
АФГАНІСТАН – БОЛЮЧА 
СТОРІНКА ІСТОРІЇ

У Луцьку відзначили 29-ту річницю 
виведення обмеженого контингенту 

військ з Республіки Афганістан та 
вшанували учасників бойових дій на 
території інших держав.

ЯК ЛУЧАНИ В АФРИЦІ 
ПРАЦЮВАЛИ

Упродовж місяця команда із шести 
молодих лучан з євангельської 

церкви «Голгофа» працювала в місті 
Кітале у Кенії. Метою поїздки була 
допомога команді християн, яка вже 
тривалий час живе там і служить 
місцевому населенню. 
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ПРОРІЗАЛИСЯ 
ЗУБЧИКИ – ПОРА 
ДО СТОМАТОЛОГА

 читайте на стор. 13

ГОРІЛИ ДРОВА 
ЖАРКО – БУЛО 
У ЛАЗНІ ПАРКО
«Для того щоб насолоджуватися 
скарбами природи, людина має бути 
здоровою, сильною і розумною», – 
цей незаперечний постулат відомого 
фізіолога Івана Павлова плідно втілив 
у життя майор міліції у відставці 
Володимир Дунець із Мокрого.

будьмо здорові

відгомін війни

мандри

ТРОСТЯНЕЦЬКА 
ГРОМАДА ВІДСТОЯЛА 
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«Усе буде залежати від 
виступу на цій Олімпіаді. 
Якщо виступлю добре, 
можна залишитися і 
ще пострибати, а якщо 
ні – за це мені ніхто 
нормально платити не 
буде, доведеться йти 
працювати». Перед 
Іграми в Пхьончхані 
Олександр Абраменко 
всерйоз ставив під сумнів 
продовження спортивної 
кар’єри в акробатичному 
фристайлі.

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 7

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

ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ.
ЯК ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО 
ЙШОВ ДО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА

Нововолинців турбує не лише 
нестерпний запах, що виникає 
будь-якої пори доби, а й підвищена 

захворюваність на онкологічні недуги та 
алергічні реакції, причому в ранньому віці. 
Люди кажуть: це через те, що в повітрі – не 

просто сморід, а літають хімічні сполуки. 
Вони згубно впливають на здоров’я 
дорослих та дітей. І кашляють жителі 
міста не від хвороб – причиною цього є 
робота заводу.

ОТРУЙНЕ ПОВІТРЯ
ВІД СМОРОДУ ІЗ «ПАНА КУРЧАКА» 
ПОТЕРПАЮТЬ НОВОВОЛИНЦІ

АА
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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 Пообіцяв – виконай! Краще не обіцяти, ніж обіцяти й не виконати. Соломон

В ІРАНІ РОЗБИВСЯ ЛІТАК
Пасажирський літак 18 лютого викону-
вав рейс з Тегерана в Ясудж і врізався у 
гірський хребет Дена. На борту було 66 
осіб, усі загинули.

У ФЛОРИДІ – КРИВАВА 
СТРІЛЯНИНА В ШКОЛІ
15 лютого у середній школі міста Парк-
ленд 19-річний учень Ніколас Круз роз-
стріляв 14 людей. Після цього кинув 
зброю і втік. Убивцю впіймали.

В АФРИЦІ РОЗБИВСЯ 
ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС 
14 лютого в Нігерії автобус, у якому їха-
ли учні середньої школи штату Баучі, 
зіткнувся з вантажівкою. Загинуло 22 
школярі, трьох дітей госпіталізували.

НА ВЕСІЛЛІ В ІНДІЇ – ТРАГЕДІЯ 
16 лютого через вибух газового балона 
під час весільних святкувань у готелі заги-
нуло щонайменше 18 осіб. 5 людей із важ-
кими пораненнями й опіками – у лікарні.

ГОРИ СМІТТЯ ПОХОВАЛИ 
ЛЮДЕЙ ЗАЖИВО
У столиці Мозамбіку 20 лютого мінімум 
17 осіб загинуло в результаті обвалу 15-
метрової гори сміття на сім житлових 
будинків. Помешкання було зведено не-
законно, влада раніше просила жителів 
залишити місцевість.

ПАРТІЯ КОКАЇНУ – НА БОРТУ 
КОРАБЛЯ 
Український екіпаж контейнеровоза 
Dimitris C виявив на борту 300 кг кока-
їну і здав незаконний вантаж італійській 
владі. Наразі судно перебуває в порту 
Генуї під контролем Італії.

250 МЛН – НА ЯДЕРНЕ 
СХОВИЩЕ 
США дали $250 млн гарантій на будів-
ництво ядерного сховища в Чорнобилі. 
Після зведення заводу в Чорнобиль-
ській зоні Україна не витрачатиме сотні 
мільйонів доларів щорічно на відправку 
і зберігання відпрацьованого ядерного 
палива в Росію.

У ПАР – НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
Президент ПАР Джейкоб Зума пішов 
у відставку через корупційні сканда-
ли. Його звинувачували у зловживанні 
службовим становищем. Зума очолював 
Південну Африку з 2009 року. Новим 
президентом ПАР став Сиріл Рамафоса. 
4 МЛРД ФУНТІВ ВІДМИЛИ 
ЧЕРЕЗ КРИПТОВАЛЮТИ 
За підрахунками Європолу, приблизно 
3-4% зі 100 млрд фунтів стерлінгів від 
незаконних доходів у Європі відмива-
ють завдяки криптовалютам. Їх не дру-
кують уряди й банки, тому над ними не 
здійснюється контроль та регулювання.
США НАДАЛИ УКРАЇНІ 
ТЕХНІКУ
Уряд США безплатно передав Збройним 
силам України 2500 приладів нічного 
бачення на $5,8 млн.

ЗАЛИШИВ ПОМИРАТИ НА ЛАВЦІ 
У Польщі роботодавець залишив на 
лавці паралізовану після інсульту укра-
їнку та не викликав їй швидку. Жінка 
працювала нелегально. Роботодавця 
зобов’язали оплатити лікування. За три 
дні небайдужі поляки зібрали для укра-
їнки понад 50 тис. злотих.

НІДЕРЛАНДИ ВИДАЛИ 
СААКАШВІЛІ ПАСПОРТ
Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення 
особи у Нідерландах. Це дозволяє йому 
проживати і працювати в країнах ЄС. У 
Грузії екс-президента засудили заочно 
за звинуваченням у приховуванні вбив-
ства, зловживанні владою, розкраданні 
бюджетних коштів та насильницькому 
розгоні протестів у 2007 році.
СОБЧАК ВИМАГАЄ ЗНЯТИ 
ПУТІНА З ВИБОРІВ 
Кандидат у президенти Росії Ксенія Соб-
чак подала до Верховного суду позов, у 
якому вимагає скасувати реєстрацію Во-
лодимира Путіна на виборах. Адже він 
уже тричі обіймав цю посаду. При цьому 
політологи називають Собчак технічним 
кандидатом Путіна. 

світова хроніка ШАХТАРЯМ ВИПЛАТЯТЬ ЗАРПЛАТИдочекалися

ЛУЧАНИ СОРТУВАТИМУТЬ СМІТТЯ

ДОРОГУ НА КОВЕЛЬ ВІДРЕМОНТУЮТЬ

У СТОХОДІ 
ВТОПИВСЯ ХЛОПЕЦЬ

НА ВОЛИНІ ПОБІЛЬШАЛО 
ПАТРУЛЬНИХ

АФЕРА НА МІЛЬЙОНИ

служити і захищати

пильнуймо

трагедія

Нововолинськ

На казначейські 
рахунки державних 
вугільних 

підприємств 16 лютого 
надійшло 365 млн грн. 

Гроші призначені для виплати 
заборгованості із заробітної пла-
ти шахтарям за попередні роки. 
Понад 21 млн з цієї суми призна-
чено для ДП «Волиньвугілля», по-
відомляє «Урядовий портал».

За словами профільного віце-
прем’єр-міністра Володимира 
Кістіона, ситуація із зарплатними 
боргами перед шахтарями є не-
прийнятною для уряду. 

Тим часом колектив «Шахти 
№9 «Нововолинська» відсто-
ює право на роботу копальні 
та припинення процесу реор-
ганізації ДП «Волиньвугілля», 

повідомляє «БУГ». 17 лютого 
шахтарі зібралися на загальні 
збори. Працівники обурилися, 
що без будь-якого погодження 
з профспілками, порушивши за-
конодавство, Міністерство при-

значило директором новоство-
реного підприємства Василя 
Рудця. Мовляв, він уже «закрив» 
шахту №5. І хоча керівник запев-
няв вуглярів, що вони матимуть 
роботу, ті попросили Рудця на-

писати заяву на звільнення за 
власним бажанням. 

Щоб з’ясувати ситуацію, на-
родний депутат Ігор Гузь звер-
нувся до Президента Петра По-
рошенка та Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана. Відпо-
відь за підписом міністра енерге-
тики та вугільної промисловості 
Ігоря Насалика не забарилася. 
У профільному міністерстві не 
ухвалювали рішення про ліквіда-
цію «Шахти №9 «Нововолинська», 
запевняють столичні чиновники. 
Мовляв, ідеться лише про реор-
ганізацію ДП «Волиньвугілля» і 
створення окремого державного 
підприємства «Шахта №9 «Ново-
волинська» та передання йому 
відповідного майна. Яка подаль-
ша доля шахти, в Міненергетики 
поки не уточнюють.

Шахти Волині у січні цього року 
видобули 8 тис. т вугілля, що на 
22,3% менше, ніж у січні 2017-го

bug.org.ua

Луцький, Ковельський райони

Дорогу державного значення М-19 за 
напрямком Ковель-Луцьк планують 
відремонтувати вже цього року.

Тендерну процедуру на виконання робіт 
оголосили 19 лютого. Орієнтовна вартість ре-
монту на 5,2 км шляху становить понад 84 млн 
грн. Замовник послуги – Служба автомобіль-
них доріг у Волинській області.

До кінця року дорогу Ковель-Луцьк мають 
розчистити від дерев, чагарників і металобрухту. 
На автошляху прокладуть асфальтобетонне по-

криття, облаштують тротуари, переходи, зупинки 
та заїзні кишені для автобусів. Також встановлять 
нові дорожні знаки і бар’єрне огородження.

Уздовж траси планують встановити освіт-
лення на пішохідних переходах і реконструю-
вати зовнішнє освітлення у селах Княгининок, 
Милуші та Зміїнець.

Якщо підрядник виконає роботу неякісно, 
він буде зобов’язаний усунути дефекти влас-
ним коштом. Після закінчення робіт викона-
вець має гарантувати термін експлуатації до-
рожнього покриття у межах 8-10 років.

інфраструктура

Луцьк

У Луцьку відбувся тендер на закупівлю 
станції для сортування сміття. Містян 
просять готуватися до цивілізованої 
утилізації відходів.

Перший заступник міського голови Григорій 
Недопад поінформував, що найближчим часом у 
місті популяризуватимуть роздільний збір сміття.

«Місто має бути чистим. На полігоні вже 
відбувається дегазація, з часом там будуть ви-

робляти електроенергію. По чинаємо велику 
роботу», – наголосив чиновник. 

Нагадаємо, сортувати відходи зобов’язали 
усіх українців ще з 1 січня. Зокрема, за невід-
сортоване сміття передбачені штрафи. Для на-
селення – від 340 до 1360 грн, для юридичних 
осіб – від 850 до 1700 грн. 

До слова, до сортування сміття вже долуча-
ються у Прилуцькій сільській раді та в селищі 
Благодатне. 

uainfo.org

у ногу з часом

Відходи доведеться 
викидати в різні контейнери

Ковельський район

Трагедія сталася 17 лютого в селі 
Угли. Надвечір двоє рідних братів 
прогулювалися вздовж берега річки 
Стохід, пише «ПроКовель».

Один із них подався на кригу. Лід був над-
то тонкий, і 17-річний хлопець за мить опи-
нився у воді, а потім узагалі зник з поля зору 
старшого брата.

Велицький сільський голова Віктор Ко-
вальчук негайно викликав рятувальників. 
Прибули водолази з Луцька, рятувальники з 
Ковеля та фахівці інших відповідних служб. 
Станом на 20 лютого тіло хлопця не знайшли, 
пошуки не припиняються ні на мить.

ЦИГАРКИ 
ЗА КОРДОН 
ПЕРЕДАВАЛИ 
ЧЕРЕЗ ДІТЕЙ

контрабанда

На Волині затримали злочинців, 
які незаконно переправляли 
через державний кордон дітей. 

Як інформує прес-служба Ген-
прокуратури, до складу злочинно-
го угруповання входило п’ять осіб. 
Вони переправляли у Польщу ма-
лолітніх та неповнолітніх осіб задля 
контрабанди цигарок.

Наразі триває розслідування. 
Злочинцям загрожує позбавлення 
волі на строк від 7 до 9 років.

Луцьк

У День Героїв Небесної Сотні склали присягу 
35 нових патрульних поліцейських.

Лави правоохоронців поповнили 31 чоловік 
та 4 жінки. Частина з них служитиме в Ковелі. 
Зараз навчання проходить 27 людей, до того ж, 
постійно триває новий набір. Начальник Управ-
ління патрульної поліції у Волинській області 
Олександр Вовченко побажав колегам сталевої 
витримки, терпеливості та професіоналізму.  

Нагадаємо, у грудні лави патрульних попов-
нили 46 новобранців. 

Луцьк

Співробітники прокуратури вивели на 
чисту воду шахрая, який ошукав лучан на 
кругленьку суму.

Як повідомляє прес-служба обласної прокура-
тури, із квітня 2011 року до липня 2016-го спритник 
ошукав шістьох лучан. Під приводом отримання 
позики на розвиток бізнесу він отримав кошти, які 
в подальшому використав для особистих потреб. 

Сума завданої матеріальної шкоди – 7,8 млн 
грн. Триває досудове розслідування.

hum
anrights.org.ua

НАРКОЛАБОРАТОРІЯ – У КВАРТИРІ
кримінал

Луцьк

У помешканні лучан правоохоронці 
виявили наркологічну лабораторію.

26-річна жінка та 31-річний чоло-
вік виготовляли на продаж амфетамін, 
повідомляє прес-служба поліції об-
ласті. 

Під час обшуку правоохоронці 
вилучили хімічні матеріали та облад-
нання для виробництва психотропної 
речовини, а також виготовлений нар-
котик. 

Встановлено, що правопорушни-
ки провадили незаконну діяльність 
щонайменше протягом року. Зловмис-
никам загрожує позбавлення волі на 
строк від 2 до 6 років.

Спритники виготовляли 
амфетамін удома

vl.npu.gov.ua

volynnew
s.com

Набір у патрульні триває

Гладенький асфальт 
обіцяють вже цьогоріч
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СЛУЖБОВЦІ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» 
КРАЛИ МІЛЬЙОНАМИ
СБУ викрила корупційний механізм при-
власнення держкоштів посадовцями 
низки комерційних структур та струк-
турних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» 
на майже 400 млн грн. Службові особи 
вкрали гроші під час закупівлі запасних 
частин до вантажних вагонів.

МЕРУ ОДЕСИ СВІТИТЬ 12 РОКІВ
Геннадію Труханову і трьом його підлег-
лим 13 лютого НАБУ заочно оголосило 
підозру. Тоді всі фігуранти справи пере-
бували за кордоном. 14 лютого Геннадія 
Труханова та його заступника Павла 
Вугельмана затримали в «Борисполі». 
15 лютого Солом’янський суд Одеси 
звільнив його під особисту поруку нар-
депа Дмитра Голубова. Меру Одеси, 
якого підозрюють у розкраданні майна 
в особливо великих розмірах, загрожує 
до 12 років в’язниці.

БУРШТИНОКОПАЧІ ПОБИЛИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
14 лютого в лісі біля села Осова Рівненської 
області на працівників місцевого лісгоспу і 
поліцейських напало близько 100 невідо-
мих. Побили п’ятьох полісменів. Трьох ко-
пачів затримали, решту відпустили.

ЗВІЛЬНИЛИ ГРУЗИНА-
РЕФОРМАТОРА
Кабінет Міністрів звільнив заступника 
міністра юстиції Гію Гецадзе за власним 
бажанням. Його призначили на цю по-
саду в лютому 2015 року. 

МАЙЖЕ 10 МІЛЬЯРДІВ – 
НА СУДИ
На функціонування судової системи Укра-
їни у 2017 році витратили 9,5 млрд грн. На 
місцеві, апеляційні та вищі спеціалізовані 
суди – 8,7 млрд грн. Решту – на  діяльність 
Верховного та Конституційного судів.

НАБУ РОЗСЛІДУВАТИМЕ 
ДІЯЛЬНІСТЬ АРТЕМЕНКА
Депутати від УКРОПу закликали НАБУ 
розслідувати факти хабарництва та 
злочинної діяльності голови Нацради з 
питань телебачення та радіомовлення 
Юрія Артеменка.
А «Ера-Медіа», ZIK, NewsOne і «112 Укра-
їна» вимагають від Петра Порошенка зу-
пинити цензуру та шантаж.

ЦІНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
МОЖЕ ЗРОСТИ 
В Україні всі обленерго з часом пере-
йдуть на RAB-тарифи, згідно з якими для 
окремих споживачів електроенергія 
подорожчає на 350%. Зароблені гроші 
обленерго планують витратити на мо-
дернізацію інфраструктури.

КВИТКИ НА ПОТЯГИ 
ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
В «Укрзалізниці» повідомили, що про-
тягом 2018 року ціни підвищуватимуть 
двічі й обидва рази на 10-12% – навесні 
та восени. Вартість квитків може зрости 
вже з 1 квітня.

195 МІЛЬЙОНІВ – НА 
КРИПТОВАЛЮТУ 
Торік українські депутати витратили 
195 млн грн на купівлю криптовалют. 
Біткоїни не обкладаються податками, а 
їхній обіг годі проконтролювати.

ЗАБОРОНИЛИ «ПЕКТОЛВАН Ц»
Держлікслужба ввела повну заборону 
на продаж, зберігання та реалізацію 
сиропу проти кашлю «Пектолван Ц». 
Лікарський засіб заборонили через не-
відповідність маркування препарату за 
показниками «Опис».

В УКРАЇНІ – НАЙГІРША 
ЕКОНОМІКА
За підсумками 2017 року Україна уві-
йшла до п’ятірки держав з найгіршим 
рівнем економіки. Індекс бідності краї-
ни склав 23,8.

ЗА ПЕРЕМОГУ НА ОЛІМПІАДІ – 
ВИНАГОРОДА
Українському спортсмену Олександру 
Абраменку, який здобув золото з фри-
стайлу на Зимових Олімпійських іграх-
2018, Україна виплатить винагороду – 
$125 тис. Це перша медаль України на 
цих змаганнях.

українська хроніка

НАРКОТИКИ – У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ 

ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ – 
ТЮРМА

УТИЛІЗОВАНІ ВІДХОДИ – НІЧИЙНІ

ЗА ХАБАР ПРОКУРОРУ – 
П’ЯТЬ РОКІВ ТЮРМИ

ВИКИНУТЕ СМІТТЯ ПОВЕРНУЛИ 
ГОСПОДАРЯМ

ПІДПРИЄМСТВАМ ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ СВІТЛОПІДПРИЄМСТВАМ ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ СВІТЛО
ситуація sos

нечисті на руку

по заслузібезгосподарність

корупція

Станом на 1 лютого 
загальний борг 
комунальних 

підприємств області перед 
ПрАТ «Волиньобленерго» 
перевищує 42 млн грн.

За інформацією прес-центру 
енергетиків, найбільші неплат-
ники Волині – ДКП «Луцьк тепло» 
(понад 18 млн грн) та КП «Луцьк-
водоканал» (понад 9 млн грн). 
До цього переліку входять та-
кож «Ново волинськводоканал» 
(понад 2 млн грн), «Володимир-
Волинськтеплокомуненерго» (по-
над 1 млн грн), ЖКП №3 Луцька 
(понад 1 млн грн). 

Унаслідок значної заборгова-
ності комунальних підприємств 
та непроведення відшкодування 
надавачам послуг пільг і субсидій 
у грудні 2017-го і в січні 2018-го у 

ПрАТ «Волиньобленерго» утво-
рилася суттєва недоплата перед 
ДП «Енергоринок».

Така ситуація загрожує імо-
вірним обмеженням електропо-
стачання для усієї області. Тому 

енергетики будуть змушені за-
стосувати адресні відключення. 
Зокрема, ПрАТ «Волиньобленер-
го» ухвалило рішення припинити 
електропостачання КП «Луцькво-
доканал» 26 лютого.

Cтаном на 20 лютого ДКП 
«Луцьктепло» отримало заборго-
вану за 2017 рік державну ком-
пенсацію за пільги та субсидії у 
сумі 65,073 млн грн. «Луцьктепло» 
погасило всі накопичені заборго-
ваності щодо використання спо-
житих енергоносіїв перед ПАТ 
«Волиньгаз» (за розподіл газу), ПАТ 
«Волиньобленерго», НАК «Наф-
тогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» 
(за транспортування газу). На сьо-
годні усі котельні та теплові пунк-
ти ДКП «Луцьктепло» працюють 
у штатному режимі», – інформує 
прес-служба підприємства.

За словами губернатора Во-
лодимира Гунчика, борг за субси-
дії в області складав 600 млн грн. 
З них погасили понад 350 млн 
грн. Це – кошти, які надійшли 
впродовж січня-лютого.

етики будуть змушені

т
у
п

Підприємствам-неплатникам 
вимушено припинять 
електропостачання

ipnew
s.in.ua

Луцьк

Правоохоронці обласного центру 
розшукують осіб, причетних до 
розклеювання оголошень про продаж 
наркотиків.

Листівки масово розвішують у місцях, де 
їх можуть бачити неповнолітні. На оголошен-
нях розміщені фото білого порошку, адреса 
сайта. На самому ж інтернет-ресурсі є інфор-
мація, що в Луцьку можна замовити амфета-
мін та дешеві стимулятори потужної дії. 

Магазин працює через схему «закладок»: 
покупець оплачує вартість наркотику через 
термінал, після чого йому повідомляють, де 
заховано придбаний товар. Зауважимо, ще 
2016 року в рамках експерименту працівники 
нашого видання придбали 0,5 г амфетаміну, 
який здали правоохоронцям.

Поліція просить громадян, які мають 
будь-яку інформацію про осіб, причетних до 
поширення таких оголошень, невідкладно 
повідомляти за номером «102».

Маневицький, 
Рожищенський райони

Житель села Годомичі сяде за ґрати за 
зґвалтування 67-річної односельчанки.

Обвинувачений, який уже був судимий за 
такий злочин, перебував у стані алкогольного 
сп’яніння, інформує прес-служба обласної проку-
ратури. Статеву пристрасть 29-річний ґвалтівник 
задовольнив неприродним способом. До того ж, 
застосував психічне й фізичне насильство. 

Суд визнав зловмисника винним та призначив 
покарання у вигляді чотирьох років позбавлен-
ня волі. Однак прокуратура вважає вирок надто 
м’яким, тому оскаржуватиме його.

Також у СІЗО нині перебуває раніше судимий 
житель Рожища, якого підозрюють у зґвалтуван-
ні неповнолітньої. Відповідну заяву до право-
охоронців написала дев’ятикласниця місцевої 
гімназії.

Ківерці 

Місцеві комунальники оригінально 
провчили мешканців, які скидали 
сміття з обійстя на узбіччя дороги. 

Як повідомили у Ківерцівській міськ-
раді, 13 лютого місцеві комунальни ки 
ліквідували несанкціоноване сміттє-
зва лище на вулиці Луцькій. Купа не-

провчили

Комунальники дали 
повчальний урок містянам

потребу, що його знесли мешканці 
будинку №10а, тривалий час «прикра-
шала» узбіччя дороги. Хоча людей 
зобов’язали навести лад. Зрештою за 
допомогою трактора сміття «поверну-
ли» на подвір’я будинку.

У мерії наголошують, що таку акцію 
було проведено вперше. Однак її можуть 
повторити, якщо мешканці надалі «при-
крашатимуть» вулиці таким чином.

Ковель

Напівгнилі бочки з 
трупами тварин із 
ветсанзаводу ніхто 
не взяв на баланс для 
обслуговування.

Голова Волинської 
обл держадміністрації Во-
лодимир Гунчик визнає, 
що проблему досі до кін-
ця не залагоджено. 

«Процес передачі єм-
ностей на баланс Держ-
продспоживслужби, де 
зберігаються відходи, не 
завершено. Ні в міському, 
ні в обласному бюджетах 

немає коштів на утриман-
ня цих споруд. Відходи 
утилізовано, але вони 
«безхозні», – інформував 
Гунчик. 

Більше того, бочки – 

діряві. Звідти витікають 
рештки тварин. Ковельча-
ни б’ють на сполох, однак 
голова облдержадміні-
страції не бачить у цьому 
загрози.

У СЕЛЯН 
КОНФІСКУВАЛИ 
170 КГ БУРШТИНУ

нелегальний бізнес

Маневицький район

Правоохоронці викрили чотири 
підпільні цехи з обробки бурштину. 

Підпільний бізнес провадили в од-
ному населеному пункті, повідомляє 
прес-служба поліції області. Бурштин 
обробляли у підсобних приміщеннях. 
Готову продукцію експортували за межі 
країни.

Поліцейські вилучили 170 кг обробле-
ного і необробленого сонячного каміння 
різних фракцій. Конфіскували також і об-

npu.gov.ua

Оброблений бурштин 
експортували за кордон  

ладнання для його обробки. За попередні-
ми даними, вартість дорогоцінного камін-
ня становить понад 500 тис. грн.

Діряві бочки з рештками 
тварин ніхто не взяв на баланс

Камінь-Каширський район

Волинянин, який намагався підкупити 
прокурора, сяде за ґрати.

Інцидент трапився 24 липня, інформує прес-
служба прокуратури області. Чоловік, перебува-
ючи у службовому кабінеті прокурора, намагався 
дати йому $3850. За таку суму він просив підміни-
ти речові докази – 30 кг незаконно видобутого 
бурштину-сирцю.

Камінь-Каширський районний суд призначив 
йому покарання – 5 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна та спецконфіскацією.

Оголошення про продаж 
наркотиків клеять на стовпах

volynnew
s.com

volynnew
s.com

m
k.depo.ua
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ЗАМІСТЬ СНАЙПЕРСЬКИХ 
КОМПЛЕКСІВ – МИСЛИВСЬКА ЗБРОЯ 

в очікуванні

Триває скандал, 
пов’язаний з тим, що 
Президент Петро 

Порошенко проводить 
піар-акції з дарування 
зброї підрозділам 
Збройних сил України. 
Про це заявив народний 
депутат Віталій Купрій.

Улітку минулого року 
з’явилася інформація, що Поро-
шенко подарував 100 снайпер-
ських комплексів полку спец-
призначенців у Кропивницькому 
на суму в 500 млн грн.

«Оскільки я виступаю за ле-
галізацію нарізної зброї і знаю 
обсяги корупції та зловживань 
у цій сфері, то поставив під сум-
нів законність цієї операції. Для 
з’ясування механізму, як усе від-
бувалося, скерував запит до Мін-
оборони. Відповідь приголомш-
лива», – заявив укропівець.

З його слів, міністр оборо-

хто кого?

скандал за скандалом

АВТОРИТЕТ ПРЕМ’ЄРА НАСТОРОЖУЄ 
КОМАНДУ ПРЕЗИДЕНТА

ШАХТАРІ ПРОТИ 
КУПІВЛІ ВУГІЛЛЯ 
ЗА КОРДОНОМ

В Україні склалася абсурдна 
ситуація, коли відбуваються 

закупівлі вугілля за кордоном, 
власні шахти ніхто не 
розвиває, а галузь внаслідок 
цього бідує. Про це заявив 
голова львівського осередку 
Профспілки працівників 
вугільної промисловості 
України Олег Турчин, передає 
агентство УНН.

«Виявилося, що країні наше вугілля 
не потрібне. Його ми за 600 кілометрів 
від Львівської області до Трипілля во-
зили, постачали на «ДТЕК Західенерго», 
але держава вирішила закуповувати 
вугілля за кордоном. У мене пропозиція 
така: ухвалити рішення зобов’язати ТЕС 
перевести блоки з антрациту на газове 
вугілля. Це створить передумови для 
розвитку української вугільної промис-
ловості», – наголосив Олег Турчин. 

На його думку, сьогодні немає по-
треби їхати по вугілля до Росії або США, 
якщо в Україні величезні запаси вугілля 
газової групи. «Потрібно лише розвива-
ти видобуток», – зазначив Турчин. 

У той же час, представники проф-
спілкових осередків вугільної галузі 
впевнені, що однією з ключових проб-
лем є недостатнє фінансування вугіль-
ної галузі та відсутність коштів на розви-
ток шахт, їх модернізацію.

Тим часом вугільникам по всій Укра-
їні боргують зарплати. 

«До чого ми ведемо людей? Хто 
дасть відповідь, як будемо жити? Шах-
тарі – жебраки... Як же ми топчемося на 
таких багатствах, а закуповуємо вугілля 
за кордоном? Наші вимоги – виплата за-
робітної плати та підвищення тарифних 
ставок», – заявив голова Селидівської 
територіальної профспілкової організа-
ції Володимир Манич. І його вимоги ак-
туальні для шахтарів із різних регіонів 
України.

гріш ціна

Президенту закидають державну зраду

ни Степан Полторак повідом-
ляє, що, по-перше, подарували 
не 100 одиниць, а 98. Тобто дві 
вже вкрали дорогою. По-друге, 
з’ясувалося, що то були взага-
лі не снайперські комплекси, а 

мисливська зброя, і передавали 
її відповідно до наказу Мінобо-
рони від 7 липня 2016 року. Сам 
Порошенко документально у за-
купівлі зброї участі не брав, усе 
робила корпорація «Рошен».

за сімома замками

Колишній депутат Держдуми Ілля 
Пономарьов заявив, що купівля 

Росією українських державних 
облігацій була схемою з підкупу 
родини екс-Президента Віктора 
Януковича, якого звинувачують у 
державній зраді. Усе заради того, аби 
він відмовився від підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС.

Як передає УНІАН, про це Пономарьов 
розповів під час допиту на судовому засідан-
ні у справі про держзраду Януковича. Зокре-
ма, він заявив, що через схему купівлі Росією 
українських державних облігацій Янукович і 
його родина отримали $1 млрд. Мовляв, це 
був прямий підкуп, оскільки стояло завдання 
напряму підкупити родину Януковича.

За словами депутата Держдуми, через 
певні схеми син Януковича Олександр отри-
мав змогу збагатитися на фондовому ринку 
саме через цю оборудку з облігаціями. «Це 
все зробили для того, щоб Янукович відмо-
вився від підписання Угоди про асоціацію», – 
наголосив російський політик.

Також Ілля Пономарьов розповів, що 
спочатку в Кремлі не планували анексувати 
Крим, а хотіли задіяти осетинський сценарій, 

ЗА ВІДМОВУ ВІД АСОЦІАЦІЇ 
З ЄС РОСІЯ ДАЛА 
ЯНУКОВИЧУ $1 МЛРД

за яким Крим проголошує незалежність, а 
Росія згодом визнає цю незалежність. Він по-
яснив, що так планували, оскільки ще в 2004 
році Конституційний суд РФ розтлумачив, що 
до складу Росії не можуть входити частини 
інших країн, а лише цілі країни. Однак згодом 
вирішили захопити півострів шляхом анексії.

Окрім того, він заявив, що лист Віктора 
Януковича до Володимира Путіна з прохан-

Польський закон про 
Інститут національної 

пам’яті, який призвів до 
конфлікту у відносинах з 
Україною, Ізраїлем та США 
і який мав вступити в дію 
1 березня, не діятиме до 
з’ясування спірних моментів 
Конституційним судом, 
передає «Європейська 
правда».

«Потрібно бути божевільним 
і безвідповідальним, аби зроби-
ти щось, що спровокує ще біль-
ше емоцій. Адже зараз емоції є, і 
вони починають ставати погани-

СКАНДАЛЬНИЙ 
«АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ» 
ЗАКОН ПОКИ НЕ ДІЯТИМЕ
ми», – повідомив спікер Сенату 
Польщі Станіслав Карчевський. 
На його думку, постанова Консти-
туційного суду створить поле для 
спокійної дискусії.

Нагадаємо, 6 лютого прези-
дент Польщі Анджей Дуда під-
писав скандальні поправки до 
закону про Інститут національ-
ної пам’яті, який з-поміж іншого 
передбачає покарання за запе-
речення злочинів українських 

націоналістів. Водночас Дуда 
попросив суд перевірити статті 
закону, в яких згадуються «укра-
їнські націоналісти» і термін 
«Східна Малопольща». Цілком 
імовірно, що Конституційний суд 
Польщі, який зараз вивчає зміни 
до резонансного закону, може 
взяти до уваги побоювання укра-
їнців і дещо змінити його.

На думку першого заступни-
ка голови Волиньради, свободів-

ця Олександра Пирожика, укра-
їнський уряд мусить жорстко 
реагувати на політику поляків: 
«Польща, яка заявляла, що ви-
ступає адвокатом України на між-
народній арені, зараз має проти-
лежну позицію. Це в той час, коли 
Україна спливає кров’ю, коли чет-
вертий рік триває війна, поляки 
підступно завдають удару нам у 
спину... На Майдан і на схід укра-
їнці пішли саме з бандерівським 
гаслом «Слава Україні! Героям 
слава!» та з червоно-чорними 
прапорами. Зрештою, українці, 
стримуючи агресію у своїй країні, 
захищають і Європу, зокрема й 
Польщу».

В Адміністрації Президента 
головною проблемою 

напередодні виборів 2019 
року вважають Прем’єр-
міністра Володимира 
Гройсмана. У цьому певна 
шеф-редактор видання 
«Лівий берег» Соня Кошкіна.

«Дивно, однак «головною 
проблемою» – у перспективі 
2019 року – на Банковій сьогодні 
вважають не Юлію Тимошенко, а 
Володимира Гройсмана», – ствер-
джує журналістка.

ua1.com
.ua

eurolife.in.ua

«Але далі ланцюжок закон-
ності обривається. Надати мені 
копію тристороннього договору 
Міноборони відмовилося начеб-
то з причини, що це військова та-
ємниця, розголошення якої може 
нашкодити національним інтере-
сам України», – пояснив депутат.

На думку Віталія Купрія, про 
цю «таємницю» відомо усій Украї-
ні, і все через бажання Президен-
та красиво піаритися. «Ось хто, 
виявляється, показав ворогу, що 
є на озброєнні нашої армії. А це 
вже державна зрада», – наголо-
сив нардеп.

Він також повідомив, що ске-
рував до СБУ заяву про криміналь-
не правопорушення за фактом 
державної зради оточення Поро-
шенка, яке допустило (організува-
ло) демонстрацію озброєння, яке 
передають нашим військовим.

«У Володимира Борисовича 
конкретно виросла корона. Він 
зараз Президента в гріш не ста-
вить. Не доведи, Боже, надумає 
сам балотуватися. Зрозуміло, що 
не виграє, але голоси відтягнути 
може», – наводить Кошкіна слова 
високопоставленого соратника 
Порошенка. 

При цьому інший соратник 
Президента розповів їй, що Гройс-
мана накручує Яценюк, а в парла-

менті Прем’єр заручився серйоз-
ною підтримкою спікера Андрія 
Парубія. У зв’язку з цим, стверджує 
журналістка, конфронтація на лінії 
АП-Кабмін і далі наростає.

Кошкіна запевняє, що в АП за-
думали і, цілком імовірно, спробу-
ють реалізувати «зсув Прем’єра». 
Потенційним виконувачем обо-
в’язків Прем’єр-міністра може 
стати перший віце-прем’єр Сте-
пан Кубів, припускає вона.

Віктора Януковича звинувачено у 
вчиненні державної зради, пособництві 
представникам влади Росії, в умисних 
діях, вчинених з метою зміни меж 
території та державного кордону 
України, в порушенні порядку, 
встановленого Конституцією, веденні 
агресивної війни, тобто злочинах, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального 
кодексу України. 29 червня 2017 року 
колегія Оболонського райсуду Києва 
задовольнила клопотання сторони 
обвинувачення про спеціальне судове 
провадження у справі Януковича.

ням ввести війська в Україну зіграв ключову 
роль у анексії, оскільки це була спроба легі-
тимізувати анексію в Росії. Наслідком листа 
було звернення російського президента до 
Ради Федерації із проханням дозволити ввес-
ти російські війська на територію України на 
прохання Януковича.

Володимир Гройсман

daily.rbc.ua

Росія підкупила Януковича через 
схему з державними облігаціями

ukrinform
.ua
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ТРОСТЯНЕЦЬКА ГРОМАДА 
ВІДСТОЯЛА СВОГО СВЯЩЕНИКА 

  Вадим ПАНАФІДІН
Ківерцівський райони

Вироби з дерева:

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

Вироби з дерева
•• БЕСІДКИ  БЕСІДКИ • БУДИНОЧКИ  БУДИНОЧКИ •

• • СОБАЧІ БУДКИ СОБАЧІ БУДКИ •

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

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО – 
ДІТЯМ-СИРОТАМ 

«Я говорив із владикою з приводу ситуації, яка склалася. Він 
наголошує, що виникло внутрішньо-церковне непорозуміння. 
Владика налаштований на те, щоб спокійно все вирішити, громаді 
нема чого переживати. Щодо монастиря, то ідея його створення 
постала, бо ми вирішили, що має відбуватися безперестанна молитва 
за наших солдатів. І вона має лунати до повної перемоги над нашим 
ворогом. Тобто черниці мають своє завдання, парафія має своє життя, 
і кожен робитиме свою справу. Стосовно отця Сергія, то владика буде 
говорити з ним, аби в подальшому вирішити, як бути.
Зауважу, що ще раніше, як тільки вирішили створити монастир, 
то зупинилися саме на жіночій обителі. І я особисто був присутній 
на бесідах митрополита Михаїла з отцем Сергієм, коли владика 
пояснював, що він тут дуже потрібен. Адже черниці без священика 
не можуть бути, бо хтось мусить звершувати богослужіння, таїнства, 
сповідати людей. Самі жінки-монахині не можуть цього робити, тому 
їм потрібен священик».

ПРЕС-СЕКРЕТАР ВОЛИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УПЦ КП АРХІМАНДРИТ КОНСТАНТИН МАРЧЕНКО: 

Жителі села Тростянець 
на ключ зачинили храм і 
не дають проводити там 

служби. Люди нарікають, що 
їхнього священика Сергія Ледвовка 
перевели в іншу парафію, а на 
території церкви хочуть зробити 
монастир. У Волинській єпархії 
УПЦ КП спростовують побоювання 
людей і запевняють, що до вимог 
громади дослухаються.

КОНФЛІКТ ДОВКОЛА 
МОНАСТИРЯ

Староста храму Михайло Карпюк розпо-
відає, що релігійні конфлікти розпочалися з 
травня минулого року, відколи в село скеру-
вали черниць.

«Спочатку вони не мали де жити, отець 
Сергій пошкодував їх та надав у тимчасове ко-
ристування хатину на території храму. І відтоді 
почався безлад. То вони поряд зробили вольєр 
для собак, котів завели. Був випадок, що за-
йшов настоятель храму на територію церкви, 
а пес на нього накинувся та сильно покусав. 
От уявіть, не дай, Боже, то була б дитина... Жи-
телі змусили їх перенести вольєр за територію 
храму. Тоді у музеї, де є кості загиблих, почали 
складати картоплю, буряк, закрутки – ну зов-
сім немає поваги ніякої. А дзвіницю, де мали 
робити недільну школу, перетворили на хлів. 
Видно, вони вподобали гарне місце та хочуть 
забрати храм під монастир. Навіть дійшло до 
того, що в сусідніх селах та районах розносять 
листівки із запрошенням на богослужіння в 
Тростянецький Свято-Покровський жіночий 
монастир. На фотографіях дають нашу церкву, 
ніби це їхня будівля. Ми не проти монастиря, 
навіть готові їм землю виділити, хай будують-
ся, але ж не на території храму, і церкву хай не 
забирають», – нарікає староста.

Ігуменя жіночого Свято-Покровського 
монастиря Марія спростовує слова жителів 
Тростянця.

«Із церкви монастир зробити не можна, 
бо це місце, куди приходять молитися, а мо-
настир – місце, де живуть. Наш монастир від-
крили біля храму, щоб ми могли молитися 
за перемогу у війні на сході України, за тих 
людей, які перебувають в АТО. У цьому храмі 
є чудотворна ікона, тому ми тут, адже не мо-
жемо поїхати в Почаїв та молитися за наших 
солдатів. До церкви ходимо молитися, як і всі 
інші. А до того, що священика перевели, ми не 
маємо жодного стосунку. Цю хатинку, в якій 
живемо, нам дав священик на час, поки буде-
мо облаштовувати монастир. За хатиною нам 
люди подарували землю, й з весни починає-
мо будівництво корпусу, в якому далі будемо 
жити, а до церкви ходити й молитися», – каже 
ігуменя.

Зі слів тростянецького сільського голови 
Олександра Ковальчука, землю під монастир 
мають намір виділити, але в іншому місці.

«Ніхто не проти, щоб у селі був монастир, 
але не на території церкви. Вони звернулися 

до нас із приводу земельної ділянки на 50 со-
ток. Її виділять на території колишнього кол-
госпу, трохи далі від храму, і там можна буде 
будуватися», – каже він.

«ТАЄМНЕ» ЗВІЛЬНЕННЯ 
БАТЮШКИ 

Олії у вогонь підлила ситуація, коли на-
стоятеля храму Святої Трійці отця Сергія Лед-
вовка перевели в іншу парафію. На його місце 
призначили іншого духівника, кума батюшки. 
Втім місцева громада не погодилася з цим і 
збунтувалася.

На зборах селян люди підготували звер-
нення до митрополита Луцького і Волинсько-
го Михаїла, щоб їхнього духівника повернули. 
Селяни навіть готові вдатися до радикальних 
дій, аж до переходу в іншу єпархію. 

Щодо повернення у храм, то Сергій Лед-
вовк каже, що він не може цього самовільно 
робити, адже виконує лише те, на що його 
благословляє керуючий єпархії.

«Я сюди прийшов вісім років тому. Церк-
ва була у занедбаному стані, тому згуртував 
громаду як одну велику християнську ро-
дину, ми взялися храм доводити до ладу. За 
цей час укорінився, матушка працює в школі. 
Маю троє діток і живу в найманому будинку. 
Побачив, що церкву довели до ладу, й торік 
залив фундамент собі під хату. Думаю, нада-
лі буду тут. Щоб збудувати дім, підзаробляю 
гроші. То в Польщу поїду, то в Луцьку виконую 
будівельні та ремонтні роботи. Раптом мене 
звільнили через скандал із підставними зви-

Із цього приводу тростянецький сіль-
ський голова Олександр Ковальчук додає, що 
збунтувалися люди й у навколишніх селах.

«Те, що отця Сергія перевели в сусіднє 
село Домашів, обурило і їхню громаду. Люди 
не дозволили йому там правити, адже звик-
ли до свого духівника. Виходить, що через 
якісь незрозумілі адміністративні рішення 
дві релігійні громади сваряться, а вони ма-
ють об’єднуватися в територіальну громаду. 
Звинувачення на адресу отця Сергія не мають 
жодних доказів. Ця ситуація дуже неправиль-
на та обурлива, адже невідомо, чого такі рі-
шення ухвалюють і не зважають на думку гро-
мади. От тому люди й збунтувалися. І тепер 
усі жителі вимагають повернути їм їхнього ба-
тюшку. Тому, я думаю, це відбудеться, ситуація 
вгамується, і на виділеній ділянці монастир 
зможуть будувати», – каже голова сільради.

Через те, що в Домашеві є свій священик, 
а тамтешні селяни – проти зміни духівника 
в їхньому храмі, отець Сергій править у селі 
Яромель, де 13 хат, перед хрестом, адже церк-
ви там немає.

Луцьк, Ківерцівський район

Довгоочікуване соціальне житло 
отримали четверо волинських сиріт.

Однокімнатну квартиру виділили бра-
там Сергію та Михайлу Макарчукам на Гні-
даві. Радник Луцького міського голови Ігор 
Поліщук зазначив, що це вже друга квар-
тира, яку отримали діти-сироти. За кошти 
міської ради їм відремонтували санвузол, 
стіни, стелю, підлогу, встановили енергоо-
щадні вікна. Міська рада взяла курс на за-
безпечення помешканнями тих людей, які 
цього потребують. 

У Цумані для двох сиріт придбали трикім-
натний дім. Ключі вручили Олені Мельник та 
Володимиру Люфту. Соціальне помешкання 
вартістю 750 тис. грн купили завдяки спів-
фінансуванню з обласного, районного та 
селищного бюджетів. Попередні власники 

залишили для майбутніх жителів деякі меблі, 
господарський інвентар, передали велику 
земельну ділянку. За словами голови Цуман-
ської ОТГ Анатолія Дорошука, будівлю пла-
нують поділити на дві рівноцінні половини з 
окремими входами. 

Братам тепер не доведеться 
винаймати житло

volynnew
s.com

нуваченнями. Але це я на пресу не хочу вино-
сити. Всі звинувачення спростовую, для мене 
це великий стрес. Матушка та діти досі в сльо-
зах, але я їм довів, що це все неправда.

Моя позиція залежить від керуючого єпар-
хії владики Михаїла. Як він благословляє – так 
я і роблю. Мене звільнили», – каже духівник.

Місцеві жителі переконані, що отця Сер-
гія підставили. Тому почали противитися ідеї 
влаштувати в селі монастир. На знак протесту 
музей церкви звільнили від речей монахинь.

Хатина, в якій живе родина священика Люди не пустили у храм нового духівника

Сергій Ледвовк: «Мене звільнили...»
Ігуменя Марія спростовує 
звинувачення

P. S. Після візиту журналіста в Тростянець зустріч представників громади з владикою 
Михаїлом таки відбулася. Як поінформував сільський голова Олександр Ковальчук, сторонам 
вдалося досягти компромісу. Наразі Сергій Ледвовк перебуває на лікарняному після операції. 
Щойно священик видужає, він повернеться і служитиме на парафії. 
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Ваша робота – це ви! Поки ви не наповните себе до країв, вам нічого віддати іншим. Ральф Емерсон

комуналкапильнуйте

по-новому

за кермом

СУМА ДЕКРЕТНИХ 
ЗАЛЕЖАТИМЕ 
ВІД ЗАРПЛАТИ

ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
ЗА РОЗБИТІ ДОРОГИ?

На декретні виплати 
у 2018 році можуть 
розраховувати 

усі вагітні, проте суми 
будуть різними. Про це 
повідомила провідний 
експерт соціальних 
і гендерних програм 
«Центру Разумкова» 
Ольга Пищуліна, 
інформує агентство УНН.

«Йдеться про те, чи працює 
жінка, вчиться, є приватним під-
приємцем, військовослужбовцем 
або безробітною, який розмір її 
доходів», – зазначила вона.

Як уточнила експерт, для 
жінок, які працюють, законом 
передбачено виплати у розмірі 
100% від середньої заробітної 
плати, які надають одразу за весь 
період декретної відпустки. Сума 
декретних виплат залежить від 
двох показників: середньоденної 
зарплати і кількості календарних 
днів декретної відпустки. 

«На жаль, бувають випадки, 
коли майбутня мама змушена пе-
ребувати в лікарні (на збереженні 
або у зв’язку з потребою лікуван-
ня патології вагітності). У цьому 
випадку їй видають лікарняний, 
на підставі якого здійснюють ви-

На Волині патрульні 
поліцейські упродовж 

2017 року оформили 
кілька десятків 
адміністративних 
матеріалів на 
утримувачів вулично-
шляхових мереж 
через порушення, що 
спричинили аварії або 
пошкодили транспортні 
засоби, вантажі, 
автомобільні дороги, 
вулиці, залізничні 
переїзди чи дорожні 
споруди. 

За словами керівника секто-
ру розшуку та опрацювання ма-
теріалів ДТП Управління патруль-
ної поліції у Волинській області 
Вадима Оксенюка, якщо відрізок 
дороги є аварійно небезпечним, 
не відремонтованим, то про це 
мають свідчити дорожні знаки, 
що їх встановлює відповідний 
орган місцевого самоврядуван-
ня. Водій, побачивши такий знак, 
має знизити швидкість і їхати 
максимально обережно.

«Ці адмінматеріали оформле-
но на ділянках, де, найімовірніше, 
не було жодних інформаційних 
знаків, – каже Вадим Оксенюк. 
– Тобто і дорога не відремонто-

За сім років кількість шахрайств на 
Волині зросла удвічі. Знайдений порожній 
гаманець, крадіжки телефонів шляхом 
обману, фейкові скриньки для пожертв – 
ось перелік найпоширеніших злочинів.

«Шахраї почали використовувати електронні 
засоби, зокрема телефони, комп’ютери, банків-
ські картки», – зазначив начальник організаційно-
методичного відділу слідчого управління ГУНП в 
області Іван Полторась.

Зі слів старшого інспектора відділу протидії 
кіберзлочинам у Волинській області Поліського 
управління кіберполіції Андрія Солтиса, левову 
частку шахрайств здійснюють за допомогою ін-
тернету, де розміщують товари на продаж. Так 
звані продавці вимагають передоплату, а товар 
не надсилають. Поліціянт радить: перед тим, як 
щось замовляти, потрібно перевірити реквізити 
товару та його середню ціну на ринку.

УЧИТЕЛЯМ – 
НАДБАВКИ

Відтепер учителі в підготовчих кла-
сах спеціальних закладів загальної се-
редньої освіти отримуватимуть доплату 
20% за класне керівництво. Також ці пе-
дагоги матимуть 15% надбавки за пере-
вірку зошитів. 

Відповідне рішення ухвалив уряд, 
передає інформагентство УНН.

За словами міністра освіти і науки 
Лілії Гриневич, це дозволить усунути не-
рівність в оплаті праці тих учителів, які 
працюють у підготовчих класах спеці-
альних шкіл.

Окрему доплату в граничному роз-
мірі 20% встановлено для педагогічних 
працівників та помічників вихователів, 
які працюють в інклюзивних класах чи 
групах. Це поширюватиметься на закла-
ди дошкільної, загальної середньої, по-
зашкільної, професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти.

Нагадаємо, з січня у середньому за-
робітні плати учителів середньої школи 
зросли на 25%.

ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ 
ВОЛИНЯН НЕ 
ПЛАТЯТЬ АЛІМЕНТИ 

Українців закликають вчасно плати-
ти аліменти, адже законодавчі зміни по-
силили покарання для боржників. 

Перші постанови щодо тимчасово-
го обмеження у праві керувати тран-
спортним засобом уже ухвалено цього 
місяця.

Загалом на Волині – 2175 боржників. 
Минулоріч державні виконавці стягну-
ли понад 47,2 млн грн заборгованості 
зі сплати аліментів на користь 19654 ді-
тей.

Якщо людина не сплачує аліменти 
понад шість місяців, то виконавець має 
право позбавляти порушника права 
користуватися транспортним засобом, 
обмежити у праві перетину кордону і 
може заборонити полювати та користу-
ватися зброєю.

ВИВЕЗЕННЯ 
НЕПОТРЕБУ МОЖЕ 
ЗДОРОЖЧАТИ

Українцям хочуть підвищити тариф 
на вивезення сміття удвічі. З такою про-
позицією виступило Держагентство з 
питань енергоефективності та енерго-
збереження, повідомляє «ТСН.ua».

На сьогодні на одну сім’ю вартість 
цієї послуги становить у середньому 
31 грн. Якщо новацію затвердять, то 
вона збільшиться до 65 грн. Але у відом-
стві нагадали, що плата за вивезення 
сміття потрапляє під субсидію.

Нагадаємо, від 1 січня українців 
зобов’язали сортувати відходи. Для 
цього біля будинків мали б встановити 
окремі контейнери для кожного виду 
сміття. Це передбачає відповідний за-
кон. Штраф за порушення – до 1360 грн, 
для юридичних осіб – до 1700 грн. Од-
нак поки закон не виконують.

гаманець

майте на увазі

сміттєвий тариф

gazeta.ru
rivnepost.rv.ua

плату допомоги з тимчасової не-
працездатності, а не допомоги 
у зв’язку з вагітністю та полога-
ми», – зауважила Пищуліна.

Розмір виплат з тимчасової 

непрацездатності залежить від 
страхового стажу: 50% середньої 
зарплати – при страховому стажі 
до 3 років; 60% середньої зар-
плати – при страховому стажі 3-5 

вана, і попереджувального зна-
ка про це немає. Тому в таких 
випадках оформляли матеріали 
на утримувачів відрізка дороги. 
Але є інший бік медалі. Відпові-
дальний майстер може прийти в 
суд з довідкою, що з бюджету не 
виділено кошти на ремонт цього 

відрізка, тож хто і за що мав його 
відремонтувати – невідомо. За-
звичай, якщо збитки незначні, 
людина не звертається до суду 
щодо компенсації, або ж не хоче 
звертатися через довгу тяганину. 
Якщо ДТП таки сталася, патрульні 
оформляють відповідний прото-

років; 70% середньої зарплати – 
при страховому стажі 5-8 років; 
100% середньої зарплати – стра-
ховий стаж має становити понад 
8 років. 

Допомогу тим, хто навчаєть-
ся, а саме аспірантам, докторан-
там, студентам ВНЗ I-IV рівнів 
акредитації та ПТНЗ, признача-
ють у розмірі місячної стипендії.

«У цьому випадку жінка са-
мостійно вирішує, що вона буде 
отримувати: соціальну допомогу 
або стипендію», – пояснила Оль-
га Пищуліна.

Фізичні особи-підприємці 
отримують соціальну допомогу 
за умови сплати єдиного соціаль-
ного внеску. Експерт звернула 
увагу, що до 1 січня 2016 року для 
отримання допомоги в зв’язку з 
вагітністю та пологами жінкам-
приватним підприємцям треба 
було сплачувати ЄСВ за збільше-
ною ставкою. 

«Жінки-підприємці не були 
застрахованими особами і, відпо-
відно, не мали права на отриман-
ня лікарняних у період хвороби 
або в разі виходу у відпустку з 
вагітності та пологів. На сьогодні 
для отримання декретних виплат 
приватному підприємцю достат-
ньо сплачувати ЄСВ і не мати 
заборгованості», – наголосила 
Пищуліна.

кол. Водій може бути не згідний з 
ним, мовляв, заїхав у яму, розмі-
ри якої перевищують допустимі. 
Тоді на місце викликають пред-
ставника житлово-комунального 
господарства, роблять заміри, 
обстеження, і на відповідальну 
особу складають протокол». 

Старший інспектор відділу 
безпеки дорожнього руху Ва-
силь Шпак каже, що в Луцьку за 
стан дорожнього покриття, до-
рожніх знаків відповідає депар-
тамент житлово-комунального 
господарства Луцької міської 
ради. У разі виявлення недоліків 
до них скеровують вимогу. У ній 
описують проблему, зазначають 
термін, упродовж якого недо-
лік мають усунути. Якщо його не 
усунуть, то оформляють припис 
за невиконання законних вимог 
працівників поліції, який уже йде 
до суду.

За неналежне утримання 
вулично-шляхової мережі скла-
дають протокол, а тоді вже суд 
може встановити штраф у розмі-
рі 1020 грн.

dytyna.pp.ua
drive2.ru

Жінкам, які не працюють, декретну допомогу 
сплачують у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатної особи

У зв’язку зі змінами 
в законодавстві та 
спрощенням процесу 
надання житлових субсидій 
у Луцьку побільшало 
пільговиків.

Зі слів директора депар-
таменту соціальної політики 
Луцької міськради Вікторії Май-
бороди, нині найбільша проб-
лема – компенсація субсидій від 
держави. Заборгованість стано-
вить 126,522 млн грн.

«Станом на 1 лютого житлові 
субсидії отримують 44892 до-
могосподарства, що становить 
63,4% від загальної кількості», – 
повідомила чиновниця.

СУБСИДІАНТІВ 
ПОБІЛЬШАЛО

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ

Про аварійні ділянки мають 
попереджати дорожні знаки

Також нині поширений такий вид шахрайства, 
як дзвінок від нібито банківського працівника про 
заблокування карти. Людина ведеться на це і по-
відомляє всі свої дані злочинцю. Той, сидячи перед 
комп’ютером, вводить їх та отримує доступ до бан-
ківського рахунку. Тому в поліції закликають корис-
туватися лише відомими платіжними системами.

У тенета аферистів потрапляють 
здебільшого пенсіонери

volynnew
s.com



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

ЗДОРОВ’Я
www.volynnews.com 7№ 7 (106)  22 лютого 2018 року

Гігієна вчить, як бути собакою на ланцюгу власного здоров’я. Василь Ключевський

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
     Луцьк

компетентно

фітотерапія ДИВО-ЛІКАР – «УЛЬЦЕРИН»

ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ОКУЛЯРИ-ЛУПА НА 160%
Часто в житті бувають ситуації, коли нам по-

трібно розглянути дуже маленькі деталі або пред-
мети: дрібний шрифт на документах, чеках або 
марках, дрібні деталі або пристрій мікросхеми в 
електронних приладах, стібки на вишивці, нитки 
на канві, вузлики у в’язанні тощо.

Зазвичай у таких випадках ми вдаємося до 
допомоги лупи. Хоча якщо потрібно працювати з 
дрібними деталями, це не дуже зручно, тому що 

немає можливості працювати відразу двома ру-
ками. Адже в одній руці потрібно тримати лупу. У 
такому випадку краще використовувати окуляри 
BIG VІSIОN. Вони візуально збільшують предмети на 
160%. До того ж, обидві ваші руки будуть вільні.

Окуляри виготовлені зі спеціального прозо-
рого пластику. Тому навіть якщо ви їх випадково 
упустите, вони залишаться цілими. Якість видимос-
ті в них чудова. Усі деталі чіткі та ясні. Вам більше не 
доведеться напружувати зір.

Дизайн окулярів BIG VІSIОN універсальний – він 
підходить і для чоловіків, і для жінок. Конструкція 
дозволяє надягати і тільки їх, і поверх ваших оку-
лярів  для зору. Окуляри не потребують особливо-
го догляду. У разі забруднення їх можна протерти 
м’якою тканиною або обполоснути водою.

    (097) 683-84-57, (050) 303-75-07, 
(063) 691-57-45

Телефонуйте з 9:00 до 18:00. Акція діє до 
30.03.2018 р. Доставка «Укрпоштою» (4-10 днів)  

та  «Новою Поштою» (2-4 дні).  Оплата під час 
отримання. Вартість доставки – від 35 грн за 

тарифами служб доставки. Обмін/повернення 
коштів протягом 14 днів з дня отримання.

599   299 грн   

+160%

Збільшує 
з такого

до 
такого

Унікальна мазь відомого 
сумського фітотерапевта 
Любові Салій ефективно 

лікує  рани, що не гояться, трофічні 
виразки, пролежні, опіки та 
багато інших захворювань шкіри і 
слизової оболонки.

Цю мазь розроблено на основі багато-
річного досвіду лікування травами. Склада-
ється вона тільки з натуральних компонен-
тів – екстрактів лікарських рослин і продуктів 
бджільництва. «Ульцерин» має виразний бак-
терицидний, антисептичний, противірусний і 
протигрибковий ефект. А крім того – проти-
запальну, знеболювальну, ранозагоювальну, 
протиалергічну і регенерувальну дію. 

«Ульцерин» добре виліковує рани після 
ампутацій пальців ніг або їх частин, що дов-
го і погано гояться (особливо при цукровому 
діабеті). Якщо традиційне лікування в таких 
випадках триває чотири-п’ять місяців, то за 
допомогою мазі воно скорочується у два-три 
рази! А ось і конкретний приклад. Якось до 
Любові Салій звернулася сумчанка, матері 
якої ампутували ногу вище від коліна. На жаль, 
традиційне лікування позитивного результа-
ту не давало: рана сочилася й не гоїлася. До 
того ж, лікування ускладнювалося цукровим 
діабетом. А ось ефект від застосування мазі 
«Ульцерин» не змусив довго чекати – невдо-
взі рана повністю затягнулася.

Належно оцінили цю мазь і хворі на про-
лежні й трофічні виразки, які не гояться мі-
сяцями та навіть роками. Які тільки ліки не 
застосовувала 88-літня жінка з Києва, аби 

позбавитися від трофічної виразки завбільш-
ки як дві долоні, але все було марно. Рана не 
тільки не гоїлася, але навіть збільшувалася. 
Якось прочитала в газеті про мазь «Ульцерин», 
звернулася до фітотерапевта Любові Салій. 
І сталося диво! Від щоденних перев’язувань 
з накладанням серветок з маззю на виразку 

вона спочатку очистилася, а потім і цілком за-
гоїлася.

До снаги «Ульцерину» перемагати й гіне-
кологічні недуги. Так, його виразна проти-
запальна і ранозагоювальна дія за один-два 
десятиденні курси дозволяє позбавитися 
від ерозії шийки матки, яка не потребує опе-

ративного втручання. А скільком жінкам ця 
мазь допомогла при різних запаленнях – ва-
гінозі, вагініті, молочниці! До речі, «Ульцерин» 
не менш успішно бореться з окремими уро-
логічними інфекціями. 

Незамінна мазь і при важко виліковних 
герпетичних висипаннях на різних ділянках 
шкіри і слизових оболонках. Понад 20 років 
43-річна львів’янка страждала на генітальний 
герпес. Використала за цей період чимало 
ліків і побувала в багатьох лікарів, але недуга 
не відступала.  Остання надія була на «Ульце-
рин». І вона справдилася. Після дворічного на-
полегливого лікування маззю і травами жінці 
врешті-решт вдалося позбутися  болячки.

Добрий ефект дає мазь і в лікуванні різних 
дерматитів, зокрема екзематозного й алер-
гічного (в тому числі спричиненого укусами 
комах), у дорослих та дітей. Якщо змащувати 
нею уражені ділянки шкіри кілька разів на 
день, свербіж, набряк і почервоніння зника-
ють безслідно.         

Вас зацікавила мазь «Ульцерин»? 
Отримати відповіді на запитання чи 

замовити ліки поштою можна 
за тел. у Сумах: (0542) 65-53-30 

з 15:00 до 18:00, (0542) 60-88-79 
з 18:00 до 21:00 (крім вихідних), 

(095) 937-50-50 з 9:00 до 20:00.

Фітоцентр «Дивосил» розташований 
за адресою: м. Суми,  вул. Металургів, 5, 

з 14:00 до 18:00 (крім вихідних).

Ліц. МОЗУ  АГ № 599256 від 17.01.2012 р.

*

Кожна мама хоче, аби в ї ї сина 
чи доньки були здорові й міцні 

зуби. Однак думати про це треба 
ще тоді, коли малюк перебуває 
в утробі, тобто з перших днів 
вагітності. Як забезпечити дітям 
білосніжну усмішку, розповідає 
лікар вищої категорії, завідувачка 
стоматологічного відділення №2 
Луцької міської дитячої поліклініки 
Ольга Лега.

– Стан зубчиків у малюків залежить від 
різних факторів. Насамперед від того, як про-
тікала вагітність. Закладення молочних зубів 
відбувається у перший триместр вагітності. 
Це небезпечний період, коли в багатьох жі-
нок буває токсикоз, виникає загроза викидня. 
Серед стоматологів поширений такий ви-
слів: «Якщо є на зубі плями, токсикози були 
в мами». Закладення постійних зубів відбу-
вається у третій триместр вагітності. Мами 
мають про це знати. У період вагітності жінка 
має споживати більше кальцієвмісної їжі. Гра-
мотний гінеколог має на цьому наголосити і 
скерувати на нормальне здорове харчуван-
ня. Бо статистика каже, що в Україні 35% дітей 
до трьох років мають карієс молочних зубів, – 
каже дитячий стоматолог. 

– Чи варто лікувати молочні зубчики? 
Багато батьків вважають, що вони все 
одно випадуть, тому не ведуть малюка до 
стоматолога. 

– Молочні зуби обов’язково треба лі-
кувати. Адже вони мають виконувати свою 
функцію – гарно пережовувати їжу, щоб вона 
розщеплювалася у шлунку. Інакше потім до-
ведеться звертатися до гастроентерологів. І 
найголовніше – на місці хворого молочного 
зубчика не виросте здоровий постійний. Стан 
зубчиків ще залежить від слини. Вона виконує 
захисну функцію ротової порожнини – слизо-
вої оболонки і зубів. Якщо ж у малюка проб-
леми зі шлунком, слина буде густа і не зможе 
омити зубчики. Залишки їжі їх руйнуватимуть. 

До нас часто приводять діток після ліку-
вання в стаціонарі. Бо спрацьовує ланцюжок: 
від прийому ліків порушився процес травлен-
ня, слина стала кислою і зубчики «полетіли». 
Останнім часом почастішав карієс внаслідок 
ацетонемічного синдрому. 

– Коли ж батькам планувати перший ві-
зит малюка до стоматолога? 

– Виріс перший зубчик і мама бачить, що 
щось не так – веде малюка до лікаря. Особли-
во, якщо дитинка народилася недоношеною, 

му футлярі між використанням. Другу – від-
дати дитині. У період, коли в малюків активно 
прорізуються зубки, вони намагаються гризти 
все, що потрапляє під руку, то нехай це буде 
чистий силіконовий масажер для ясен.

Після того як дитині виповниться рік, в 
аптеці треба придбати справжню зубну щітку 
для дітей цієї вікової категорії. Такі щітки вже 
оснащені щетиною, але дуже м’якою, щоб не 
травмувати ніжну емаль молочних зубів.

Малюкам достатньо чистити зуби водич-
кою. Адже головне для них – зняти бактері-
альний наліт. Пасти приєднувати, коли дитина 
навчиться випльовувати водичку. Які обрати 
пасти, порадьтеся з лікарем.  

В ідеалі зуби чистять двічі на день: зран-
ку після сніданку і на ніч перед сном. Зубні 
еліксири малюкам не потрібні. Їх радять за-
стосовувати, коли дитина має брекети, замоч-
ки і дротики не дозволяють дістатися зубів. 
Ополіскувачі також допомагають зняти по-
червоніння ясен при запальних процесах у 
підлітків. 

– Часто батьки самі бояться зубних лі-
карів, тому і не поспішають вести діток до 
стоматолога. Як їх переконати в протилеж-
ному?

– Справді, всі проблеми дорослих родом 
з дитинства. Але сьогодні ми лікуємо сучасни-
ми безболісними методами. І дітки змінилися, 
їх не треба силоміць змушувати, тим більше, 
лякати. З ними треба домовлятися. Приди-
віться до лікарів і знайдіть свого, якому дити-
на довірятиме. І все буде гаразд! 

ПРОРІЗАЛИСЯ ЗУБЧИКИ –
ПОРА ДО СТОМАТОЛОГА

або ж мама лежала на збереженні і приймала 
фармацевтичні препарати. А загалом, пер-
ший огляд ротової порожнини немовляти 
роблять педіатри, вони дивляться вуздечку 
язика. Якщо є проблеми, скеровують до сто-
матолога на пластику язика. 

Згідно з чинними нормами, в період від 0 
до 18 років дитина має обов’язково раз на рік 
відвідати стоматолога. А коли молочні зуби 
змінюються на постійні, лікар має оглядати 
ротову порожнину дитини раз на два-три мі-
сяці, щоб правильно вибудувався зубний ряд. 
Якщо зубчики ростуть кривенькі, допоможе 
спеціальна гімнастика. Часто батьки споді-
ваються, що зуби вирівняють брекети. Але це 
лікування недешеве, тривале і не на всі 100% 
ефективне. 

– Відомо, що прорізування зубчиків 
зав дає малюкам чимало страждань. Часто 
цей процес супроводжується розладами 
травлення, підвищенням температури. Як 
полегшити цей процес? 

– Ринок пропонує безліч препаратів 
для полегшення болю – пігулки, сиропчики, 
іграшки-прорізувачі. Однак не варто їх купу-
вати на власний розсуд, краще порадитися з 
лікарем. 

– Що порадите батькам, які хочуть, щоб 
у малюків були міцні й здорові зубчики? 

– Не дозволяти засинати з пляшечкою в 
ротику. Є таке поняття – пляшечковий карієс, 
який вражає передні зуби. Сосочки, пляшеч-
ки на ніч з молоком, солодкими чаями – один 
з факторів виникнення карієсу. Також не тре-
ба забувати про харчування. Чому в наших 
бабусь не було кривих зубів і карієсу? Тому що 
в дитини прорізався передній зуб – і вона по-
чинала відкушувати, прорізався кутній – жу-

вати. Нині технології стрімко розвиваються, в 
усіх з’явилися блендери, якими перемелюють 
їжу малюкам до трьох, а то й п’яти років. А ди-
тина має жувати! 

– Не секрет, що на стан зубів впливає 
харчування. Що слід їсти, щоб зуби були 
здоровими? 

– Дітям раннього віку особливо потрібен 
кальцій, на який багаті молочні продукти 
(сир, йогурти), горіхи. Він накопичується в 
організмі до 25 років, після цього тільки ви-
трачається. Так, усі люблять солодощі, про-
те батьки мусять пам’ятати: надлишок цукру 
шкідливий для зубів. Привчіть дитину після 
десерту обов’язково полоскати рот, а ще кра-
ще – чистити зуби. 

– Коли привчати малюка до гігієни ро-
тової порожнини?

– Першою щіткою дитини є спеціальний 
силіконовий масажер, який одягають на па-
лець. Він оснащений спеціальними виступами, 
які не тільки доглядають за поверхнею перших 
зубів, але й допомагають масажувати ясна. 
Такі масажери купують, щойно проріжеться 
перший зубчик. Причому варто придбати від-
разу дві такі щітки – одну використовувати за 
призначенням, тобто чистити зубки і масажу-
вати ясна, при цьому зберігати в спеціально-

onesassydoctor.blogspot.com

з особистого архіву

Фітотерапевт Любов Салій

Молочні зуби обов’язково треба лікувати
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МЛИНЦІ З 
ЯБЛУКАМИ
• 2 скл. борошна • 2,5 скл. мінеральної 
води сильногазованої • 1 ст. ложка 
солі • 2 ст. ложки цукру • олія для 
смаження

Для начинки: • 3 яблука • 2 ст. ложки 
родзинок • 2 ст. ложки цукру 
• 0,5 скл. води

З борошна, мінеральної води, солі 
та цукру замісити тісто й на 30 хв поста-
вити в тепле місце. Для начинки залити 
водою дрібно нарізані яблука, родзин-
ки, цукор і варити 5-7 хв, охолодити. 
Спекти млинці, як зазвичай, і наповнити 
яблучною начинкою.

пальчики оближеш

дешево і добре

економ-варіант

порада

їжа – лікиРобота 
в Польщі

093 67 48 782
Тел.:   099 40 28 310

097 68 68 459
Ліц. Мінсоцполітики серія АВ № 585259

Легальне безплатне
працевлаштування

ПІСНІ РОГАЛИКИ
• 1 скл. теплої води • 30 г сухих 
дріжджів • 1 ст. ложка цукру 
• сіль на кінчику ножа • 0, 5 скл. олії 
• 3 скл. борошна • 1 скл. повидла

У теплій воді розвести дріжджі, до-
дати цукор та дрібку солі. У миску на-
сипати половину борошна. Поступово 
порціями додавати розведені дріжджі, 
олію, борошно і вимішувати. Розділити 
тісто на три частини. З кожної розкачати 
круг завтовшки близько 5 мм, розрізати 
його на 8 частин (наче торт). На широку 
частину смужки тіста покласти 1 ч. ложку 
повидла, добре заліпити краї, щоб воно 
не витікало, загорнути рогалик. Змасти-
ти рогалики міцним солодким чаєм. Ви-
класти на деко, змащене олією, і випіка-
ти в духовці до золотистого кольору. 

КАРТОПЛЯНИЙ 
РУЛЕТ 
• 700 г картопляного пюре • 2-3 ст. 
ложки  картопляного крохмалю
Начинка: • 2 цибулини • 1 морквина 
• 250 г печериць • 1 ч. ложка солі

З картоплі зробити пюре, додавши 
олії і трохи картопляного відвару. Спасе-
рувати цибулю та моркву, посолити, до-
дати дрібно порізані гриби й тушкувати 
до випаровування рідини. У тепле кар-
топляне пюре вмішати крохмаль. Фор-
му застелити пергаментом, викласти 
картопляну масу, поставити в розігріту 
до 200–220°С духовку на 15–20 хв, щоб 
підрум’янити. На картопляний пласт ви-
класти овочеву начинку і згорнути руле-
том, одночасно відокремлюючи папір. 
Верх рулету змастити олією і запікати в 
духовці ще 15 хв. 

ЧАНАХИ
Для приготування страви найліпше 

брати посудину з товстостінним дном 
або чавунок. На дно покласти шар сма-
жених на олії цибулі і моркви. 

Далі – шар вареної квасолі. Поверх – 
знову шар цибулі й моркви.

Тоді шар сирої картоплі, нарізаної 
скибочками. Повторити всі шари ще 
раз. Залити окропом і запекти в духовці. 
До окропу можна додати томатну пасту 
чи кетчуп.

смакота

МІНІ-ПАРНИЧОК ІЗ ПЛЯШКИ

ПОМІДОРИ ЛЮБЛЯТЬ ФОСФОР

Корисний при переломах шийки стегна, 
жінкам у клімактеричний період, за нестачі 
кальцію, при розтягненнях зв’язок і сухожиль, 
при остеопорозах та старінні суглобів.

1 кг кісток (можна курячих лап) від 
домашніх курей, 2 л води, 5 г очищеного 
мумійо.

Варити лапи у воді протягом 4 год на ма-
лому вогні, не солити, не перчити. Процідити 

й додати мумійо. Все ретельно вимішати і роз-
лити в невеличкі ємності по 100-150 мл. Збе-
рігати в холодильнику. Споживати по 100 г 
на день з хроном через годину після обіду чи 
вечері. У хрін добре додати червоний буряк 
чи яблучний оцет. 

Курс лікування – 21 день. Зробити пере-
рву на 21 день і повторити. За потреби навіть 
двічі-тричі.

КАША, ЩО ВИВОДИТЬ ТОКСИНИ

ХОЛОДЕЦЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ

У кожної господині є 
напохваті сода. Та 
мало кому відомо, 

що цей білий порошок 
має значно більше 
застосувань, ніж ми 
звикли думати. 

Щоправда, перед тим, як ви-
користовувати сипучий продукт, 
треба перевірити його на придат-
ність. Дрібку соди слід погасити 
оцтом. Якщо шипучка слабенька, 
сода видихалася. Однак ще може 
послужити – висипте порошок у 
кухонну мийку, погасіть оцтом. І 
пам’ятайте: закрита пачка соди 
«живе» 18 місяців, відкрита – 
лише шість. 

Щоб відбивні добре про-
смажилися і були м’якими, їх на-
тирають на кілька годин содою і 
ставлять у холодильник. Перед 
приготуванням добре проми-
вають проточною водою. Такий 
спосіб дозволяє видати стару 
яловичину за молоденьку теля-
тину.

Щоб риба не мала неприєм-
ного запаху, її вкутують сервет-

УНІВЕРСАЛЬНА СОДА

кою, змоченою в такому розчині: 
2 ч. ложки соди на 1 л води. Рибку 
ставлять на годину в холодиль-
ник. Потім ретельно промива-
ють.

Сода прискорить приготу-
вання квасолі та гороху. У по-
судину, де варяться бобові, до-
дають дрібку соди. До того ж, 

цей прийом дозволить уникнути 
здуття шлунка після споживання 
страви. 

Дощечки і ножі, якими різали 
рибу, цибулю й часник, миють со-
дою. Неприємного запаху на цих 
речах не буде. 

Холодильник, мікрохвильов-
ку, кавоварки і термоси результа-

тивно відмиє сода. 
Кухонні губки радять змі-

нювати щотижня на нові. Однак 
якщо їх замочити на ніч у содово-
му розчині, губки вам ще послу-
жать тривалий час.   

На кухні з’явилися комахи? 
Посипте вздовж порога і плінту-
сів соду. Неждані гості зникнуть. 

Килими від затхлого запаху 
вилікує сода. Сухим порошком 
слід посипати килим на ніч, а 
зранку ретельно пропилососити. 

Сипучий продукт допоможе 
повернути білизні гарний вигляд. 
Варто лише до прального порош-
ку додати таку ж кількість соди. 

Кому доводилося носити гіпс, 
знає, як під ним свербить шкіра. 
Є вихід: фен поставити на холод-
ний режим і акуратно задути ним 
під гіпс суху соду. 

Замучила лупа? Втирайте у 
шкіру голови соду. До речі, лаки 
й пінки для укладки шампунь 
остаточно не вимиває. Тому що-
разу, миючи голову, додавайте у 
шампунь дрібку соди. 

cookoram
a.net

evehealth.ru

Якщо насіння дуже мало, 
особливо цінного сорту, 

його можна проростити зі 
стовідсотковим результатом у 
своєрідному міні-парничку.

Треба взяти прозору пластикову пляшку 
і розрізати її навпіл уздовж. На половинку 
укласти  6-8 шарів туалетного паперу, добре 
зволожити. Зверху розкласти насіння й ле-
генько притиснути, аби воно щільно стикало-
ся з вологим папером.

На цю ємність насадити поліетиленовий 
пакет і зав’язати. Насіння може там перебува-
ти і два, і три тижні. У нього за цей час відрос-
туть лише два листки, а ось корені посилено 
розвиватимуться. Поливати не треба, позаяк 
конденсат постійно зволожуватиме папір. 

По 20 г гречаної, кукурудзяної, ячної, 
перлової та рисової крупи, 250 мл води.

Усі крупи промити і шарами засипати в 
глиняний горщик чи емальовану каструлю. 
Залити водою. Томити на маленькому вогні 
20 хв. Порцію спожити протягом дня, присма-
чуючи маслом.

Це відмінний спосіб почистити нирки і 
весь організм. Кожну ложку каші, а вона є 
прекрасним сорбентом, треба довго і ретель-
но пережовувати. 

thestir.cafem
om

.com

Така розсада випереджає в рості вирощену 
звичайним способом, оскільки у неї вже доб-
ре розвинені міцні корені.

Незабаром дачники візьмуться висівати 
насіння на розсаду. Щоб саджанці помідорів 
були міцненькими, слід перш за все подба-
ти про ґрунт. На масному ґрунті вона росте 
водянистою, пізно зацвітає, а потім слабо 
розвивається врожай. Тож розсаду помідо-
рів не варто перегодовувати азотними доб-
ривами.

А щодо ґрунтосуміші, то найкраще ско-
ристатися такою: по одній частині дернової 

землі, перегною, провітреного (не кислого) 
торфу, річкового піску і півлітрова банка по-
пелу на відро суміші. Крім того, ґрунтосуміш 
бажано збагатити фосфором. Для цього в 1 л 
окропу настояти протягом 2-3 діб 30 г супер-
фосфату. А потім настій вилити в ґрунтосуміш 
(на 10 л ґрунту – 1 л настою). Фосфор сприяє 
розвитку міцної кореневої системи. А що по-
тужніші корені в розсади, то більшим буде 
врожай помідорів.

яблучною начинкою.

zakaz.ua

dacha-svoim
i-rukam

i.com

Сода – незамінний помічник господині

У такому парничку насіння 
може рости 2-3 тижні

Гречана каша почистить організм
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ВІВТОРОК 27 лютого
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30, 12.50, 14.20, 17.40, 
01.00, 02.45 Погода

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Кращі виступи

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 :Радіо. День
15.15 Фольк-music
16.35 М/с «Чорний Джек»
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри 
02.50 Війна і мир
03.30 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долі»
04.10 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.09 Kids Time
08.10 Т/с «Мерлін»
10.00 Т/с «Друзі»
12.50 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Дешево і 

сердито
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Х/ф «Шоу 

починається»
23.50 Х/ф «Астрал: 

Розділ 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 «Все буде смачно!»

08.25 «МастерШеф – 5»

13.25 «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 «Наречена для тата»

22.40 «Давай поговоримо 

про секс 4»

00.40 «Один за всіх»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.10, 18.00 «Орел і 

Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 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 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чужі рідні»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00, 01.20 Бандитський 
Київ 07.40, 03.40 Правда 
життя 08.40, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.40 
У пошуках краси 10.40 
Ілюзії сучасності 11.30 
Війна всередині нас 12.30 
Підроблена історія 13.20 
Прихована реальність 
14.10 Паранормальний 
світ 15.00 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Незвичайна 
наука 18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 21.40 Річкові 
монстри 00.30 Справжня 
історія золота 

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»
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 «Мама»
20.30 «Секретні 

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

«Розумник Вілл 
Хантінг»

04.00 Х/ф «Стати зіркою»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.00 «Новини»
12.45 Х/ф «Будинок, в 

якому я живу»
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»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15, 01.55 Х/ф 

«Інтимний словник»
14.55, 22.35 «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с 

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

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Мій хлопець 

– псих»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
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, 22.00 Танька і 

Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
00.00 Теорія зради
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 «До справи»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Т/ф «Лісова пісня»: 

арт-речиталь»
18.30 Т/ф «Три новели про 

любов»
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Улас Самчук: 

«Чого не гоїть вогонь»
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 

портрет

АВЕРС 13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Концерт «Зимова 

казка»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Авто про 

добро»
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Завтра сьогодні
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
00.35 Табула Раса. 

Концерт
02.00 Євромакс
03.05 Х/ф «Пастка»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Помста природи»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 01.35 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

15.30 Х/ф «Мега-акула 
против Меха-акули»

19.20, 20.15 Т/с 
«Стоматолог»

21.10, 23.50 Т/с «Кістки 8»
22.55 Т/с «Кістки 7»
00.40 Прем’єра! Т/с 

«Вуличне правосуддя 1»
02.25 «Облом.UA.» Фільм «Шоу починається»

22:00

kinoprosm
otr.net

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30, 12.50, 16.45 Погода
09.40, 16.10 Д/ф «Крим. 

Незламний»
10.00, 00.40 Д/ф 

«Генічеськ»
10.50 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Кращі виступи
13.10 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.15 Розсекречена історія
16.55, 04.45 Д/ф «Есе про 

Крим»
17.20, 05.35 Д/ф «Крим. 

Спротив»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00, 02.45 Спецпроект 

«До Дня спротиву 
окупації Криму»

21.50, 02.35 Зимові 
Олімпійські ігри. 
Післямова

22.05 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ

03.40 Д/ф «Кримські 
татари: «Крим – наш!»

05.10 Д/ф «Христина. 
Кримське соло»

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, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля»

12.35 «Міняю жінку»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 05.00 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «За три дні до 

кохання»
22.00 «Гроші 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 

8»
01.40 Х/ф «Великий рік»

05.30, 20.00, 02.15, 05.20 
«Подробиці»

06.00 «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»

10.00 Х/ф «Вийти заміж 
за капітана»

11.50, 12.25 Т/с 
«Батьківський інстинкт»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
02.55 «Скептик 2»
03.25 «Речдок»

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

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20, 16.15 Х/ф 

«Чорний яструб»
16.25 Х/ф «Книга Ілая»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»
03.25 Труба містера 

Сосиски 12+
04.10 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Кришталик і 

пінгвін»
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, 22.00 Танька і 

Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
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/ф «Генна 

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

Сурдопереклад

07.10, 08.15 «Все буде 
смачно!»

09.15 Х/ф «П’ять років та 
один день»

11.10 «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»
23.40 «Один за всіх»

06.00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.10 Х/ф «Слава»
13.10, 18.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Цей 

незручний момент»
00.50 Х/ф «Блеф»
02.40 «Нічне життя»

03.15, 02.10 Зона ночі
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
08.50 М/ф «Ронал – Варвар»
10.40 Х/ф «Угода з 

дияволом»
12.40 Х/ф «Вовки»
14.10 Х/ф «Інсургент»
16.40 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Астрал»
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 Зірковий шлях
11.30, 03.00 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с «Ніч після 

випуску»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чужі рідні»
23.30 Х/ф «Загублений 

світ»
01.35 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-2 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.40 Правда життя 
08.40, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.40 
У пошуках краси 10.40 
Ілюзії сучасності 11.30 
Війна всередині нас 12.30 
Підроблена історія 13.20 
Прихована реальність 
14.10 Паранормальний 
світ 15.00 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Незвичайна 
наука 18.50 Скептик 
19.50 Охоронці Гітлера 
21.40 Річкові монстри 
23.40 Вирішальні битви 2 
світової 00.30 Скарб.UA 

ПОНЕДІЛОК 26 лютогоUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 07.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

06.30, 07.30, 18.55, 22.00, 
00.30, 03.00 Погода

06.30 Клуб Суперкниги
07.35 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Т/с «Пані покоївка»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Х/ф «Солдат 

Джаннет»
17.30 Огляд світових 

подій

АВЕРС 18.00 Шляхами Волині

18.30, 22.05 Вголос

18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»

19.00 Наш чудовий 

Всесвіт

20.00 Т/с «Пані покоївка»

21.00 У фокусі Європа

22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»

23.01 МузейОк

23.30, 02.00 Глобал 3000

00.35 Волинський 

портрет

01.00 Концерт Кантабіле

03.05 Х/ф «Гріх»

05.30 Музична скринька

08.00 Бушидо
08.40, 01.25 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
10.05 Х/ф «Синдбад і 

війна фурій»
11.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
15.55 Х/ф «Росомаха: 

2+2 Безсмертний»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.15 Т/с 

«Стоматолог»
21.10 Т/с «Кістки 8»
22.55 Т/с «Кістки 7»
23.50 Х/ф «Від заходу 

до світанку 2: Криваві 
гроші Техасу»

02.15 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «Бажаю 
здоров’я!»

07.40 Х/ф «Знову 
невловимі»

10.25 «Кримінальні 
справи»

12.15, 16.55 «Легенди 
карного розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.10 
«Свідок»

15.05, 00.40 Х/ф 
«Нестримні»

19.30 Т/с «CSI: 
кіберпростір – 2»

21.20 Т/с «Морський 
патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного 
разу в Ростові»

02.40 «Випадковий 
свідок»

03.15 «Речовий доказ»
05.10 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.55 Х/ф «Золота баба»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Слідопит»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 17.05 «Легенди 

карного розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.20 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір – 2»

21.20, 00.40 Т/с 

«Морський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»

01.30 Т/с «Коджак»

02.50 «Випадковий 

свідок»

03.05 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Книга Ілая»

16:25

kinokadr.ru
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ЧЕТВЕР 1 березня

СЕРЕДА 28 лютого
06.00, 16.35 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30, 12.50, 14.20, 16.25, 
17.40, 01.00 Погода

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Кращі виступи

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.45 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Проводи 

паралімпійців
20.25 Складна розмова
02.35 Війна і мир
03.10 Д/ф «Вони боролись 

до загину»
04.05 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.30 Абзац
05.30, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Мерлін»
10.20 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.10 Х/ф «Антиганг»
00.00 Х/ф «Астрал»
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 «Все буде смачно!»

08.45 «МастерШеф – 5»

12.55 «Хата на тата»

15.25 «Містичні історії 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»

00.15 «Один за всіх»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.10, 18.00 «Орел і 

Решка»
19.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Х/ф «Один день»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 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 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чужі рідні»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.40 Правда життя 
08.40, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.40 
У пошуках краси 10.40 
Там, де нас нема 11.30 
Війна всередині нас 
12.30 Підроблена історія 
13.20 Брама часу 14.10 
Містична Україна 15.00, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 17.50, 
22.40 Незвичайна наука 
18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Вирішальні битви 2 
світової 00.30 Прихована 
реальність 05.40 
Бандитський Київ 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15 «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 «Мама»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Одруження 

наосліп»
23.35, 00.25 Х/ф 

«Найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

03.55 Х/ф «Невдаха з 
Каунт-Каунті»

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

13.00 Х/ф «Мачуха»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.15 

«Подробиці»
00.25 Т/с «Доярка з 

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

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф «Мій 

хлопець – псих»
15.00, 16.15 Т/с 

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

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Скетч-шоу «На 

трьох»
23.45 Х/ф «Бердмен»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
00.00 Х/ф «Невловимі»
01.30 Х/ф «Анничка»
03.00 Щоденники Темного
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, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Глобал 3000
12.30 Волинський 

портрет

АВЕРС 13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Коляда з 

Т.Ціхоцькою 2018
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Актуальне інтерв’ю
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 Життя в цифрі
01.00 Концерт Чорні 

черешні
02.00 У фокусі Європа
03.05 Х/ф «Пастка»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Мега-акула 

проти Колоса»
19.20 Т/с «Стоматолог»
21.10, 22.55 Т/с «Кістки 8»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
01.35 «Помста природи»

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 «Музичний 

проспект»
19.20 Погода
19.55 Т/ц «Роки і долі» 

(Канішевський)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.00 Х/ф «Постріл у 
труні»

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

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір – 2»
21.20, 00.40 Т/с 

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

разу в Ростові»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.35 «Легенди 

бандитського Києва»

06.00, 11.05, 15.15 
Розсекречена історія

06.30 Докудрама 
«Мисливці на нацистів»

09.30, 10.55, 12.50, 14.20, 
17.00, 17.40, 01.00, 
04.50, 05.50 Погода

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

12.00, 12.00, 16.15 
Д/ф «Сплюндрована 
пам”ять»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
01.55 Новини

13.10 :РадіоДень
13.55 Д/ф «Нічого, окрім 

брехні: боротьба з 
фейками»

14.30 :Радіо. День
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Д/ф «Єдине коло»
19.35 Д/с «Спільноти 

тварин»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри. 
Післямова

22.05 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Кращі виступи

02.50 Проводи 
паралімпійців

05.00 Світло

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Лунтік і його 

друзі»
09.10 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Цунамі. Удар 

з глибини»
14.45, 23.50 Х/ф «На 

гребені хвилі»
17.10 Х/ф «Антиганг»
19.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
21.10 Х/ф «Служителі 

закону»
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 «МастерШеф – 5»

15.25 «Містичні історії з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00, 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 Мультфільми

09.15, 15.50 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.00, 17.35 «Орел і 

Решка»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

К1
06.30, 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 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чужі рідні»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
04.45 Агенти 

справедливості 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.40 Правда життя 
08.40, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.40 
У пошуках краси 10.40 
Там, де нас нема 11.30 
Війна всередині нас 
12.30 Підроблена історія 
13.20 Брама часу 14.10 
Містична Україна 15.00 
Річкові монстри 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Незвичайна 
наука 18.50, 00.30 Скептик 
19.50, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 21.40 
Полювання на рибу-
монстра 

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, 10.55, 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 «мама»
20.30, 04.35 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Міняю жінку – 13»
23.00, 00.25 «Право на 

владу 2018»
00.45 Х/ф «Зелені гори»

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

13.00 Х/ф «Єдина»
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
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф «Ворог 

біля воріт»
15.00, 16.15 Т/с 

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

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.35 Х/ф «12 років 

рабства»
01.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.35 Труба містера 

Сосиски 12+
03.55 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Столику, 

накрийся»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
14.00 Т/с «Зачароване 

королівство»
19.00 М/ф «Нарешті 

вдома»
20.30 Х/ф «Персі 

Джексон: Море 
чудовиськ»

22.30 Щоденники Темного
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
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
07.50, 14.00, 18.30, 22.05 

Вголос
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, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Завтра сьогодні

АВЕРС 12.30 Волинський 
портрет

13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.10 Концерт Чорні 

черешні
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 Глобал 3000
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
01.05 Концерт Brevis Rock 

Party 1 ч.
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Х/ф «Пастка»
05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Помста 

природи»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 14.40 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

19.20 Т/с «Гвардія 2»
21.10, 22.55 Т/с «Кістки 8»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.20 «Облом.UA.»

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

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

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

університет
17.13 «Складна розмова»
17.40 «Волинська 

веселка»
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане 

Закарпаття»
19.20 Погода
19.55 «Роки і долі» 

(А.Свідзинський)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.20 Х/ф «Любов на 
асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»
10.55 «Кримінальні 

справи»
12.40, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір – 2»
21.20, 00.45 Т/с 

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

разу в Ростові»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.30 «Мисливці за 

привидами»
05.25 «Правда життя. 

Професії»

ЛУЧАНИН – ПРЕС-
СЕКРЕТАР ГРОЙСМАНА  

Новим прес-секретарем Прем’єр-
міністра України Володимира 

Гройсмана призначено уродженця 
Луцька Василя Рябчука, який був 
його радником, а раніше – шеф-
редактором телеканалу «Еспресо», 
передає «УНН».

Попередній прес-секретар Гройсмана 
Олександр Мельничук підтвердив цю ін-
формацію. Він повідомив, що звільнився за 
власним бажанням. 

Рябчук закінчив луцьку гімназію №14 
та Волинський державний університет 
імені Лесі Українки (випуск 1997 року – 
практична психологія). Працював спочат-
ку в Луцьку на радіо «СіД FM», згодом – на 
«1+1», «Україні» та «5 каналі».

кадри вирішують все 

Фільм «Бердмен»

23:45

m
d-eksperim

ent.org

У ЛИТВІ ВІДКЛЮЧИЛИ 
РОСІЙСЬКИЙ КАНАЛ 

Литовська комісія з радіо 
і телебачення 14 лютого 

зобов’язала компанії-
ретранслятори на рік обмежити 
показ в країні програм російського 
телеканалу «РТР-Планета», пише 
«Кореспондент».

За останній рік комісія зафіксувала три 
випадки підбурювання до війни і ненависті 
в програмах «РТР-Планети». У показаній в 
березні минулого року програмі каналу 
лунали погрози на адресу США та заклики 
відновити СРСР з усіма колишніми терито-
ріями. А в  іншій програмі у травні заклика-
ли окупувати країни Балтії.

Ретрансляцію телеканалу в Литві за-
бороняли вже двічі – у 2015 та 2016 роках. 
Обидва рази з тієї ж причини – за підбурю-
вання до війни і розпалювання ненависті.

пропаганду – геть 

Фільм «Персі Джексон: Море чудовиськ»

20:30

kinoprofi .org

espreso.tv
m

ediasat.info
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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  

АФГАНІСТАН – БОЛЮЧА 
СТОРІНКА ІСТОРІЇ

В АРТ-ГАЛЕРЕЮ ЗАВІТАЛО ЛІТОНАЗУСТРІЧ МИСТЕЦТВУ

Марія Кравчук – заслужений 
майстер народної творчості 
України. Понад 30 років тому 
жінка пов’язала своє життя 
з соломоплетінням. Відтоді 
жоден день мисткині не минає 
без улюбленої справи. 

Пані Марія зі своїми виробами 
відвідала 12 країн. Брала участь у 
міжнародних фестивалях, прово-
дила майстер-класи. Жінка працює 
вчителем образотворчого мисте-
цтва в Купичеві Турійський району. 
Організувала студію «Житечко», 
де навчає солом’яного ремесла ді-
тей, заснувала перший і єдиний 
в Україні музей соломоплетіння 
«Солом’яне диво». 

У рамках виставки «Перевесло. 
Народне мистецтво в часі й просто-
рі», що експонується в Арт-галереї 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
відбувся безплатний майстер-клас 
від Марії Кравчук. Навчитися мис-
тецтва плетіння з соломи виявило 
бажання чимало охочих. 

– Нині ми виготовляємо намис-
то. Адже незабаром весна. Кожна 
жінка хоче мати якусь особливу 
прикрасу. Щодо техніки плетіння, 
на перший погляд, все ніби про-

У Луцьку відзначили 29-
ту річницю виведення 

обмеженого контингенту 
військ з Республіки Афганістан 
та вшанували учасників 
бойових дій на території інших 
держав.

Афганська війна назавжди за-
лишилася шрамом на долях 2 ти-
сяч 330 волинян, які воювали в цій 
країні. Щороку 15 лютого велика 
афганська родина збирається з 
найвіддаленіших куточків Волині 
в обласному центрі, аби вшанувати 
пам’ять побратимів, які відійшли у 
вічність, та відзначити тих, хто не 
лишається осторонь проблем сьо-
годення.

– Щоразу, організовуючи уро-
чистості, з хвилюванням чекаю на 
цей день. Переживаю, чи прийдуть... 
Коли бачу в залі сотні знайомих об-
лич, на душі стає по-особливому 
тепло, – зазначив голова Волин-
ської обласної організації Україн-
ської Спілки ветеранів Афганістану 
Григорій Павлович. – Афганістан 
не тільки на півдні Азії. Він у наших 
душах. Ця сувора країна виховує в 
людях характер та незалежність. 
Найстрашнішими наслідками кож-
ної війни є смерть здорових, муж-
ніх, сильних людей, назавжди піді-
рване і фізичне, і моральне здоров’я 
тих, хто повернувся живим. Втрати 
радянської армії склали близько 
15 тисяч осіб, кількасот тисяч отри-
мали поранення та стали інваліда-
ми. Ця війна забрала 70 волинян. 
Троє наших земляків зникли без-
вісти. Щорічно покидають цей світ 
десятки наших побратимів.

Разом з тим, афганська війна 
виховала патріотів з тих, кому по-
щастило повернутися живим. Адже 
саме ті, хто побачив пекло війни 
на півдні Азії, у 2014 році перши-
ми стали на захист територіальної 

цілісності України. Зі слів Григорія 
Павловича, серед учасників бойових 
дій на сході нашої держави – 150 во-
линських ветеранів-афганців.

Микола Сичук з Іваничів-
щини – один з тих, на чию долю ви-
пало пережити дві війни. На грудях 
у чоловіка – відзнаки, а в пам’яті – 
болючі спогади. Афганістан навчив 
військовослужбовця розрізняти 
основні цінності в житті. Тому, 
приїхавши з Майдану, чоловік не 
роздумуючи вирушив у зону АТО 
відстоювати незалежність України.

– В Афганістані нас накривали 
мінометами, на Донбасі – градами. 
Війна є війна, – задумливо каже ка-
валер ордена «За мужність» Мико-
ла Сичук.

Воїнів-інтернаціоналістів та 
небайдужих активістів відзначили 
почесними нагородами. Орден «За 
звитягу» отримав ветеран афган-
ської війни, голова громадського 
формування «Варта порядку» Олек-
сандр Тиводар. Він дев’ятнадцять з 
половиною місяців пробув в Аф-
ганістані. Був командиром групи 
спецпризначення Головного роз-
відувального управління Генераль-
ного штабу. На долю Олександра 
Олександровича випало не лише 
випробування афганськими гора-
ми. Йому доводилося бувати і в ін-
ших країнах азійського регіону.

Серед страшних небезпек, 
вогню, крові, нелюдського напру-
ження народжувалися афганські 

пісні, які понині звучать у пам’яті 
тих, хто встиг їх полюбити за де-
сять нестерпних років війни. У 
цей пам’ятний день багато з них 
прозвучали на сцені Волинсько-
го облмуздрамтеатру у виконанні 
колективу обласної спілки ветера-
нів Афганістану «Віват». По тому 
учасники урочистих зборів покла-
ли квіти до пам’ятного фотостенду 
«Герої Небесної Сотні – Загинули за 
єдність України» та пройшли вули-
цями міста до меморіального комп-
лексу «Вічна слава».

Традиційно урочистості до Дня 
виведення радянських військ з Аф-
ганістану відбулися за фінансово-
го сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». З початку діяльнос-

ті Фонд усебічно підтримує Волин-
ську обласну організацію Україн-
ської спілки ветеранів Афганістану. 
Зокрема, виділив понад 2 млн грн 
на будівництво бази відпочинку 
для ветеранів війни в Афганістані 
на озері Світязь Шацького райо-
ну. Майже 200 тис. грн – на зміц-
нення матеріально-технічної бази 
військово-спортивного клубу «Тай-
фун». За ці кошти відремонтували 
спортзалу та придбали спортив-
не обладнання. Також у 2017 році 
Фонд виділив кошти на встанов-
лення пам’ятного знака на честь за-
гиблих в Афганістані воїнів.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

сто. Та передусім потрібно зрозу-
міти сам матеріал. Є солома груба і 
тонка, потрібно вміти її скомпону-
вати, – розповідає Марія Кравчук.

Весь матеріал для виробів май-
стриня вирощує на своєму городі. 
Восени сіє жито, цілу весну пле-
кає й тішиться ним. І немає гіршої 
прикрості, як збіжжя, що полягло 
після травневої грози. Жнуть жито 
серпами. Щоб заготовити добру со-
лому, яка була б м’яка для такої ро-
боти, потрібні теж певні знання, до 
яких Марія Кравчук ішла не один 
рік.

Жінка каже: для художника 
важливі самоконтроль, критика та 
щоденна творча праця. 

– Весь світ природи можна по-
вторити з соломи. Птахи, квіти, 
прикраси, капелюшки, сумочки, 
віночки. Я дуже люблю виготовля-
ти жіночі речі. Приємно, що є така 
виставкова зала, де майстри мають 
можливість показати свою твор-
чість, подивитися на вироби колег, 

зустрітися, щоб обговорити якісь 
питання, поділитися уміннями, – 
переконана майстриня.

Підприємець з Нововолинська 
Ніна Тиха давно цікавилася виро-
бами з соломи, та ніколи не про-
бувала плести сама. Коли дізналася, 
що відома майстриня проводитиме 
майстер-клас, разом з племінницею 
спеціально приїхала до Луцька. 

– Солома дуже приємна на до-
тик. Це така розрада для душі та 
тіла. Відчуття єднання з природою. 
Коли пані Марія розстелила соло-
му, було враження, ніби поверта-
єшся в літо, – ділиться враженнями 
пані Ніна.

Крок за кроком пучок соломи 
перетворився на оригінальне на-
мисто. Декому з присутніх робота 
з цим золотистим матеріалом так 
припала до душі, що планують і далі 
працювати в цьому напрямку. Тим 
часом двері Арт-галереї відчинені 
для всіх охочих поринути у непо-
вторний світ мистецтва. До слова, 
кількість відвідувачів Арт-галереї 
у січні склала майже півтори тисячі 
осіб. Це свідчить про те, що люди 
не лишаються осторонь культурно-
го розвитку Волині та цікавляться 
творчістю земляків.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Марія Кравчук

Крок за кроком пучок соломи перетворився на намисто

Вироби мисткині

У Луцьку вшанували пам’ять воїнів-інтернаціоналістів Пісні, які понині звучать у пам’яті афганців
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У СЕЛІ ТЕКЛЯ – НОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС
НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ДОБРА СПРАВА ДЛЯ ДІТЕЙ

У загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів села Текля 

Старовижівського району 
відбулася презентація проекту 
«Інформаційні технології – 
шлях до майбутнього», що 
його реалізували за 
фінансового сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». У рамках проекту 
для школярів придбали 
чотири сучасні комп’ютерні 
комплекти. Відтепер сільські 
учні матимуть змогу грамотно 
користуватися інформаційно-
комунікаційними технологіями 
та професійно зростати.

Директор школи, депутат Ду-
бечненської ОТГ від УКРОПу Га-
лина Лащук дбає про комфортні 
умови для успішного навчання ви-
хованців. Вона й ініціювала ство-
рення комп’ютерного класу. Аби 
втілити задум у життя, заручилася 
підтримкою батьків і звернулася з 
відповідним проектом до Фонду.

– Сьогодні ми маємо новенькі 
комп’ютери, інтернет, які дозволя-
ють вчителю використовувати ін-
новаційні методики на уроках, що 

так потрібні учням для того, щоб 
розширювати та здобувати знання 
й бути конкурентоспроможними 
в сучасному світі, – зі щирим задо-
воленням та гордістю розповідає 
Галина Василівна. 

Перший навчальний рік пра-
цює у школі вчитель інформати-
ки Богдан Пірожик. Він ствер-
джує, що технічний стан старих 
комп’ютерів не давав можливості 
якісно викладати матеріал. Тепер 

працювати легше та цікавіше.
Це не єдиний успішний проект, 

реалізований у школі села Текля за 
фінансового сприяння Фонду. Ра-
ніше першокласникам придбали 
килим та футбольні м’ячі.

– Нашим дітям подарували 
в клас доріжку, – зазначає мама 
першокласника Родіона Олена 
Ткачук. – Вони тішаться, бо мають 
де проводити шкільні перерви: 
складають пазли і мозаїку, грають 

у шахи. І ми від того раді.
Малеча ще чекає на новий 

спортивний інвентар і телевізор. 
Про це вони розповіли під час 
зустрічі голові Всеукраїнського 
молодіжного об’єднання «Молоді 
патріоти», депутату Павлівської 
ОТГ Назарію Недбайлу.

– Вдячний батькам і колективу 
за активність та ініціативу. Ці енер-
гія й ентузіазм допоможуть реалі-
зувати у школі ще не один спільний 

проект. Ремонту, як ми уже поба-
чили, потребує спортивний зал. 
Фонд  Ігоря Палиці «Тільки разом» 
долучається до розв’язання проб-
лем багатьох громад, незалежно від 
партійної приналежності ініціа-
торів. Бо Ігор Палиця як голова 
обласної ради не може бути байду-
жим до потреб людей з усіх районів 
Волині, – зазначив депутат.

Анна ВОЛОЩУК,
Старовижівський район

У дитсадку села Боратин 
Луцького району 
презентували проект Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Для освітнього закладу 
закупили гімнастичні мати та 
лави, дошки для пресу і пуфи.

Проект презентував голова 
фракції «УКРОП» у Волинській 
обласній раді, радник голови обл-
ради Вячеслав Рубльов.

– Ми давно мріяли поповни-
ти матеріальну базу в садочку. У 
проекті від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» взяли участь бать-
ки, педагогічний колектив, а також 
долучилася громада сільської ради. 
Спільними зусиллями ми досягли 
мети – наша спортивна зала отри-
мала надійне, сучасне фізкультурне 
обладнання, – тішиться завідувачка 
ДНЗ села Боратин Галина Киричук.

За її словами, це спортивне 
обладнання допомагає повністю 
реалізовувати програму фізичної 
підготовки найменших жителів 
сільської громади.

– Спільними зусиллями ми до-
лучаємося до розв’язання нагаль-
них питань для наших освітніх 

закладів. Ігор Палиця як голова 
облради та Фонд «Тільки разом» 
завжди підтримують спортивні 
проекти. У школах Луцька й об-
ласті продовжують облаштування 
дитячих та спортивних майдан-
чиків, встановлюють обладнан-
ня, – розповідає Вячеслав Рубльов. 
– Думаю, що на цьому Фонд «Тіль-
ки разом» і депутати від УКРОПу 
не будуть зупинятися, а й далі ре-
алізовуватимуть такі потрібні для 
здоров’я наших дітей проекти.

– Хочу подякувати колективу 
дитячого садочка, який згурту-
вався, визначив те, що потрібно 
було для цього освітнього закла-
ду, і спільно з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» зміг втілити 
в життя такий чудовий проект. 
Переконаний, що це не останній 
проект, який буде реалізовано на 
території Боратинської сільської 
ради, – підкреслив голова Бора-
тинської ОТГ Сергій Яручик. – Я 
як голова ОТГ разом із депутат-
ським корпусом готовий реалізо-
вувати спільні проекти на терито-
рії нашої об’єднаної громади.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

У САДОЧКУ СЕЛА БОРАТИН – 
НОВЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

ІСТОРІЯ УСПІХУ

АНТОН ЧИСНІКОВ: «СТИПЕНДІЯ 
ФОНДУ ПОКАЗАЛА, ЩО НЕМАЄ 
НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО»
Антон Чисніков – активний 
студент, який двічі був 
стипендіатом Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Хлопець навчався у 
Східноєвропейському 
національному університеті 
імені Лесі Українки на 
факультеті міжнародних 
відносин. Він відзначився не 
лише успіхами у навчанні, 
а й активною участю в 
студентському житті. 
Організовував круглі столи, 
семінари, зустрічі з цікавими 
та відомими людьми.  

– Взяти участь у стипенді-
альному проекті мене надих-
нув викладач Андрій Веремчук, 
який вів у нас курс «Політико-
паралельні системи». Висновок, 
якого я дійшов, прослухавши 
курс, такий: відносно дуже лег-
кі зміни можуть привести до 
глобальних змін. Я зрозумів, що 
було б непогано, аби цей курс у 
спрощеному варіанті прослуха-
ло якомога більше людей. Тоді й 
спало на думку зробити такі лек-
ції для широкого загалу. Перед 
тим як подаватися на стипендію, 
я вже мав певний бекграунд, – 
розповідає хлопець.

У 2016 році Антон подав у 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» проект «Школа свідомого 
громадянина» та став одним зі 
студентів, які отримали пере-
могу в конкурсі стипендіальних 
проектів. 

Наразі Антон Чисніков на-
вчається у Київській школі еко-
номіки й паралельно – в Києво-
Могилянській академії. Проте 
його проект «Школа свідомого 
громадянина» продовжують сту-

денти факультету. 
– Для мене річ не в коштах, – 

зауважує Антон. – Перша стипен-
дія, яку я отримав, – це певна 
матеріалізація мого соціального 
бекграунду. Ця стипендія показа-
ла, що нема нічого неможливого. 
Якщо ти справді чогось хочеш, то 
цього реально досягнути. Відтак 
у мене вийшло здобути багато пе-
ремог. Я отримав стипендію Фон-
ду Віктора Пінчука, грант на на-
вчання на магістерській програмі 
Києво-Могилянської академії 
та у Київській школі економіки, 
відвідав Ялтинську європейську 
стратегію – наймасштабніший 
міжнародний форум в Україні. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» відіграв вагому роль у мо-
єму житті. Зокрема, надав мені 
рекомендацію при вступі в шко-
лу економіки. Завдяки цьому я 
отримав грант на навчання. 

Амбітний хлопець упевнено 
йде до мети, намічає собі нові 
вершини та долає їх. 

– Я завжди намагаюся ро-
бити так, як начав Любомир 
Гузар: працювати, ніби все зале-
жить лише від тебе, і молитися 
так, ніби все залежить лише від 
Бога, – каже на завершення Ан-
тон Чисніков.

Стипендіальний проект Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
діє з 2012 року. За цей час стипен-
дії Фонду отримали 1300 здібних 
студентів університетів та учи-
лищ. Чимало проектів, які вони 
представляли, не залишилися на 
папері, а успішно втілені в життя. 
Історія Антона Чиснікова – під-
твердження того, що там, де є 
ініціатива, бажання та наполег-
ливість, успіх гарановано.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Здібний студент двічі був стипендіатом Фонду

На презентації проекту побували очільник 
волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов 
та голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик

За новенькими комп’ютерами будуть 
вчитися учні школи села ТекляЗа кошти Фонду першокласникам придбали футбольні м’ячі
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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.

ОТРУЙНЕ ПОВІТРЯНА МЕЖІ

ВІД СМОРОДУ ІЗ «ПАНА КУРЧАКА» ПОТЕРПАЮТЬ НОВОВОЛИНЦІ
Щодня жителі 

Нововолинська змушені 
вдихати їдкий сморід гнилого 
м‘яса та спаленого пір‘я, 
який шириться від заводу 
народного депутата Сергія 
Мартиняка.

ЗАПАХ СМЕРТІ 
Перед заводом у Нововолин-

ську зібралися люди. Здебільшого 
це мешканці навколишніх вулиць. 
Кажуть: через діяльність підпри-
ємства жити тут стало неможливо.

– Дуже смердить, годі вийти на 
вулицю. Коли вітер з заводу, вогка 
погода чи тепло, навколо стоїть 
просто жахливий запах нутрощів і 
спаленого пір’я. Причому він може 
виникати в будь-яку пору, та най-
частіше цей сморід з’являється вве-
чері, – нарікають місцеві жителі. 

Нововолинців турбує не лише 
нестерпний запах, що виникає 
будь-якої пори доби, а й підвище-
на захворюваність на онкологічні 
недуги та алергічні реакції, причо-
му в ранньому віці. Люди кажуть: 
це через те, що в повітрі – не про-
сто сморід, а літають хімічні спо-
луки. Вони згубно впливають на 
здоров’я дорослих та дітей. І каш-
ляють жителі міста не від хвороб – 
причиною цього є робота заводу.

– «Птахокомплекс «Губин», 
який працює в місті, входить до 
підрозділу Агропромгрупи «Пан 
Курчак». Власником її є депутат 
Верховної Ради Сергій Мартиняк. 
Здавалося б, кому, як не народно-
му обранцю, мають боліти пробле-
ми людей, та ні, – з іронією конста-
тує жителька Нововолинська.

А з’явилися ці проблеми із від-
криттям нового забійного цеху 
підприємства. Коли в Нововолин-
ську почалося його будівництво, 
власники і на словах, і докумен-
тально гарантували, що заважати 
жити містянам новий цех не буде. 
Забійне виробництво має відхо-
ди, і щоб вони не створювали за-
грозливої ситуації для здоров’я 

заводу змушена йти назустріч, бо 
вже немає іншого виходу.

Депутатська комісія на чолі 
з Віктором Марчаком відвідала 
«Птахокомплекс «Губин», огля-
нула територію підприємства та 
утилізаційну установку, ознайо-
милася з документами, обговори-
ла шляхи розв’язання проблеми зі 
смородом у Нововолинську.

– Під час огляду птахокомлек-
су виявили деякі негаразди, які 
керівництво заводу пообіцяло лік-
відувати, – зазначив голова фрак-
ції «УКРОП» у міській раді Олег 
Простопчук. – Вони хочуть отри-
мати дозвіл на викиди шкідливих 
речовин від спалювання пір’я. Це 
питання гостро постало на засі-
данні комісії. До моменту усунен-
ня цього запаху не будемо розгля-
дати можливість надання дозволу 
на додаткові викиди. Сподіваюся, 
буде досягнуто компромісу між 
керівництвом заводу й місцевими 
жителями.

– Ми не приховували нічого 
під час обстеження. Готові впро-
довж двох місяців ліквідувати усі 
джерела неприємних запахів. Пер-
ші фільтри приїдуть з-за кордону 
28 лютого. Поставимо їх відразу, 
щоб забрати шкідливі викиди, – 
переконував керівник заводу Во-
лодимир Львов.

– Комісія визначила два дже-
рела неприємного запаху. Це 
спалювання пір’я та відходи від 
роботи флотаторного цеху, – під-
сумував голова комісії Віктор 
Марчак. – Після переговорів ди-
рекція заводу пообіцяла постави-
ти вугільні фільтри у флотаторний 
цех. А пір’я або спалюватимуть на 
підприємстві, якщо налаштують 
екологічно правильно цей про-
цес, або вивозитимуть у Жовкву 
на ветсанзавод, з яким укладено 
угоду. 

Укропівець переконує: депу-
татська комісія триматиме під 
контролем це питання до його 
пов ного розв’язання. 

Світлана ЧУНЬ,
Нововолинськ

Жахливий стан доріг, 
відсутність електроенергії, 
організація харчування дітей-
чорнобильців – проблеми, на 
які чи не в усіх селах нарікають 
люди. Днями укропівка Ірина 
Констанкевич відвідала 
Маневицький район.

ЧОРНИЖ: ДІТЕЙ 
ПОЗБАВИЛИ ГАРЯЧИХ 
ОБІДІВ

У школі села Чорниж, де й 
відбувалася зустріч, за сприяння 
нардепа встановили новий твер-
допаливний котел. На це Ірина 
Констанкевич залучила із фонду 
соцеконому 200 тис. грн.

Одна з найнагальніших проб-
лем тут – відсутність харчування 
в навчальних закладах.

– Волинь – єдина область, де 
виникають проблеми з харчуван-
ням дітей. Минулоріч у Мане-
вицькому районі дітей харчували 
лише півтора місяця із дев’яти 
затверджених законом. 2018 рік 
розпочався з того, що тендери на 
організацію харчування також не 
відбулися, – зауважила нардеп.

На думку Ірини Констанкевич, 
розв’язати проблему можна, ска-
сувавши тендерні процедури для 
закупівлі товарів і послуг з орга-
нізації безплатного гарячого хар-
чування для дітей-чорнобильців. 
Однак цей законопроект під час 

СЬОГОДЕННЯ МАНЕВИЧЧИНА: ДЕНЬ З НАРОДНИМ 
ДЕПУТАТОМ ІРИНОЮ КОНСТАНКЕВИЧ

попереднього розгляду на засі-
данні парламентського комітету 
освіти та науки не підтримали 
представники жодного з трьох 
профільних міністерств.

ГОРАЙМІВКА: ДВІ ТРЕТІ 
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ – 
БЕЗ СВІТЛА

Чи не найбільше непокоїть 
жителів Гораймівки відсутність 
дорожнього покриття. 

– У селі, як і в школі, багато 
проблем, – нарікає директор на-
вчального закладу Микола Дави-
дюк. – Найнагальніша – дорога. 
Наше село є одним з найвіддалені-

ших у районі. Дорога, що пролягає 
від села Красноволя, зовсім розби-
та, доїхати надзвичайно складно. 

– Я зверталася з клопотанням 
щодо включення цієї дороги до 
переліку капітального, середнього 
та поточного ремонтів на 2018 рік 
в облдержадміністрацію, – зазна-
чила нардеп. – Мені відповіли, що 
за кошт субвенції з держбюджету 
здійснять поточний середній ре-
монт на дорогах Рожище – Носа-
чевичі – Луків – Колки – Р-14 – 
Калинівка – Гораймівка – Майдан 
Липненський Маневицького ра-
йону. До слова, цьогоріч прин-
цип фінансування ремонту доріг 

змінено. З 1 січня діє Державний 
дорожній фонд, кошти з якого 
скеровуватимуть на ремонт доріг 
місцевого значення. На Волинську 
область цьогоріч заплановано 
майже 400 млн грн.

Ще одна проблема – відсутність 
електропостачання у житловому 
масиві. Жителі села розповідають: 
кілька років тому сільська рада ви-
ділила 39 земельних ділянок для бу-
дівництва. Люди звели оселі, а під-
ключити електропостачання так і 
не вдалося. Сім’ї упродовж 15 років 
живуть без світла. За сприяння Іри-
ни Констанкевич 10 із 39 ділянок  
вдалося підключити до електроме-
режі. Однак потужність трансфор-
матора не дозволяє забезпечити 
електроенергією весь масив. 

До слова, Ірина Констанкевич 
була одним з ініціаторів законо-
проекту щодо ринку електроенер-
гії в Україні. Зокрема, ним перед-
бачено зобов’язання обленерго 
повертати громадянам кошти, які 
вони витратили на будівництво 
трансформаторних підстанцій та 
ліній електропередач. 

Після зустрічі з громадою нар-
деп проінспектувала освоєння 
400 тис. грн, які було залучено на 
заміну твердопаливного котла в 
школі.

ГРАДДЯ: СЕЛЯНИ 
БОЯТЬСЯ ЗАКРИТТЯ 
ФАПІВ

У селі Граддя говорили і про 
медичну реформу. Люди схвильо-
вані тим, що сільські ФАПи мо-
жуть закрити. 

– ФАП – єдина можливість 
отримати бодай якусь медичну до-
помогу в селі, – обурюється місце-
ва жителька Світлана Мирончук. 

Зауважимо, цьогоріч Волинь 
отримала 158 млн грн на розви-
ток сільської медицини, з яких на 
Маневицький район передбачено 
13 млн грн. 

Нагадаємо, під час обговорен-
ня медреформи Ірина Констанке-
вич неодноразово наголошувала 
на доступності та якості сільської 
медицини. 

Після зустрічі з громадою на-
родна обраниця також проінспек-
тувала якість виконаних робіт 
з реконструкції будівлі школи. 
Тут за кошти соцеконому (а це 
350 тис. грн), які залучила Ірина 
Констанкевич, облаштували внут-
рішні вбиральні.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Маневицький район

жителів, потрібно організувати 
правильну їх утилізацію. Утім 
обіцяної безпеки власники «Пана 
Курчака» не організували.

– Душа болить за рідне місто, – 
розповідає місцева жителька Світ-
лана. – Раніше запахів не було. 
А тепер часто сморід просто не-
стерпний. Будемо писати, будемо 
благати Прем’єр-міністра, колег 
пана Мартиняка, щоб допомогли. 
У нас найкраща ініціативна група – 
депутати міської ради. Якщо ас-
фальт десь не покладуть, то ямку 
можна об’їхати, обійти, а коли не-
має чим дихати, то від цього уже 
нікуди не подінешся. Депутати це 
зрозуміли, і їм велика дяка.

Цей сморід, за словами ново-

волинців, поширюється на два кі-
лометри від заводу. 

– Біля третьої шахти живуть 
знайомі, така сама ситуація. Вве-
чері не можна ні вікно відчинити, 
ні вийти погуляти, – нарікають 
люди. 

ЧИ Є ВИХІД?
У кожному районі міста зби-

рають підписи громадян, які по-
терпають від забруднення повіт-
ря. Жителі кажуть: це екологічне 
лихо, з ним потрібно боротися.

– Коли впускаємо у місто гос-
тей, а «Пан Курчак» тут гість, то 
розраховуємо, що вони будуть 
гідно поводитися і не заважати-
муть господарям жити, аби вони 

не платили за свою гостинність 
здоров’ям, – розповідає місцева 
жителька Світлана. – Хай би влас-
ники підприємства це зрозуміли. 
Хочемо жити мирно, ми проти 
кардинальних кроків. Та виробни-
цтво не має шкодити здоров’ю на-
ших дітей, їхньому повноцінному 
розвитку і зростанню.

Радикально налаштовані ново-
волинці готові перекривати доро-
гу, аби зупинити шкідливе вироб-
ництво. Депутат міської ради від 
партії УКРОП Віктор Марчак каже: 
це не вихід. Він зініціював створен-
ня тимчасової комісії із вивчення 
питання шкідливих викидів під-
приємства «Пан Курчак». На це за-
сідання прийшли майже 70 небай-
дужих жителів Нововолинська.

– Підприємство розташова-
не на території міста і викидає у 
повіт ря речовини, що забрудню-
ють навколишнє середовище. Від 
нестерпного запаху люди навіть 
втрачають свідомість, – розповідає 
Віктор Марчак. – Тимчасова еколо-
гічна комісія розслідує ці питання й 
шукає шляхи їх розв’язання. Проб-
лема набула значного розголосу се-
ред місцевого населення. Дирекція 

Депутати-укропівці долучилися до 
обстеження джерел неприємного запаху

Громада села Гораймівка серед основних 
проблем називає погані дороги та відсутність 
електрифікації нового житлового масиву

Дирекція підприємства впродовж 
двох місяців має ліквідувати 
причини смороду в Нововолинську
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ 
ПАТРІОТА» ВІДПРАВИЛИ 
ЧЕРГОВИЙ ВАНТАЖ У 
ЗОНУ АТО

УКРОПІВЦІ ІНІЦІЮВАЛИ ВИДІЛЕННЯ 
КОШТІВ НА ДОБУДОВУ ШКОЛИ №27 У ЛУЦЬКУ

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

ДОБРА СПРАВА

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІРЕФОРМА НАВИВОРІТ 

УКРОПІВЦІ 
ПРОСЯТЬ 
ЗАХИСТИТИ ПРАВА 
ПЕНСІОНЕРІВ

РЕАЛІЇ ШКОЛА У КІВЕРЦЯХ: ШУКАЮТЬ КОШТИ 
НА РЕМОНТ ДАХУ ТА ЗАМІНУ ВІКОНАварійний стан спортзалу, 

проблеми з системою 
опалення та потреба заміни 
старих дерев’яних вікон на 
енергозберігальні – ці та інші 
проблеми обговорили під час 
батьківської конференції у 
школі №3 міста Ківерці. 

Участь у ній взяли представ-
ники влади, депутати та помічник 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич Лариса Понєдєльник. 

Як розповіла директор ЗОШ 
Раїса Кубова, стеля у спортивно-
му залі аварійна вже упродовж 
10 років. 

– Раніше проблему залагоди-
ли, вмонтувавши металеву кон-
струкцію, яка мала підтримувати 
покрівлю. Однак, обстеживши 
горище, фахівці повідомили, 
що дах от-от може завалитися. 
Ускладнює ситуацію й те, що за-
мінювати потрібно всю покрів-
лю, особливо в корпусі №1. Тому 
ремонт стелі у спортивному залі 
зробити не вдасться, доки не 
буде відремонтовано дах, – роз-
повіла Раїса Кубова. 

Нині ж спортивний зал визна-
но аварійним, а заняття з фізично-
го виховання перенесено в дитячо-
юнацьку спортивну школу. 

Цьогоріч у школі виникла ще 
одна проблема – з опаленням. 

Після заміни системи опалення з 
газової на твердопаливну в кла-
сах встановився різний темпе-
ратурний режим. У деяких при-
міщеннях батареї зовсім холодні. 
Окрім того, в кількох класах і 
досі старі дерев’яні вікна. Через 
величезні шпарини потрапляють 
холод та волога. У результаті сті-
ни почав «їсти» грибок. 

Завідувач районного відділу 
освіти Микола Грибук звернувся 
до народного депутата України 
Ірини Констанкевич та депутата 
обласної ради від УКРОПу Люд-
мили Тимощук із проханням до-
помогти у розв’язанні проблем 
школи. 

Під час обговорення виріши-
ли скерувати лист від керівництва 
району до Кабміну з проханням 
змінити цільове призначення 
державних коштів, які залучила 
Ірина Констанкевич на ремонт 
теп лотраси в дитячому садку «Те-
лесик» села Карпилівка, однак їх не 
було освоєно. А це 150 тис. грн. Їх 
пропонуватимуть спрямувати на 
придбання і встановлення енер-
гозберігальних вікон у школу.

Голова Ківерцівської райра-
ди, укропівець Василь Хмілев-
ський зазначив, що для ремонту 
даху першочергово треба виго-
товити проектно-кошторисну 
документацію. 

– Конструктивний діалог 
та спільність дій у досягненні 
мети – розв’язанні проблем шко-
ли – запорука успіху. Надзви-
чайно важливо сьогодні, що це 
розуміють на всіх рівнях влади, – 
зауважила помічник народного 
депутата Лариса Понєдєльник. 

Ірина Констанкевич скерува-
ла депутатське звернення щодо 
ЗОШ №3 м. Ківерці до голови Кі-
верцівської райдержадміністра-
ції Валерія Ткачука. Нардеп та-
кож попросила надіслати копію 
акта обстеження школи щодо 
готовності до навчального року. 

Алла САДЕЦЬКА,
Ківерцівський район

Народні депутати від УКРОПу 
звернулися до Конституційного Суду 
з вимогою визнати неконституційним 
скасування виходу на пенсію 
за вислугою років. Відповідне 
подання до суду скерували голова 
політради УКРОПу, народний 
депутат Тарас Батенко та нардеп 
Ірина Констанкевич за підписом 48 
народних депутатів.

Йдеться про норми закону щодо під-
вищення пенсій. Після вступу в дію ново-
го документа право на пільговий вихід на 
пенсію отримали суто артисти театрально-
концертних та інших видовищних закла-
дів, підприємств і колективів. 

При цьому так звана пенсійна рефор-
ма проігнорувала положення ухваленого 
ще в 1991 році закону «Про пенсійне за-
безпечення», згідно з яким право на до-
часний вихід на пенсію мають громадяни, 
чия робота призводить до втрати про-
фесійної працездатності або придатності 
до настання пенсійного віку. Це військо-
вослужбовці та співробітники органів 
внутрішніх справ, працівники цивільної 
авіації та льотно-випробувального скла-
ду, державні службовці, судді, працівники 
прокуратури й митних органів, а також 
окремі категорії працівників і спеціалістів 
інших галузей народного господарства. 

Так само нове законодавство не вра-
ховує норми закону «Про освіту», що 
гарантує пенсію за вислугою років для 
педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників, які провадять навчальну, мето-
дичну, наукову та організаційну діяль-
ність у вищих навчальних закладах.

«Через професійне виснаження нер-
вової системи для значної частини педа-
гогічних працівників пенсія за вислугою 
років є життєво важливим фактором», – 
наголосили автори подання.

На думку укропівців, скасування ви-
ходу на пенсію за пільговими умовами 
суперечить 22-й статті Конституції, згідно 
з якою обмеження чи звуження чинних 
прав і свобод громадян є неприпустимим.

«З метою захисту конституційних 
прав та свобод громадян України, забез-
печення дотримання принципу верховен-
ства права вважаємо за потрібне просити 
Конституційний Суд України перевірити 
на предмет відповідності Конституції 
України окремих положень закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо підвищення пенсій», – 
йдеться у документі.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Пироги, домашні соління, 
вареники, оселедець, 
бензопила, запчастини, 
газети, маскувальні сітки 
та листи – це лише частина 
величезного переліку 
речей, які благодійники 
з волонтерського центру 
«Серце патріота» уже вкотре 
повезли на фронт.

Волонтери відвідають вій-
ськових у трьох підрозділах, які 
дислокуються в Щасті, Сєвєро-
донецьку, Станиці Луганській, 
Бахмуті й Побєді. 

–  Від бійців цих військових 
формувань ми отримали замов-
лення на потрібні їм речі, – роз-
повідає засновник волонтер-
ського центру «Серце патріота», 
депутат Луцької міської ради 

Депутати обласної та 
міської рад від УКРОПу 

планують, що після освоєння 
коштів навчальний заклад 
вже 1 вересня прийматиме 
дітей. Щоб втілити цей задум, 
потрібно 18 млн грн.

На добудову освітнього за-
кладу з бюджету Луцької міськ-
ради надійде 10 млн грн, з облас-
ного – 8 млн грн.

Радник міського голови Луць-
ка, керівник фракції «УКРОП» у 
Луцькраді Ігор Поліщук запев-
нив, що школу №27 буде здано в 
експлуатацію вже цьогоріч.

– Роботи в приміщенні шко-
ли майже завершено. Забудовник 
досить креативно поставився до 
оздоблення навчального закла-
ду: стіни прикрашені яскравими 
елементами та малюнками. Нев-
довзі визначать керівника шко-
ли, який формуватиме колектив, 
підбиратиме персонал, набира-
тиме класи, – розповів Ігор По-
ліщук.

– Також є принципова пози-
ція голови Волиньради Ігоря Па-

лиці щодо негайного введення в 
експлуатацію цієї школи. Нині 
будівництво перебуває на остан-
ньому етапі – потрібно лише 
оснастити заклад освіти мебля-
ми. Тож Волинська обласна рада 
долучиться до того, аби ці робо-
ти завершилися, – каже голова 
фракції «УКРОП» у Волиньраді, 
радник голови облради Вячеслав 
Рубльов.

За словами політика, гроші 
на добудову школи з обласного 
бюджету будуть виділяти двома 
траншами, аби їх встигли освої-
ти. Та наголошує: голова обласної 
ради Ігор Палиця завжди відсто-
ював освіту та медицину, адже 
вони – в пріоритетах розвитку і 
області, і обласного центру.

– Проблемним питанням ли-
шається відсутність спортзалу, 

але, на щастя, в школі є басейн. 
А з Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» буде профінансовано 
будівництво міні-стадіону для 
школярів, де діти зможуть тре-
нуватися у теплу пору року. На 
таких полях можна грати в фут-
бол і взимку, – констатує Вяче-
слав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Із міського та обласного 
бюджетів виділять 18 млн грн У школі – новий сучасний басейн

від УКРОПу Сергій Балицький.  
–  До збору допомоги долучилися 
школярі міста Ківерці та діти, які 
навчаються в луцькій ЗОШ №11. 

–  Ми залучили не тільки гро-
мадськість, а й школярів – діти з 
прилуцької школи сплели понад 
300 метрів маскувальної сітки, 
яку ми відправляємо бійцям на 
передову, – розповідає голова Кі-
верцівської районної ради, укро-
півець Василь Хмілевський.

До формування вантажу 
до лучилися і благодійники з 
Ні меччини. Співзасновник ук-
раїнсько-німецької благочинної 

організації «Серце для України» 
Ігор Климчук розповідає, що 
цього разу в зону бойових дій для 
бійців відправили засоби гігієни.

Волонтери «Серця патріота» 
закликають волинян долучатися 
до допомоги хто чим може: кош-
тами, малюнками, молитвою, 
листами.

–  Наші хлопці потребують 
такої моральної підтримки по-
над усе. Головне, щоб волиняни 
не були байдужими, – підкрес-
лює волонтерка Ольга Балицька.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Батьки схвильовані аварійним станом 
приміщень, де навчаються діти

Проблеми школи №3 розв’язуватимуть 
спільно з представниками влади, 
депутатами та нардепом

До збору допомоги, крім волонтерів, долучилися і школярі



Ми вбиваємо добротою, це наша стратегія. Фільм «Адвокат диявола» 
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СУБОТА 3 березня

П’ЯТНИЦЯ 2 березня
06.00, 16.35 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

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

09.30, 12.50, 14.20, 16.25, 
17.40, 01.00 Погода

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Кращі виступи

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10 :РадіоДень
13.55 «Схеми»
14.30 :Радіо. День
15.15 Світло
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с «Спільноти 

тварин»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри. 
Післямова

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

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.35 Абзац
05.30, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Мерлін»
10.20 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.10, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Х/ф «Погана 

компанія»
00.10 Х/ф «Шоу 

починається»
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «Подвійне 

життя»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00, 00.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

19.55, 22.40 Х/ф «Два 

полюси любові»

СТБ
06.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.10 «Орел і Решка»
18.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 «КВН на БІС»
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, 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 «Білі 

троянд надії»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.40 Правда життя 
08.40, 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 09.40 
У пошуках краси 10.40 
Там, де нас нема 11.30 
Війна всередині нас 
12.30 Скарб.UA 13.20 
Брама часу 14.10, 04.30 
Містична Україна 15.00 
Річкові монстри 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Незвичайна 
наука 18.50 Скептик 
19.50, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 21.40 
Полювання на рибу-
монстра 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 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 «Мама»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «Ігри приколів 2018»
23.20, 00.20, 05.00 

«Розсміши коміка »
01.15 Х/ф «Найкращий 

екзотичний готель 
«Меріголд»

06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «День весілля 
доведеться уточнити»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.30 «Подробиці 
тижня»

23.50 Місто
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.00, 20.20 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «12 

років рабства»
15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу 12+
23.50 Комік на мільйон. 

Найкраще
01.15 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.40 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Нарешті 

вдома»
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 «Люди Ікс»
23.00 Х/ф «Бабій 

одружується»
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 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, 23.30 Глобал 3000
08.35, 13.00 МузейОк
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00, 21.00 Євромакс
12.30 Волинський 

АВЕРС портрет
13.30 Шукаємо таланти
14.00 Концерт Brevis Rock 

Party 1 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
22.10 Х/ф «Зелена 

кофта»
00.35 Світлана Весна 

«Мій рідний край»
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Поспілкуймося
04.00 Х/ф «Пастка»
05.00 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 14.50 Х/ф «Бандити»

19.20 Т/с «Перевізник 2»

23.00 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.35 Х/ф «Повернення 
немає»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Єдина 

дорога»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.35, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.10 

«Свідок»
15.05, 20.10 Т/с «CSI: 

кіберпростір – 2»
19.30 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»
00.10 Т/с «Морський 

патруль»
01.05 Т/с «Коджак»
02.40 «Випадковий 

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

Професії»
04.55 Х/ф «Які ж були ми 

молоді»

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

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

01.10 Новини
09.30, 11.50, 13.55, 15.30, 

01.35, 02.30, 05.50 
Погода

09.35 М/с «Гон»
10.20 Хто в домі хазяїн?
11.05 Д/с «Щоденники 

комах»
12.00 Біблейська колекція. 

Художній фільм «Книга 
буття. Створення світу»

14.00 Д/с «Спільноти 
тварин»

15.45 Д/с «Весняний 
фестиваль»

16.40 Х/ф «Дивна 
подорож Мері 
Брайант»

20.00 «Гордість світу»
21.30 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Кращі виступи
01.45 Док. цикл «Смаки 

Культур»
02.40 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2018». IІ тур

UA: ПЕРШИЙ

05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Лунтік і його 

друзі»
06.50 Ревізор. Крамниці
08.50 Таємний агент
11.50 Х/ф «Копальні 

царя Соломона»
15.20 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»
17.10 Х/ф «13 район»
19.00 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
21.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки»
22.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
01.00 Х/ф «Погана 

компанія»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 22.30 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
11.10 Х/ф «Два полюси 

любові»
15.25 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
19.00 «Світами за 

скарбами»
21.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою»
23.30 «Давай поговоримо 

про секс 4»

СТБ
05.10, 11.00 Т/с «H2O: 

Просто додай води»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.25 Х/ф «16 бажань»
14.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Білявка в 

ефірі»
01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.25 

Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий шлях

09.50, 15.20 Т/с «Чужі 

рідні»

17.45, 19.40 Т/с «Долю не 

обдуриш»

22.00 Т/с «Нахаба»

01.55 Телемагазин

03.05 Реальна містика

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

істини
10.00 Вирішальні битви 2 

світової
11.50, 21.00 Завоювати 

небо
13.40 Земля: код 

знищення
14.30 Фабрика погоди
16.30 Африка: стихія води
22.50 Грами та карати
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Містична Україна
02.10 Ризиковане життя
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману »
11.15 «Інспектор. Міста»
12.55, 23.15 «Світське 

життя »
13.55 «Голос країни 8»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал »
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
00.15 «Вечірній Київ»
02.00 Х/ф «Зелені гори»
05.15 «Розсміши коміка»

1+1

05.30 «Мультфільм»
06.50 «Чекай мене»
08.15 «Подорожі в часі»
08.45 Х/ф «Раз на раз не 

приходиться»
10.15 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

12.00 Х/ф «Афоня»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Концерт «Злата 

Огнєвіч. Моя історія»
18.00, 20.30 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
20.00, 02.10, 05.20 

«Подробиці»
22.30 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
02.45 Х/ф «Важко бути 

Богом»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 04.50 Скарб нації
05.20, 04.55 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16.20 Х/ф «Ворог біля 

воріт»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Спадок 

Борна»
22.45 Х/ф «Форрест 

Гамп»
01.25 Х/ф «Бердмен»
03.15 Провокатор 16+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Дельго»
11.20 Х/ф «Столику, 

накрийся»
12.30, 02.30 Панянка-

селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф «Персі 

Джексон: Море 
чудовиськ»

19.00 Х/ф «Бабій 
одружується»

21.00 Одного разу під 
Полтавою

22.30 ЛавЛавCar 2
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/ф «Мова правди 

Ніла Хасевича»
18.05 Т/ф «Сині маки з 

ранкового сну»
18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Літаючий будинок»

06.30 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 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Авто про 

добро»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Світлана Весна 

АВЕРС «Мій рідний край»
14.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
18.00 У фокусі Європа
18.40, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Х/ф «Зелена 

кофта»
22.00 Х/ф «Уяви 

лишень!»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Т/с «За службовими 

обов’язками»
02.55 Т/с «За службовими 

обов’язками»
05.00 2 Я – одне життя

09.00 «Зловмисники»
11.00 Т/с «Перевізник 2»
12.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
16.25 Х/ф «Росомаха: 

Безсмертний»
18.50 Х/ф «Чемпион»
20.45 Т/с «Гвардія 2»

2+2 22.35 Х/ф «Щоденники 
месника»

00.35 Х/ф «Ігри на 
виживання»

02.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

05.00 Змішані 
єдиноборства. UFC222: 
титульний бій – Cris 
Cyborg vs. Yana Kunitskaya

НТН

06.25 Х/ф «Вічний 
поклик»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 02.40 «Речовий 

доказ»
15.05 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
17.10 «Круті 90-ті»
19.00, 02.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

21.10 Х/ф «Фантомас 
розбушувався»

23.05 Х/ф «Небезпечний 
квартал»

01.00 Т/с «Великі почуття»
02.30 «Випадковий 

свідок»
04.40 «Легенди 

бандитського Києва»
05.30 «Правда життя. 

Професії»

ШОПТЕНКО ВАГІТНА 

Український хореограф та учасниця 
проекту «Танці з зірками» Олена 

Шоптенко вагітна. Після розлучення 
з танцюристом Дмитром Дікусаром 
жінка вийшла заміж за Олексія 
Іванова. Пара очікує на народження 
первістка, йдеться у «Світському 
житті».

«Вагітність – не хвороба, я до цього 
вела активний спосіб життя, тому не бачу 
приводу це припиняти, – каже вона. – Тан-
цюватиму доти, доки мені не буде важко це 
робити. Мій організм звик до такого ритму, 
думаю, проблем не буде».

Останнім часом 
Олена стала прихову-
вати свою фігуру під 
об’ємними сукнями. 
Це дало привід для 
чуток про її вагітність. 
На церемонії вру-
чення премії «Viva! 
Найкрасивіші-2018» 
Шоптенко з’явилася 
в синій сукні, яка пов-
ністю приховувала 
фігуру.

вісті від лелеки

purplehaze.ru

Фільм «Люди Ікс»

21:00

ВИЗНАЧИЛИ ФІНАЛІСТІВ 
ДРУГОГО ПІВФІНАЛУ 

В Україні 17 лютого пройшов другий 
півфінал Національного відбору на 

«Євробачення-2018», пише «24 канал». 

10 лютого за місце у фіналі боролися 
перші дев’ять учасників: Сonstantine, Сер-
гій Бабкін, Laud, група Kazka, The Вйо, Kozak 
System, Vilna, Pur:pur і The Erised. До трійки 
фіналістів потрапили Laud, The Erised, Vilna.

Під час другого півфіналу за можливість 
представляти Україну на конкурсі змага-
лися дев’ять учасників: Ingret, Melovin, 
Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash, Mountain 
Breeze, Illaria, Dilemma. До фіналу потрапи-
ли: Melovin, Kadnay та Tayanna.

Фінал відбудеться 24 лютого, тоді й ви-
значать представника України на конкурсі.

«Євробачення-2018»

Фільм «Копальні царя Соломона»

11:50

yadom
a.tv

tsn.ua
apostrophe.ua
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Як я хотів би, щоб я справді був божевільним. Це означало б, що зі світом усе гаразд. 
Фільм «12 мавп» 
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ФУТБОЛ 1

ПН 26 лютого ВТ 27 лютого СР 28 лютого ЧТ 1 березня ПТ 2 березня СБ 3 березня НД 4 березня
06.00 Кристал Пелес – Тоттен-
гем 07.45, 18.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Шахтар – Зірка 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Олімпік – Сталь 13.55 
Барселона – Жирона 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Топ-матч 17.00 
Барселона – Челсі. 1/8 фіналу 
(2004/2005). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
19.15 МЮ – Челсі. Чемпіонат 
Англії 21.05 Світ Прем’єр-Ліги 
21.35 «LaLiga Docs». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 22.50 Чемпі-
онат Англії. Огляд туру 23.45 
Олександрія – Маріуполь 01.30 
Валенсія – Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 03.15 Лестер – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 05.00 «LaLiga 
Docs». Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Леванте – 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 09.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Шахтар – Зірка 
12.10 «Великий футбол» 13.55 
Реал – Алавес. Чемпіонат Іс-
панії 17.15 Кристал Пелес – Тот-
тенгем. Чемпіонат Англії 19.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
19.55 Олександрія – Маріуполь 
21.40 LIVE. Свонсі – Шеффілд 
Венсдей. Кубок Англії 23.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 00.15 
Севілья – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 02.05 Олімпік – Сталь 
03.55 Вотфорд – Евертон. Чем-
піонат Англії 

06.00 Жирона – Сельта. Чемпіо-
нат Іспанії

07.45 Олександрія – Маріуполь
09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Свонсі – Шеффілд Вен-

сдей. Кубок Англії
12.05, 20.10 Еспаньйол – Реал. 

Чемпіонат Іспанії
13.50, 01.50 МЮ – Челсі. Чемпі-

онат Англії
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 Севілья – Атлетіко. Чемпі-

онат Іспанії
18.20 Шахтар – Зірка
21.55 LIVE. Тоттенгем – Роч-

дейл. Кубок Англії
00.00 Малага – Севілья. Чемпіо-

нат Іспанії. Прем’єра
03.40 «Сіткорізи»
04.10 Олімпік – Сталь

06.00 Вотфорд – Евертон. Чем-
піонат Англії

07.45, 18.40, 23.45 «Сіткорізи»
08.15 Олімпік – Сталь
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20, 19.10 Тоттенгем – Роч-

дейл. Кубок Англії
12.05 Ліверпуль – Вест Гем. 

Чемпіонат Англії
13.55 Малага – Севілья. Чемпіо-

нат Іспанії
16.00 «LaLiga Docs». Чемпіонат 

Іспанії
16.55 Еспаньйол – Реал
21.00 Журнал Ліги Чемпіонів
21.30 LIVE. Арсенал – Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії
00.15 Атлетік – Валенсія
02.05 Шахтар – Зірка
03.55 Свонсі – Шеффілд Вен-

сдей. Кубок Англії

06.00, 16.30 Атлетіко – Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Лестер 
– Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
09.30, 03.00 «Сіткорізи» 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Лас-Пальмас – Барсе-
лона. Чемпіонат Іспанії 12.10 
Олександрія – Маріуполь 13.55 
Атлетік – Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 18.20 Арсенал – Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 20.10, 
05.20 Світ Прем’єр-Ліги 20.40 
Тоттенгем – Рочдейл. Кубок 
Англії 22.50 Еспаньйол – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 00.40 Чем-
піонат Іспанії. Передмова до 
туру 01.10 Свонсі – Шеффілд 
Венсдей. Кубок Англії 03.30 
Жирона – Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 МЮ – Челсі. Чемпіонат 
Англії 07.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 Атле-
тік – Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 22.30 Футбол NEWS 10.25 
Арсенал – Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 12.10 Лас-Пальмас – Бар-
селона. Чемпіонат Іспанії 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Бернлі – 
Евертон. Чемпіонат Англії 15.25, 
18.00 Футбол Tables 16.30, 
19.10, 21.25, 23.40, 01.40, 03.45 
Топ-матч 16.40 Світ Прем’єр-
Ліги 17.10 LIVE. Севілья – Атле-
тік. Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE. 
Депортіво – Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Реал – Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Зірка 
– Олександрія 01.55 Ліверпуль – 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 03.55 
Ворскла – Чорноморець 

06.00 Севілья – Атлетік. Чемпі-
онат Іспанії 07.45 Світ Прем’єр-
Ліги 08.15 Бернлі – Евертон. 
Чемпіонат Англії 10.00, 16.20, 
20.15 Футбол NEWS 10.25 «Ха-
латний футбол» 11.15 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 11.45 
Реал – Хетафе. Чемпіонат 
Іспанії 13.30, 15.55 «Тур 
ONLINE» 13.55 LIVE. Маріуполь 
– Олімпік 14.45, 18.00 Футбол 
Tables 16.40, 00.50 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.10 LIVE. Барсело-
на – Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
19.10, 03.10, 05.20 Топ-матч 
19.25 LIVE. Сосьєдад – Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 21.20 «Ве-
ликий футбол» 23.00 Ман Сіті 
– Челсі. Чемпіонат Англії 01.20 
Сталь – Верес 03.30 Брайтон – 
Арсенал. Чемпіонат Англії 
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НЕДІЛЯ 4 березня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10 Новини
09.30 Біблейська колекція. 

Художній фільм «Яків»
11.15, 12.35, 14.05, 16.20, 

19.50, 01.35, 02.30 
Погода

11.20 Д/с «Щоденники 
комах»

12.10 Перший на селі
12.45 Незвичайні культу-

ри. Док. цикл
14.30 Фольк-music
15.55 Д/с «Дива Китаю »
16.30 Х/ф «Червоний 

колір Бразилії»
20.00 «Гордість світу»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весняний 

фестиваль»
23.10 Д/с «Дика планета»
00.15 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
01.45 Док. цикл Смаки 

Культур
02.40 Національний відбір 

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

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

тина»
09.20 Т/с «Відділ 44»
12.10 Скетч-шоу «На 

трьох»
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.25 Х/ф «Форрест 

Гамп»
16.05 Х/ф «Спадок 

Борна»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Безславні 

виродки»
23.45 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»
02.35 Провокатор 16+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принци 

повітря»
11.20 Х/ф «Пані Мете-

лиця»
12.30, 02.30 Панянка-

селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф «Люди – Ікс»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
03.20 Віталька
05.40 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»

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

дані»
11.25 «Світами за скар-

бами»
13.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
15.00 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.25 «Я со-

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

ство ведуть екстра-
сенси»

21.00 «Один за всіх»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
11.00, 04.45 Т/с «H2O: 

Просто додай води»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»

00.00 Х/ф «Маліса в 
країні чудес»

01.40 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
10.00 Вирішальні битви 2 

світової
11.50, 21.00 Завоювати 

небо
13.40 Грами та карати
14.30 Фабрика погоди
16.30 У пошуках краси
17.30 Африка: стихія води
22.50 Земля: код зни-

щення
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Великі українці
03.10 Смарт-шоу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
10.05 «Громада на міль-

йон»
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.10 «Світ нави-
воріт – 4: В’єтнам»

17.10 «Ліга сміху 2018»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Ігри приколів 2018»
00.10 Х/ф «Нащадки»
02.15 «Світське життя 

2018»

05.50 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Афоня»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Бінго Бонго»
14.10 Т/с «Тільки не від-

пускай мене»
18.10, 20.30 Т/с «Сіль-

ський романс»
20.00, 01.40 «Подробиці»
22.00 Т/с «Подаруй мені 

неділю»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Стендап-Шоу
06.59, 09.39 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
09.40 М/ф «Ронал – 

Варвар»
11.10 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»
13.10 Х/ф «13 район»
15.00 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
17.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки»
18.45 Х/ф «На драйві»
21.00 Х/ф «Овердрайв»
23.00 Х/ф «Твердолобий»
00.50 Х/ф «Астрал: 

Розділ 2»

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»

АВЕРС 12.00 Малюваки
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 «Уяви ли-
шень!»

22.05 Х/ф «За кордо-
ном болю»

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 
222: титульний бій – 
Cris Cyborg vs. Yana 
Kunitskaya

09.00 Д/п «Герої україн-
ського спорту: регбі»

09.30 «Помста природи»

2+2 10.05 «Загублений світ»
13.10 Т/с «Перевізник 2»
15.00 Х/ф «В ім’я Бен-

Гура»
16.50 22 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Зоря»
19.15 «Карпати»- «Шахтар»
21.20 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

06.30 Х/ф «Будинок на 

дюнах»

07.45 Т/с «СБУ. Спецопе-

рація»

11.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

13.05 Х/ф «Я оголошую 

вам війну»

14.50 Х/ф «Дике ко-

хання»

17.05 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

19.00 Х/ф «Інтердів-

чинка»

22.00 Х/ф «Зникнення»

23.50 Х/ф «Небезпеч-

ний квартал»

01.40 «Таємниці кримі-

нального світу»

ПРИХОДЬКО ОБМАНОМ 
ЗНЯЛИ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ 
РОЛИКУ ПОРОШЕНКА

Українська співачка Анастасія 
Приходько обурена, що ї ї обманом 

зняли у передвиборчій кампанії 
Президента Петра Порошенка. 

Артистці зателефонував міністр куль-
тури Євген Нищук і попросив знятися у 
соціальному ролику. Вона погодилася. Але 
відео вийшло під назвою «Йдемо вперед. 
Петро Порошенко». Оприлюднили його ще 

наприкінці січня на YouTube-
каналі та сайті відділу ін-

формаційної політики 
Волинської ОДА, пише 
«ТаблоID».

Утім Приходько по-
мітила себе на відео 
лише зараз та записа-

ла звернення, у якому 
запевняє, що не давала 
згоди на участь у перед-

виборчій кампанії, і за-
хищатиме свою честь 

та гідність. Наразі 
співачка готує звер-

нення до суду. 

скандал

Фільм «На драйві»

18:45

fandango.com

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Долю не об-

дуриш»
12.50 Т/с «Білі троянд 

надії»
16.30, 21.00 Т/с «Пташка 

співоча»
19.00, 00.30 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
22.40 Х/ф «Подаруй 

мені трохи тепла»
01.30 90-а церемонія 

нагородження премії 
«Оскар»

Актор і шоумен Антін 
Мухарський виїхав з 
України і проситиме 

політичного притулку в 
одній з країн Європи, пише 
«24 канал». 

«Найвірогідніше, попрошу по-
літичного притулку в Європі, – на-
писав він у інтернеті. – Це рішення 
стало абсолютно спонтанним, адже 
я до останніх хвилин свого перебу-
вання в Україні чекав і вірив у те, що 
мене почують ті можновладці, до 
яких я звертався особисто і на яких 
покладено відповідальність за до-
тримання законності в цій країні». 

Антін Мухарський стверджує, 
що залишив Україну через претен-
зії колишньої дружини, телеведучої 
Сніжани Єгорової щодо сплати алі-
ментів. У них троє спільних дітей. 
Мухарський, згідно зі шлюбним 
контрактом, має виплачувати на їх 
утримання $3 тис. щомісяця.

АНТІН МУХАРСЬКИЙ ВТІК 
З УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ АЛІМЕНТИ 

терини Власюк, яка представляє 
інтереси Єгорової, артист каже не-
правду, мовляв, колишня дружина 
вимагає від нього виплачувати мен-
ші суми, пише «ТСН.ua».

«Про таку суму не йдеться, не 

йшлося і не йтиметься. Тому що в 
нас стягують аліменти у гривнево-
му еквіваленті. Це 8 тис. грн на одну 
дитину», – каже адвокат.

Крім того, правозахисниця 
спростувала інформацію, що Єго-

рова забороняє Мухарському зу-
стрічатися з дітьми.

«Кілька разів на тиждень він 
має забирати дітей, завозити їх до 
школи, возити на додаткові гуртки. 
Батько цього досі не робив», – за-
уважила вона.

Юристка також стверджує, що 
позов шоумена до суду не розгля-
дають уже чотири роки, а причина – 
зволікання самого Мухарського із 
наданням документів.

До слова, мінімальний розмір 
аліментів, який може встановити 
суд, – 800 грн, а максимальний – 
12 тис. грн на одну дитину, щоправ-
да, суму може бути переглянуто в 
будь-який час.

«Зазвичай такі справи роз-
глядають дуже швидко, – пояснює 
юрист Лаврентій Царук. – В одне за-
сідання можна навіть розглянути й 
отримати рішення. А те, що у справі 
Антіна та Сніжани так довго триває 
розгляд, свідчить про амбітність 
настроїв обох сторін, роботу їхніх 
юридичних представників».

За його словами, у контракті 
також був пункт про можливість пе-
регляду суми, якщо зміниться його 
матеріальне становище. У 2014 році 
Мухарський став заробляти менше, 
але колишня дружина не погодила-
ся зменшити суму аліментів.

«20 травня 2014 року я звер-
нувся в Оболонський районний 
суд з позовом про перегляд суми 
аліментів, зазначеної в контракті, 
та визначення порядку побачень з 
дітьми. Але цей позов досі не роз-
глянуто», – каже чоловік.

Рішення виїхати з України шоу-
мен ухвалив після затвердження 
закону про посилення відповідаль-
ності щодо неплатників аліментів 
і після того, як він став «головним 
злісним неплатником».

На переконання юристки Ка-
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

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

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

АВТО

 Продам по запчастинах зерновий ком-
байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від 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 трактори МТЗ-80, МТЗ-60 у 
доб рому стані, виробництво – Польща. 
Недорого. 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 квартиру від забудовника. Ново-
будова, 42,2 м2, Луцьк. Доступна ціна. Мож-
лива розстрочка. 098-660-63-03.

 Продам квартиру у новозбудованому 
зданому в експлуатацію будинку в цен-
трі Луцька. Площа – від 30 до 110 м2. Ціна 
від 15200 грн/м2. Висока якість, чудовий 
краєвид, дуже зручне розташування. По-
спішайте, кількість квартир обмежена! 
099-315-22-72.

 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 цен-
трі смт Ратне. Є газифікований будинок, 
земель на 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 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 цегляний будинок в 
м. Горо  хів. Усі вигоди: 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.

 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. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
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

ТзОВ «Газкомсервіс-Енерджі» пропо-
нує послуги: продаж і сервісне обслу-
говування охоронної, протипожежної, 
газової сигналізації. 095-621-94-35, 
063-524-31-81, gazkomservis.io.ua.

 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.

 Продам насіння гороху, сорт «Готівський» 
(Чехія). Стійкий до вилягання і розтріску-
вання. Ціна договірна. 067-332-00-24.

 Продам саджанці малини, сорт Зюгана – 
високоурожайний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.
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вдаються до самолікування, 
не звертаючись до лікарів. 
Особливо це стосується 
сезонних захворювань та 
поширених дитячих болячок, 
пише «Українська правда. 
Життя». Однак популярний 
в інтернеті анестезіолог, 
автор медичної спільноти 
MedGoblin у Facebook 
розвінчує популярні народні 
методи самолікування.

У РАЗІ НЕЖИТЮ КРАПАТИ В 
НІС ЦИБУЛЕВИЙ СІК 

Це не допомагає. А ще це шкід-
ливо! Якщо без нічого з’їсти цілу ци-
булину, дуже ймовірно, що почнеть-
ся печія чи дискомфорт у шлунку, 
адже цибуля подразнює слизову. 
Те ж відбувається у слизовій носа. 
Найвірогідніший результат – опік 
слизової, який призведе до збіль-
шення виділень.
ПРОГРІВАТИ НІС ГАРЯЧИМИ 
ЯЙЦЯМИ

Два гарячі зварені яйця поміща-
ють у мішечок і кладуть на «крила» 
носа.

Будь-яке нагрівання призводить 
до розширення судин і кращого кро-
вообігу, але на нежить це не вплине 
ніяк. При лікуванні нежить минає за 
7 днів, без лікування – за 10.
ДИХАТИ НАД ВИПАРАМИ 
КАРТОПЛІ ПІД РУШНИКОМ 

Дихати вологим повітрям у разі 
застуди справді рекомендують. 
Тільки повітря має бути прохолод-
ним. А картопляна пара – гаряча, 
можна обпектися, і на шкідливий 
мікроорганізм вона ніяк не вплине.

Краще провітрювати квартиру. 
Якщо у родині є маленька дитина, 

варто купити парогенератор і по-
ставити біля ліжечка.
ПРОМОКЛИ ЧИ ПРОМЕРЗЛИ 
НОГИ – ПОПАРИТИ У ТАЗИКУ 
З ОКРОПОМ

Парити ноги – приємно, у цьому 
нічого поганого немає, але хвороби 
рідко бувають від переохолоджен-
ня. Ми хворіємо не від мокрих чи 
змерзлих ніг, а від інфекцій у повітрі. 
Взимку часто приходимо додому 
або з холодними, або з промокли-
ми ногами, тому люди створюють 
причинно-наслідковий зв’язок, 
якого немає.
ГІРЧИЦЯ В ШКАРПЕТКИ 
І ГІРЧИЧНИКИ

У разі застуди чи грипу гірчицю 
сиплють на ноги, одягають шкар-
петки і терплять пекучість. Гірчиця 
в шкарпетки чи гірчичники мусять 
подразнювати шкіру, щоб збільшу-
вати притік крові. А це такий неточ-
ний метод! Розумного пояснення, 
як це може допомогти видужати,  
немає. Краще такого не робити.
ПРОТИ ТЕМПЕРАТУРИ 
НАТЕРТИ НОГИ СПИРТОМ І 
ВИПИТИ ГОРІЛКИ З ПЕРЦЕМ

Мовляв, це допоможе збити ви-
соку температуру. Насправді спирт 
інтенсивно випаровується, заби-
раючи з собою тепло від тіла, тому 
при натиранні спиртом шкіра охо-
лоджується швидше.

Алкоголь у помірних кількос-
тях справді дає позитивний ефект: 
розширює судини, покращує цир-
куляцію крові, але саме таке його 
застосування ніхто не досліджував. 
Перець нічого не дає.

Краще вже використовувати 
трохи вазеліну або зробити просту 
клізму водою. Маленька клізма у 
1000 разів безпечніша за мило, бо 
ми не знаємо, яка його кислотність і 
яку небезпеку це може нести.
ПРИ ПЕДИКУЛЬОЗІ НАТЕРТИ 
ГОЛОВУ КЕРОСИНОМ 
(ДУСТОМ) І ЗАМОТАТИ В 
ПАКЕТ

Цей метод справді допомагає, 
його багато років використовують, 
але ці речовини токсичні! Перше, 
що може зробити дуст або керо-
син, – спричинити термічний опік. 
Невідомо, скільки треба ходити з 
замотаною головою. Пече – ознака 
того, що метод недобрий.

Якщо керосином намастити го-
лову, через шкіру в організм і в кров 
можуть всмоктуватися різні речо-
вини. Тоді буде біда й треба їхати 
в токсикологію. У аптеках є безліч 
засобів на рослинній основі, які до-
помагають не менше, але набагато 
безпечніші.
БОЛИТЬ ЖИВІТ – ПРОМИТИ 
ШЛУНОК ВОДОЮ 

При болях у животі радять або 
випити кілька літрів води, або випи-
ти розчин солі/соди/марганцю. Про-
мивання шлунка є і в медицині, але 
якщо не знаєте, чому болить живіт, 
не можна нічого в себе заливати.

При виразці шлунка солоною 
водою можна наробити біди. За  не-
правильної температури вода всмок-
тується й може спричинити пере-
вантаження серця, набряк легень, ба 
навіть смерть. Болить – краще звер-
ніться до лікаря. Через самолікуван-
ня ми втрачаємо час. Шлунок може 
боліти через гострий апендицит, 
холецистит чи панкреатит, а людина 
промиватиме шлунок два дні і при-
йде до лікарів уже з ускладненнями.

ГОРЛО 
ЛІКУВАТИ 
КИП’ЯЧЕНИМ 
МОЛОКОМ ІЗ ПИВОМ

Байдуже, кип’ячене чи ні, тепле 
молоко позитивно впливає на гор-
ло при фарингіті, як і тепла вода. 
Різниці жодної. Алкоголь у пиві 
при нагріванні випаровується, за-
лишаються тільки вуглеводи, які не 
лікують.
СИРА КАРТОПЛЯ І РОЗЧИН 
ОЦТУ ПРОТИ ВИСОКОЇ 
ТЕМПЕРАТУРИ

Сиру картоплю нарізають кру-
жальцями (близько 0,5 см завтовш-
ки), змочують у воді з невеликим 
вмістом оцту і накладають на лоб, 
туго закріплюючи тканиною. Іноді 
навіть у стаціонарі для зменшен-
ня температури до місць, де про-
ходять великі кровоносні судини, 
прикладають холод.

На лобі й навколо голови 
картоп ля не допоможе. Оцет швид-
ко випаровується. Коли ним про-
тирають шкіру, він випаровується 
і забирає тепло. Тому, коли висока 

температура, можна вико-
ристовувати дуже слабкий 

розчин води з оцтом.
ПОЛОСКАТИ ГОРЛО СЕЧЕЮ У 
РІЗНИХ ВАРІАЦІЯХ

Уринотерапія в будь-якому ви-
гляді абсолютно непотрібна й нічим 
не допомагає. Сеча – це вода, у якій 
є залишки токсинів, що в організмі 
непотрібні. Якщо говорити про по-
лоскання горла, полощуть сіллю або 
содою. У маленькій концентрації, 
щоб не обпекти слизову, це справді 
може допомогти при фарингіті. При 
ангіні це не допоможе ніяк. Серйоз-
ну ангіну лікують антибіотиками.
ПРИ ЗАКРЕПІ У МАЛЮКА 
ПОМІСТИТИ ШМАТОК МИЛА 
В АНУС

Мило має певний Ph. Який – за-
лежить від виробника. Цей Ph не 
збігатиметься з Ph слизової оболон-
ки, тому буде хімічне подразнення, 
яке може допомогти при закрепі. 
Але мило може бути небезпечним, 
тому що ми пхаємо або занадто кис-
лу, або занадто лужну речовину в 
пряму кишку.

И
НИМ 
М ІЗ ПИВОМ

роз

znaj.ua
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  Олена НЕЧИПОРУК 
    Кенія

мандри

ЯК ЛУЧАНИ В АФРИЦІ ПРАЦЮВАЛИ

Упродовж місяця 
команда із шести 
молодих лучан з 

євангельської церкви 
«Голгофа» працювала в 
місті Кітале у Кенії. Метою 
поїздки була допомога 
команді християн, яка 
вже тривалий час живе 
там і служить місцевому 
населенню. 

Республіка Кенія – східно-
африканська держава, розташо-
вана на самому екваторі. Це кра-
їна дикої природи, національних 
парків, содових озер та сплячих 
вулканів. Це на диво гармонійне 
поєднання первісного минулого та 
цивілізованого сьогодення. Кенію 
називають африканським конти-
нентом у мініатюрі, а ще – колискою 
людської цивілізації. Але хай як гар-
но описують цю країну в туристич-
них путівниках, не треба забувати, 
що це країна третього світу. Немає 
їжі, води, ліків, освіти, відповідно, 
немає грошей і роботи. Проте є ма-
лярія, бруцельоз, тиф, ВІЛ і туберку-
льоз. Ще однією характеристикою 
країни є соціальна нерівність. На 
противагу сучасним хмарочосам зі 
скла й бетону – нетрі із застарілих, 
недоброякісних, невпорядкованих 
осель, де люди змушені виживати, 
цілими родинами нишпорячи на 
сміттєзвалищах. Послужити й допо-
могти саме таким людям і було зав-
данням місіонерів з церкви «Голго-
фа», які провели там різдвяні свята 
й нещодавно повернулися. 

«Уже другий рік поспіль наша 
команда має можливість допома-
гати у притулку для вуличних дітей 
EmbraceaStreetChild, – каже студент 
СНУ Дмитро Ліненко. – Головна мета 
роботи цього притулку – знаходити 
християнські сім’ї для дітей, які хо-
чуть змінювати своє життя. Подібні 
притулки є по всій Кенії».

У самому Кітале кілька тисяч 
бездомних дітей. Більшість із них – 
сироти, у них немає родичів. Інші, 
переживаючи насилля в сім’ї, втіка-
ють на вулицю у пошуках кращого 
життя. Чимало вуличних дітей ма-
ють токсичну та наркотичну залеж-
ність. Це впливає на ранню смерт-
ність серед молоді, багато хто не 
доживає і до 20 років.

У притулку умови не ідеальні, 
але для дітей, які живуть у карто-
нних коробках, а подекуди й прос-
то неба, це щастя – тричі на день 
поїсти, прийняти душ, поспати на 
ліжку. Наразі у волонтерів, які пра-
цюють у притулку, є велика потреба 

збудувати нове, більш сучасне при-
міщення для цієї роботи.

Тут забезпечують не лише фізич-
ні потреби підопічних. Волонтери 
проводять уроки, вивчають з ними 
англійську мову, навчають біблій-
них істин, а також вчать щось виго-
товляти власноруч. До слова, потім 
є можливість ці вироби продавати й 
купувати одяг і взуття для дітей.

«Наша поїздка припала на ново-
річні свята, ми мали нагоду долучи-
тися до молоді з церкви, яка прово-
дила для дітей з притулку Різдвяну 
зустріч з Вертепом та подарунка-
ми, – каже Дмитро. – Вийшло ціка-
во, в дусі тамтешньої культури. Ці 
діти – це біль мого серця. Заради 
них я їхав цього разу. Насправді 
вони добрі, щирі та відкриті, дуже 
боляче було бачити деяких знову 
на вулиці з клеєм». 

Музикант з досвідом проведен-
ня таборів Юрій Пась каже, що у 

частину життя проводять на вулиці, 
дуже смакувало. Коли в один з днів 
табору вихованцям давали на обід 
м’ясо, я не міг зрозуміти, чому вони 
просять сфотографувати, як вони 
їдять. З’ясувалося, що м’ясо вони 
споживають раз-два на рік, а деякі 
їли його вперше. А коли роздавали 
апельсини, діти билися, бо думали, 
що всім не вистачить. Для них це 
норма: жити на вулиці, здобувати 
все силоміць».

Вихователь студії Besmart Мар-
фа Кацюба каже, що для неї це вже 
друга поїздка в Африку. 

«Деякі діти потрапили в табір 
просто з вулиці, у них були страшні 
проблеми зі здоров’ям, – каже вона. 
– Одна з них – це хробаки в пальцях 
на ногах – дуду, від яких нам дове-
лося лікувати дітей. Дуду – земляна 
блоха. Це маленьке створіння най-
частіше вгризається в шкіру ніг, 
відкладає туди яйця, там ростуть 
личинки, з яких за деякий час ви-
луплюються нові блохи. А оскільки 
діти бігають в основному босі, то 
хворіють майже всі. Процедура чи-
щення від цих дуду насправді бо-
люча, але африканські діти досить 
терпеливо її витримували».

Пастор церкви «Голгофа» Ан-
дрій Савич торік теж мав нагоду 
служити в Кітале.

«Реальність, у якій живуть люди 
в Кенії – це пекло на землі, – каже 
пастор. – Наркоманія, СНІД, насил-
ля, сироти, обман, корупція, антиса-
нітарія, лінь і байдужість. Це аж ніяк 
не повний перелік того, з чим до-
водиться щоденно зіштовхуватися. 
Люди усвідомлюють свою нездат-
ність і неспроможність отримати і 
дати своїм дітям краще майбутнє. 
Цінуйте те, що маєте! Про те, на що 
ви скаржитеся, третина світу лише 
мріє». 

нього Африка асоціюється з брудом 
та антисанітарією. 

«Перші дні щохвилини корис-
тувався антисептиком, – каже він. 
– Також мене вразила соціальна 
нерівність – на шикарному авто їде 
багатий кенієць, а через дорогу на 
смітнику семирічна дитина нюхає 

клей. Ще привернула увагу над-
мірна релігійність у країні. Безліч 
церков, майже на кожному борді 
цитата з Біблії, а справжніх вірян – 
одиниці. Випробуванням для мене 
була місцева їжа, не все сприймав 
мій організм. Дещо взагалі не мож-
на було їсти, хоча дітям, які більшу 

Послужити й допомогти нужденним кенійцям 
було зав данням місіонерів з церкви «Голгофа»

Деякі діти потрапили 
в табір просто з вулиці

У Кітале кілька тисяч бездомних дітей

Волонтери проводять уроки, навчають біблійних 
істин, вчать щось виготовляти власноруч
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Хай як рідко трапляється справжнє кохання, справжню дружбу знайти ще важче. Франсуа де Ларошфуко
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будьмо здорові ГОРІЛИ ДРОВА ЖАРКО – 
БУЛО У ЛАЗНІ ПАРКО

«Для того щоб 
насолоджуватися 
скарбами природи, людина 
має бути здоровою, 
сильною і розумною», – цей 
незаперечний постулат 
відомого фізіолога Івана 
Павлова плідно втілив 
у життя майор міліції у 
відставці Володимир 
Дунець із Мокрого. 

Мій співрозмовник проходив 
строкову військову службу в ма-
льовничому та багатому на традиції 
Закавказзі, випробовував силу волі 
та виявляв сміливість, працюючи в 
шахті, розпочав кар’єру охоронця 
правопорядку в Сибіру, а продов-
жив її на Волині, у Мизовому. Але 
хай де перебував, завжди приділяв 
велику увагу природним дарам, ви-
користовуючи їх на власне благо 
та для здоров’я рідних, близьких і 
друзів. Через багато років Володи-
мир Зіновійович повернувся в рід-
не село. Так, напевне, й мало бути, 
втім переїзд був зумовлений жит-
тєвими обставинами, тож дорос-
лий, із сивиною на скронях чоловік 
з любов’ю та без зайвих нарікань 
узявся облаштовувати найтеплішу в 
світі батьківську хату.

Ще живучи в Мизовому, діль-
ничний втілив свою давню мрію – 
звів біля будинку російську лазню, 
облаштував її на зразок тих, що 
бачив у Сибіру. Частими гостями у 
парильні були друзі, ті, хто служив 
разом з веселим на вдачу, але само-
відданим у роботі офіцером міліції. 
Після переїзду невеличка парильня 
з’явилася і в Мокрому – окремі її 
елементи Володимир Дунець за-
брав з попереднього місця прожи-
вання.

– Збудував її власними руками 
з сосни, смоляний запах цього де-

– А як визначаєте температуру в 
парильні? – запитую. 

Відповідь ошелешує. З’ясува-
лося, за допомогою звичайного 
дзеркала, яке тут висить. Якщо тем-
пература менша за сто градусів, у 
парильні з’являється легенький ту-
ман, він осідає на дзеркалі росою, 
коли вища – поверхня не пітніє.

– Щоб почуватися безпечно 
під час такого відпочинку, надягаю 
шапку з чистої козячої вовни, – роз-
повідає Володимир Дунець. – Зви-
чайно, у парильні краще лежати, 
ніж сидіти, тоді в людини не скаче 
тиск. Пропітнів – вийшов у перед-
банник. 

Біля оселі Дунців в оточенні мо-
лодих дерев – ставок зі студеною 
водою. Його наполовину викопав 
господар власними руками. Отож, 
босоніж по зеленій траві або пухко-
му сніжку прямісінько з лазні – в ку-
піль, що освіжає, – і чудовий настрій 
збережеться на весь день.

У своєму обійсті господар поса-
див молоду сосну. А щоб їй не було 
сумно, поряд шепотить колючими 
китицями кедр – незвичний мешка-
нець у наших широтах.

– Знайшов його під час прогу-
лянки у лісі, – розповідає Володи-
мир Зіновійович. – Кілька років жив 
у Сибіру, вподобав кедрові горішки. 
Дуже зрадів такій «зустрічі», споді-
ваюся, що й онукам вони смакува-
тимуть. Один, два, три... – рахує вік 
деревця. – Йому вже півтора десят-
ка років виповнилося.

А ще гостинний майор у відстав-
ці – майстер змурувати грубку, піч 
чи камін. Узявся за це ремесло, коли 
пішов на заслужений відпочинок. 
Раніше навіть і не підозрював про 
свій прихований талант. Тепер ро-
дичам, друзям та знайомим завжди 
прийде на допомогу – потішить 
живим теплом. Після такої роботи 
не зайве й чарчину перехилити, по-
ласувати шашличком. Як справжній 
мисливець Володимир Зіновійович 
уміє приготувати не лише цей делі-
катес, а й подати запеченого зайця 
гостям до столу.

обережно. Щоб кропива «не куса-
лася», її на дві-три хвилини опус-
кають в окріп. Масажувати таким 
віником тіло варто легенько. Кро-
пива містить мурашину кислоту, що 
поліпшує кровообіг, заживляє рани, 
чинить загальнозміцнювальну дію. 
Її застосовують для профілактики 
атеросклерозу, лікування печінки.

Не можна не згадати і про смо-
родинові віники, незамінні в ліку-
ванні кашлюку, кашлю, захворю-
вань суглобів, шкірних висипань. У 
природі немає рівних ялівцевому 
віникові. Він помічний при неврал-
гії, паралічі, радикуліті, алергії різ-
ного походження і навіть туберку-
льозі легень. Полиновий дезінфікує, 
знімає дратівливість, покращує сон. 

Горобиновий корисний гіпертоні-
кам, згубно діє на золотистий стафі-
локок, цвілевий гриб.

– Усі ці дерева і трави ми знахо-
димо поряд із собою, – наголошує 
Володимир Дунець. – Трішки ба-
жання – і природа сама приходить 
на поміч. Шкода, що в сучасному 
глобалізованому світі чомусь забу-
ваємо про звичайні речі.

ПРО ШАПКУ З КОЗЯЧОЇ 
ВОВНИ, ПОРІЧКОВИЙ 
ЧАЙ ТА КЕДР 
НА ОБІЙСТІ

Господар сільської лазні радить 
обережно вдаватися до її послуг 
тим, хто має серцево-судинні захво-
рювання, зокрема гіпертонію.

унікальна картотека для людей

Майже півтори сотні 
унікальних світлин 

членів ОУН-УПА, на яких – 
подвиги, портрети героїв 
України та понівечені 
тіла, презентували 
8 лютого у Волинському 
краєзнавчому музеї. Фото 
оприлюднив волинський 
історик та краєзнавець 
Сергій Годлевський.

Головна мета оприлюднен-
ня знімків – показати злочини, 
які здійс нювала комуністично-
радянська система на території 
Волинської області. Крім того, саме 
цей фотоархів є однією зі складових 
частин створення в Луцьку музею 
національно-визвольних змагань. 

«Я знав, що такий архів є у Луць-
ку в приватних колекціях, – каже 
історик. – Якщо зважати на період, 
коли світлини було зроблено та зі-

ПОКАЗАЛИ ФОТО ЧЛЕНІВ 
ОУН-УПА З АРХІВІВ КДБ

ВІДПОЧИНОК – 
ЦИВІЛІЗОВАНО 
І КРЕАТИВНО

понувалася в музеї національно-
визвольних змагань, який, можли-
во, створять у Луцьку. Розпізнано 
менш як 30% фото, відомо прізви-
ща, імена, псевдо, – каже Сергій 
Годлевський. – Решту світлин треба 
ідентифікувати. Важко сказати, як 
картотека потрапила до Луцька. Га-
даю, що на початку 90-х років, коли 
підчищали аналітичні й агентурні 
документи КДБ, тоді й відбувалася 
ліквідація цього архіву. Але хтось зі-
брав ці фото й тепер вони доступні 
для перегляду».

Також він зауважив, що створи-
ти музей національно-визвольних 
змагань на території Волинської об-
ласті цілком реально. Лише в Луць-
ку є два такі приміщення, де можна 
було б його облаштувати – Луцька 
тюрма та будівля на території Му-
зею військової техніки.

«Мені сумно і соромно за те, що 
на Волині, де народилася Україн-
ська повстанська армія, немає му-
зею. Ця картотека – підтвердження 
того, що для майбутнього музею 
вже є експонати. Нині дуже мало 
лишилося живих членів ОУН-УПА, 
свідків того часу. Це люди поваж-
ного віку, які ще можуть допомогти 
пролити світло на ті події. Вони – 
носії правди», – підсумував власник 
картотеки.

Світлини відправлять до Льво-
ва, де їх оброблять спеціальним 
розчином, щоб вони краще збері-
галися, а тоді помістять у спеціальні 
контейнери.

  Ганна МАРЧУК
Луцьк

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

Історик та краєзнавець Сергій Годлевський

Володимир Дунець на порозі лазні 

рева – король фітотерапії, – розпо-
відає Володимир Зіновійович. – У 
водичку, якою сприскую каміння, 
обов’язково додаю ялівцеву олію. 
Утеплювач лазні зробив без вико-
ристання будь-яких токсичних ре-
човин. Це саман: глина, пісок, вода 
та кінський гній. Річкове каміння 
привіз із Трускавця, воно гладень-
ке, обточене водою, за високої тем-
ператури не «стріляє».

НАЙКРАЩИЙ МАСАЖ 
НЕМОЖЛИВИЙ БЕЗ... 
ВІНИКА 

Наша розмова про лікувальні 
властивості лазневих віників піз-
навальна, захоп лива. Про це диво 
природи Володимир Зіновійович 
може розповідати годинами. 

– Найкращий лікувальний 
ефект – від березового віника, – під-
тримує думку фахівців Володимир 
Дунець. – Хоч будь-який подвоює 
користь від парильні й кожен по-
своєму виганяє хворість. «Масаж» 
березового віника чинить глибоку 
дію, виводить з організму шлаки, 
поліпшує вентиляцію легень. За 
допомогою листя цього дерева лі-
кують ревматизм, подагру, артрит. 
Але воно має бути неодмінно дріб-
ним або середнім за величиною.

Цілющою є й дія дубового віни-
ка, незамінного у лікуванні шкірних 
висипань, він спричиняє протиза-
пальну дію, наповнює лазню аро-
матом. І, мабуть, не кожен знає, що 
саме дуб перешкоджає підвищен-
ню тиску в людини. Такий віник до 
вподоби аматорам сильного жару в 
парильні.

– Не менш корисним є 
кропив’яний віник, – провадить 
Володимир Зіновійович. – Але ко-
ристуватися ним потрібно дуже 

Н
аталія Легка

Ганна М
арчук

брано, то це була картотека МДБ. 
Найдавнішу фотографію, на якій 
вдалося ідентифікувати особис-
тість, датовано 1929 роком. Найпіз-
нішу – 1953-1955 роками».

Фотоархів придбали нардеп 
Ігор Гузь та підприємець Андрій Ра-
зумовський. 

«Мрію, щоб картотека стала 
національним надбанням та екс-

Картотеку, що містить 142 світлини, оприлюднили вперше

Володимир-Волинський

Зарічанський парк, що 
поблизу Володимира-

Волинського, планують 
облаштувати до сучасних 
рекреаційних стандартів.

Такі ініціативи команда нар-
депа Ігоря Гузя планує втілити 
спільно з місцевою владою, 
громадськими активістами та 
експертами-урбаністами.

Минулоріч за кошти суб-
венції, яку виділив уряд за про-
позицією обранця, в парку об-
лаштували сучасне освітлення. 
Державна інвестиція – 160 тис. 
грн. Цьогоріч Волиньрада пе-
редбачила ще 395 тис. грн для 
благоустрою та облаштування 
дитячого майданчика.

Заплановано, що на цій 
території встановлять зручні 
лавки, креативні канатні доро-
ги для дітей. А ще – очистять 
русло річки Луги в межах пар-
ку, аби водойма створювала 
мальовничий краєвид. У про-
екті рекреаційних заходів – 
облаштування пляжу, ремонт 
під’їзної дороги та входів у 
парк, встановлення інформа-
ційних стендів та Wi-Fi.

За словами депутата, розроб-
ляти та втілювати комплексну 
п’ятирічну стратегію оновлення 
парку будуть із залученням най-
кращих спеціалістів з урбаністи-
ки та ландшафтного дизайну.
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вона має знайти час для фізичних вправ, як знаходить його для їжі. Харукі Муракамі

РОСІЯНИ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ВЖИВАТИ ДОПІНГ
Корея

Подальші розбірки з допінг-
офіцерами чекають на російського 
спортсмена з керлінгу. Олександра 
Крушельницького впіймали на 
вживанні улюбленого російського 
спортивного продукту, а саме – 
мельдонію.

Разом із Анастасією Бризгаловою 
він виборов третє місце на олімпіаді в 
міксті, вигравши у пари з Норвегії 8:4. 
Але за кілька днів один із допінг-тестів 
Крушельницького виявився позитивним. 
Наразі питання з покаранням відкрите, 
росіянином займаються допінг-офіцери. 

Мельдоній потрапив у перелік забо-
ронених препаратів з 1 січня 2016 року і 
відразу став джерелом масових позитив-
них проб, особливо у російських спортс-
менів. Інша річ, навіщо вживати допінг у 
керлінгу?..

РОСІЯН ВИГНАЛИ 
З ОЛІМПІЙСЬКОГО 
СТАДІОНУ ЧЕРЕЗ 
СИМВОЛІКУ СРСР
Корея

Російські вболівальники 
спровокували скандал у Пхьончхані. 
Найбільш «ватні» персонажі 
прибули на трибуни з радянською 
символікою. 

Інцидент стався на змаганнях з лиж-
них гонок у спринті. Співробітники арени 
помітили у фанатів з РФ прапор із зобра-
женням Володимира Леніна і спробували 
його відібрати. Один з росіян, який пред-
ставився Олексієм з Колими, заявив, що 
організатори змагань пішли проти пра-
вил, оскільки прапори СРСР на Олімпіаді 
не заборонені.

«Ось так російських затискають. Не 
дають нормально повболівати», – по-
скаржився він. Пізніше з’ясувалося, що 
росіяни принесли на стадіон прапор 
СРСР і прапор комсомолу (ВЛКСМ) з пор-
третом Леніна. Віддавати символіку ор-
ганізаторам уболівальники відмовилися, 
тому були змушені покинути змагання.

Згодом співробітники стадіону по-
яснили, що комуністична символіка на 
Іграх заборонена через напружені відно-
сини між Південною Кореєю і КНДР.

Цікаво, що після заборони російської 
символіки на Олімпіаді внаслідок допін-
гового скандалу деякі російські вболі-
вальники запропонували своїй збірній 
приїхати на Ігри з прапором і гімном 
СРСР, оскільки музика гімнів Росії і Радян-
ського Союзу збігається.

звичка їсти каку

з потойбіччя

вище неба

олімпійський факт

ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ. 
ЯК ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО 
ЙШОВ ДО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА

  Іван БОГДАНОВИЧ

«Усе буде залежати від 
виступу на цій Олімпіаді. 
Якщо виступлю добре, 
можна залишитися і 
ще пострибати, а якщо 
ні – за це мені ніхто 
нормально платити не 
буде, доведеться йти 
працювати». Перед 
Іграми в Пхьончхані 
Олександр Абраменко 
всерйоз ставив під сумнів 
продовження спортивної 
кар’єри в акробатичному 
фристайлі.

А одразу після виступу на 
Олімпіаді він став новим україн-
ським спортивним героєм. Тепер, 
схоже, сумнівів щодо продовжен-
ня кар’єри більше не виникатиме.

Історія останнього олімпій-
ського циклу Олександра Абра-
менка – одна з тих, про які ре-
комендують знімати фільми та 
писати книги.

Він фінішував шостим на Олім-
піаді в Сочі, зупинившись за крок 
від потрапляння в головний фі-
нал, а за рік відсвяткував першу 
перемогу на етапах Кубка світу. 
Минув ще рік – і Олександр здо-
був Малий кришталевий глобус 
в акробатиці, тричі підійнявшись 
на подіум за один сезон. Олімпій-
ський цикл ішов за планом: далі 
мала бути участь в чемпіонаті 
світу та поступова підготовка до 
Пхьончхану.

Однак однієї миті усе злама-
лося – Олександр зазнав серйоз-
них травм на літньому турнірі з 
водної акробатики. «На останньо-
му стрибку мені трохи забракло 
висоти. Але оскільки це було не 
тренування, а змагання, я хотів 
максимально зберегти стрибок 
і отримати хорошу оцінку. Нама-
гався не згинатися в повітрі, але 
це вплинуло на приземлення. При 
вході у воду я не встиг напружити 

крізь терни до зірок

  Іван БОГДАНОВИЧ

Ця розповідь – про німецьку 
фігуристку Альону 
Савченко, яка до 2004 
року виступала за збірну 
України, але продовжила 
кар’єру у Німеччині.

...Вона сиділа в очікуванні оцінок 
суддів за коротку програму і розу-
міла, що може знову пролетіти повз 
золото Олімпіади. За кілька хвилин 
до цього на льоду розлетілася мрія 
п’ятиразової чемпіонки світу Альони 
Савченко. Її партнер, француз Брю-
но Массо, з яким фігуристка почала 
працювати після Олімпади в Сочі, не 
виконав стрибок. І німецька пара пе-
ред довільною програмою опинила-
ся аж четвертою, програючи лідерам 
майже шість балів. Німецький комен-
татор сказав, що якби Савченко роз-
трощила голову Массо ковзаном, то 
суд її виправдав би на місці злочину. 

Після провалу в короткій про-
грамі усі пророкували німцям у кра-
щому випадку бронзові нагороди. 
Однак Альона і Бруно, отримавши за 
довільну програму від суддів 159.31 
бала, що є новим світовим рекордом, 
випередили китайську пару на 0.43 

ЯК УКРАЇНКА САВЧEНКО СТАЛА 
НІМEЦЬКОЮ ОЛІМПІЙСЬКОЮ ЧEМПІОНКОЮ

Робін Шолкови здобули першу брон-
зу. Аналогічним був їхній результат і 
чотири роки тому в Сочі-2014.

Після Сочі Шолкови завершив 
кар’єру і став тренером. Натомість 
Альона не здалася – вона мріяла 
про золото. І хоча у неї вже ніхто не 
вірив (30 років – це дуже багато для 
фігурного катання), спортсменка 
знайшла нового партнера (француза 
Бруно Массо) і тренера Олександра 
Кьоніга. Хоча кажуть, що насправді 
головним тренером дуету був не він, 
а вона – Альона Савченко.

Цікаво, що за цей олімпійський 
цикл нова українсько-французька 
пара з Німеччини не виграла жодної 
світової першості, двічі була другою 
на Європі. Але Савченко не здавала-
ся. Цього року на чемпіонат Європи 
до Москви вони з партнером не по-
їхали, зосередившись на підготовці 
до битви на олімпійському турнірі. Та 
й програвати на змаганнях у Москві 
росіянам в їхні плани не входило, а 
виграти було практично неможливо. 

...Ніщо не зупинило Савченко. 
Своєю вірою Альона додала впев-
неності й Бруно, і вони видали такий 
прокат, який не міг не вивести їх на 
олімпійську вершину. Тож залиша-
ється лише сказати одне: «Браво, 
Альоно!». І пошкодувати, що це зо-
лото могло бути українським... 

м’язи, плюс лижа трохи розвер-
нулася, і коліно пішло всередину. 
Моментально відчув біль і одразу 
зрозумів: сталося щось серйоз-
не», – так згадував той момент сам 
спортсмен. Коли ж він приїхав до 
лікарні, медики підтвердили здо-
гадки: пошкодження хрестопо-
дібної та бокової зв’язок, а також 
травма меніска.

Далі на акробата чекали опе-
рація та тривале відновлення: 
сезон довелося пропустити, а 
разом з ним і чемпіонат світу, де 
розігрувалися перші ліцензії на 
Олімпіаду.

Абраменко, втім, розумів, що 
його доля в його руках – для здо-
буття ліцензії треба було просто 

найскладніші стрибки. Стрибки, 
які він не зовсім приготував, бо 
рік був поза спортом. 

І щоденна робота таки далася 
взнаки – на Олімпійських іграх 
Олександр Абраменко ідеально 
виконав усі п’ять своїх стрибків. 
Він не помилився жодного разу, і 
саме стабільність дозволила йому 
піднятися на подіум. Неймовірна 
майстерність виконання та ри-
зик – це символи золотої медалі 
Абраменка.

Батько олімпійського чемпіо-
на з фристайлу Володимир Абра-
менко дуже хвилювався за сина 
на змаганнях через травму, якої 
спортсмен зазнав торік.

«Коли Саша їхав на свою пер-
шу Олімпіаду, я менше переживав, 
аніж зараз, коли він був вартий 
нагороди. Я вже з ним розмовляв 
по телефону. Саша сказав, що шо-
кований. Він дуже переживав, що 
лижі під час приземлення йдуть 
навхрест – це наслідок операції, 
у нього колінна зв’язка не тримає 
ногу як слід. А я кажу: «То підв’яжи 
її, щоб тримала добре!». На щастя, 
все гаразд. Весь Миколаїв радіє! 
Хочу подякувати всім, хто нас під-
тримував», – не стримував емоцій 
тато чемпіона. 

***
«Ні, я ще не розумію, що стало-

ся», – казав Олександр Абраменко 
після виграшу золота, першого 
чоловічого золота України на Зи-
мових Олімпійських іграх. Хоча 
українець давно вважається од-
ним з найкращих акробатів світу, 
та на великих форумах не вибо-
ров жодної медалі. Три Олімпіади, 
шість чемпіонатів світу – і все без 
нагород. Аж ось – перша медаль 
на змаганнях такого рівня. І одра-
зу золота.

pyeongchang2018.com

Олександр Абраменко врятував 
спортивну честь України в Пхьончхані

Результати Олександра 
Абраменка на олімпіадах

Олімпіада Місце
Турин-2006 27
Ванкувер-2010 24
Сочі-2014 6
Пхьончхан-2018 1

вдало виступити на старті ново-
го, уже олімпійського, сезону. Дві 
перемоги на етапі Кубка Європи, 
а потім невдале повернення на 
Кубок світу – ще в грудні 2017-го 
Олександр був досить далеким 
від завоювання путівки.

Олімпійська доля Абрамен-
ка вирішувалася в США, де від-
бувалися три завершальні етапи 
Кубка світу перед Олімпіадою. 
Олександр разом з тренерським 
штабом поїхав туди раніше, аби 
мати час відточити стрибки та 
акліматизуватися. І недарма: 
сьоме та друге місця дозволили 
українцю спокійно готуватися 
до останнього етапу – путівку на 
четверту Олімпіаду в кар’єрі було 
завойовано.

В акробатиці проблематично 
бути постійно на вершині – кожен 
стрибок фактично залежить від 
випадку. Що вищий клас акро-
бата, то рідше він помиляється. 
Упродовж місяця перед Олімпіа-
дою Абраменко разом з тренер-
ським штабом під керівництвом 
Енвера Аблаєва відточував саме 

бала. Тож із п’ятої спроби Савченко 
таки виборола омріяне олімпійське 
золото. Щоправда, не для України...

Перед Олімпіадою в Пхьончхані 
у фігурному катанні не було жодної 
людини, яка не бажала б удачі Альо-
ні Савченко. Саме цього бракувало 
німецькій українці на попередніх 
чотирьох (!) олімпіадах.

Уродженка Обухова почала ка-
татися на ковзанах у трирічному віці. 
Спочатку батько водив доньку на 
озеро, а згодом її віддали до школи 
фігурного катання в Києві.

Савченко та її перший партнер 
Дмитро Боєнко тренувалися в Олек-
сандра Артиченка і представляли 
Київ та Україну в складі клубу «Ди-
намо». Пара розпалася після чемпіо-
нату світу з фігурного катання серед 
юніорів 1998 року, на якому посіла 
13-те місце. Наступним партнером 
Олени став Станіслав Морозов, а 
тренером пари була відомий україн-
ський фахівець Галина Кухар. Савчен-
ко і Морозов виграли чемпіонат світу 
з фігурного катання серед юніорів 
2000 року і стали 15-ми на XIX Зимо-
вій Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті-2002. 

Однак на більше розраховувати було 
важко, бо Станіславу бракувало ста-
більності у виконанні стрибків. Як на-
слідок – пара розпалася в 2002 році.

У пошуках нового партнера Сав-
ченко звернулася до відомого жур-
наліста, що спеціалізується на фігур-
ному катанні, Артура Вернера. Той 
порадив українку німецькому тре-
неру Інґо Штойєру, в якого саме був 
вільний парник – Робін Шолкови, і в 
травні 2003 року Альона вирушила 
до Німеччини. Українська федера-
ція, що була справжнім гніздом ко-
рупції, яке зрештою і вбило цей вид 
спорту в країні, відпустила фігурист-

ку зі скандалом і змусила повернути 
навіть гроші за сукні.

У Німеччині в Альони з Робіном 
одразу ж з’явилися перші успіхи, 
і все було б гаразд, але в пресу по-
трапила інформація, що їхній тренер 
Штойєр за часів НДР співпрацював зі 
Штазі. Відтак уряд відмовився фінан-
сувати пару. 

Це не завадило їм стати 
п’ятиразовими чемпіонами світу і 
Європи. Альоні Савченко надали ні-
мецьке громадянство, і на Зимовій 
Олімпіаді-2006 в Турині вже німець-
ка пара виборола  шосте місце. У 
Ванкувері-2010 Альона Савченко та 

Організатори зимової 
Олімпіади в Пхьончхані 
змушені використовувати 
штучний сніг для 
проведення змагань.

«Штучним є майже весь сніг на 
Іграх. Не менш як 98%», – заявив 

МАЙЖЕ ВЕСЬ СНІГ НА ОЛІМПІАДІ-2018 – ШТУЧНИЙ
Ян Хані, представник компанії, що 
відповідала за снігове покриття 
на одній з олімпійських арен у 
Південній Кореї.

Варто зазначити, що цей факт 
може стати несподіванкою для де-
яких уболівальників, але спортсме-
ни давно звикли до цього явища, 

адже неможливо провести таку 
масштабну подію, використовуючи 
тільки натуральний сніг, оскільки 
опади залежать суто від природи, 
яка може зірвати будь-які графіки.

При цьому рівень снігової «під-
робки» в Пхьончхані вищий, ніж 
був чотири роки тому в Росії. У Сочі 

альтернатива натуральному снігу 
склала 80% від потрібного обсягу.

Цікаво, що спортсмени краще 
оцінюють властивості саме замін-
ника натурального снігу, адже він 
більш вологий і щільний, з нього 
простіше створити відповідну 
трасу для лижників.

Вона не 
опустила 
руки! Чотири 
Олімпіади, 
зміна трьох 
партнерів, 
перемога 
жіночої 
впертості і – 
олімпійська 
чемпіонка 
Альона 
Савченко.

olym
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Корея
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Гімнастика, фізичні вправи, ходьба мають міцно увійти в повсякденний побут кожного, 
хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя. Чак Норріс

20-й тур. 
«Шахтар» – 

«Чорноморець» – 5:0, 
«Сталь» – «Олександрія» – 2:0, 
«Ворскла» – «Верес» – 1:0, 
«Зірка» – «Маріуполь» – 0:3, 
«Карпати» – «Зоря» – 0:2,
«Динамо» – «Олімпік» – 1:0. 

21-й тур. 
24 лютого: 

«Чорноморець» – «Карпати», 14:00; 
«Олександрія» – «Маріуполь», 14:00.
25 лютого: 
«Зоря» – «Ворскла», 14:00; 
«Олімпік» – «Сталь», 14:00; 
«Шахтар» – «Зірка», 17:00; 
«Верес» – «Динамо», 17:00. 

на переправі

МІСТО ВІДКРИЛО 
ГРЕПЛІНГ
Луцьк

У Луцьку відбувся відкритий чемпіо-
нат міста з греплінгу LUTSK GRAPPLING 
2018. Участь у боротьбі брали і діти та 
підлітки (від 6 років), і юніори та дорос-
лі. Змагалися більш як 200 спортсменів 
з Луцька, Тернополя, Львова, Івано-
Франківська, Фастова та Києва. Такі зма-
гання відбулися в Луцьку вперше, адже 
греплінг – досить молодий вид спорту, 
який активно набуває популярності у 
світі та має всі  шанси увійти в олімпій-
ську програму. Це спортивне єдино-
борство, комплексний вид боротьби, в 
основі якого лежить позиційне манев-
рування двох спортсменів, кожен з яких 
за допомогою больових та задушливих 
прийомів намагається підкорити супер-
ника, а також набрати більшу кількість 
очок у процесі боротьби за допомогою 
різних технічних прийомів (звалювань, 
захоплень, кидків, переворотів, підні-
жок, підсічок тощо). 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. На чемпіонаті 
України у приміщенні, який відбувся 
в Сумах, волиняни вибороли медалі у 
кількох найпрестижніших дисциплі-
нах. Євген Гуцол виграв 800-метрівку, 
а Данило Даниленко був другим на 
400 м. Водночас наша естафетна чет-
вірка у складі Синянський-Даниленко-
Костриця-Гуцол впевнено перемогла 
решту 12 команд. 

Успішним для волинської легкої ат-
летики був і зимовий чемпіонат України 
з метань, який відбувся в Мукачевому. 
Павло Палій став чемпіоном серед юніо-
рів у метанні списа, Максим Троцюк ви-
боров срібло серед юнаків. Метальниця 
молота Ірина Климець завоювала друге 
місце, а у виставкових змаганнях в мета-
нні ваги (9.08 кг) перемогла. 

БОРОТЬБА. Ковельська спортсмен-
ка Юлія Ткач здобула срібну нагороду 
міжнародного турніру з вільної бороть-
би Klippan Lady Open. Волинянка змага-
лася у ваговій категорії 62 кг. Її суперни-
цею у фіналі стала шведська борчиня. 

ПЛАВАННЯ. У Любліні на турнірі 
«Меморіал Henryka Kosakowskiego» 
спортсмени СДЮШОР з плавання міста 
Луцька посіли шосте командне місце 
з-поміж 26 команд. Максим Ткачук вибо-
ров три перші місця, два другі, два треті 
та друге місце в абсолютній першості 
багатоборства. Ілля Петрочук – три пер-
ші, одне друге та третє місця. Андрій На-
умов – перше та друге місця.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. Спортс-
менки з луцького клубу «Спорт-Естет» 
змагалися в Угорщині на турнірі з ху-
дожньої гімнастики Gracia Cup Budapest. 
З-поміж гімнасток із 22 країн світу лу-
чанки здобули такі результати: ІІ місце – 
Діана Карпюк, ІІІ місце – Діана Назарук, 
IV місця – Марія Іванова, Анна Гапіч, 
VІ місця – Амелія Фацевич, Анастасія Сі-
някова.

ЄДИНОБОРСТВА. Василь Шевчук із 
Луцька став переможцем міжнародного 
турніру з кіокушин-карате, що відбувся 
в Угорщині.

новації

коротко й спортивно

конфлікт

прем’єр-ліга

Спортивний арбітраж у Лозанні 
залишив у силі рішення 
Апеляційного комітету ФФУ 

та відмовив у апеляції «Динамо». 
Ще 11 вересня 2017 року на засіданні 

Контрольно-дисцип лінарного комітету ФФУ 
команді було зараховано технічну поразку 0:3 
за серпневу неявку на матч у Маріуполі. Піз-
ніше, 14 листопада, Апеляційний комітет ФФУ 
залишив у силі рішення КДК ФФУ, й київський 
клуб звернувся до Лозаннського арбітражу. 
Його «Динамо» програло минулого тижня. 

Суто спортивний наслідок цієї юридичної 
тяганини та гігабайтів інформаційних потоків – 
з «Динамо» три очка знято, «Маріуполю» стіль-
ки ж додано. Кияни так і залишилися на від-
стані трьох очок від «Шахтаря», і в цій боротьбі 
ще все попереду. Азовці ж у Лозанні майже 
забезпечили собі першу шістку, відірвавшись 
від «Вереса» та «Олімпіка» на три й чотири 
очка відповідно. Враховуючи недограний матч 
«Олімпіка» у Львові та календар претендентів, 
рішення CAS дуже погіршило шанси саме рів-
нян на першу шістку. Парадоксально, але цьо-
му посприяв, як відомо, і президент «Вереса» 

«ДИНАМО» ПРОГРАЛО 
«МАРІУПОЛЬСЬКУ СПРАВУ» 
ЩО ЦЕ ЗМІНИТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФУТБОЛІ?

  Юрій КОНКЕВИЧ
Швейцарія

  Юрій КОНКЕВИЧ 

Прем’єр-ліга стартувала у рекордно 
ранні терміни. 16 лютого в Україні у 

футбол ще ніколи не грали, а зазвичай 
це був розпал завершальних зборів у 
теплих краях. Дві події спровокували 
місіння багнюки на українських 
аренах: чемпіонат світу в Мордорі, 
який стискає графіки матчів, аби дати 
змогу підготуватися збірним, а також 
фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 
цього року в Києві. 

Більшість команд тренувалася взимку 
у Туреччині. Із поверненням додому їм ви-
мушено доводиться грати на сіро-брунатній 
земляній масі, яка має назву «газон стадіону 
УПЛ». Тому відверто нудні матчі в лютому й на-
весні не будуть в Україні рідкістю. 

На початку року «Шахтар» і «Динамо» 
зберегли статус-кво, вигравши свої матчі в 
слабших візаві. Проте, якщо гірники котком 
пройшлися по «Чорноморцю», то «Динамо» в 
режимі економії сил перед матчем-відповіддю 
в Лізі Європи скромно перемогло «Олімпік». 

Загалом в УПЛ усе стає на місця – фінан-
сово стабільніші клуби продовжують витіс-
няти з першої шістки слабших. Але головна 
розв’язка попереду: «Верес», «Маріуполь» та 
«Олімпік» продовжують боротися за два міс-
ця в першій шістці, причому в «Олімпіка» є ще 
недограний у грудні матч в запасі – у Львові 
проти «Карпат» (на момент виходу номера 
його результат буде відомим).

«Карпати» й далі розчаровують, попри 

Олексій Хахльов. У Лозанні він свідчив на боці 
ФФУ. Вочевидь істина йому була дорожчою за 
потенційно втрачену вигоду своєї команди.

Отож, у першій шістці чемпіонату з великою 
долею ймовірності, крім грандів, опиниться ще 
по одній, скажімо так, близькій до них команді, 
а також «нейтральні» «Ворскла» та «Олімпік». 

У кожної зі сторін цього конфлікту була 
своя правда. Стратегічно – розвиток «маріу-

польської справи» був тільки кабінетним по-
лем битви «Шахтаря» й «Динамо». Інша річ, що 
кияни прийняли бій на початково непевних 
позиціях і програли його. Тому рішення CAS – 
не закінчення цього протистояння, яке часто 
хочеться назвати інформаційною війною між 
умовно шахтарівським та динамівським впли-
вами на керівництво українського футболу. 

Підлити олії у вогонь може, наприклад, 
перереєстрація «Шахтаря» в Маріуполі та пи-
тання, які можуть виникнути під час атестації 
гірників. Як тепер мусить називатися команда, 
можливо, «Шахтар» (Маріуполь)? На яких аре-
нах матиме право грати? У «Динамо» тепер 
можуть прискіпливо вимагати, наприклад, по-
карання генерального директора «Шахтаря» 
Сергія Палкіна за слова на адресу рефері скан-
дального грудневого матчу «Зорі» та «Шахта-
ря». Пригадуєте, там йшлося про необхідність 
кількох аперкотів для судді Сергія Бойка...

Та й чемпіонат відновився, щотуру мо-
жуть виникати потенційні нові подразники. 
Не загубити б у цій колотнечі залишки укра-
їнського футболу.

В CAS стали на бік ФФУ

tas-cas.org

УПЛ СТАРТУВАЛА ВЗИМКУ І ГОТУЄТЬСЯ 
ДО АНТИРЕКОРДІВ ВІДВІДУВАНОСТІ

«Волинь» повернулася на 
кілька днів із турецького збору, 
аби 21 лютого відлетіти на за-
вершальні тренування перед від-
новленням чемпіонату в  Першій 
лізі. Під час паузи між зборами 
керівництво команди підписало 
півторарічну угоду з нападником 
Володимиром Коробкою. Напад-
ник СК «Дніпро-1» Юрій Захарків 

Турнірна таблиця*

№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 20 14 3 3 43-18 45

2 Динамо 19 12 6 1 38-12 42

3 Ворскла 20 10 4 6 26-18 34

4 Зоря 20 7 9 4 33-25 30

5 Верес 20 5 11 4 22-16 26

6 Маріуполь 19 7 5 7 26-26 26

7 Олімпік 19 6 7 6 21-23 25

8 Олександрія 20 3 10 7 18-23 19

9 Зірка 20 4 6 10 13-27 18

10 Чорноморець 20 3 8 9 15-34 17

11 Сталь 20 3 6 11 15-29 15

12 Карпати 19 2 9 8 11-31 15
* Не враховано результат догравання матчу 
«Карпат» та «Олімпіка», а також зняття з «Карпат» 
3 очок (рішення оскаржено).

нові придбання та стабілізацію складу. Ефект-
нішої гри леви не показують, вони опустили-
ся на дно таблиці. Хоча відзначимо й цікаву 
тенденцію – надзвичайну конкуренцію внизу 
турнірки. Восьма нині «Олександрія» випе-
реджає дванадцяті «Карпати» тільки на 4 очка. 
Відтак на другому етапі можна очікувати на-
пружених матчів за право залишитися в УПЛ. 
Цього сезону вилітатиме не тільки остання 
команда – десята й одинадцята зіграють мат-
чі плей-оф із третьою та другою командами 
Першої ліги відповідно.

Інша і, напевне, головна прикмета першого 
лютневого туру – катастрофа на трибунах. Тра-
диційно малий інтерес уболівальників до вну-
трішнього чемпіонату поглибився ще й холод-
ною погодою. Всього шість матчів цього туру 
переглянули наживо 11755 глядачів, у серед-
ньому – трохи менш як дві тисячі на поєдинку. 

Бомбардири: Феррейра – 15 голів, 
Марлос – 10 (обидва – «Шахтар»), 
Мбокані – 8 («Динамо»).

Під час сутичок на луцьких змаганнях

прес-служ
ба клубу G

ARD
A

Балет в УПЛ

upl.ua

«ВОЛИНЬ» ЇДЕ НА ДРУГИЙ ЗБІР ДО ТУРЕЧЧИНИ

  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк

не підійшов лучанам, а ще одного 
форварда Руслана Івашка трене-
ри переглядатимуть на другому 
зборі. У Туреччині «Волинь», за 
словами спортивного директо-
ра, переглядатиме й іноземного 
футболіста, із підписанням якого 
клуб домовився на 90%. 

На зборі хрестоносці зігра-
ють ще чотири спаринги. Супер-
никами будуть команди з біло-
руської Прем’єр-ліги, Вищої ліги 
Данії, Другої ліги Польщі та Узбе-
кистану. 

На збір полетять 18 новач-
ків команди, відтак конкуренція 
за місце в складі обіцяє бути у 
«Волині» запеклою. Це, звісно, 
позитивно впливатиме на від-
дачу гравців і, відповідно, якість 
гри. Залишається тільки награти 
новий склад на завершальному 
зборі. 

До слова, летить на збір і 
травмований восени опорний 
півзахисник Ярослав Кінаш. Він 
відновлювався кілька місяців і 
нарешті готовий до тренувань. 

Один із лідерів старої і нової 
«Волині» Олег Герасимюк розпо-
вів, що важливими для команди 
будуть перші матчі весни. «Хо-
четься забути те, що було торік, 
розпочати добре у перших мат-
чах. Проблем із мікрокліматом в 
команді взагалі немає, тому все у 
наших руках, щоб залишитися в 
Першій лізі», – сказав Герасимюк.

Команда повернеться до 
Луцька за сім-вісім днів до пер-
шого матчу весни в Черкасах 
проти тамтешнього «Дніпра». 

Якщо врахувати, що тепліше найближчого вік-
енду в Україні не буде, а рівень гри більшості 
команд жахливо низький, можна прогнозувати 
ще порожніші арени в найближчих турах УПЛ.
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Правда завжди відважна. Чарльз Діккенс
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колесо історії смішного

Інопланетянин прибув на Землю й пі-
шов у робочий колектив налагоджувати 
контакт. Робочий колектив саме відзначав 
отримання зарплати й на з’яву інопланетя-
нина відреагував спокійно.

– Я з Сиріуса, – сказав інопланетянин, 
намагаючись привернути до себе увагу.

– Васю, налий Сиріусу! – пролунала від-
повідь.

Випили. Закусили. Інопланетянин ви-
рішив виправити ситуацію:

– Та ні, ви не зрозуміли. Я – з Сиріуса!
– Васю, налий Сиріусу! – пролунала від-

повідь.
Випили. Закусили. Інопланетянин, уже 

добре захмелівши, плутаючи язиком, про-
казав:

– Н-ні, ви не зроз-зуміли... Я – іноплане-
тянин...

– Так. Васю, Сиріусу більше не налива-
ти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Можна купатись у цьому місці?
– Не раджу. У річці повно крокодилів.
– А там, де вона впадає в море?
– Там можна. У тому місці всіх крокоди-

лів зжерли акули.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У зоопарку:
– Праворуч ви бачите самця горили, 

ліворуч угорі – самку горили.
– Зрозуміло. А де сама горила?

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

Боротьба жадібності зі скнарістю нази-
вається торгівлею.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Умираючи, дід шепоче онукові:
– Я закопав скарб!
– Де, дідусю?
– У землі.
– Точніше, дідусю, точніше!
– Земля – третя планета від Сонця...

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

– Ви такий висококласний фахівець. 
Компанії соромно платити вам мізерну 
зарплату. Вас звільнено.

№

Жартівливий гороскоп на 22 – 28 лютого
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатик 
1 квітня 1986 р.
Мультиартист
Для більшості залишатиметеся 
й надалі незбагненно високо 
у творчих польотах думки. 
Утім зорі вважають, що якщо 

ці польоти знову заведуть Овнів у царство 
поребрика та вати, вдома на запасний 
аеродром навряд чи варто очікувати.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцька
Після того як дасте раду дуже 
малим архітектурним формам, 
час потурбувати продавців 

насіння та первоцвітів. Поліпшити власний 
імідж можуть й екстравагантні наміри 
боротьби з брудом на тротуарах, але всьому 
свій час. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Імовірні придбання бліндажа, 
з якого буде зручно закидати 
ефір малозрозумілими, 
але голосними заявами. 

Колись обдурені Близнятами ще за 
звичкою шукатимуть допомоги, але з часом 
благополучно забуватимуть про вас.  

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Радник міського голови, 
депутат Луцькради
Зорі адекватно оцінили ваші 
намагання створити проблеми 
тим, хто руйнує, гальмує і 

оббріхує. Найкращий час для планування 
нових цілей з урахуванням бар’єрів на шляху 
до них. 

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник ГУ Державної 
казначейської служби 
у Волинській області
Наближається цікава пора 
ділитися інформацією про 
власні золоті гори. Згодом 

активізується увага до Левів з боку всього 
лісового люду. Вас обговорюватимуть й 
обсмоктуватимуть деталі ретельно та весело. 

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
Неприємності, що трапилися 
останнім часом, варто 
переосмислити, але не 

вдаватися до аналогічної відповіді. Зорі 
вважають, що доведеться обрати компроміс 
між старим стилем та новою кров’ю. 

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Ймовірність підвищення 
як ніколи реальна, тому 
приготуйте на піджаку місце 

для нової медальки. Щоправда, реальність 
може бути іншою, ніж ви очікували, і мрії 
Терезів врівноважать почесним засланням. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Володимир Лис 
26 жовтня 1950 р.
Письменник
Зірки наполегливо 
рекомендують прислухатися 
до нових тем від сторонніх 
людей. Можливо, вони 

будуть виходити від того, хто не зовсім 
компетентний, проте дозволять подивитися 
на звичну проблему під новим кутом. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Найбільш сильний в 
енергетичному плані час. 
Не можна проводити його 
пасивно. Краще витратити 

енергію на щось корисне й вічне. Можна 
навіть попрацювати розумово. Чи спрямувати 
себе на духовне вдосконалення.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Михайло Савчак 
6 січня 1954 р.
Голова Волинської обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України
Непотрібність почесного 
статусу Козороги зможуть 

виявити, завітавши в лабіринти інтернету. 
Плітки, брехня і фейки не дають вам жити, але 
звеселятимуть спраглу до сенсацій душу. Зорі 
радять дати спокій молодим конкурентам.

Водолій (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк 
31 січня 1964 р.
Заступник голови Волиньради
Варто присвятити час 
виправленню помилок, 
допущених раніше. Шанси 
досягти успіху досить високі, 

хоча методи доведеться використовувати 
нетрадиційні. Сприятливий день для 
полювання за чимось, що дуже непросто 
здобути. Або за кимось...

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук 
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Не варто бути надто 
злопам’ятним. Слід врахувати, 
що це псує передусім нерви, 
а їх ані політика, ані алкоголь 

не виправлять. Філософські роздуми 
допоможуть знайти розв’язання непростих 
проблем.

  officiel-online.com

Кажуть, 
письменникам 
обов’язково 

потрібно страждати 
і проходити через 
душевні муки, щоб 
творити. Якщо 
довіряти цій теорії, 
Лесі Українці 
все ї ї життя 
обіцяло успішну 
письменницьку 
кар’єру.

Та вона не втрачає 
любові до життя. Дівчина 
знайомиться з Сергієм Мер-
жинським, одним з головних 
своїх натхненників, люди-
ною, яка стала її великим ко-
ханням. 

Леся і Сергій зустрілися 
в Криму – інтелігенція того 
часу нерідко приїжджала в 
Ялту підлікуватися й відпо-
чити. На той момент її хворо-
ба прогресувала, та й Сергій 
хворів на туберкульоз. 

Деякі літературознавці, 
які вивчають творчість Укра-
їнки, вважають, що дружбою 
їхні стосунки й обмежували-
ся. Однак поетеса напише 
Сергію такі рядки: «Се нічого, 

  Леонід СЕРЕБРЯКОВ

Зустрілися колишні 
однокласники: один – худий, 

другий – товстун.
Худий – це, пробачте, я. У свої п’ятдесят 

років я ще нівроку – підтягнуто-елегантний, 
як Тарапунька, бігаю стометрівку, танцюю, 
і взагалі, як іду вулицею, на мене молодиці 
оглядаються.

Товстун – це Петя, мій ровесник. І роз-
перло ж його, прости Господи. Не йде, сер-
дега, а мученицьки перекочується на корот-
ких ніжках. На череві – дратвою сточені два 
воєнторгівські ремені з мідною пряжкою. 
Молодиці на нього теж оглядаються, але 
докірливо хитають головами.

Здибалися ми на курорті. Я мав намір 
відпочити й набрати кілограмів зо два, а він 
хотів півцентнера живої ваги скинути... Ну, 
звісно, обнялися, по плечах один одного 
поляскали, традиційне «скільки літ, скільки 
зим» вигукнули.

– Слухай-но, Сашку, – узяв мене за лац-
кан Петя. – Ти на якій дієті сидиш, що так та-
лію зберіг?

– Та... на якій доведеться, – відказую, 
чемно вивільнюючи свій лацкан з його 
пальців. – Намагаюся їсти стільки, щоб, 
підвівшись з-за столу, хотілося ще щось 
з’їсти...

– Ага, зрозуміло. Тепер і я так робитиму, 
бо, можна сказати, в розквіті сил пропа-
даю, – зрадів черевань, і ми пішли обідати.

Для початку він замовив тарілочку ва-
рених бурячків і фаршированого перцю. 
Затим борщу флотського. На друге – ялови-
че рагу з картопляним пюре й тушкованою 
капустою. Потім офіціантка принесла сма-
жену качку з яблуками й гречаною кашею. 
На третє – марципан з повидлом і склянку 
компоту. Ну й чебурек по-кавказьки.

Після такої трапези Петя культурно ви-
тер губи серветкою, смачно гикнув на всю 
їдальню і з непідробним жалем проказав:

– Оце б іще щось з’їв.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА І СЕРГІЙ 
МЕРЖИНСЬКИЙ. 
ІСТОРІЯ КОХАННЯ

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТАЛІЮ

xexe.club

що ти не обіймав мене ніко-
ли, се нічого, що між нами 
не було і спогаду про поці-
лунки, о, я піду до тебе з най-
щільніших обіймів, від най-
солодших поцілунків! Тільки 
з тобою я не сама, тільки з 
тобою я не на чужині. Тільки 
ти вмієш рятувати мене від 
самої себе».

Мержинський, судячи з 

усього, не відповідав поете-
сі взаємністю, незважаючи 
на те, що вони часто ви-

рушали на довгі спільні 
прогулянки, проводили 

багато часу разом і вже 
після Ялти бачилися 
в Києві та Зеленому 
Гаї. Через хворобу 
Мержинський став 
трохи сварливим. 
Леся готова була 
терпіти це все: вона 
залишається з Сергі-

єм і доглядає за ним. 
Мержинський диктує 

їй листи до коханої 
жінки, і Українка запи-

сує їх від його імені та 
відправляє. 

Найкрасивіша і най-
страшніша деталь цього пе-
ріоду їхніх взаємин полягає 
в тому, що однієї з ночей 
поруч з Мержинським Укра-
їнка пише «Одержиму», одну 
з найсильніших своїх поем. 
Пообіцявши не залишати 
його, як залишили інші друзі, 
поетеса перебуває поряд з 
коханим до останнього мо-
менту – і помер він у неї на 
руках, попросивши перед 
смертю піклуватися про ту, 
іншу жінку.

wikipedia.org
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22 лютого – Геннадій, 
Никифор, Панкрат, Інокентій
23 лютого – Анна, Всеволод, 
Дмитро, Гаврило, Валентина, 
Василь, Павло, Лонгин, 
Порфирій, Прохор, Федора
24 лютого – Дмитро, Власій, 
Федір
25 лютого – Олексій, Марія, 
Євген, Антон, Євгенія, 
Мелетій
26 лютого – 
Світлана, Зоя, 
Степан, Семен
27 лютого – 
Кирило, Оксентій, 
Михайло, Федір, 
Веніамін, Ісак, 
Костянтин
28 лютого – 
Онисим, Овсій, 
Єфросинія

22 лютого – Геннадій, 
Никифор Панкрат Інокентій

іменинники тижня

Євгенія, 

тій, 
ір,

КОМПОЗИТОР БЕЗ МУЗИЧНОЇ 
ОСВІТИ НАПИСАВ 26 ОПЕР 

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 15 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 22 – 28 лютого

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

У лютому 1887 року в 
міланському театрі La Scala 
відбулася прем’єра опери 

Джузеппе Верді «Отелло». 
Композитор не мав музичної 
освіти, однак створив 26 опер. Він 
також писав духовну, камерну й 
інструментальну музику. 

Лібрето до «Отелло» за трагедією Віль-
яма Шекспіра створив поет Арріго Бойто 
(1842–1918) улітку 1879 року. Верді сподо-
бався твір, проте два роки він не брався за 
роботу. А потім ще шість років писав музику. 
Кілька разів вносив правки у лібрето, пере-
писував партії. Наприкінці викреслив із сю-
жету побутові подробиці. У центрі поставив 
конфлікт ревнивого мавра Отелло і його со-
ратника Яго. Композитор брав участь майже 
у всіх репетиціях. Сам затверджував акторів 
на головні ролі. А грати Отелло запросив 
драматичного тенора Франческо Таманьо. 
Коли під час якоїсь репетиції не вдалася сце-
на самогубства, Верді вибіг і сам показав, як 
треба грати.

На прем’єру «Отелло» директор La Scala 
Франко Фаччо запросив усю місцеву арис-

тократію, колег з Італії та інших країн. А сам 
диригував оркестром. До початку вистави 
площа перед театром і всі прилеглі вулиці 
були заповнені так, що екіпажі ледве пересу-
валися. Квитки у вечір прем’єри продали по 
1,2 тис. лір – $240 на теперішні гроші. Хто не 
міг їх придбати – чекав біля входу, щоб після 
завершення привітати автора й акторів.

«Верді досяг найвищої музичної площи-
ни. Він відмовився від традиційних форм 
старої італійської опери і створив геніаль-
ний шедевр. Тенор Таманьо і баритон Мо-
рель показали свої потужні голоси у найви-
гіднішому світлі. Диригент Франко Фаччо і 
хор довели ще раз, що вони досконалі. Кос-
тюми мальовничі, дорогі й відповідали тій 
епосі. Це справжній успіх», – йдеться у пер-
шій рецензії газети New York Times на оперу 
Джузеппе Верді. 

Після вистави публіка влаштувала гучні 
овації. Джузеппе Верді та акторів тричі ви-
кликали на сцену. А наступного дня компо-
зитору дали звання почесного громадянина 
Мілана.

uk.w
ikipedia.org

Джузеппе Верді



Хто надто довго думає про те, щоб робити добро, той не має часу бути добрим. Рабіндранат Тагор
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

POST SCRIPTUM24 www.volynnews.com№ 7 (106)  22 лютого 2018 року

національна пам’ять

БЕЗПРИТУЛЬНИЙ 
ЛІВАНЕЦЬ ВІДКРИВ 
РЕСТОРАН
43-річний ліванець Алан Жеам 
нещодавно відкрив ресторан 
неподалік від Тріумфальної арки 
в Парижі. Чоловік нещодавно 
отримав престижну мішленівську 
зірку кулінарної якості. Колись він 
приїхав у Париж з Лівану без грошей 
та знання мови і був бездомним 
мийником посуду, пише ВВС.

Він став кухарем у Парижі випадково. З 
шеф-кухарем ресторану, де Алан мив посуд, 
трапився нещасний випадок. Шеф поранив 
ножем руку і його довелося терміново вез-
ти в лікарню. Алану не залишалося нічого 
іншого, як самому стати до плити, щоб на-
годувати усіх відвідувачів, які сиділи в залі.

Йому вдалося вразити своєю майстер-
ністю не тільки відвідувачів, але і власника 
ресторану, який під кінець робочого дня 
сказав: «Так, ти вмієш готувати!».

Саме це знаменує та перша зірка, яку 
видав ресторану Alan Geamm французь-
кий «Червоний гід Мішлен», що його ще 
називають «ресторанною Біблією».

Жеам любив кулінарити з дитинства. 
Хлопець обожнював дивитися кулінарні 
телешоу. Він був добре обізнаний із га-
строномічною культурою, адже ріс спо-
чатку в африканській Ліберії, а потім у 
Бейруті, куди переїхала його родина, ря-
туючись від війни. Але по-справжньому 
готувати почав на службі у ліванській 
армії, причому так успішно, що коман-
дир полку зробив його своїм особистим 
кухарем.

Його улюблена страва – ескалоп із фуа-
гра, облитий гранатовою патокою, з тарта-
летками з буряка і граната.

«Я готую, щоб люди були щасливими, – 
каже Жеам. – У дитинстві я їв багато грана-
тів. Вичавлював з них сік, по-різному готу-
вав, тому люблю доповнювати щось суто 
французьке – таке, як фуа-гра – чимось 
дуже ліванським».

ЧЕРЕЗ МАЙНІНГ 
ЗГОРІЛА 
БАГАТОПОВЕРХІВКА  
У Росії повністю вигоріло вісім 
квартир. Ще сорок зазнали 
серйозних пошкоджень, ніхто 
з мешканців не загинув, пише 
«Медуза». 

У квартирі, яка загорілася, знайшли 
обладнання для майнінгу: системні блоки, 
охолоджувачі, відеокарти та іншу техніку.

Цікаво, що на майнінг одного біткоїна 
йде стільки енергії, як на будинок за мі-
сяць. Уже зараз сукупна обчислювальна 
потужність мережі біткоїнів майже в 100 
тисяч разів більша, ніж 500 найшвидших 
суперкомп’ютерів у світі. Понад 150 окре-
мих країн світу споживають менше енергії 
щорічно. До липня 2019 року для мережі 
біткоїнів буде потрібно більше електро-
енергії, ніж зараз використовують США. За 
два роки криптовалюта може «з’їсти» всю 
світову електроенергію.

світ вражає

віртуальні гроші

ХТО З ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ 
ПОХОВАНИЙ ЗА КОРДОНОМ 

геній

цілком таємно цікаво знати

СЕМИРІЧНИЙ УКРАЇНЕЦЬ УТЕР НОСА 
БРИТАНСЬКІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

ПРОДАЛИ ШАФИ 
З СЕКРЕТНИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 

ЯК НАЗИВАЛИ ДІТЕЙ 
У 2017 РОЦІ 

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 22 ЛЮТОГО

–3 0C–11 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 23 ЛЮТОГО

–6 0C–9 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 24 ЛЮТОГО

–8 0C–12 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 25 ЛЮТОГО

–10 0C–15 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 26 ЛЮТОГО

–12 0C–16 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 28 ЛЮТОГО

–7 0C–13 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 27 ЛЮТОГО

–11 0C–16 0C

ДЕНЬНІЧ

Ярослав Мудрий, 
Іван Мазепа, Степан 
Бандера, Павло 

Скоропадський – усі вони 
поховані за кордоном. В 
Українському інституті 
національної пам’яті 
підрахували: за межами 
Батьківщини знайшли 
останній спочинок 
чверть мільйона 
видатних українців. 
Могили багатьох із них 
у жалюгідному стані: не 
те, що надгробків, навіть 
хрестів немає, пише 
«24 канал».

У січні 2017 року на 
Лук’янівському кладовищі в Ки-
єві перепоховали поета Олек-
сандра Олеся та його дружину 
Віру Кандибу. Подружжя спочи-
вало на Ольшанському кладо-
вищі у Празі. За їхньою могилою 
доглядав шанувальник поета 
Володимир Михайлишин. Утім 
після його смерті син мецената 
вирішив поховати там батька. 

Останки українців просто ексгу-
мували.

Після примусового перепо-
ховання Олександра Олеся про 
потребу створення національно-
го пантеону в Україні заговорили 
на всіх рівнях. За дорученням 
Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана навіть створили між-
відомчу комісію, але все це зали-
шилося на рівні розмов.

«Очевидно, для втілення 
такого масштабного проекту 
потрібна воля перших осіб дер-

жави, – каже начальник відділу 
Інституту національної пам’яті 
Павло Подобєд. – Насамперед – 
Президента, голови парламенту, 
Прем’єр-міністра. На жаль, до-
тепер не відбулося жодного за-
сідання оргкомітету зі створення 
національного пантеону». 

Національний пантеон про-
понують створити на місці Арки 
дружби народів. Він має стати 
останнім прихистком для видат-
них українців, які зараз поховані 
за кордоном, а таких могил – 

250 тисяч. Іван Мазепа спочиває 
в Румунії, Павло Скоропадський – 
у Німеччині, Симон Петлюра та 
Нес тор Махно – у Франції. Повер-
нути їх на Батьківщину непросто.

Упродовж багатьох років за 
могилами українців за кордо-
ном доглядали представники 
діаспори, але з 1991 року, кажуть 
історики, це має робити Україна. 
Влада спрямовує кошти на утри-
мання могил, але їх не вистачає.

«Ми тут можемо говорити на-
віть не про десятки тисяч євро, 
як це треба було б, а про якісь 
тисячі. Наприклад, на утримання 
однієї могили на середньоста-
тистичному цвинтарі в Німеччині 
або Чехії на 10 років треба €400-
500», – зазначив Павло Подобєд.

Лише на Ольшанському цвин-
тарі у Празі через відсутність 
фінансування в аварійному ста-
ні – близько 40 поховань відомих 
українців. Нині головне – зберег-
ти могили земляків за кордоном, 
адже коли в Україні побудують 
пантеон, невідомо.

250 тисяч знаних українців 
спочивають не на Батьківщині  

ridna.ua

Алан Жеам почав готувати різні 
страви, коли був ще дитиною

Британська 
енциклопедія 

назвала найбільший 
у світі літак «Мрія» 
російським. 
Семирічний 
українець Захар 
Лісковий помітив 
помилку, пише 
«ТСН.ua».

Допитливого розум-
ника це вкрай обурило, 
тому він записав відео-
звернення, яке роз летіло-
ся інтернетом і потрапило 

до авторів енциклопедії. 
Вони пообіцяли хлопцю 
виправити прикре непоро-
зуміння уже в наступних 
накладах довідника. 

«Я дуже пишаюся вами 
всіма. Ваша неймовірна 
підтримка допомогла! Ми 
отримали лист від видав-
ництва, де йдеться, що 
помилку буде виправле-
но», – каже Захар у новому 
відеоролику.

Родина Ліскових ро-
дом із Новограда-Во-
линського, що на Жи-
томирщині. До США 
перебралися п’ять років 
тому. На заводі «Антонов» 
вражені уважністю Заха-
ра та його вірністю Украї-
ні. Керівництво вирішило 
подарувати хлопцю ма-
леньку модель «Мрії», а 
також показати легендар-
ний літак. 

Хлопчик помітив 
помилку, коли читав 
книгу в дорозі 

Торік українці 
найчастіше 

називали 
новонароджених 
доньок Анастасіями, 
Софіями, Аннами, 
Маріями, Вікторіями, 
Полінами, 
Вероніками, Євами, 
Златами, Міланами 
та Соло міями, пише 
«ТСН.ua».

Австралієць знайшов 
тисячі секретних 

документів у двох 
шафах, які він купив у 
звичайному меблевому 
магазині в Канберрі. Як 
повідомляє Associated 
Press, шафи дісталися 
покупцеві зі знижкою, 
оскільки вони були 
замкнені й ніхто не зумів 
знайти до них ключі.

Після купівлі чоловік ви-
бив замки в меблях. Шафи 
виявилися заповнені доку-
ментами кабінету міністрів 
Австралії. Майже всі були з по-
значками «Цілком таємно».

У знайдених документах 
було описано розвідувальні 
та контртерористичні плани 
Австралії, відомості про пі-
дозрюваних бойовиків, про 
бойові дії в Афганістані, звіти 
спецслужб про суміжні держа-

tsn.ua

ви й час контртерористичних 
операцій.

Власник передав знахідку 
австралійському телеканалу 
ABC. Журналісти використо-
вували інформацію, що міс-
тилася в документах, під час 
підготовки сюжетів та виста-
вили в негативному світлі двох 
колишніх прем’єр-міністрів і 
кількох членів парламенту.

Уряд Австралії почав 
термінове розслідування, 
як шафи із секретними 
документами опинилися 
в меблевому магазині

Найпопулярніші хлопчачі іме-
на – Артем, Максим, Олександр, 
Дмитро, Владислав, Матвій, Іван, 
Андрій, Ілля, Назар, Тимофій.

Крім традиційних імен, укра-
їнці обирали і незвичні. Серед 
жіночих – Кукла, Золушка, Прін-
цесса, Мадонна, Олімпіада, Пан-
на, Беллатриса, Нух, Євлалія, 
Осійохон, Фаустіна, Керолайн, 
Япіла, Прісціла, Вевея, Тіссанде, 
Айяру. Серед чоловічих – Роял, 
Тіджей, Ярасвєт, Харлампій, Це-
зар, Крістофор, Джейкоб, Джоні, 
Кристобал, Конор, Мухаймін, 

Дьюдонне-Рене, Потап, Мухамед 
Алі, Шавкавбек, Родріго, Одіссе-
ас, Аполлон, Прохор-Джай.

До слова, зараз батькам не 
потрібно бігати установами, 
щоб отримати свідоцтво про 
народження. Все це можна зро-
бити просто у пологовому. Нині 
такою послугою можна скорис-
татись у 470 медичних закладах. 
Від початку цього проекту в 
січні 2016 року у пологових бу-
динках уже видано близько 250 
тисяч свідоцтв про народження 
дитини. 

Найпопулярнішими іменами 
були Анастасія, Софія, Анна, 
Артем, Максим та Олександр

vsim
.uathetim

es.co.uk
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