країну, а польський маршалок Піл-
судський креслив вогнем і мечем 
нові кордони Польської Республіки. 
У 1917-1919 роках влада переходи-
ла з рук в руки кілька разів.

Кожна нова влада вимагала 
продуктів, житла й податків, а бідні 
громадяни – хліба, палива й одя-
гу. Неодноразово водили Варко-
вицького під багнетами від одного 
будинку до іншого, неодноразово 
міське управління було окуповане 
військовими, які робили Абрама 
Самуїловича особисто відповідаль-
ним за доставку всіх продуктів і ма-
теріалів. Неодноразово виводили 
його з дому юрби голодних безро-
бітних, які вимагали хліба й палива. 
І все треба було знайти, всі вимоги 
мали були бути виконані, хоча в міс-
ті не було нормальних заробітків, 
а гроші мінялися з кожною новою 
владою.

З кожною новою владою міняли-
ся також чиновники, бо багато з них 
«терміново виїздили за сімейними 
обставинами», а Варковицький за-
лишався і мав про все турбувати-
ся. Листа такого ж змісту залишив 
колишній польський міський го-
лова Сушинський, а коли польські 
солдати повернулися до Луцька, 
комендант міста висловив вели-
ке здивування з приводу того, що 
Варковицький «сміливо діяв у часи, 
пов’язані з небезпекою для життя».

Абрама Самуїловича це не обтя-
жувало, бо він вважав себе лучани-
ном за будь-якої влади. На спеціаль-
ному засіданні міського управління 
31 серпня 1918 року доктор Регнус 
від імені правління висловив Вар-

ковицькому довір’я і подяку за його 
службу місту Луцьку.

Роботу в міському управлінні 
він залишив 1922 року, коли повер-
нувся до своєї попередньої банків-
ської служби, на якій залишався до 
1939 року як член правління і касир 
кооперативного банку в Луцьку.

* * *
Стаття Самуїла Абрамовича 

Варковицького починається з опи-
су демонстрації в місті Луцьку у 
квітні 1917 року, «яка проходила 
вул. Шосейною (Ягеллонською), зу-
пинилася перед будинком Нахума 
Варковицького, в якому містилася 
міська управа». Захотілося дізнати-
ся: де ж був той будинок, чи зберігся 
він до наших днів?

Відправним моментом пошу-
ків стало прізвище Варковицький. 
Статистичний звіт називає Абрама 
Варковицького директором Народ-
ного Банку (розташовувався на ву-
лиці З Травня, 22, нині Кривий Вал). 
У цьому ж збірнику зафіксовано те-
лефон Банку – № 177. Цей факт – до-
повнення до відомостей про мера 
Луцька, першого з євреїв, все ж не 
давав відповіді на запитання, де  
був будинок Управи. Той же збірник 
фіксує ще одного Варковицького – 
Нахума, який у будинку на вулиці 
Ягеллонській, 48, мав крамничку 
гасу і мастил.

Загалом же той будинок станом 
на кінець 1925 року був як дідова 
рукавичка з відомої казки: у ньому 
містився Польський Банк, тут же 
були бібліотека і книгарня Феліціа-
на Барановського, мали прийомні 
кабінети лікар-дантист Лейба Хаза-
нов, акушерка Рухля Літвак, лікар-
терапевт і венеролог Пемов Фрід-
ман, тут же була гуртівня солі.

з книги «Луцьк у старовинній листівці,
 гравю

рі та ф
отограф

ії» Віктора Літевчука

  Наталія ПУШКАР
hroniky.com 
Луцьк

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

Демонстрація в Луцьку 1 травня 1917 року

з архіву Світлани П
етрук 

Виступи запальних жіночок 
нікого не залишать байдужим

«Забавлянка» дарує людям радість
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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 В Олімпійських іграх найважливіше не перемога, а участь – головне в житті не долати, а гідно битися. 

П’єр де Кубертен

ВОЛИНСЬКІ 
ЮНІОРИ – П’ЯТІ 
НА ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ
Суми

Услід за неймовірними успіхами 
волинських юнаків на чемпіонаті 
України з легкої атлетики у 
приміщенні потішила і наша 
юніорська команда. У Сумах 
волинські легкоатлети вибороли 
високе п’яте (!) місце. Попереду 
виявилися тільки збірні з 
провідних легкоатлетичних 
центрів держави – Києва та 
області, Харкова і Дніпра. 

Заспів перемогам волинян зроби-
ли дівчата з Любешівської ДЮСШ, які 
фактично повністю окупували не тільки 
п’єдестал, але й першу вісімку заходу на 
3000 м, пропустивши у неї тільки одну 
спортсменку з Київської області. Пере-
могла Яна Фарина, другою фінішувала 
Юлія Петрик, третьою – Дарина Касян. 

Надзвичайно приємною стала пере-
мога у забігу на 800 м Анжели Лихач. Її 
подруга Юлія Романчук повертається 
додому із бронзовою медаллю. 

Порадував своїх тренерів Назар 
Жилінський, який двічі став другим: 
має срібло у забігу на 800 та 1500 м! Так 
само і Юля Романчук до бронзи на 800 м 
додала ще одне третє місце у фіналі на 
1500 м. 

Дуже близькими до п’єдесталу були 
Іванна Кух у стипль-чезі на 2000 м (4 міс-
це), Валерія Шоломіцька (4), Іванна Ме-
ліщук (5), Андрій Синдюк (5) у спортив-
ній ходьбі (4), Карина Вегнер у стрибках 
із жердиною (5).

У підсумку волинська збірна на юні-
орському чемпіонаті набрала 542 очка, 
в шостої, збірної Донецької області – 
506 балів.  

юна зміна сильні духом

ВЕТЕРАН АТО ПОЧАВ 
ПІДГОТОВКУ ДО 
«ІГОР НЕСКОРЕНИХ»

Луцьк

Боєць 51-ї бригади волинянин 
Андрій Зань, який втратив 
ногу на війні з російським 

агресором на сході України, 
готується до участі в «Іграх 
нескорених».

Нагадаємо, минулоріч на ІІІ «Іграх неско-
рених» у Торонто (Канада) луцький патруль-
ний Сергій Торчинський виборов бронзову 
нагороду. Цього року 15 учасників української 
збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних 
змаганнях, які відбудуться 20-27 жовтня в ав-

стралійському Сіднеї.
Про перші результати підготовки Андрія 

Заня до участі в цьогорічних змаганнях на-
писала у Facebook волинська волонтерка На-
талія Ариванюк.

«Те, що ви бачите на цьому відео, стало 
можливим передусім завдяки вірі в себе, ба-
жанню Андрія і долі, яка послала йому таких 
людей на життєвому шляху! Андрій зі своїм 
професійним тренером Богданом Сидору-
ком показують вже перші результати спільної 
роботи на шляху до участі в «Іграх нескоре-
них»!» – написала волонтерка.

екстремально

олімпійська історія

історія

чі брала титул. Та Грегг, змучений травмами, 
привидами минулого і важкими втратами в 
особистому житті, вже майже не грав. 

На долю Генрі не припало жодного тро-
фея, хоча в МЮ він зіграв 48 «сухих» матчів. 
Проте саме цей воротар зміг довго тримати 
в межах умовно здорового глузду свого то-

вариша Джорджа Беста, який примудрявся 
забивати голи й нещадно труїти своє життя 
алкоголем. Вони товаришували і після завер-
шення виступів. Коли Беста попросили на-
писати короткий відгук на книгу про Грегга, 
валлієць обмежився двома словами: «My hero 
(мій герой)». А от з легендарним Боббі Чарль-

«ГЕРОЙ МЮНХЕНА» СТАВ ЖИТИ ПОВНОЦІННО, 
КОЛИ ЗАБУВ ПРО ТРАГЕДІЮ

vgolos.com
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Корея

11 місяців тому канадський 
сноубордист Марк Мак-Морріс 
перебував на межі життя і смерті, 
а в Кореї став бронзовим призером 
Олімпіади. Перемогу в сноубордингу 
у Кореї завоював американець. Але 
історія медалі канадця Мак-Морріса 
більше гідна голлівудської екранізації.

Річ у тім, що всього 11 місяців тому 24-
річний сноубордист був на волосину від 
смерті. У березні 2017 року він катався з дру-

тоном, якого він також витягнув з літака, Грегг 
ніколи не товаришував, хоча йому дуже подо-
балася дружина Боббі.

Також Грегг – легенда збірної Північної Ір-
ландії. Улітку трагічного 1958-го він поїхав на 
чемпіонат світу, аби стати його героєм. «Оль-
стер» тоді сенсаційно вийшов з групи, а Грегга 
журналісти оголосили найкращим воротарем 
турніру, хоча він зіграв тільки чотири матчі – у 
чвертьфіналі його команда програла фран-
цузам уже з резервним голкіпером. У голо-
суванні Грегг переміг з великою перевагою 
Лева Яшина (478 проти 122 голосів). 

Тренер збірної Північної Ірландії Догерті 
під час чемпіонату мало спілкувався з воро-
тарем, бо бачив, що його спроби заспокоїти 
Грегга не мають результату. Після Мюнхена 
той страждав на безсоння і депресію. Проте 
наставник не кинув його напризволяще, він 
доручив капітану Дені Бленчлфаулеру постій-
но говорити з Греггом і, як згодом розповів 
сам воротар, той був тоді єдиною людиною, 
яка могла витягнути його з прірви спогадів.

Греггу нині 85 років. Він найбільш щас-
ливий від того, що зі свого життя прибрав, 
наскільки це можливо, згадки про 6 лютого 
1958-го: «Я більше не думаю про Мюнхен що-
дня, і я радий цьому. Якби цього не сталося, 
мене давно не було б».
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БРОНЗОВА МЕДАЛЬ 
ПІСЛЯ ОБІЙМІВ СМЕРТІ

ЧЕМПІОНКА РЯТУЄ 
КОРЕЙСЬКИХ СОБАК

28-річний Андрій Зань, виходець із села 
Полонка Луцького району, 2014 року 
воював у складі 51-ї ОМБР 

зями неподалік Ванкувера і на повній швид-
кості врізався на борді в дерево.

У результаті зіткнення Мак-Морріс отри-
мав перелом щелепи, лівої руки й тазової 
кістки, а також розрив селезінки та колапс ле-
гені. Він провів місяць у ліжку й тільки через 
півроку повернувся в спорт.

У листопаді канадець переміг на етапі 
Кубка світу в Пекіні, а у Пхьончхані завершив 
свій камбек олімпійською медаллю.

Корея

Дуже благородним вчинком 
відзначилася невдовзі після здобуття 
олімпійського золота в командній 
першості фігуристів канадська 
спортсменка Меґан Дюамель.

Отримавши аплодисменти та овації 
зали та вислухавши національний гімн, Ме-
ґан попрямувала в розташовану неподалік 
Пхьончхана провінцію Унджу. Там є щось на 
кшталт собачої ферми. Саме так – собак там 
вирощують на забій. Як відомо, корейці їдять 

собаче м’ясо.
Дюамель підтримала пропозицію одного 

з друзів із соцмереж і викупила двох прире-
чених на смерть собак. Їх Меґан збирається 
привезти до Канади й віддати комусь із дру-
зів.

Розмістивши фото врятованих песиків на 
власній сторінці в Instagram, Меґан написала: 
«Дякую всім відділам новин, які розповідають 
про мою історію порятунку Му-Тая з Кореї! 
Му-Тай любить свого брата Тео, якого ми теж 
врятували».

Після трагедії на відпочинку канадець 
приїхав до бронзи на Олімпіаді

Цих двох песиків 
врятувала від корейських 
кухарів новоспечена 
олімпійська чемпіонка

sportarena.com

instagram
.com

/m
eaganduham

el

  Іван БОГДАНОВИЧ

Шістдесят років тому він був 
найдорожчим голкіпером 

світу і міг претендувати на все, 
що завгодно, адже в 25 років грав 
за найперспективнішу команду 
Англії. За п’ять місяців 1958-го 
двічі став героєм новин та просто 
справжнім героєм. 

Під час Мюнхенської катастрофи Генрі 
Грегг витягнув з розбитого літака поранено-
го головного тренера «Манчестер Юнайтед» 
Метта Басбі та ще кількох людей, зокрема ва-
гітну дружину югославського дипломата та її 
доньку. Десять років тому, коли світ згадував 
про 50-ті роковини мюнхенської трагедії, те-
левізійники влаштували воротарю зустріч із 
сином Віри Лукич, яким вона була вагітна у 
1958-му.

Генрі не просто вижив, а й був тією точкою 
опори, від якої Басбі потім відштовхнеться, 
будуючи свою нову команду – команду трі-
умфаторів. Уже через 13 днів після трагедії в 
Мюнхені він вийшов на поле у футболці МЮ в 
матчі чергового туру англійського чемпіонату. 
Футбол допомагав забути те, що сталося з ним 
і його друзями. Чимало англійських футболь-
них оглядачів саме Грегга, «Героя Мюнхена», а 
не Петера Шмайхеля, називають найкращим 
воротарем «Манчестер Юнайтед» в історії. 
Для такого визнання, мабуть, потрібно було 
бути кимось особливим. Але Грегг повністю 
зіграв тільки шість сезонів у «Манчестері», 
жодного разу не став чемпіоном, хоча коман-
да наприкінці його червоної кар’єри таки дві-

6 ЛЮТОГО ВИПОВНИЛОСЯ 60 РОКІВ З ДНЯ ЗАГИБЕЛІ В 
АВІАКАТАСТРОФІ МОЛОДОЇ КОМАНДИ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

«Я ніколи не розумів, чому мене називають героєм. Я робив те, що мусить 
чинити людина в таких ситуаціях», – пригадує Грегг події лютого 1958 року. 

uaf.org.ua

Успіхи волинських легкоатлетів у 
Сумах вдвічі приємніші, оскільки на 
Волині фактично відсутні умови для 
підготовки до змагань в приміщенні
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Я не ходжу в спортзал, тому що соромлюся свого тіла. 
Але я соромлюся свого тіла, бо не ходжу в спортзал. Бо Бернем

чудасіяфутбол і гроші

«ВОЛИНЬ» НАГРАЄ 
АБСОЛЮТНО НОВУ 
КОМАНДУ
Туреччина

«Волинь» завершила перший 
турецький збір пошуками 
зіграності абсолютно нової 
команди та посилення в атаці. 

Крім підписаних раніше майже двох 
десятків новачків, у Туреччині з коман-
дою тренуються ще три гравці атаки – 
Володимир Коробка, Руслан Івашко та 
нападник СК «Дніпро-1» Юрій Захарків. 
Останній – імовірне підсилення лучан 
на майбутнє. Вихованець «Карпат» на-
весні в друголіговому СК «Дніпро-1» за-
бив 6 голів у 15 матчах. 

«Волинь» на час здавання матеріалу 
до друку встигла зіграти два контроль-
ні матчі. Угорську «Ньїредхазу» лучани 
легко розбили, скориставшись дитячи-
ми помилками суперника. А от більш 
сильний грузинський «Ділі» поступився 
1:2. В останній день зборів, 15 лютого, 
на «Волинь» чекає ще одна грузинська 
команда першої ліги «Мегрені». Після 
цього волиняни повертаються на кіль-
ка днів додому, аби згодом вилетіти на 
другий збір. У перерві між зборами тре-
нери та керівництво клубу можуть ви-
значитися з тим, хто з новачків підійшов 
клубу, а хто продовжить пошуки нової 
команди.  

Окрім змін у складі команди, є но-
вачки й на тренерських посадах. Пра-
цювати з воротарями «Волині» тепер 
буде Вадим Деонас, відомий за грою в 
багатьох клубах УПЛ.

 

«ВОЛИНЬ» U-13 
ПЕРЕМАГАЄ НА 
ТУРНІРІ В БАЛТІЇ
Естонія

Юнаки «Волині» продовжують 
«штурмувати» футбольну Балтію. Після 
достойного виступу на турнірі в Латвії 
команда Романа Степанова поїхала на 
поєдинок під назвою NommeCup, що 
відбувався в Таллінні. Минулого вікенду 
юні хрестоносці змагалися проти ко-
манд з Естонії. У змаганнях, окрім місце-
вих колективів та нашого клубу, брали 
участь також колективи з Фінляндії.

У груповому етапі турніру «Волинь» 
виграла в усіх суперників 3:1, 9:0 та 8:0.

У півфіналі змагань підопічні Романа 
Степанова переграли суперників з ес-
тонського TartuJKTammeka з рахунком 
4:0, а у вирішальному поєдинку впора-
лися з командою HarjuJK 2:1.

КОБ ВИГРАЛА 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
Рівне

Чемпіонат України з боксу серед жі-
нок тривав з 6 до 11 лютого в Рівному. 
У ньому взяли участь 240 спортсменок 
з усієї України, які змагалися в чотирьох 
вікових категоріях.

Наша землячка – чемпіонка Євро-
пи, бронзова призерка чемпіонату сві-
ту з боксу, заслужений майстер спорту 
України Тетяна Коб стала чемпіонкою 
України уже водинадцяте. Вона виграла 
чемпіонат України з боксу у ваговій ка-
тегорії до 51 кг.

теплі краї

тим часом

бокс

fcbayern.com

на власні очі

Ця історія могла 
б закінчитися не 
розпочинаючись. 

Чотири тижні нам 
намагалися відшукати 
16 квитків на матч 
берлінського «Уніона» 
та «Фортуни» з 
Дюссельдорфа. 

22 тисячі місць берлінсько-
го стадіону «Біля старого лісни-
цтва» розкупили, і це було дивом, 
зважаючи на те, що «Залізні» не 
вигравали до цього три місяці 
поспіль і пленталися в нижній 
частині таблиці, а грати належа-
ло з клубом, який лідирує в дру-
гій лізі й планує вийти в Бундеслі-
гу. Таке буває на матчах «Уніона» 
щоразу – повна арена, 15 тисяч 
літрів пива і вболівальники, які 
приходять на гру поспілкуватися, 
а потім шалено підтримують сво-
їх, усі 90 хвилин співаючи на їхню 
честь.

До Німеччини туристи часто 
їздять саме по емоції від первіс-
ного футболу, який ще не пото-
нув у грошах. На матчі «Уніона» 
я зустрів схожих на себе фанів з 
Англії та Іспанії. 

...До стадіону від станції 
U-бану йдемо кілометр лісом. 
Вузенька доріжка освітлюється 
ліхтарями, а до дерев прив’язані 
смітники. Домашня арена «Уніо-
на» з кількох боків оточена лісом. 
Колись на місці стадіону справді 
було лісництво. Три з чотирьох 
трибун мають суто стоячі місця. 
Тут уболівають, співаючи і тан-
цюючи, а не плюючи насіння під 
ноги й на спини сусідам. За півго-
дини до гри стадіон заповнений 
до краю.

І ось чому.
Приміром, не друголіго-

вий «Уніон», а інший німецький 
клуб – «Боруссія» Дортмунд з 
першої Бундесліги – може по-
хвалитися найвищою середньою 
відвідуваністю в Європі, при цьо-
му, за оцінками маркетингової 
служби клубу, на кожній грі при-
сутні близько тисячі британців. Я 
зустрічав уболівальників з усьо-
го світу під час поїздок на матчі в 
Німеччину. Чому вони приїжджа-
ють?

Точно не для того, щоб поди-
витися футбол кращої європей-
ської якості. По це варто їхати в 
Мадрид або Барселону. І не для 
того, щоб побачити кращих грав-
ців. Вони грають у Парижі, Лон-
доні та Манчестері, а не в Дрез-

Німеччина

Мюнхенська «Баварія» 
надасть можливість 
дивитися матчі з 
номера готелю. 

Клуб і готельна ме-
режа Marriott незабаром 
запропонують уболіваль-
никам унікальний досвід 
перегляду футбольних 
матчів. «Баварія» ство-
рить на стадіоні «Альянц 
Арена» ексклюзивний 
VIP-номер, панорамне 
вік но якого виходитиме 
на футбольне поле й до-
зволятиме комфортно пе-
реглядати матчі навіть не 
підводячись з ліжка.

Такий люксовий но-

БІЛЬШЕ, НІЖ ФУТБОЛ. 
ЧОМУ ПО КОЛИШНІ ВІДЧУТТЯ 
ЇДУТЬ НА НІМЕЦЬКІ СТАДІОНИ?

жуть збільшити прибуток, але 
зроблять відвідування стадіонів 
і підтримку команди недоступни-
ми для молоді та менш забезпе-
чених уболівальників.

Без правила «50+1» клуби ри-
зикують потрапити в руки інвес-
торів, які недостатньо цінують їхні 
інтереси, а також уболівальників 
і спільнот. В Англії на кожен «Чел-
сі» або «Манчестер Сіті» знай-
дуться такі колись великі клуби, 
як «Портсмут» чи «Ковентрі», які 
довели до ручки недобросовісні 
інвестори, що багато обіцяли, але 
мало роблять. У Німеччині такий 
приклад – «Мюнхен 1860».

А от «Баварія» є прикладом 
того, чого можна досягти, дотри-
муючись рівноваги й не дозволя-
ючи комусь мати більшість у клу-
бі, окрім як її членам. Audi, Adidas 
і Allianz володіють 8,33% акцій ба-
варців, сам клуб зберігає 75%. Це 
утримує баланс між прибутковим 
спонсорством і збереженням ре-
гіональної ідентичності.

Звісно, заробляти у футболі 
варто. Але під час невтомної го-
нитви за грошима можна втра-
тити душу. Цьогоріч головний 
тренер «Манчестер Юнайтед» 
Жозе Моуріньйо критикував 
атмосферу на «Олд Траффорд». 
Стадіон був для нього «занадто 
тихим і м’яким» на кількох мат-
чах, які дияволи не змогли ви-
грати вдома. Те ж можна сказати 
про домашні матчі «Ліверпуля», 
«Челсі» та «МанСіті». Середній 
вік власника абонемента тепер 
становить понад 40 років, і ціле 
покоління уболівальників спо-
живає футбол тільки як телешоу. 
А от стадіони заповнені більш за-
можними верствами суспільства 
й багатими туристами з усього 
світу, а таким уболівальникам не 
до гарячої та голосної підтримки 
своїх клубів. 

...«Уніон» того дня виграв, і це 
вже втретє, коли відвідую його 
матчі. Я тішуся причетністю до 
перемоги. Місцеві просто сяють 
від щастя, але не тільки через 
рахунок на табло, але й тому, що 
з трибунами футболісти проща-
лися кілька разів, довго йдучи з 
поля в теплі роздягальні.  Знайомі 
британці задоволені, бо побачи-
ли те, що забрали в них арабські 
шейхи, які купили з англійськими 
клубами і душі фанатів.

дені або Бремені. Так, у Мюнхені 
є топ-зірки, але спробуйте купити 
квиток на матч «Баварії».

На жаль, вони приїжджають і 
не заради інтриги – та ж таки «Ба-
варія» випереджає найближчих 
переслідувачів зазвичай більш 
ніж на 15 очок і вшосте поспіль 
стане чемпіоном цього року.  

Отож, річ в іншому. Якщо за-
питати в іноземця у Німеччині, 
чому він тут, почуєте: «Атмосфе-
ра краща. Уболівальники мають 
вагу тут. Можна вболівати стоя-
чи. Можна купити пиво. І це до-
ступно».

Усі ці унікальні фактори пря-
мо або побічно пов’язані з дією 
правила «50+1», яке гарантує, 
що контроль над футбольним 

клубом залишається в руках 
найбільш небайдужих і відданих 
уболівальників. У Німеччині ко-
мусь заборонено мати тотальний 
контроль у структурі власності 
клубу. Крім кількох винятків, убо-
лівальники буквально і юридич-
но мають право голосу в управ-
лінні своїми клубами. Почуття 
приналежності й гордості нади-
хають їх на створення захопливої 
атмосфери, яка є предметом за-
здрості фанів за кордоном.

Німецькі клуби могли б у 
кілька разів збільшити свої дохо-
ди від матчів, якби відмовилися 
від дешевих стоячих трибун на 
користь більш дорогих сидінь. 
Але ніколи з цим не погодяться 
члени клубів. Дорогі квитки мо-

Ю
рій Конкевич

НА СТАДІОН – НЕ 
ПІДВОДЯЧИСЬ З ЛІЖКА

НАЙДОРОЖЧА 
КОМАНДА В 
ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ

Основний склад «Манчестер Сіті» – 
найдорожчий в історії футболу. Статистична 
компанія CIES Football Obs проаналізувала 
вартість основних складів клубів Європи.

Першим у рейтингу опинився «Манчестер Сіті», 
чий основний склад після покупки захисника Емері-
ка Ляпорта за €65 млн став коштувати €878 млн.

Другим у рейтингу йде «Парі Сен-Жермен» – 
€805 млн, третій – «Манчестер Юнайтед» з €747 млн.

Англійська Прем’єр-ліга лідирує за витрата-
ми на покупки футболістів основи. Крім клубів з 
Манчестера, що потрапили в топ-20, це «Лівер-
пуль» (€461 млн), «Арсенал» (€403 млн), «Евертон» 
(€365 млн), «Тоттенхем» (€358 млн), «Саутгемптон» 
(€229 млн) і «Крістал Пелас» (€225 млн).

Цієї зими клуби англійської Прем’єр-ліги побили 
рекорд із трансферів, витративши станом на перед-
останній день трансферного вікна 279,1 млн фунтів 
на нових гравців.

Більшою частиною акцій «Уніона» володіють 
вболівальники. Це сталося після продажу 
нових 500-єврових акцій, які випустили, аби 
реконструювати домашній стадіон. 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Німеччина

мер можна буде замовити 
на ігри чемпіонату Німеч-
чини й Ліги чемпіонів з 
сезону 2019/20.

Це буде перший по-
дібний досвід у європей-

ському футболі, однак 
про готельний номер з 
вікнами, що виходять на 
поле, вже роздумують в 
керівництві мадридсько-
го «Реала».

Готель переїде на стадіон «Баварії»

Інвестор не може купити німецький клуб повністю. Тому члени 
клубів контролюють діяльність і напрямок розвитку спортивних 
організацій, за які вболівали ще їхні прадіди. 

На зборі в Туреччині зустрілися 
колишні й теперішні гравці «Волині»: 
Володимир Захарків (на перегляді), 
Олег Герасимюк, Сергій Кравченко, 
Володимир Польовий, Віталій Неділько, 
Сергій Логінов, адміністратор команди 
Олексій Хвесик

Сергій Кравченко
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смішного

  Оксана ШТАНЬКО
hroniky.com

Водій заперечує інспектору:
– Та які 100 кілометрів за годину, ви що, 

смієтеся? Та я їхав зі швидкістю максимум 
50 кілометрів за годину!

Інспектор, дратуючись:
– Може, ви ще скажете, що взагалі сто-

яли на місці?
– Ну, практично стояв...
– От і чудово, з вас 200 гривень 

штpафу.
– За що???
– За стоянку в недозволеному місці...

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

Багато хто з чоловіків вважає: якщо 
жінка не в доброму гуморі, то це її пробле-
ми. Насправді, якщо ваша жінка не в доб-
рому гуморі, то ці проблеми ваші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Задоволений чоловік повертається з 
полювання. Жінка:

– Ну, як полювання?
– Клас! Їжаків цілу купу настріляв!
– Ти що, зовсім здурів? Навіщо вони по-

трібні?!
– Ну як же. Тобі на комір, тещі на устілки.

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

З пояснювальної двірника: «Я зовсім не 
був п’яний у п’ятницю. Я лежав на газоні й 
їв траву, бо косарка зламалась, а план тре-
ба було виконувати за будь-яку ціну».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік, який щойно отримав зарпла-
ту, каже бухгалтеру:

– Ви мені недодали 20 гривень!
– Усе правильно, зате минулого разу 

вам дали на 20 гривень більше, чому ж ви 
тоді мовчали?

– Бо якщо ви помилились одного разу, 
на це ще можна заплющити очі, але два 
рази – то вже занадто!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перш ніж почати зустрічатися з дівчи-
ною, звикни до думки, що ти бовдур, який 
«мав сам про все здогадатися».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хочеш знати правду? Читай таблицю 
множення.

№

Жартівливий гороскоп на 15 – 21 лютого
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Овнам не завадить обачність. 
Збільшується ймовірність 
опинитися в атмосфері 
таємниць та інтриг. Можливі 

нерозуміння у спілкуванні з друзями. Не 
варто захоплюватися довірчими бесідами: ви 
ризикуєте дати ключ до своїх слабких місць 
або ненароком розкрити чужий секрет.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Тельцям небезпечно помиля-
тися з лінією поведінки. Варто 
корегувати її відповідно до 
настроїв і звичок близьких лю-

дей, постійних партнерів та клієнтів. Не всім і 
не завжди можна довіряти. Цілком імовірно, 
що вам не скажуть усієї правди, або вона ді-
йде до вас у спотвореному вигляді. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Сашко Положинський 
28 травня 1972 р.
Фронтмен гурту «Тартак» 
Недоброзичливці можуть 
влаштувати вам пастку, 
зігравши на вашій любові до 
гарного і вічного. У складній 

ситуації найнадійнішим захистом стане 
офіційний договір або підтверджене 
законом право. Не варто починати 
співпрацю з нуля. 

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник 
міського голови Луцька
Від новин, зустрічей і 
контактів цього тижня може 
залишитися неприємний осад. 

За колишні успіхи можете заплатити чимось 
суттєвим, наприклад, розчаруватися в тому, 
що вам подобалося. Не рекомендовані 
рекламні заходи, нові знайомства.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Пащенко 
4 серпня 1972 р.
Бізнесмен, медіаменеджер
Левам стане у пригоді 
розвинений інстинкт 
самозбереження – почнете 
загравати з тими, кого ще 

вчора хотіли з’їсти. Зірки підказують, що 
зараз найбільш вірогідні моральні або 
фінансово-майнові ризики. 

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Дівам варто критичніше 
ставитися до знахідок, 
пропозицій про дружбу. 
Небажано потрапляти у 

випадкові компанії. Не завадять жорсткі 
фільтри для інформації, що надходить. У 
сумнівних ситуаціях краще промовчати. 

Терези (24.09 – 23.10)
Олег Герасимюк 
25 вересня 1986 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Терезам зірки радять бути 
уважнішими у фінансових 
справах, адже щоразу 
ступаючи в ту саму річку, 

можна забути про запасний вихід. Можлива 
спокуса піти на незаконну угоду або взяти 
завищені матеріальні зобов’язання. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Анна Степанюк 
31 жовтня 1992 р.
Волейболістка
Зірки не радять вам вести пе-
реговори, братися за оформ-
лення важливих документів, 
у тому числі фінансових, і 

водити дружбу з підозрілими людьми на 
чужині. Ймовірно, що дуже скоро ви конку-
руватимете із зірками, адже самі світитиме-
те іншим не гірше від небесних світил.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Інтуїція скаже вам більше, 
ніж інформація з офіційних 
джерел. Небажано бути 

відвертим, знайомитися, вести листування. 
Не рекомендовано скачувати незнайомі 
програми чи нишпорити на невідомих 
сайтах. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко 
2 січня 1979 р.
Екс-заступник мера Луцька 
Таємничі Козороги черпають 
натхнення з прихованого 
джерела. Що глибше ви 
занурені у власний світ, то 

вищий ризик під час контактів зі світом 
зовнішнім. Зросте ймовірність помилитися, 
прийняти брехню за істину, потрапити в 
сумнівну ситуацію. 

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Водоліям зірки радять 
обачніше обирати коло 
спілкування, стежити за 
манерою мови. Краще 

скоротити до мінімуму спілкування з 
начальством і неприємними вам персонами. 
Будете гостро реагувати на критику, 
глузування, вказівки. 

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської ОДА
Не рекомендовано 
підписувати папери, заводити 
знайомства, відвідувати 
співбесіди. Рибам варто 

пам’ятати, що в будь-якій хорошій тенденції 
є зворотний бік. Можете дізнатися про чиїсь 
непорядні таємні мотиви прихильності до 
вас. 

Сьогодні вашій увазі 
пропонуємо призабуті й 
маловживані нині імена 

волинян, що були популярні 
триста-чотириста років тому. 

Джерелом пошуку слугував «Пом’яник» 
Луцького Хрестовоздвиженського братства – 
культурно-релігійного об’єднання, поклика-
ного захищати православну віру та волинську 
культуру. Нині книга зберігається у фондах Ін-
ституту рукопису Наукової бібліотеки України 
імені Вернадського в Києві. 

Поминальні записи у церкві Воздвижен-

Жили собі чоловік та жінка. 
І була в них дочка Люля. І 

красива, і на слово дотепна, а 
щастя не мала. Заміж ніхто не 
бере, та й годі. Батько з матір’ю 
у розпачі. Для Люлі усе купують. 
В усе наймодніше ї ї зодягають. 
А парубки вернуть носа од неї. 
Якось проходив селом мандрівний 
чоловік. Поділилися вони із ним 
своїм горем. А він і каже:

– Треба вам роздобути летючий килим. 
Кожному, в кого є дочка, щастя у хату при-
носить... За тридев’ять земель є місто. У тому 
місті стоїть палац. У тому палаці безліч усякої 
всячини продається.

– І там килими можна купити? – зрадів 
батько.

– Ні. Килимів там немає. У тому палаці тре-
ба пройти в треті двері зліва. У правому кутку 
стоїть дівчина. Чорнява. З двома золотими зу-

ІМЕНА ВОЛИНЯН 400 РОКІВ ТОМУ

ЛЕТЮЧИЙ КИЛИМ 

з архіву О
ксани Ш

танько

slavikap.livejournal.com

Поминальний запис луцького 
мiщанина Йосифа Полумерковича

фину, Патрикія, Прокопія, Овдокію, Козьму, 
Онисію, Ісаю, Кулину, Герасима, Марфу, Ісиду, 
Волошина, Лаврентія, Захарія, Параскеву. 

Луцький міщанин Йосиф Полумеркович 

швидкохідну «Ладу». Поїхав. Відшукав палац. 
Знайшов дівчину. Дав червінця, сказав чарів-
ні слова. А вона й каже:

– Підніметеся на третій поверх. Там си-
дить дядько. Зовсім лисий. І дуже сердитий. 
Скажете чарівні слова: «Я від Фені» і покладе-
те в його ліву руку новенького четвертака. Він 
відразу подобрішає. І спитає: «Що вам нада?». 
Ви скажете: «Мені до Палпалича».

Зробив батько Люлі усе, що йому сказала 
дівчина. Сердитий дядько подобрішав, кинув 
недбало банкноту в кишеню, як кидають папі-
рець в урну. Невдоволено спитав:

– Що треба?
– Летючий килим, – сказав несміливо 

батько Люлі.
– Важко, – скривився Палпалич, – важко, 

але для вас... Почекайте тут.
Палпалич зник за таємними дверима. 

Довго його не було. Тоді вийшов. Таємно по-
відомив:

– На тринадцятому кілометрі Житомир-

бами. Один зверху, другий – знизу. Треба цій 
дівчині обережно в ліву руку покласти черві-
нець і сказати чарівні слова: «Я від Ферапон-
та». І вона поведе далі.

Зібрався батько Люлі за тридев’ять зе-
мель. Узяв грошей чимало, повантажив усе в 

ського шосе є дуб. Тринадцятого дня, о два-
надцятій годині ночі під’їдете до цього дуба. 
Покладіть скатертину-самобранку. Розкладіть 
на ній жертвоприношення і чекайте.

Так і вчинив батько Люлі. Розклав на ска-
тертину і ковбасу, і кров’янку, поставив і виш-
нівку, і слив’янку. Чекає. Раптом загуділо, за-
гарчало, засвітило, підкотило.

Скільки їх було, батько Люлі не рахував. 
Усілися навколо скатертини, випили й ум’яли 
все за якісь хвилини. Тоді кажуть:

– Давай гроші і бери он килим.
Батько Люлі очам своїм не повірив. Дав 

гроші. Взяв килим, а серце на радощах ледь з 
грудей не вискочить.

А тут знову як зареве, як заскрегоче, як за-
блимає, як замиготить. І наче громом з неба:

– Сидіти усім на місцях!
Сиділи. Спочатку з годину тут. Тоді з мі-

сяць у якомусь підземному царстві. А потім 
посадили усіх врочисто на летючий килим. 
Поніс їх килим за моря широкі, за гори високі, 
де люди тепла не знають і звірі страшні блу-
кають...

А Люля і досі заміж не вийшла.

молився про упокій Пахнотія,  Самсона, Ла-
заря, Карпа, Євтуха, Єви, Хотимії. Славетний 
Яким Яцкович Соколенин у липні 1645 року 
поминав Мойсея, Єрома, Парфена, Меланію, 
Никодима, Ахнайну (Акнайну, Ахиану), Єрохо-
ма, Ісакія, Потапія, Мелетія.

Серед інших імен, спокою яким прохали 
майже чотириста літ тому, зустрічаємо коло-
ритні як з-поміж чоловічих, так і посеред жі-
ночих. Це Варфоломій, Фома, Деміян, Нестер, 
Логин (Логвин), Харитоній, Терентій, Оксентій, 
Ярофій, Єрмолай, Євсевій, Семіян, Єлиферій, 
Томило, Кондратій, Климентій, Макарій, Ав-
раам, Тихон, Мокій, Сава, Трифон, Фалелей, 
Мамон, Онисим, Трохим, Венедикт, Єлисей, 
Филон, Севестіян, Деонисій, Ігнатій, Лазар, 
Ірій, Авдій, Полікарп, Укирія, Улита, Оринія, 
Соломонида, Февронія, Єпистимія, Варвара, 
Фекла, Мамра, Одарія, Акилина.

ня Чесного Хреста в Луцьку почали вести ще 
1618 року. Вони  містили передусім реєстр 
родів князів-шляхти-міщан Волинського во-
єводства та сусідніх теренів. Разом з тим, у 
поминальній книзі знаходимо деталізований 
іменний перелік «зошлих на той світ» предків 
луцьких братчиків. Кожен запис починався 
словами: «Пом’яни, Господи, душі померлих 
рабів своїх...». Далі було наведено перелік 
усіх тих, хто до моменту створення «впису» 
лишався у пам’яті братчика/братчиці.

Так, луцькі брати-міщани Калениковичі 
у середині ХVІІ століття просили духівників 
молити Бога про Каленика, Іосифа, Пелагію, 
Василису, Домінікію, Євфимію, Тарасія, Іяко-
ва, Конона, Устинію, Леонтія, Домну, Матрону, 
Панкратія, Лукіяна, Мефодія, Оксимію, Агри-
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15 лютого – Марія, Василь, 
Михайло
16 лютого – Анна, Роман, Іван, 
Андріан, Симон, Семен, Микола, 
Влас, Тимофій
17 лютого – Кирило, Георгій, 
Сидір, Юрій, Микола
18 лютого – Феодосій, Агафія, 
Макар, Богдан, Елладiй
19 лютого – Марія, Христина,  
Максим, Іван, Фотій, 
Вукол, Дорофій, 
Марфа, Юліан, 
Арнольд
20 лютого – 
Парфеній, Лука, 
Порфирій, Федiр, 
Леон, Людмила
21 лютого – Сава, 
Захар, Федір, 
Кирило, Теодор, 
Фелiкс

15 лютого – Марія, Василь, 
Михайло

іменинники тижня

р , р ,
Фотій, 
й,

,
iр, 

а
ава,

р, 

КОРОЛЕВА АЕРОБІКИ 

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 8 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 15 – 21 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

www.volynnews.com
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

Американка Джейн 
Фонда увійшла в 
історію не лише як 

успішна актриса та модель. 
У кінці 70-х років минулого 
століття вона зробила 
справжню революцію у 
фітнесі. Усе життя Джейн 
переконувала жінок не 
сидіти на жорстких дієтах, а 
займатися спортом. Акторка 
багато років присвятила 
танцям, а після того, як їй 
виповнилося 40 років, стала 
королевою аеробіки. 

Джейн Фонда відкрила першу 
студію аеробіки в Беверлі-Гіллз у 
1979 році. Після цього організу-
вала мережу спортивних залів по 
всій Америці. Деякі заняття Джейн 
навіть проводила сама. 

У 1981 році вона видала кни-
гу з ілюстраціями «Джейн Фон-
да. Вправи». Це видання масово 
розкупили у 1986 році, тоді було 
продано 2 млн екземплярів. Ще 

більший успіх мали знамениті ві-
деоуроки Джейн Фонди. Ґрунту-
ючись на гімнастичних вправах 
і танцювальних зв’язках, вона 
створила новий напрямок – ае-
робіку. Своє дітище відкрито про-
демонструвала у власній студії, 
а потім випустила кілька відео-

касет. Записи досі мають успіх у 
жінок, адже ці нескладні вправи 
допомагають відмовитися від 
дієт, збільшити тонус і поліпшити 
м’язовий рельєф.

Свою першу касету актриса 
випустила у 1982 році. Джейн 
довела усім, що заняття спортом 

можна проводити вдома під ба-
дьору музику.

Класичний комплекс танцю-
вальної аеробіки Джейн Фонди 
триває 60 хвилин і складається з 
основної частини на 45 хвилин та 
силових вправ для м’язів пресу і 
розтяжки. 

w
om

anw
iki.ru

w
day.ru

Аеробіка принесла Джейн Фонді чималий фінансовий дохід. 
Лише на продажу відеокасет вона заробила $500 млн.



Краще взяти і створити завтрашній день, ніж переживати про те, що вчорашній був так собі. Стів Джобс
www.volynnews.com
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світ вражає У КОСМОС ЗАПУСТИЛИ 
ПЕРШИЙ АВТОМОБІЛЬ

від геноциду – до процвітання 

  Галина ТЕРНОВА

6 лютого сотні тисяч 
глядачів у всьому 
світі зібралися 

біля екранів, щоб стати 
свідками історичної події – 
з космодрому Космічного 
центру імені Кеннеді 
запустили найпотужнішу 
ракету компанії SpaceX під 
назвою Falcon Heavy. 

Ілон Маск відправив на борту ра-
кети свій червоний автомобіль Tesla 
з манекеном у скафандрі SpaceX, 
прикріпивши йому на панель 
управління табличку «Не панікуй». 
Насправді це посилання на серію 
улюблених гумористичних науково-
фантастичних романів британського 
письменника Дугласа Адамса 1979 
року «Путівник Галактикою», який 
Маск читав, коли був підлітком, по-
відомляє Business Insider.

Цікаво, що українські «Авіалінії 
Антонова» взяли участь у підготовці 
запуску ракети, надавши свій літак 
Ан-124-100 «Руслан». Йдеться про 
частину головного обтічника раке-
ти з габаритами, які здатен вмістити 
тільки такий потужний вантажний 
літак, як український «Руслан». 

НАЙПОТУЖНІША 
РАКЕТА СВІТУ

Falcon Heavy – найпотужніша ра-
кета світу. Її розробляли для доставки 
людей на Марс. Вона має 27 двигунів 
і коштувала SpaceX понад $500 млн. 
Особливістю ракети є те, що її можна 
використовувати повторно, достав-
ляючи на орбіту до 64 т вантажу.

Під час запуску на борту не було 
жодного пасажира, лише манекен. 
Музичним супроводом «водія» 
на ім’я Starman стала пісня Space 
Oddity Девіда Бові.

Невелика африканська 
країна, що пережила 

жахливу війну і винищення 
людей, дивує світ 
неймовірним прогресом. За 
веденням бізнесу Руанда 
випередила Україну і навіть 
наздогнала Люксембург. 
А за темпами розвитку 
вона посідає перше місце 
в Африці. Навчання дітей 
проходить з використанням 
інформаційних технологій, 
і 4G там з’явився куди 
раніше, ніж з’явиться в 
Україні. Саме цю невелику 
державу вже охрестили 
африканським Сінгапуром, 
пише BusinessNews.

ЗА 100 ДНІВ – 800 
ТИСЯЧ УБИТИХ

Руанда – невелика східноафри-
канська країна з населенням близь-
ко 12 мільйонів осіб – лише раз 
прославилася на весь світ, та й то 
через жахливий геноцид 1994 року, 
коли там буквально вирізали май-
же мільйон людей, причому темпи 
знищення населення перевищили 
нацистські. За 100 днів було вбито 
понад 800 тисяч жителів країни. 

Історія бере початок з часів по-
ділу населення на хліборобів (хуту) 
і скотарів (тутсі). Перші – миролюб-
ні і завжди були в більшості, другі – 
войовничі, незважаючи на те, що їх 
було менше, тривалий час правили 
країною і не жаліли хліборобів. За-
гальноприйнятим був факт: якщо 

Багато хто прогнозував, що ра-
кета може вибухнути, тому Маск 
повідомив, що сподівається на те, 
що Falcon Heavy перебуватиме під 
час вибуху достатньо далеко, щоб 
не пошкодити стартовий майдан-
чик, полагодити який буде дорого 
й складно.

Напередодні запуску під час те-
леконференції Маск сказав, що зов-
сім не нервує, почувається досить 
щасливо й упевнено. У результаті 
запуск ракети пройшов успішно.

Від самого початку вантаж ра-
кети – машину Маска – планували 
відправити на орбіту між Землею і 
Марсом навколо Сонця. Сам Маск 
повідомив, що автомобіль Tesla 

Roadster не вдасться доправити на 
близьку до марсіанської орбіту нав-
коло Сонця. Двигуни, найімовірні-
ше, працювали дуже довго, і Tesla 
полетить у бік пояса астероїдів.

На прес-конференції Маск та-
кож повідомив, що під час запуску 
важкої ракети-носія Falcon Heavy 
частина її першого ступеня не змог-
ла сісти на платформу Of Course I 
Still Love You в Атлантичному океані 
і розбилася. Під час посадки цен-
трального прискорювача спрацю-
вав тільки один з трьох двигунів.

Два з трьох розгінних блоків (які 
раніше вже були задіяні для запуску 
Falcon 9) успішно приземлилися на 
мисі Канаверал і придатні для по-

вторного використання.
Маск також сказав, що спочатку 

не вірив в успіх, але тепер він пере-
конаний, що можливо все: «Я сум-
нівався, що все спрацює. Коли бачу 
запуск ракети, то бачу також тисячі 
речей, які можуть не спрацювати, і 
це просто неймовірно, коли вони 
все ж спрацьовують».

МІСІЯ МАНЕКЕНА
Тим часом особистий електро-

мобіль Маска Tesla Roadster почав 
шлях до Марса. Маск не просто 
так посадив манекена Starman за 
кермо своєї червоної автівки. Цей 
«космонавт» одягнений у фірмовий 
скафандр компанії SpaceX, що стане 

одягом астронавтів, які незабаром 
вирушать у космос на борту капсу-
ли Crew Dragon.

Перед запуском розробники 
не забули додати камери в автомо-
біль, тому за пригодами штучного 
«космонавта» можна спостерігати 
з Землі.

У SpaceX розробили перший 
і єдиний на сьогодні, стильний та 
одночасно комфортний, тонкий 
костюм. У компанії пояснювали, що 
створити стильний і функціональ-
ний космічний одяг з усіма прита-
манними йому функціями – справж-
ній виклик.

Маск колись зазначив, що подо-
рож у космос – досить небезпечна 
річ: «Дуже легко вигадати гарний 
скафандр. Що справді складно, то 
це зробити скафандр, який працює і 
має гарний вигляд», – цитує мільяр-
дера TechCrunch.

SpaceX збирається відправити 
людей на Марс до 2024 року. Для 
цього буде використано ще важчу 
ракету Big Falcon Rocket.

29 вересня 2017 року на 68-му 
щорічному засіданні Міжнародного 
конгресу астронавтики в Австралії 
Ілон Маск розповів, що планує по-
будувати ракету, яка дозволить по-
дорожувати в будь-яку точку плане-
ти менш ніж за годину.

Запуск космічного апарата Big 
Falcon Rocket, за словами Маска, 
відбудеться вже до 2022 року, а до 
2024 року машина має здійснити 
чотири польоти на Марс. 

Одна така ракета, за словами 
винахідника, може вмістити до 
100 людей, і щойно її побудують, 
то використовуватимуть для пере-
везення людей на Землі. У своєму 
Twitter Ілон Маск пояснив: «Переліт 
до більшості місць на Землі в ме-
жах 30 хв та будь-куди за годину. А 
вартість має бути такою ж, як ціна 
економ-квитка на літак». 

ЯК РУАНДА СТАЛА 
СІНГАПУРОМ В АФРИЦІ

ти багатий – то ти тутсі, а якщо бід-
ний – то хуту.

Після приходу до влади хуту в 
кінці ХХ століття еліту, що представ-
ляла тутсі, вигнали з країни. Згодом 
вони спробували повернутися, 
через що почалася громадянська 
війна. Вона завершилася геноци-
дом для тутсі, які вимагали рівно-
правності. Щорічно уряд виділяє до 
$100 млн на підтримку військової 
сфери та армії, щоб запобігти ново-
му конфлікту.

РЕФОРМИ КАГАМЕ 
Для економіки Руанди знако-

вим став 2000 рік, коли до влади 
прийшов Поль Кагаме. Він і зараз 

керує країною. Кагаме розправля-
ється з неугодними чиновниками, 
журналістами і критиками. Руан-
да – приклад автократії, яка працює 
безвідмовно й успішно. За весь час 
правління Кагаме в країні жодного 
разу не було серйозних сутичок між 
тутсі і хуту.

ВВП країни становить $8,1 млрд. 
У 2013 році інвестиційні вкладення 
були рівні восьмій частини ВВП – 
$1 млрд. Фактично, Руанда вдвічі 
привабливіша для інвесторів, ніж 
Україна.

Близько 40% державних доходів 
країни – від іноземних вкладень. На 
одну людину припадає $1800. Але 
навіть незважаючи на те, що поріг 

бідності позаду, велика частина ру-
андійців живе менш ніж на $1,25 на 
день.

Важливий напрямок економі-
ки – туризм, який забезпечує по-
ловину ВВП. Гостей приваблює те, 
що візу сюди можна отримати че-
рез інтернет. Туристи називають 
Руанду комфортною Африкою. Тут 
прекрасні умови перебування, а ще 
можна спостерігати за гірськими 
горилами, відвідати озеро Ківу (у 
ньому не водяться крокодили). 

Деякі туристи навіть залиша-
ються жити в країні, відкривають 
бізнес. Не дивно, адже за легкістю 
реєстрації підприємства країна – на 
37-му місці у світі, а за простотою 
реєстрації власності – на 12-му.

Руанда – на другому місці в світі 
за легкістю отримання кредиту, на 
першому – Нова Зеландія. Тому в кра-
їні дуже розвинене підприємництво.

Цікаво, що 64% руандійських 
парламентаріїв – жінки. Населення 
довіряє їм більше, ніж чоловікам. 
Зараз в Руанді функціонує система 
подвійного права – цивільного і 
загального, але країна поступово 
переходить на єдину систему за-
гального права. У 2008 році уряд 
ухвалив низку важливих законів, 

які позитивно вплинули на бізнес-
реформи. У 2011 році реформували 
податкову та митну системи. Систе-
ма мит в країні влаштована так: го-
това продукція – 25%; напівфабри-
кати – 10%; сировина – 0%.

Руанду можна сміливо назвати 
кавовим царством. Хоч її частка в 
світовому виробництві кави незнач-
на, але дохід від кави становить 65% 
від усього експорту. Наприклад, в 
Бразилії, яка є лідером на кавовому 
ринку, частка кави в експорті стано-
вить лише 12%.

Також Руанда експортує дере-
вину, колтан, вольфрам, алмази, то-
пази і сапфіри.

Головною проблемою для видо-
бутку копалин є відсутність надій-
них джерел енергопостачання. Але 
Руанда вже шукає альтернативу для 
отримання енергії.

Нині понад 80% населення живе 
в селах, з них 70% працює в нату-
ральному господарстві.

Рівень урбанізації в країні низь-
кий, тому влада ухвалила стратегію 
«Бачення 2020», мета якої – пере-
орієнтація з натурального вироб-
ництва у сферу послуг.

У столиці країни Кігалі відкрито 
філії найбільших банків, гіпермар-
кети від провідних мереж торгівлі, 
будують нові бізнес-центри. 

Можливо, коли рівень життя в 
цій країні досягне, скажімо, чилій-
ського, розмови про запроваджен-
ня там справжньої демократії й 
матимуть право на існування. Поки 
ж Кагаме перемагає на виборах з 
результатом у 95%.

Столиця Руанди Кігалі все менше 
нагадує африканське місто

blog.africa.jll.com
Особистий електромобіль засновника 
компанії SpaceX Ілона Маска Tesla 
Roadster, який було запущено в космос 
на ракеті Falcon Heavy як корисне 
навантаження, офіційно визнано 
космічним супутником.

Ілон Маск та його особисте 
авто Tesla Roadster

Ракету розробляли для 
транспортування людей на Марс

За кермом – манекен 

apostrophe.ua

frontnew
s.eu

vladtim
e.ru
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А ЧЕТВЕР 15 ЛЮТОГО

–4 0C–7 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 16 ЛЮТОГО

+1 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 17 ЛЮТОГО

+1 0C–3 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 18 ЛЮТОГО

+1 0C–1 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 19 ЛЮТОГО

–3 0C–6 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 21 ЛЮТОГО

–1 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 20 ЛЮТОГО

+1 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ
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