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ХЛОПЧИКА

Старшо-
класник 

Максим 
Павлович 
урятував 
життя 
восьмирічному 
Максимові 
Покрові, який 
провалився 
під лід. 

ВОЛИНЯНИ ВРЯТУВАЛИ 
ВІД ГОЛОДУ ШІСТЬ 
МІЛЬЙОНІВ СХІДНЯКІВ

«Україна. Голодомор 1946-1947 років: 
непокараний злочин, забуте добро» – 
книгу з такою назвою презентували у 
Луцьку.
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600 ГРИВЕНЬ, 
ЩОБ З’ЇЗДИТИ 
В РАЙЦЕНТР

 читайте на стор. 13

СІМ’Ю КИНУВ, 
А НА СМЕРТІ СИНА 
НАЖИВСЯ
Лучанка Марія 

Махновець 
самотужки 
виховувала 
сина і доньку. 
Їхній батько, 
Іван Махновець, 
не сплачував 
аліментів та не 
цікавився життям 
дітей. А коли син 
Віталій загинув під Волновахою, горе-
батько отримав грошову компенсацію. 
Марія Юріївна не один рік домагається, 
щоб чоловіка позбавили незаслужених 
пільг та виплат.

ні сорому ні совісті

герой нашого часу

щоб пам’ятали

НА ВОЛИНІ 
ЗАПРАЦЮЮТЬ 
ЦЕНТРИ ДЛЯ 
ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

шість соток

проблеми селян

АТО
деокупація офіційно

600 ГРИВЕНЬ НА ВОЛИНІ

www.volynnews.com
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Щоб раніше зібрати урожай картоплі, потрібно 
ще з березня починати готуватися до її 

садіння. Для цього заздалегідь пророщують 
насіннєві бульби. Це скорочує на 2-3 тижні період 
вегетації картоплі після висаджування в ґрунт, цим 
самим і прискорює термін збирання. 
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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

ПРО РАННЮ КАРТОПЛЮ 
ДУМАЮТЬ У БЕРЕЗНІ

Тісні класи, відсутність спортзалу, 
їдальні, комп’ютерного класу, 
навчання у три зміни – все це 

про школу в селі Башлики Ківерцівського 
району. Тут щороку на 1 вересня 
приходять з надією на зміни і батьки, 
й учні.

Діти ось уже 20 років тимчасово 
навчаються у будівлі колишнього клубу. 
Ще за часів Радянського Союзу стареньку 
напівзруйновану школу зрівняли із 
землею. Тоді пообіцяли звести нову. 

У СЕЛІ, ДЕ МАЙЖЕ СОТНЯ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ, НЕМАЄ 
ДИТСАДКА, А ШКОЛА – В КЛУБІ 

р. 5
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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 Коли йдеш угору, будь люб’язним із людьми, бо коли спускатимешся, зустрінеш їх знову. Вілсон Мізнер

У СИРІЇ – БОМБАРДУВАННЯ 
Східна Гута піддається жорстоким 
бомбардуванням з боку сирійських 
військово-повітряних сил за підтримки 
російської авіації. Кількість загиблих 
перевищила 500 людей, з них мінімум 
123 дитини. Дамаск використовує забо-
ронені касетні бомби. У Вашингтоні за-
кликали Кремль припинити підтримку 
кривавого режиму.
У ПЕРУ АВТОБУС ОПИНИВСЯ 
В ПРІРВІ
21 лютого в Перу пасажирський автобус 
упав у прірву. Водій втратив контроль 
над транспортним засобом. Загинуло 
44 людини, 23 госпіталізовано.
У ПАПУА-НОВІЙ ГВІНЕЇ – 
ЗЕМЛЕТРУС
Серія землетрусів магнітудою 7,5 бала 
сталася в Папуа-Новій Гвінеї. Загинуло 
понад 30 людей, близько 300 осіб по-
ранено.
ЄС ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РФ
Стосовно 150 осіб, які є російськими, 
кримськими, сепаратистськими діяча-
ми, на півроку продовжено візову забо-
рону і блокування активів на території 
ЄС. Санкції також продовжено 38 росій-
ським компаніям.
В ІСПАНІЇ СУДЯТЬ 
РОСІЙСЬКИХ МАФІОЗІ
У Мадриді розпочався судовий про-
цес над російською мафією. Депутата 
Держдуми від «Єдиної Росії» Владислава 
Рєзніка та ще 17 людей звинувачують у 
відмиванні грошей для російського ма-
фіозного угруповання. Підозрюваним 
світить п’ять з половиною років тюрми 
та штраф у €100 млн.
УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ 
ПЕРЕВІРЯЮТЬ 
На території Польщі прикордонники 
перевіряють підприємства та шукають 
іноземців, які працюють нелегально. 
Найчастіше жертвами нечесних робото-
давців стають українці. Більшість укра-
їнських робітників не мають ані віз, ані 
дозволів на роботу.
РОСІЙСЬКІ ДИПЛОМАТИ 
ОСКАНДАЛИЛИСЯ 
З КОКАЇНОМ
У дипломатичній пошті посольства Росії 
в Аргентині виявлено майже 400 кг ко-
каїну. 12 валіз, напханих наркотиками, 
хотіли відправити в РФ. Співробітники 
місцевої поліції затримали п’ятьох пра-
цівників посольства.
УКРАЇНА – НАЙБІЛЬШ 
КОРУМПОВАНА В ЄВРОПІ
130 місце серед 180 країн у світовому 
Індексі сприйняття корупції за 2017 рік 
посіла Україна. Росія має 135 місце, Біло-
русь – 68, Польща – 36. Найбільш корум-
повані країни світу – Сомалі, Південний 
Судан та Сирія.
$600 МЛРД – 
НА КІБЕРЗЛОЧИНИ
У 2017 році збитки світової економіки 
від кіберзлочинів склали близько $600 
млрд. У 2014 році світові збитки оціню-
валися у $445 млрд.

КАЗАХСТАНУ – РІДНУ МОВУ 
Президент Казахстану Нурсултан На-
зарбаєв розпорядився перевести ді-
яльність органів держвлади суто на 
казахську мову. Нині в країні другою за 
кількістю носіїв і першою за володінням 
і рівнем поширення є російська мова.
РОСІЯ ВТРУЧАЛАСЯ В 
АМЕРИКАНСЬКІ ВИБОРИ 
Дональд Трамп визнав, що Росія втру-
чалася та впливала на вибори у США в 
2016 році. Однак представники амери-
канського президента кажуть, що пе-
редвиборчий штаб Трампа не вступав у 
змову з росіянами.

ПОМЕР КНЯЗЬ ГОЛІЦИН 
Російський князь Володимир Голіцин 
помер від раку в США на 77-му році 
життя. Він був президентом Російського 
дворянського зібрання у Штатах. Похо-
вають князя в Нью-Йорку.

світова хроніка

ЗЛОЧИНЦІ ДІЯЛИ СПІЛЬНО З НОТАРІУСАМИ 
сумнівний промисел

ХЛОПЕЦЬ ПОКВИТАВСЯ ІЗ ЖИТТЯМ

ДИРЕКТОРА «ЦУМАНСЬКОЇ ПУЩІ» ПОБИЛИ НЕВІДОМІ

АДВОКАТА ВЗЯЛИ 
НА ХАБАРІ  

ПЕРЛИНИ ВОЛИНІ – ПІД 
ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

ФАПИ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ 
МЕДИЧНИМИ СУМКАМИ

екологія

добра справа

нечисті на руку

інцидент

трагедія

ОБІЦЯВ РОБОТУ – ВІЗ У РАБСТВО
кримінал

На Волині засудили 
керівника 
угрупування, яке 

незаконно переправляло 
людей через державний 
кордон.

Як інформує прес-служба 
прокуратури області, діяльність 
ОЗГ припинили в грудні. У ході 
слідства з’ясувалося, що спочат-
ку зловмисники запропонували 
громадянину Афганістану за гро-
шову винагороду підпільно пере-
правити його через кордон. 

Діставши відмову, чолові-
ки запропонували виготовити 
пакет офіційних документів. 
А саме – свідоцтво про наро-
дження, паспорт громадянина 
України, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, 
з неправдивими даними щодо 
його прізвища, імені, по батько-

ві, дати і місця народження та 
інших даних особи. 

У селі Квасів Горохівського 

району зловмисники отримали 
від сільського голови довідку, що 
особа, яка нібито є для іноземця 
батьком, була зареєстрована на 
території сільської ради в селі 
Охлопів.

До протиправної діяльності 
зловмисники залучили посадо-
вих осіб міграційної служби об-
ласті, нотаріусів і перекладачів.

Завдяки зусиллям право-
охоронців досягти кінцевої мети 
злочинцям не вдалося. Обидва 
обвинувачені визнали вину, один 
із них сплатить 150 тис. грн штра-
фу. Обвинувальний акт стосовно 
іншого обвинуваченого перебу-
ває на розгляді. Стосовно інших 
осіб триває досудове розсліду-
вання.

glavcom
.ua

Діяльність ОЗГ припинили ще в грудні

Ігор Квач пов’язує напад 
із професійною діяльністю

p-p.com
.ua

Ківерцівський район

На директора Національного природного 
парку «Цуманська пуща» Ігоря Квача 
21 лютого напали невідомі. 

Пригода трапилася ввечері в його офісі у Кі-
верцях. У кабінет увірвалися двоє невідомих в 
масках зі зброєю та побили чоловіка. Злочинці 
забрали деякі документи та зникли. Триває досу-
дове розслідування. 

Із черепно-мозковою травмою, синцями та 
саднами Ігор Квач перебуває в лікарні. Нападу 
передувало планове моніторингове спостере-
ження територій, на яких узимку перебувають 

зубри, інформує ВРД НСТУ.
До слова, під час засідання постійної комі-

сії Волинської облради з питань екології, раціо-
нального використання природних ресурсів 
20 лютого депутати порушили питання про доціль-
ність перебування Ігоря Квача на посаді директо-
ра «Цуманської пущі», зважаючи на те, що його дії 
порушують законодавство. Зокрема, йшлося про 
скандальну історію із загибеллю зубра.

Поліція просить громадян, які стали свідками 
побиття Ігоря Квача, невідкладно повідомити Кі-
верцівський відділ поліції за номерами 050-484-
52-70 або 102.

Іваничівський район

У селі Лежниця, що за 8 км від 
Нововолинська, знайшли тіло Станіслава 
Кузбакова.

Як пише «БУГ», молодик пішов із дому в Но-
воволинську надвечір 9 лютого. Куди – не по-
відомив. При собі мав лише невеликий напліч-
ник. Хлопця два тижні розшукувала поліція, 

долучилися студенти й викладачі Нововолин-
ського електромеханічного коледжу, де раніше 
навчався Станіслав. 14 лютого вони об’їхали всі 
дачні масиви в районі, навколишні ліси і села. 
Волинянина повішеним на дереві за житлови-
ми будинками знайшли жителі села Лежниця.

Як розповів начальник Іваничівського від-
ділу поліції Ігор Дорохольський, зранку жінка 

йшла до криниці та на черешні побачила по-
вішеного чоловіка. Мовляв, увечері нічого не 
помітила.

За словами поліціянта, слідів насильниць-
кої смерті на тілі не виявили. Сестра хлопця 
розповіла, що він за два дні до зникнення 
приїхав із Росії, де був на заробітках. З дому 
пішов без телефона та документів. 

Луцьк

Під час одержання хабара в $3,6 тис. 
23 лютого правоохоронці затримали 
адвоката Павла Лозовського.

Як повідомляє прес-служба облас-
ної прокуратури, затриманий у змові з 
рідним братом, головою адмінсуду Олек-
сандром Лозовським, одержав гроші за 
позитивне вирішення адміністративного 
позову. Під час обшуку в приміщенні суду 
виявлено частину цієї суми.

Того ж дня слідчий суддя відпустив 
затриманого адвоката під особисте 
зобов’язання. Однак 26 лютого Павла 
Лозовського затримали знову. Про це 
повідомив адвокат Олег Огородник. 
Колега затриманого розцінює такі 
кроки як наїзд на адвокатуру Волині з 

боку правоохоронців.
Того ж дня затриманого Павла Лозов-

ського вдруге за два дні звільнили з-під 
варти у залі суду, повідомляє «Аверс». 
Прокуратура просила призначити три-
мання під вартою на 60 діб або ж заставу 
в 140 тис. грн. Однак суддя відмовив та 
звільнив затриманого з-під варти.

Павла Лозовського 
затримали на гарячому

vol.gp.gov.ua

Володимир-Волинський район

Правоохоронці затримали афериста, 
який вивозив жителів прикордоння в 
трудове рабство у Білорусь.

27-річний житель Володимира-Во-
линського з січня до травня 2016 року 
завербував у сусідню державу чотирьох 
волинян. За інформацією прес-служби 
поліції Волині, це чоловіки віком від 20 
до 50 років. Пообіцявши безробітним 
гарні умови роботи та достойні заробіт-
ки, зловмисник завозив їх у село в Брест-
ській області. Там погрозами та насиль-

ством примушував тяжко працювати на 
сезонних роботах в колгоспі, а заробі-
ток привласнював, інформують у прес-
службі прокуратури Волинської області. 
За кожного такого робітника він отриму-
вав кошти від керівника господарства.

Зазначимо, що на утриманні в чоло-
віка перебуває троє неповнолітніх дітей. 
Зловмисник раніше був засуджений за 
завдання тяжкого тілесного ушкоджен-
ня та хуліганство. Слідство встановлює 
інших потерпілих та свідків злочинної ді-
яльності спритника.

Любомльський 
район

Нові сумки, 
укомплек товані 
медичними 
препаратами та 
матеріалами, 
вручили 
керівникам 
ФАПів 
Любомль щини.

Шацький район

На каналізування Шацьких озер потрібно 
25 млн грн.

У Волинській ОДА сподіваються, що ці кошти на-
дійдуть з державного бюджету. Каналізувати Шацькі 
озера вже намагалися в 2015 році. Тоді не вистачало 
8 млн грн. Хотіли це зробити й торік, на що мали на-
мір залучити €4 млн. 

Екологічний стан Шацьких озер стає загроз-
ливим унаслідок збільшення кількості органічних 
продуктів у водоймах. Зокрема, озеро Пісочне 
може зникнути через швидке розповсюдження во-
доростей.

Вкрай потрібні для ФАПів засоби сільські медики 
отримали за рахунок державних коштів з ініціативи 
нардепа Ігоря Гузя. «Ми планували ще придбати ве-
лосипеди для фельдшерів. Вони також потрібні їм у 
роботі. На жаль, ця пропозиція не пройшла у зв’язку 
зі специфікою використання бюджетних коштів», – 
пояснив обранець під час зустрічі з керівниками 
ФАПів у Любомлі.

Ганна М
арчук

Медичні сумки 
придбали за 318 тис. 
грн із держсубвенції
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коли вона настане. П’єр Буаст

РОСІЯ КРАЛА ГАЗ З 
ОДЕСЬКОГО РОДОВИЩА 
За час анексії Криму Росія незаконно ви-
добула із Одеського газового родовища 
понад 3 млрд 500 млн кубометрів газу. 
До анексії на родовищі пробурили сім 
свердловин, пізніше – ще 11.

БОЙОВИКИ ОБСТРІЛЯЛИ 
МЕДИКІВ
На Донбасі проросійські бойовики об-
стріляли українських військових, які 
надавали медичну допомогу цивільним. 
23-річна Сабіна Галицька загинула.

ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ – 
БЕЗ АУКЦІОНУ 
Маловідома компанія ТОВ «Аркона Газ-
Енергія», яку пов’язують з оточенням 
Петра Порошенка, поза конкурсом отри-
мала право на розробку великого нафто-
газового родовища на Полтавщині.

ЗАТРИМАЛИ ОРГАНІЗАТОРА 
AVALANCHE
У Києві 25 лютого спіймали організато-
ра міжнародної злочинної платформи 
Avalanche. Хакер завдав 30 країнам 
збитків на сотні мільйонів євро. Мере-
жа Avalanche функціонувала сім років і 
щодня інфікувала по всьому світу до пів-
мільйона комп’ютерів.

У КРИМУ – ЯДЕРНА ЗБРОЯ
Лідер кримськотатарського народу 
Мустафа Джемілєв заявив, що Росія пе-
ретворила окупований нею Крим на 
військову базу та розмістила там шість 
ядерних боєголовок.

В УКРАЇНІ – ЧОТИРИ ТИСЯЧІ 
МОГИЛ АТОВЦІВ
В Україні офіційно поховано чотири ти-
сячі загиблих бійців АТО. Встановлено 
2728 меморіальних дощок.

ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ – 
СУВОРЕ ПОКАРАННЯ
25 тисяч українців, які не платять алімен-
ти, не пустили за кордон. Ще 21 тисячі 
осіб заборонили керувати транспортни-
ми засобами. У розшук оголосили шість 
тисяч боржників.

СУД СКАСУВАВ АРЕШТ 
ДИМІНСЬКОГО
Апеляційний суд Києва скасував по-
станову про обрання бізнесмену Петру 
Димінському запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою у справі про 
скоєння смертельної ДТП, що трапилася 
18 серпня біля Львова. Сам бізнесмен 
нині живе у Греції. 

ЗАБОРОНИЛИ ВАКЦИНУ 
ПРОТИ КОРУ
Державна служба з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками заборо-
нила продаж та використання вакцини 
проти кору, паротиту та краснухи «При-
орикс», що має російську реєстрацію.

УКРАЇНЦІВ ПОМЕНШАЛО
Населення України за 2017 рік скороти-
лося майже на 200 тисяч осіб. Станом на 
1 січня в країні налічується 42,38 міль-
йона громадян. 

У КИЄВІ – 200 МІЛЬЙОНЕРІВ 
За даними Державної фіскальної служ-
би, у Києві нараховується 200 мільйоне-
рів. Торік було 100.

УКРАЇНА – ДРУГА В ЄВРОПІ 
ЗА ЗАПАСАМИ ГАЗУ 
Запаси газу оцінюють в 600 млрд м3, а 
прогнозні ресурси блакитного палива 
становлять близько 3,5 трлн м3. Україна 
посідає друге місце за запасами природ-
ного газу серед країн Європи.

60% ГРОМАДЯН – 
ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Єдиною державною мовою в Україні має 
бути українська, вважають понад 60% 
громадян. Кожен п’ятий респондент 
(20%) вважає, що російській мові можна 
надати статус офіційної в окремих регіо-
нах, а 15% підтримують надання їй стату-
су державної.

МІЛЬЙОН УКРАЇНЦІВ – 
НА ЗАРОБІТКАХ 
За 2017 рік мільйон українців виїхало за 
кордон на заробітки. Найбільше грома-
дян України в Польщі, Чехії, Угорщині, 
Італії та Німеччині.

українська хроніка

СТАЖЕР – БЕЗ ДОКУМЕНТІВ, ІНСТРУКТОР – П’ЯНИЙ

ПОСАДА ОДНА – 
ПРОКУРОРІВ ДВОЄ

У ТОРЧИНІ – ВИБОРИ

ЗДОРОВІ СОСНИ – НА ПАЛЕТИЗДОРОВІ СОСНИ – НА ПАЛЕТИдерибан

доїздилися

феміда адмінреформа

Рожищенський, 
Камінь-Каширський райони

На Волині масово 
вирубують 
здоровий ліс. У 

Рожищенському районі 
вже знищили 26 га 
насаджень, повідомляє 
телеканал «Аверс». 
Лісівники пояснюють, 
що є державне 
замовлення, лісництву 
видали лісорубні 
квитки, погоджені з 
Міністерством екології.

Головний лісничий ДП СЛАП 
«Рожищеагроліс» Віктор Шевчук 
каже, що вік дерев, які зрубують, 
60 років. А вирубані території 
заліснюють повторно. Проте 
городинівський сільський голо-

ва Віктор Петрук наводить інші 
дані. «Протягом 2011-2016 років 
вирізали 25,5 га лісу. Залісни-
ли – 6», – каже очільник громади. 
Окрім того, заліснені території 

вже на сьогодні перебувають у 
приватній власності. Ділянки ма-
ють кадастрові номери. Лишило-
ся просто позрубувати дерева.

Воюють з лісівниками й жите-

лі села Черче Камінь-Каширського 
району. Адже тут масово вирубу-
ють ліс фактично гектарами, нази-
ваючи такий цинічний лісоповал 
санітарною рубкою. Тим часом 
пошкоджені сосни лісівники не чі-
пають, а зрубують сотні здорових 
дерев, які потім ідуть на продаж. 
Як стверджують люди, добротну 
сосну, що може піти на будівни-
цтво, переробляють на палети.

Черченці перекривають до-
рогу й силоміць розвантажують 
лісовози. На заяви людей про 
те, що ліс вивозять без докумен-
тів, правоохоронці не реагують. 
Окрім завдання невиправної 
шкоди лісу, вантажівки вщент 
розбили дорогу, яку селяни ре-
монтували власним коштом і 
власними силами.

uapress.info

Лісівники називають масові 
вирубки боротьбою з короїдом

Луцький район

У селі Забороль затримали надміру 
завантажену фуру. Водієм виявився стажер 
без прав, а навчав його нетверезий колега. 

Порушників зупинили надвечір 19 лютого, по-
відомляє «Волинь24».

Вантажівка Volvo FH12 з напівпричепом 
Kelberg везла кукурудзу і важила 56 тонн за до-
пустимої ваги у 40 тонн. За кермом фури сидів 
23-річний стажер, який не мав посвідчення водія 
відповідної категорії СЕ. Інший водій, який мав би 
керувати транспортним засобом згідно з товарно-

транспортною накладною, стажував молодого то-
вариша та був п’яним.

Відповідно до документів, перевізник – ТзОВ 
«Захід-Руно», замовник перевезення – ПАТ 
«Володимир-Волинська птахофабрика».

Вантажовідправником кукурудзи виявилося 
ТзОВ «Городище», яке підписало з Волинською 
ОДА меморандум про недопущення випадків 
перевантаження автомобілів під час навантажу-
вальних операцій та відпуску вантажу понад нор-
му. Вантаж перевозили з села Городище Луцького 
району до Устилуга.

За перевищення допустимої ваги 
перевізник влетів на €1849,2

volyn24.com

Київський апеляційний суд поновив на 
посаді прокурора Волинської області 
Анатолія Коцуру.

Рішення датовано 5 лютого. Як по-
відомляє «Depo.Львів», Анатолія Коцуру 
звільнили в липні 2014 року. Екс-прокурор 
майже чотири роки намагався через суди 
поновитися на посаді. Однак йому це вда-
лося лише тепер. Коцуру поновили на поса-
ді прокурора Волинської області з 31 липня 
2014 року. Суд стягнув з Генеральної проку-
ратури середній заробіток за час вимуше-
ного прогулу.

Луцький район

29 квітня відбудуться вибори у 
Торчинській об’єднаній територіальній 
громаді. 

Зі створенням цієї ОТГ розпочнеться 
відродження Торчинського району, що існу-
вав з січня 1940-го до 30 грудня 1962 року, 
по відомляє прес-служба Асоціації міст 
України. 

До Торчинської селищної ОТГ увійшли 
п’ять територіальних громад – Торчинська 
селищна та Білостоцька, Буянівська, Веселів-
ська, Садівська сільради. Це вже шоста ОТГ, 
яку створено в Луцькому районі. 

Підставою для звільнення Коцури було 
розпорядження СБУ про скасування допус-
ку до державної таємниці у зв’язку з відсут-
ністю контролю за її охороною. При цьому, 
як зазначає суд, СБУ у своєму рішенні не 
вказала порушень, допущених особисто Ко-
цурою щодо охорони держтаємниці. 

Анатолій Коцура отримає 
чималеньку зарплату

p-p.com
.ua
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Закон «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного 
суверенітету України над тимчасово 
окупованими територіями в Донецькій 
та Луганській областях» ухвалили у 
Верховній Раді 18 січня, 20 лютого 
документ підписав Петро Порошенко.

У ЗСУ – ЖОДНОЇ ЖІНКИ 
ЗІ ЗВАННЯМ ГЕНЕРАЛА Наразі в Збройних 

силах України 
служить понад 

20 тисяч жінок, 
що становить 8% 
військовослужбовців. 
Лише у двох тисяч є 
офіцерське звання і 
жодна не має звання 
генерала.

Про це свідчать дані дослі-
дження «Невидимий батальйон», 
проведеного за підтримки «Укра-
їнського жіночого фонду» та 
проекту «ООН-жінки», про роль 
жінок в АТО.

Зі слів співавторки дослі-
дження Ганни Гриценко, коли 
жінки ставали до лав армії, дер-
жава зволікала із забезпеченням 
їм адекватних умов служби – і 
юридичних, і побутових.

Проект «Невидимий баталь-
йон» включав, серед іншого, 
соціологічне дослідження проб-
лем жінок в АТО, до якого було 
залучено 42 учасниці, які мали 
досвід бойових дій на передо-
вій.

Серед виявлених проблем – 
те, що правова база Міністерства 
оборони була застарілою і, на-
приклад, забороняла жінкам пе-
реносити вагу більш як 7 кг. Це та 

деокупація

кроком руш

АТО ЗАВЕРШУЄТЬСЯ – ВІЙНА ТРИВАЄ

ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
ВТРАЧАЄ ДОВІРУ 
УКРАЇНЦІВ
Влітку 2015-го з появою 
патрульної поліції довіра 
громадян до нових поліцейських 
зашкалювала, люди вірили в 
успіх реформи. Однак через 
2,5 року ця довіра значно 
впала. Про це свідчать дані 
соцопитування Демініціативи, 
повідомляє «Новое время».

Згідно з результатами дослідження, 
в 2017 році довіру до патрульних відчу-
вали 34,6% українців, недовіру – 53,5%. 
Роком раніше ці цифри були помітно 
кращими: частка українців, готових 
покластися на патрульних, становила 
45,8% за 40,7% «недовірливих».

«Порядку на дорогах стало мен-
ше, а злочинність зростає. Все це й об-
валило рейтинги. І ця тенденція лише 
посилиться», – пояснює соціолог Ірина 
Бекешкіна.

Самі патрульні теж вказують на не-
досконалість правоохоронного органу. 
За словами нинішніх і колишніх полі-
цейських, вони не мають достатніх ва-
желів впливу на ситуацію, закон повною 
мірою їх не захищає, а начальство охочі-
ше штрафує, ніж заохочує.

Згідно з даними Нацполіції, за 2017 
рік патрульні склали 1,1 мільйона про-
токолів на різних порушників порядку і 
закону. Однак не всіх їх було покарано.

Патрульні неодноразово затримува-
ли п’яних співробітників СБУ, які керува-
ли автомобілями, розповідає колишня 
поліцейська. І щоразу закон був без-
силий: від керівництва спецслужби на 
адресу поліції надходив документ, який 
пояснював, мовляв, співробітники пе-
ребували на завданні й зобов’язані були 
бути п’яними.

Екс-голова Нацполіції, за якої і 
з’явилася патрульна поліція, Хатія Дека-
ноїдзе пояснює, що проблема полягає 
в поганій роботі не конкретно патруль-
них, а системи МВС загалом. «Я завжди 
казала: однієї патрульної реформи 
мало, потрібно змінювати всю систему 
МВС. Як бачимо, нічого принципово не 
змінилося», – заявила Деканоїдзе.

дослідження

У війську служить 20 тисяч українок

інші перешкоди закривали жін-
кам шлях до низки професій, на-
приклад, фотографа, оператора 
дрона, перекладача. Натомість 
дозволялося бути санітаркою, 
хоча поранений має вагу явно 
понад 7 кг. Таким чином, роль жі-
нок зводилася до обслуговуван-
ня військовослужбовців і вони не 
складали конкуренції чоловікам 

у плані кар’єри. 
Часто українські жінки слу-

жили в АТО без оформлення, на-
приклад, будучи за документами 
бухгалтером, а насправді – гра-
натометницею. Це значно об-
межувало грошове забезпечен-
ня жінок, які недоотримували по 
€200 щомісячно, а також втра-
чали надбавки та премії, пільги 

немало-небагато

Колишньому президенту Грузії, 
лідеру партії «Рух нових сил» 
та екс-очільнику Одеської ОДА 
Міхеілу Саакашвілі заборонили 
в’їзд на територію України на три 
роки – до 13 лютого 2021 року.

Відповідне рішення ухвалило керівництво 
Мостиського прикордонного загону. Про це 
повідомив адвокат політика Руслан Чорно-
луцький, передає «Інтерфакс-Україна».

На думку Державної прикордонної служ-
би, рішення цілком відповідає українському 
законодавству. Натомість захист Саакашвілі 
планує оскаржити його, адже вважає неза-
конним.

Сам же Міхеіл Саакашвілі заявив, що по-
вернеться значно раніше. З його слів, на-
справді рішення про заборону ухвалив «збо-
жеволілий від страху барига». Зробили це, 

Закон про реінтеграцію 
Донбасу вступив у 

дію 24 лютого. Документ 
прямо називає Росію 
агресором і окупантом, 
повідомляє «Укрінформ».

Згідно з новим законом, си-
ловики мають право у зонах без-
пеки АТО проникати в житлові 
приміщення, на земельні ділянки 
громадян, а також на територію 
підприємств, установ і організа-
цій, перевіряти документи і тран-
спортні засоби, застосовувати у 
разі крайньої потреби зброю до 
правопорушників та затримувати 
їх. Також силовики мають право 
використовувати зі службовою 
метою засоби зв’язку і транспорт-
ні засоби, у тому числі спеціаль-
ні, що належать громадянам (за 
їхньою згодою), підприємствам, 
установам та організаціям, крім 
транспортних засобів диплома-
тичних, консульських та інших 
представництв іноземних дер-

uain.press

unian.ua

як учасники бойових дій, мож-
ливості просуватися по службі і, 
зрештою, визнання.

Юридична «невидимість» су-
проводжувалася й інфраструк-
турною через нестачу жіночого 
взуття, предметів жіночої гігієни 
тощо. Лише в 2017 році Міністер-
ство оборони взялося за питання 
жіночої білизни для військово-
службовців. До того жінки ку-
пували речі за власні кошти або 
отримували від волонтерів.

Учасниці АТО також час-
то стикалися з нерозумінням 
чоловіків-військових. Чоловіки 
просто в процесі служби мусили 
миритися з тим, що жінка може 
бути повноцінним військово-
службовцем. Часто йшлося не 
про пряму дискримінацію, а про 
спроби чоловіків надто оберігати 
колег-жінок. 

Результати дослідження, за-
значає Ганна Гриценко, стали 
корисними для проведення ре-
форм, у результаті яких Мініс-
терство оборони змінило певні 
нормативи, відкриваючи жінкам 
шлях до низки військових про-
фесій.

жав та міжнародних організацій.
Законом також надається 

право правоохоронцям в зоні 
безпеки тимчасово обмежувати 
або забороняти рух транспорт-
них засобів і пішоходів, не допус-
кати транспортні засоби, грома-
дян на окремі ділянки місцевості 
та об’єкти тощо.

«Закон систематизує заді-
яння ЗСУ для виконання тих 
завдань, які вони виконували 
в АТО, і зміну формату осно-
вної операції. Буде завершено 
АТО, і ми перейдемо до опера-
ції Об’єднаних сил. Це перед-
бачає чітку структуру системи 
управління, підпорядкованість 
визначених сил і засобів вій-
ськовому керівництву, створен-
ня об’єднаного оперативного 
штабу як основного органу 
управління цією операцією на 
території Донецької і Луганської 
областей», – пояснив  начальник 
Генштабу ЗСУ Віктор Муженко. 

В Україні триває зміна формату АТО на операцію 
Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво

therussophile.org

мовляв, через боязнь, що «його і його банду 
відженуть від корита, і він чомусь думає, що 
протримається ще три роки».

«Зі мною чи без мене цій владі вже настав 
кінець, а я повернуся додому в Україну вже 
зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж 
через три роки. Може, принесу Петру Олек-
сійовичу передачку у в’язницю», – заявив по-
літик.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 12 лю-
того в київському ресторані й депортували 
до Польщі, звідки він прибув 10 вересня, не-
законно перетнувши кордон.

СААКАШВІЛІ 
ЗАБОРОНИЛИ 
В’ЇЗД В УКРАЇНУ

syla.new
s

Самі патрульні скаржаться на недо-
сконалість правоохоронної системи
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проблеми селян

чисте місто

600 ГРИВЕНЬ, ЩОБ 
З’ЇЗДИТИ В РАЙЦЕНТР

  Анна ВОЛОЩУК
Іваничівський район

Вироби з дерева:

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

Вироби з дерева
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• • 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

ПАПІР І СКЛО – В ОКРЕМІ КОНТЕЙНЕРИ

Аби доїхати до Іваничів або 
Володимира-Волинського, 
жителі сіл Луковичі та 

Бужковичі платять шалені гроші. 
300 гривень в один бік – саме 
у стільки обходиться селянам 
поїздка в райцентр.

ВИЇХАТИ ІЗ СЕЛА ЗА ЗАПИСОМ
«Наші села відрізані від світу», – конста-

тують луковичівці. Їхня сільська рада, до 
якої, крім Луковичів, входять ще Бужковичі 
та Орищі, розташована посередині між трьо-
ма райцентрами – Іваничами, Локачами та 
Володимиром-Волинським. До будь-якого з 
них звідси приблизно однакова відстань. 

«Ще в жовтні до нас перестала їздити 
маршрутка. Тепер з села ні виїхати, ні вийти – 
щоб дістатися в район, треба йти чотири кіло-
метри в сусіднє село на трасу. Але ж не всі мо-
жуть подолати ту відстань», – нарікають люди. 

За словами луковичівців, щоб доїхати в 
райцентр, їм доводиться винаймати в сусідів 
машину або воза з конем, аби їх підвезли до 
найближчої зупинки.

«Щоб відправити свого студента на на-
вчання, наймаю в селі машину, заправляю і 
їду. Завезти його у Володимир мені обходить-
ся в 300 гривень, – розповідає жителька Луко-
вичів Світлана Хамуда. – Так само, щоб зустрі-
ти його, мені треба найняти машину, виїхати в 
Іваничі чи у Павлівку. І так щотижня». 

Тут жартують: коли дитина з сім‘ї вступила 
до університету, треба заводити коня – щоб 
возити студента на маршрутку. 

«А щоб з‘їздити в лікарню, ми домовля-
ємося з тими місцевими, у яких є машина, 
просимо, щоб знайшли місце. Місце в машині 
може знайтися через тиждень, два. Сиди, че-
кай, поки Бог змилується», – нарікають люди.

Заради того, щоб до їхнього села їздила 
маршрутка, дорогу селяни власними силами 
лагодять – тракторами возили в ями щебінь, 
каміння, землю і трамбували. Люди з тепло-
тою згадують той час, коли до їхнього населе-
ного пункту їздив автобус. Кажуть: і маршрут 
був зручний, і автобус хороший, і перевізник 
такий, що розуміє. Та найбільше добрих слів 
дісталося водієві автобуса.

«Водій нашої маршрутки – то людина від 
Бога. Він завше і почекає, і поможе, і руку по-
дасть, і сумки піднесе. Його б повернути, – жу-
ряться бабусі. – Якщо не вдасться його повер-
нути до нас на маршрут, то хоча б похваліть 
його в своїй статті».

ЩО РОБИТИ
За словами людей, їхня сільрада неодно-

разово зверталася до Іваничівської райдерж-
адміністрації, аби там, своєю чергою, до-
помогли пришвидшити роботу Волинської 
облдержадміністрації, зокрема департамен-
ту, який опікується проведенням конкурсу на 
перевезення. Та звідти, кажуть, навіть відпо-
віді не надійшло. 

Тож сільраді довелося напряму звертати-
ся до департаменту інфраструктури і туриз-
му Волинської облдержадміністрації, щоб ті 
чимшвидше провели конкурс на пасажир-
ські перевезення. Відповідний лист вони від-
правили ще торік. Відповідь із «білого дому» 
надійшла лиш на початку січня цього року. 
Щоправда, у ній чиновники селянам надії не 
дали, лишень зауважили, що пропозиції сіль-
ради враховано – на конкурс виставлять і їх-
ній маршрут.

«Кажуть, що конкурс буде в березні цьо-
го року, – із гурту людей вигукує старший 
чоловік. З гіркотою констатує: їх усі кинули. 
– Кажуть, курс на Європу взяли. Але ж яка Єв-
ропа може бути, коли в лікарню годі виїхати? 
Ми вже і підписи збирали, і папери писали, і 
листи, проте від того толку нуль – папірчики 
в адміністрації перекладуть з місця на місце, 
а віз і досі там».

Депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Ірина Вахович каже: маршрут не при-
значають, бо департамент інфраструктури не 

може знайти перевізника.
«Маршрутка на село може не ходити че-

рез те, що департамент інфраструктури і ту-
ризму не знайшов перевізника, а той, який 
був раніше, відмовився від маршруту. Але є 
практика поділу маршрутів, і чиновники де-
партаменту мусять уміти домовлятися з пере-
візниками. Наприклад, підписувати договір 
на вигідний маршрут за умови, що перевізник 
буде їздити і на ще один, який приносить мен-
ше коштів», – каже Ірина Вахович.

Запевняє: на найближчій сесії Волиньради 
озвучить запит про цю проблему та буде пра-
цювати над тим, аби змінити практику про-
ведення конкурсів на перевезення. На думку 
депутатки, пошук перевізників має відбувати-
ся до того, як завершиться договір на переве-
зення, а не тоді, коли їздити нема кому.

«Ми дуже хотіли б запросити голову адмі-
ністрації Володимира Гунчика пожити в нашо-
му селі. Щоб він відчув, як це – коли захворіла 
дитина, а поїхати в лікарню немає можливос-
ті», – підкреслюють люди.

Луцьк

Обласний центр закупить 120 
контейнерів для роздільного 
збору сміття.

Луцька міська рада спільно з адміністра-
цією краю Ліппе реалізовуватимуть проект 
«Екологічна дружба понад кордонами». Із цієї 
нагоди відбулася зустріч делегації з краю Ліп-
пе та чиновників мерії.

За словами начальника відділу міжна-
родних зв’язків управління міжнародного 
співробітництва та проектної діяльності Анни 
Вінцюк, проект фінансує Міністерство еконо-
мічного співробітництва та розвитку Німеччи-
ни. Загальна вартість – €52 тис. €46 тис. з цієї 
суми – це грант, а €6 тис. – кошти краю Ліппе. 
Проект реалізовується з 1 жовтня 2017 року 
до 30 вересня 2018 року.

Представники німецької делегації роз-
повіли, що нині німці роздільно фасують 
органічні речовини, папір, пластик, скло, не-
безпечні речовини. Також окремо забирають 
негабаритні речі – меблі, велосипеди, побу-

тову техніку. Німцям достатньо залишити це 
біля контейнера й зателефонувати у відповід-
не підприємство, яке все забере. Гості розпо-
віли, що з органічних відходів видобувають 
біогаз, за допомогою якого виробляють елек-
трику для місцевої громади. Крім того, з них 
виробляють добрива для сільського госпо-
дарства.

На придбання 120 контейнерів 
спрямують €32400

У ІВАНИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ДВА СЕЛА 
ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ АВТОБУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ

ПЕРЕПЛУТАЛИ СВОЮ 
І ДЕРЖАВНУ КИШЕНІ

У 2017 році на волинських підпри-
ємствах провели 83 перевірки та вияви-
ли порушень на 76,8 млн грн.

Як розповів заступник начальни-
ка Управління Західного офісу Держ-
аудитслужби у Волинській області Вік-
тор Гальчук, ця сума вчетверо більша, 
ніж у 2016 році.

Левову частку порушень, а це майже 
50 млн грн, було виявлено під час реві-
зій фінасово-господарської діяльності 
шахт ДП «Волиньвугілля».

Зі слів чиновника, на 34 об’єктах 
встановлено недоотримання фінансо-
вих ресурсів на загальну суму 40 млн 
грн, на 53 об’єктах – незаконні витрати 
державних ресурсів на суму 25 млн грн. 
На 7 об’єктах виявлено нецільові витра-
ти на суму 9 млн грн, у 9 об’єктах встанов-
лено недостачу товаро-матеріальних 
цінностей на загальну суму 1,7 млн грн.

За словами Віктора Гальчука, торік 
відшкодовано порушень на 16,4 млн грн. 

АГРАРІЇ ЗБИРАЮТЬ 
РЕКОРДНІ ВРОЖАЇ

За темпами виробництва сільгосп-
продукції область посідає сьоме місце в 
Україні, піднявшись із 16-ї позиції.

«Четвертий рік поспіль господар-
ствам усіх категорій вдається збирати 
понад 1 млн т продукції. Торік ця по-
значка сягнула 1,159 млн т зернових та 
зернобобових. Завдяки сприятливим 
погодним умовам, восени вдалося за-
сіяти рекордну кількість ріпаку в істо-
рії області – понад 40 тис. га, що майже 
вдвічі більше, ніж роком раніше», – ін-
формував начальник департаменту аг-
ропромислового комплексу ОДА  Юрій 
Горбенко.

Зараз на Волині середня врожай-
ність зернових культур по сільськогос-
подарських підприємствах становить 
52 центнери з гектара. Завдяки запро-
вадженню високопродуктивних сортів 
зарубіжної і вітчизняної селекції, висо-
коефективних технологій вирощування 
передові господарства області збира-
ють по 80 і більше центнерів.

махінації

сільське господарство

Анна Волощ
ук

Аби виїхати з Луковичів, треба наймати машину

«Ми вже й підписи збирали, проте 
результату – нуль», – кажуть селяни

tehnom
odul.com

forbes.net.ua

Щороку зростає сума 
виплат за оренду паїв
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У тебе є вороги? Добре. Отже, у своєму житті ти щось колись відстоював. Уїнстон Черчилль

Візит Марини Порошенко на Волинь 
ознаменувався конфліктом із пресою, який 
спричинила очільниця відділу інформаційної 
політики Волинської ОДА Світлана Головачук. 
Спершу журналістам ТК «Аверс» та ІА «Волинські 
Новини» повідомили хибний час та місце збору. 
Вочевидь для того, аби медійники спізнилися і 
зрештою не були допущені на подію. Коли ж преса 
вирушила до автобуса, який мав відвезти усіх на 
місце зустрічі, то представникам цих ЗМІ раптом 
не знайшлося там місця. Пані Світлана з автобуса 
гукнула, що їх вона транспортом не забезпечить. 
Зрештою журналісти в екстреному режимі шукали 

транспорт та самостійно діставалися до пункту 
призначення.
22 лютого в редакцію «Аверсу» зателефонувала 
речниця Марини Порошенко Інна Батюк. 
Вона подякувала журналістам за об’єктивно 
висвітлений візит та перепросила за поведінку 
прес-секретарки губернатора Володимира 
Гунчика. Інна Батюк зауважила, що Марина 
Порошенко відкрита для журналістів і виступає за 
те, щоб держслужбовці виконували свої обов’язки 
і не ділили журналістів на своїх та чужих. Після 
цього перепросили за поведінку Світлани 
Головачук і в облдержадміністрації.

гірка правдагромадянська безпека

офіційно НА ВОЛИНІ ЗАПРАЦЮЮТЬ 
ЦЕНТРИ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Вже цього 
навчального 
року в області 

має запрацювати 
низка інклюзивно-
ресурсних центрів, у яких 
надаватимуть корекційно-
освітні послуги дітям 
від 2 до 18 років. Про 
це заявила Марина 
Порошенко під час візиту 
на Волинь 21 лютого.

Перша леді відвідала об-
ласний ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготов-
кою. Там дружина Президента 
разом з ліцеїстами заповнила 
новий розділ «Книги Миру», де 
свої побажання записують діти 
тих, хто боронить Україну. Також 
вона вручила орден «За заслуги» 
II-го ступеня начальнику закладу 
Павлу Боснюку.

Згодом відбулася нарада з 
керівниками районів та міст об-
ласного значення. Під час зустрі-
чі Марина Порошенко порушила 
питання поширення інклюзивної 
освіти. З її слів, на Волині у 153 
інклюзивних школах здобувають 
освіту 334 учні з особливими 
освітніми потребами. Це невисо-
кий показник, адже охоплено на-
разі лише 2% таких дітей. Під час 
зустрічі підписали Меморандум 
про долучення Волині до націо-
нального проекту «Інклюзивна 
освіта – рівень свідомості нації», 
що його втілює «Благодійний 
Фонд Порошенка». 

Марина Порошенко наголо-
сила: відповідно до нового зако-
нодавства, усі діти з особливими 
потребами мають право здобу-

До 2023 року на Волині 
осучаснять системи 

централізованого оповіщення 
про виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

Модернізацію систем планують здійснити 
протягом наступних чотирьох років за кошти 
місцевих бюджетів. «Cистема оповіщення ор-
ганів управління цивільного захисту населен-
ня перебуває в працездатному стані. Проте 
вона морально та фізично застаріла й потре-
бує значного фінансування. 31 січня розпо-
рядженням Кабміну затверджено концепцію 
реорганізації цієї системи. Це буде рекон-
струкція та модернізація нинішньої системи 
оповіщення та створення на її базі загаль-
нодержавної та місцевих автоматизованих 
систем оповіщення», – розповів начальник 
управління з питань цивільного захисту Во-
линської ОДА Олександр Блащук.

За словами посадовця, перший етап три-
ватиме впродовж 2018 року. Йдеться про 
розробку нормативно-правових актів та 
нормативно-технічної документації. Наступ-

ВІЙСЬКОВИМ 
ПЕНСІОНЕРАМ 
ПІДВИЩИЛИ ПЕНСІЇ
Українські військовослужбовці 
отримають підвищені пенсії вже в 
березні-квітні. 

«Я обіцяв підвищити пенсії військо-
вослужбовцям – і ми це зробили», – заявив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Загалом пенcії підвищать на 1500 грн, 
перерахунок стосуватиметься 498 тисяч 
військових пенсіонерів. Пенсію перера-
хують з 1 січня 2018 року. На підвищен-
ня виділено понад 7 млрд грн.

«Підвищення пенсій військово-
службовцям має бути незворотнім і на-
далі закріпленим законом, який також 
розроб ив уряд. Він дозволить врахува-
ти військових, які сьогодні захищають 
Україну, але ще не вийшли на пенсію», – 
додав Гройсман.

За словами міністра соцполітики Ан-
дрія Реви, заплановано поетапне підви-
щення пенсій протягом двох років.

ШЕНГЕНСЬКА ВІЗА – 
БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ
Віднині документи на шенгенську 
візу можна подати без 
попереднього запису.

Із 1 березня відмінено систему ре-
єстрації для заявників, які подають до-
кументи на шенгенську візу до Польщі в 
пунктах прийому візових анкет Луцького 
консульського округу. Про це повідомляє 
Генеральне консульство РП у Луцьку. 

Без попереднього запису подати 
документи на шенгенську візу можна 
також до візових центрів Рівного й Тер-
нополя.

БІЛОРУСКУ 
ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА ГЕОРГІЇВСЬКУ 
СТРІЧКУ
Жительку міста Кобрин 
притягнули до адміністративної 
відповідальності за публічну 
демонстрацію забороненої в Україні 
георгіївської стрічки.

Громадянка Білорусі має виплатити 
штраф у розмірі 850 грн і ще 353 грн су-
дового збору. Про це повідомляє «Укра-
їнська правда».  

Якщо жінка відмовиться виплатити 
встановлений судом штраф, з неї приму-
сово стягнуть подвійну суму – 1700 грн. 
Протокол про правопорушення склали 
під час перетину кордону в прикордон-
ному пункті «Доманове». Георгіївська 
стрічка була прикріплена на радіоанте-
ну її авто.

Це вже другий випадок притягнення 
до адміністративної відповідальності 
громадян Білорусі за використання ге-
оргіївської стрічки. У січні білорус у Кар-
патах заплатив максимальний штраф. 

гаманець

новація

за законом

bastion.tv

вати освіту в тій школі, яка най-
ближча до місця проживання. В 
інклюзивно-ресурсних центрах 
діти перебуватимуть на обліку та 
отримуватимуть спеціалізовані 
навчально-розвивальні послуги 
корекційних педагогів, логопе-
дів та інших фахівців. Ці педагоги 
супроводжуватимуть особливих 
дітей, які зможуть там набувати 
побутові навички, що вкрай по-
трібно для цієї категорії дітлахів. 

Наразі на рівні міністерств роз-
робили два типові проекти та-
ких центрів, які базуватимуться 
у школах. Якщо в навчальних за-
кладах бракує приміщень, то цен-
три розташують в окремих будів-
лях (площею приблизно 100 м2). 
Вже до травня на Волині мають 
завершити формування груп 
спеціалістів, які працюватимуть 
в інклюзивно-ресурсних центрах. 

Для впровадження прогре-

сивних методів навчання в інклю-
зивних школах розробили ти-
пові проекти, що передбачають 
створення медіатек і ресурсних 
кімнат, що мають бути у кожній 
школі. Це – навчальні простори, 
де діти зможуть спілкуватися й 
отримувати знання та вміння.

Зі слів Марини Порошенко, 
інклюзивно-ресурсні центри за-
працюють на рівні ОТГ та рай-
центрів. Цього навчального року 
в області мають запрацювати 18 
таких центрів за новітніми світо-
вими вимогами. Зараз Міносвіти 
закуповує тести, які використо-
вують у всьому світі, з цими теста-
ми здійснюватимуть оцінку дітей 
і згодом їм надаватимуть освітні 
послуги. Фахівці центрів мати-
муть можливість навчатися, щоб 
використовувати тести та потім 
працювати з дітьми.

У Луцьку до 2020 року мають 
запрацювати три інклюзивно-
ресурсні центри. Виконувач 
повноважень міського голови 
Григорій Пустовіт зазначив, що у 
Луцьку нині 12 дітей відвідують 
заклади дошкільної освіти та 
30 – сім шкіл з інклюзивним на-
вчанням. Додатково в ДНЗ ввели 
чотири посади асистентів та 11 
посад асистентів у школах. 273 
дитини з різними порушеннями 
здоров’я навчаються в НРЦ, де у 
2017 році зробили капітальний 
ремонт актової зали, обладнають 
ліфт. У Луцьку затверджено ста-
тут інклюзивно-ресурсного цен-
тру, який з 1 вересня запрацює в 
Будинку вчителя. У 2019 та 2020 
роках в місті запрацюють другий 
та третій інклюзивно-ресурсні 
центри.

У середньому в зоні бойових 
дій на Донбасі щотижня 

вчиняли самогубство два-три 
військовослужбовці. 

Таку інформацію озвучив головний 
військовий прокурор України Анатолій 
Матіос, передає «112 Україна».

«Дуже сумна статистика самогубств 
серед людей, які тривалий час перебува-
ють на території бойових дій», – констату-
вав посадовець.

Матіос уточнив, що дані стосуються 
тих, хто перебуває в зоні АТО. Ведення 
статистики самогубств серед учасників 
бойових дій не в компетенції військової 
прокуратури. 

Військовий прокурор підкреслив, що 
участь в боях на сході України взяли по-
над 500 тис. осіб. «До 80% з них мають 
ознаки посттравматичного синдрому, 
який полягає і в жорстокості у сім’ї, і в 
агресії, і в несприйнятті цивільного жит-
тя», – додав він.

За офіційними даними, у 2016 році са-
могубство в зоні АТО вчинили 63 військо-
вослужбовці.

СОЛДАТИ ГИНУТЬ 
НЕ ЛИШЕ В БОЯХСИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ 

МОДЕРНІЗУЮТЬ

ний етап – 2019-2023 роки, у цей період від-
будеться модернізація систем оповіщення. 

Нагадаємо, перевірку системи оповіщен-
ня вперше за багато років провели у Луцьку 
в 2015 році. Тоді виявили, що з потрібних 25 
електросирен є лише 15, з яких працювали 7.

loda.gov.ua

Наразі в області є 347 захисних споруд

volynnew
s.com

Під час підписання меморандуму Марина Порошенко 
оконфузилася, назвавши Волинь «Волиньщиною»

У травні 2016 року Верховна Рада 
схвалила закон, який передбачає 
штраф за виготовлення і 
пропагандистське використання 
георгіївських стрічок. Зараз 
їх публічне використання, 
демонстрація або носіння карається 
штрафом від 850 до 2550 грн. У 
разі повторного порушення закону 
покарання суворіше – штраф до 
5100 грн або арешт на 15 діб з 
конфіскацією пропагандистських 
матеріалів.

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,
    Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Луцьк
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Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях... 
Головним скарбом життя є здоров’я, і, щоб його зберегти, потрібно багато що знати. Авіценна

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

сурогатне материнство

небезпека проекти

зворотний бік

береженого Бог береже ОБСТЕЖЕННЯ ГРУДЕЙ 
ТРЕБА РОБИТИ РЕГУЛЯРНО

pogliad.ua

Торік на Волині 
діагностували 
321 випадок 

захворювання на рак 
молочної залози, з яких 
понад півсотні – на 
занедбаних стадіях. 

Щоб запобігти такій сумній ста-
тистиці, жінок треба спонукати до 
регулярного обстеження молочних 
залоз, переконані лікарі. 

«На жаль, волинянки нехтують 
своїм здоров’ям, знаходять тисячу 
причин, щоб не піти до лікаря. Хоча 
жінкам після 35 років треба регу-
лярно раз на два роки проходити 
мамографічне обстеження грудей, 
після 50 років такі огляди мають 
бути щорічними», – наголошує Ана-
толій Самусь, лікар вищої категорії, 
завідувач рентгендіагностичного 
відділення Волинського обласного 
онкодиспансеру.

За словами лікаря, комусь лінь-
ки йти в медзаклад, хтось не може 
викроїти часу. Між тим, рання діаг-
ностика дозволяє жінкам зберегти 
повноцінну якість життя і праце-
здатність. 

Як розповів Анатолій Самусь, 
нині в області функціонує 9 ма-
мографів, три з яких – у Луцькому 
онкодиспансері. У цьому медза-
кладі діють плівковий мамограф 
Senographe-700Т 2000 року ви-
пуску (виробник – General Electric, 
США) та плівковий мамограф 
GIOTTO IMAGE 2008 року випуску 
(виробник – IMS, Італія), оснаще-
ний стереотаксичною приставкою, 
яка дозволяє отримувати знімки 

при мінімальному опроміненні. 
Крім того, в жовтні 2014 року ліку-
вальний заклад отримав сучасний 
стаціонарний цифровий мамограф 
«Мадіс» (виробник – «Радмір», Хар-
ків), а також вперше в Україні було 
переобладнано та встановлено на 
автомобіль на базі шасі ЗІЛ-5301БО 
«Бичок» пересувний мамограф, 
який дозволяє обстежувати жінок і 
в умовах стаціонарного, і пересув-
ного кабінету з виїздом в організа-
ції, на підприємства, в міста та села 
будь-якого району Волині. На сьо-
годні це єдиний мамограф на ко-
лесах в Україні. Це дуже зручно для 
жительок віддалених населених 
пунктів. Пересувна лабораторія до-

зволяє щороку обстежувати 5,5-6 
тисяч жінок. Мамографія виявляє 
зміни в молочних залозах, коли їх 
не відчуває сама пацієнтка.

«На жаль, не завжди жінки, у 
яких діагностують рак на ранніх 
стадіях, беруться себе рятувати. У 
2016 році на пересувному мамо-
графі ми виявили онкологічне за-
хворювання у жительки Рожищен-
ського району. Їй сказали негайно 
їхати в онкодиспансер. Однак жінка 
потрапила на прийом аж через рік, 
пояснила, що збирала гроші на опе-
рацію. На жаль, множинні метастази 
вже пішли в легені і в кістяк, вряту-
вати життя їй не змогли», – розпові-
дає медик. 

На думку Анатолія Самуся, 
уникнути таких випадків можна, 
об’єднавши зусилля медиків. Коли 
жінка звертається до будь-якого лі-
каря, навіть з нежитем, їй слід при-
значати мамографію. Тим паче, що в 
кількох райцентрах є обладнання: 
у Маневичах, Нововолинську, Ко-
велі, Любомлі та в Луцьку. Наразі у 
нашій області скринінговій мамо-
графії підлягає близько 142 тисяч 
жінок. Щоб їх обстежити, потрібно 
в райцентрах Волині та в лікуваль-
них закладах Луцька розмістити не 
менш як 15-16 мамографів. Адже у 
ситуації, коли рак молочних залоз 
«молодшає», працювати треба на 
випередження. 

«Пересувний мамограф був 
дуже популярним у 2012 році перед 
виборами до Верховної Ради. Кан-
дидати в депутати навперебій за-
прошували лабораторію на колесах 
у свої округи. Та коли опинилися в 
депутатських кріслах, їхній інтерес 
до цієї проблеми згас», – констатує 
Анатолій Самусь.

Між тим, народні обранці могли 
б посприяти у розв’язанні важливо-
го для області питання. Адже з 2005 
року пересувні мамографи заста-
ріли й потребують оновлення. Для 
цього потрібно розробляти нові 
проекти, робити спецзамовлення. 
Розв’язувати це питання слід на 
державному рівні, переконані ме-
дики. 

«Перші 23 пересувні мамографи 
було обладнано в автомобілях ЗІЛ 
російського виробництва. Причо-
му разом із обстеженням молочних 
залоз можна було зробити УЗД та 
флюорографію», – зазначає лікар.

Лабораторії на колесах дозво-
ляють проводити скринінг молоч-
них залоз у жінок, які не скаржаться 
на стан здоров’я. Для уточнення чи 
підтвердження діагнозу пацієнток 
скеровують в онкодиспансер. 

«Причинами раку молочної за-
лози є нервові перевантаження, 
стреси, гормональні порушення, 
приймання протизаплідних засо-
бів. Раджу жінкам не втрачати часу, 
шукаючи допомоги у знахарів чи 
народних цілителів. Слід своєчасно 
звертатися до фахівців, – каже Ана-
толій Самусь. – Зрозуміло, щодня до 
лікаря не набігаєшся. Тому жінкам 
слід хоча б раз на тиждень перед 
дзеркалом обстежувати молочні 
залози. Звертати увагу на зміну ко-
льору шкіри, втягнення, виділення, 
ущільнення. Для скринінгу молоч-
них залоз мамографія – найдоступ-
ніший і найточніший метод». 

€18 ТИСЯЧ – ЩОБ ВИНОСИТИ ЧУЖУ ДИТИНУ 

Луцьк

Впроваджуючи медичну реформу в Украї-
ні, її не підтверджують належним фінансовим 
ресурсом. Точніше, частина обіцянок уряду 
лягає тягарем на міський бюджет. Зміни без 
належного фінансового забезпечення роз-
критикував виконувач повноважень луцько-
го міського голови Григорій Пустовіт.

«Змінюється лише система роботи охо-
рони здоров’я. Складається така ситуація, 
як у казці: музиканти погано грають, їх міня-
ють місцями – й нічого не покращується. А 
все тому, що для початку їм потрібно було 
роздати музичні інструменти. Тому було б 
добре, щоб уряд дотримувався задекларо-
ваних зобов’язань, які вже є. Нам з міського 
бюджету доводиться закладати 50 млн грн, 
аби люди отримали обіцяне Кабміном підви-
щення зарплат. Зараз ми бачимо головним 
завданням зберегти той ресурс, який маємо. 
Це – наші фахівці», – наголосив Григорій Пус-
товіт.

Чиновник додав, що сьогодні медицина 
Луцька обслуговує велику кількість хворих з 
інших населених пунктів.

«У Луцькій міській клінічній лікарні 33% 
пацієнтів – немісцеві, в пологовому – 44%. Ми 
лікуємо їх за рахунок міського бюджету. До 
нас везуть людей з Рівного, Дубна, значить, 
нашим лікарям довіряють. Але це величез-
не навантаження на місцевий бюджет. Ще не 
було жодної реформи, яку не завалили б. Бо 
в ній ключове слово – «закладають» фінансу-
вання, а не фактично фінансують», – резюму-
вав посадовець.

Луцьк

Стати сурогатною мамою 
за €18 тис. – оголошення 
з такою пропозицією 
висить чи не на кожному 
стовпі у Луцьку. На 
рекламах не вказано 
ані ліцензії, ані адреси 
лікарні, лише номери 
телефонів, повідомляє 
телеканал «Аверс».

Аби дізнатися про умови 
співпраці, журналісти зателефо-
нували за вказаним у оголошенні 
номером. Як з’ясувалося, суро-
гатною мамою може стати жінка 
віком від 19 до 39 років. Вона 
отримуватиме по €400 щомісяця. 
На шостому місяці вагітності – 
€6200, а три останні місяці – зно-

МЕДИЧНА РЕФОРМА – 
ЯК КАЗКА ПРО 
ПОГАНИХ МУЗИКАНТІВ

ву по €400.
«Уже після народження ди-

тини біологічна мама матиме за 
одну дитину €3600, а за двійню – 
€5600, – каже у слухавку невідо-
ма співрозмовниця. – З 28 до 32 
тижня пропонуємо сурогатній 

мамі переїзд до Києва. Гроші за 
проїзд компенсуємо».

Тема сурогатного материн-
ства – не дивина, інтернет рясніє 
оголошеннями схожого змісту. І 
якщо для когось мама на замов-
лення – порятунок від непліддя, 

то для деяких заможних пар – 
лише дорога примха. Замовни-
ки – переважно іноземці: іспан-
ці, італійці, китайці, англійці. А от 
українських пар немає.

«Кілька волинянок уже на-
родили діток для іноземців, – ко-
ментує спеціаліст з акушерства та 
гінекології управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА Роман 
Савка. – Законодавчо це дозво-
лено. Хоч програми сурогатного 
материнства як такої немає. На 
Волині такі пологи проводять у 
клініках допоміжних репродук-
тивних технологій. У нас є така 
лікарня в Боголюбах. Проте, як 
мені відомо, ця клініка жодного 
сурогатного материнства не су-
проводжувала».

Луцьк

На базі перинатального 
центру в Луцьку хочуть 
організувати перший 
у Західній Україні банк 
грудного молока, інформує 
прес-служба волинського 
УКРОПу.

За словами генерального 
директора ВОДТМО Сергія 
Ляшенка, 2016 року в Україні 
народилося 379 тисяч дітей, 
з яких майже 22 тисячі – до-
часно.

«Ці малюки потребують 
донорського молока, – на-
голосив Сергій Ляшенко. 
– У сусідній Польщі працює 
п’ять таких центрів, тож наші 
фахівці проходитимуть там 

навчання».
«До відкриття перина-

тального центру в Луцьку 
варто поставитися зважено, 
адже нашим спеціалістам 
потрібно перейняти досвід 
у київських колег. Візит воли-
нян у столичний перинаталь-
ний центр уже узгоджено на 
березень, – заявив радник 
голови Волинської облас-
ної ради, керівник фракції 
«УКРОП» у Волиньраді Вя-
чеслав Рубльов. – Депутат-
ський корпус зацікавлений, 
аби цей центр нарешті за-
працював. Зараз він готовий 
на 95%. Переконаний, що 
це буде найкращий перина-
тальний центр в Україні».

Україна посіла третє місце в 
Європі за захворюваністю на 
кір у 2017 році. 

Першість – у Румунії, друге міс-
це – в Італії. Таку інформацію опри-
люднило Європейське агентство з 
охорони здоров’я.

Від кору в 2017 році у Європі 
померло 35 людей, а кількість хво-
рих збільшилась учетверо. Загалом 
у Європі торік зареєстрували 21315 
випадків недуги (у 2016-му – 5273), 
повідомляє регіональний офіс 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) у Європі.

«Кожна нова людина, яка за-
хворіла на кір у Європі, нагадує 
нам, що нещеплені діти та дорослі, 
незалежно від місця проживання, 

ставлять під загрозу людей, які не 
мають можливості отримати вак-
цинацію», – заявила директорка 
Європейського регіонального 
бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

У Румунії в 2017 році зафіксу-
вали 5562 випадки кору, в Італії – 
5006, в Україні – 4767. Високий рі-
вень захворюваності на кір 2017 
року спостерігався також у Греції, 
Німеччині, Сербії, Таджикистані, 
Франції, Росії, Бельгіі, Великобри-
танії, Болгарії, Іспанії тощо.

ВООЗ наголошує, що основни-
ми причинами спалаху кору є зни-
ження імунітету, а також низький 
рівень вакцинації і брак вакцин.

В Україні з початку року через 
кір госпіталізували майже 2800 па-
цієнтів. П’ятеро померло.

НА ВОЛИНІ БУДЕ БАНК 
ГРУДНОГО МОЛОКА

ПОРЯТУНОК ВІД КОРУ – 
ВАКЦИНАЦІЯ

Анатолій Самусь

Сурогатною мамою 
може стати жінка віком 
від 19 до 39 років

В обласному онкодиспансері є 
найсучасніше діагностичне обладнання
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СІЄМО МОРКВУ 
БЕЗ КЛОПОТУ

Морква любить глибоко зораний і 
родючий ґрунт. Щоб не проріджувати 
густих сходів, землероби застосовують 
наступний метод.

За 10-12 днів до висівання насіння 
моркви нетуго зав’язують у ганчірку. 
Вузлик закопують у вологу землю на 
штик лопати. За цей час із насіння виві-
трюються ефірні олії, які заважають йому 
проростати. Після цього мішечок відко-
пують, насіння у ньому буде набубнявіле, 
майже проросле. 

Його висипають у піалу й припудрю-
ють картопляним крохмалем. Цей при-
йом убезпечить насінини від прилипання 
і їх буде добре видно на вологій землі. 

Якщо ґрунт сухий, борозенку слід по-
лити до посіву. Коли вода увійде, насіння 
акуратно розкладають у борозенки з по-
трібним інтервалом і присипають сухою 
землею. Притоптувати і поливати не тре-
ба. Поливання утворить шкірку з землі, 
пробитися через яку буде непросто.

Посіяна за такою схемою морква схо-
дить на третій-п’ятий день посіву. 

поради дачників

шість соток

їжа – ліки

гаманець

РИБА З ОВОЧАМИ
• 2 кг риби • 800 г моркви • 500 г цибулі
• 30 г солі • 200 г цукру • 5 ст. ложок
оцту • 400 г олії • 3 лаврові листки
• чорний перець до смаку

Цибулю дрібно накраяти, моркву на-
терти й обсмажити в олії. У підготовленої 
риби відрізати голови, хвости, плавни-
ки. Всі інгредієнти з’єднати і тушкувати 
годину. За 5 хв до закінчення тушкуван-
ня влити оцет. Готову масу розкласти в 
стерилізовані слоїки, закатати і вкутати 
до повного вистигання.  

САРДИНА В ОЛІЇ
Рибу почистити, видалити нутрощі, 

відрізати голову, хвіст і плавники. Посо-
лити до смаку й залишити на 30-40 хв. 
Відкинути на друшляк, а потім обсма-
жити в киплячій олії 2 хв. У підготовлені 
банки помістити по лавровому листку, 
по 3-5 горошин чорного перцю. Схоло-
лу рибу викласти в слоїки і залити олією, 
в якій смажили рибу. Простерилізувати 
45 хв, закатати і знову простерилізувати 
годину. Процес стерилізації повторити 
тричі через кожні 24 години.

ШПРОТИ ПО-
ДОМАШНЬОМУ

На 1 кг риби: • 200 г цибулі 
• 100 г олії • 50 г оцту • 150 г води

Їх роблять з дрібної рибки. Підго-
товлені тушки викласти в каструлю, дно 
якої встелене покраяною цибулею. За-
галом кожен шар рибки (має бути 3-4) 
треба перекладати цибулею. Каструлю 
заповнюють не більше, як на дві трети-
ни. Додати духмяний перець, лавровий 
листок, залити олією, оцтом і водою. 
Тушкувати на маленькому вогні під щіль-
ною кришкою не менш ніж 5 год. У гото-
вої риби кістки стають такими м’якими, 
що їх не треба відділяти від м’яса.   

РИБА НАШВИДКУРУЧ
Підготовлену рибу нарізають порцій-

ними шматками й опускають у солоний 
розчин (на 1 л води – 250 г солі). Витри-
мують півгодини, потім обсмажують у 
киплячій олії до рум’яної шкірочки. Тоді 
викладають у скляні банки, перешаро-
вуючи горошинами чорного і духмяного 
перцю, лавровими листками та скибоч-
ками лимона. Заливають олією, в якій 
риба смажилася. Поверх риби має бути 
2 см олії. Зберігають у холодному місці.

смакота

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ ПОКРАЩИТЬ 
РОБОТУ МОЗКУ

БОРЩ СТАВ ДОРОГИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ

Щоб раніше 
зібрати урожай 
картоплі, 

потрібно ще з березня 
починати готуватися 
до ї ї садіння. Для цього 
заздалегідь пророщують 
насіннєві бульби. Це 
скорочує на 2-3 тижні 
період вегетації картоплі 
після висаджування 
в ґрунт, цим самим 
і прискорює термін 
збирання.

Якщо насіннєва картопля ве-
лика, її можна розрізати вздовж. 
Але не повністю, бо засохне під 
час пророщування. Також це роб-
лять і з метою економії посадко-
вого матеріалу. З половинок ве-
ликих бульб завжди виростають 
більш здорові й більш врожайні 
рослини, ніж із рівних їм за вагою 
цілих середніх або дрібних кар-
топлин.

Бульби укладають в пласкі 
ящики і ставлять у світлому й теп-
лому приміщенні з високою во-
логістю. Температура має бути не 

ПРО РАННЮ КАРТОПЛЮ 
ДУМАЮТЬ У БЕРЕЗНІ

нижчою за +0-14°С.
За достатнього освітлення на 

бульбах утворюються сильні, ко-
роткі, товсті, темно-зелені паро-
стки. А ось у бульб, що проросли 
в темряві, паростки білі, довгі й 
швидко ламаються.

Під час пророщування по-
садкову картоплю корисно об-
прискувати водою з пульвериза-
тора. Пророщування триває до 
35 днів. Строки садіння картоп-
лі залежать від того, наскільки 
прогрівся ґрунт, а також від його 

«стиглості» – він має кришитися, 
а не мазатись. Якщо висаджувати 
бульби у холодну землю (ниж-
че за +7°С), перезволожену або, 
нав паки, дуже суху (+25°С), то 
картоп ля довго не формує коре-
неву систему. При цьому на по-
верхні бульб можуть утворюва-
тися нові бульби без бадилля. 

Особливість пророщеної 
картоплі – вона добре перено-
сить зниження температури (до 
+3-5°С). Тому її можна висаджу-
вати, не чекаючи, поки земля 
прогріється до потрібної темпе-
ратури.

При садінні картоплі бажано 
внести в кожну лунку по одній 
столовій ложці золи.

На важких глинистих ґрунтах 
бульбу висаджують у поперед-
ньо сформовані ямки – в них 
ґрунт швидше прогрівається і 
створюється кращий повітряний 
режим.

stopdacha.ru

Для приготування яйця бажано 
брати від домашніх курей, 

яких не вирощують разом із 
водоплавною птицею, яка може 
мати інфекцію, що не гине навіть 
після термічної обробки. 

Гоголь-моголь зазвичай готують із двох 
яєць. Перед приготуванням їх потрібно по-
мити мильним розчином, потім відділити 
жовтки від білків, які в сирому вигляді можуть 
спричинити алергію. У середньому на 1 жов-
ток беруть 2 ч. ложки цукру. Жовтки з цукром 
збивати міксером, доки не розчиняться кру-
пинки цукру і вся маса не побіліє, утворивши 
піну.

Можна додати прянощі, зокрема корицю, 
куркуму, фенхель, і ще збивати 1-2 хв. Ефірні 
олії з прянощів ідуть лімфатичною системою і 
дозовано подразнюють імунну систему, спри-
яючи підвищенню імунітету. Через лімфатич-
ну систему смаколик потрапляє у внутрішньо-
грудну лімфатичну протоку і діє конкретно 
на імунні клітини. Потім корисні речовини з 
гоголя-моголя, збагаченого прянощами, по-
трапляють у легені – ще один потужний імун-
ний орган, підсилюючи його діяльність.

Ліпше вживати суміш натще як самостій-
ний прийом їжі. Адже два жовтки – це вже 
досить поживна страва. Жовток із цукром від-
разу потрапляє в лімфатичну систему. Оскіль-

Ціни на овочі на українському ринку 
станом на кінець січня 2018-го, 
порівняно з січнем минулого року, 
зросли в середньому на 35%, або на 
8,1 грн – до 31,4 грн.

Такі дані оприлюднив директор Україн-
ської асоціації постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко. Він зазначив, що 
в овочевий набір кошика увійшли буряк, ка-
пуста, картопля, морква і цибуля, куплені по 
кілограму. Всі овочі за рік подорожчали від 
5% до 73%.

Буряк є безумовним чемпіоном з подо-
рожчання – 73%. Морква здорожчала на 
64%, цибуля – на 24%, капуста – на 22%, а 
картоп ля – лише на 5%.

«Порівняно з минулим роком, буряк до-
дав у ціні 3 грн за кг, морква – 2,8 грн, цибуля – 
1,1 грн, капуста – 0,9 грн, а картопля – 0,3 грн. 
На кінець січня кілограм буряку можна було 
купити в середньому за 7,1 грн за кг, моркви – 
по 7,2 грн, цибулі – по 5,7 грн, капусти – по 
5 грн, і картоплі – по 6,4 грн», – написав До-
рошенко.

ки він містить багато лецитину, то це корисно 
для печінки.

Гоголь-моголь допоможе відновити сили 
після операції, травми, змагань з ігрових видів 
спорту, екзаменів тощо. У такому разі можна 
вживати суміш 10 разів через день. Як загаль-
нозміцнювальний засіб гоголь-моголь зго-
диться учням, студентам, науковцям, оскільки 
сприяє активізації мозкової діяльності. Дітям 
його треба давати хоча б раз на тиждень.
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Забезпечуємо житлом.
Стабільна робота, регулярна 

виплата авансів.
Офіційне працевлаштування.
Допомога в оформленні віз.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
«EuropaWorkintense»

Міжнародна компанія набирає 
працівників на роботу в Чехію 
на: виробництво, будівництво, 

пральні, пекарні, склади.

Äåòàë³: 
+380 970 815 356
+380 969 724 158

e-mail: t.baricka@workintense.cz

РОБОТА НАДАЄТЬСЯ 
БЕЗПЛАТНО!!!

Буряк подорожчав на 73%

Добова потреба людини – два жовтки

Пророщену бульбу садять у теплу землю 
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Поки ми не народилися, ми знаємо все, що трапиться потім. Фільм «Пан Ніхто» 
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ВІВТОРОК 6 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, 17.40, 
00.20, 01.00 Погода

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 02.50 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Кращі виступи

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Складна розмова
15.15 Фольк-music
17.25 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00, 00.30 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри 
22.05 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Кращі 
змагання

03.45 Д/с «Розповіді про 
Хансік»

04.35 Д/с «Музична одісея 
Арірант. Шоу»

UA: ПЕРШИЙ

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

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «Війна 

наречених»
12.40 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Дешево та 

сердито
21.00 Аферисти в мережах 

16+
21.50 Х/ф «Дружина 

напрокат»
00.10 Х/ф «Сомнія: Перш, 

ніж я прокинусь»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 «МастерШеф – 5»

12.45 «Хата на тата»

15.25 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 «Наречена для тата»

22.45 «Давай поговоримо 

про секс»

00.40 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
08.50 «Красуні»
09.40, 16.15 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.20, 18.00 «Орел і 

Решка»
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»
02.00 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Чуже 

щастя»
00.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
08.00 Правда життя 09.00, 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 10.00 Африка: 
стихія води 10.40 Там, 
де нас нема 11.30 Війна 
всередині нас 12.30 Скарб.
UA 13.20 Брама часу 14.10 
Паранормальний світ 
15.00, 21.40 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.50, 22.40 Цікаво.com 
18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Вирішальні битви 2 
світової 00.30 Земля: код 
знищення 01.20 Містична 
Україна 02.10 Дракула 
та інші 

МЕГА

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

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

09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весілля 3»

12.30, 14.05 «Міняю жінку 
– 12»

15.45, 21.00, 22.00 Т/с «За 
три дні до кохання»

17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.40 «Секретні 

матеріали»
23.00, 00.25, 01.00 Х/ф 

«Робіть ваші ставки!»

1+1

06.00 Мультфільм
06.15, 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»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.00 «Новини»
13.00 Х/ф «Це я»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.55, 05.15 

«Подробиці»
00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
03.35 «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
11.10 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф «Королі 

вулиць»
14.50, 22.35 «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.30, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

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 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

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 «Самітник із 

роду Косачів»
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Є. Сверстюк: 

«Не Шевченка – нас 
підмінили»

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, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 Огляд світових 

подій

АВЕРС 12.30 Волинський 
портрет

13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Концерт «Бенефіс 

Е.Чуприк»
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 Завтра сьогодні
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
00.35 Концерт «Бенефіс 

Е.Чуприк»
02.00 Євромакс
03.05 Х/ф «Акваріум»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 02.10 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 01.20 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

15.30 Х/ф «В ім’я Бен-
Гура»

19.20, 20.15 Т/с 
«Стоматолог»

21.10, 22.50 Прем» єра! 
Т/с «Кістки 8»

00.30 Т/с «Вуличне 
правосуддя 1» Фільм «Дружина напрокат»

21:50

tvguide.com

06.00, 17.00 М/с «Чорний 
Джек»

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

Новини
15.15 Розсекречена історія
16.25, 17.40, 01.00 Погода
16.35 Хто в домі хазяїн
17.25 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 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри. 
Післямова

22.05 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Кращі 
змагання

00.30 Д/с «Дива Китаю »
02.50 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Кращі виступи
03.45 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
04.35 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»

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 3»

12.35, 14.00, 15.25 «Міняю 
жінку – 4»

17.10 Т/с «Мама»
20.30 «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 «Невдаха з 

Каунт-Каунті»

05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Х/ф «Гараж»
13.00 Т/с «Сільський 

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

«Стосується кожного»
20.00, 03.00, 05.20 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
03.40 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. 

Дайджест
12.25, 13.15, 00.55 Х/ф 

«Великі гроші»
15.00, 16.15 Х/ф 

«Безславні виродки»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Менталіст»
22.30 Свобода слова
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.25 Труба містера 

Сосиски 12+
04.10 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Дельго»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

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 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

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 «Роки і долі» 

(Л.Мікоян)
18.00 Такти і факти
19.20 Погода
19.55 «Спорт для всіх»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

07.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
11.30 «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 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
23.40 «Один за всіх»
02.55 «Найкраще на ТБ»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
08.50 «Красуні»
09.40, 16.15 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.20, 18.00 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Білявка в 

ефірі»
00.50 Х/ф «Маліса в 

країні чудес»
02.15 «Нічне життя»

03.00, 02.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.39 Kids Time
08.40 Х/ф «Копальні царя 

Соломона»
12.10 Х/ф «Служники 

закону»
14.50 Х/ф «На драйві»
17.00 Х/ф «Овердрайв»
19.00 Ревізор. Крамниці
20.50 Таємний агент 16+
22.10 Таємний агент. Пост-

шоу 16+
00.00 Х/ф «Сомнія: Перш, 

ніж я прокинусь»
01.55 Служба розшуку 

дітей

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

07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

09.30 Т/с «Нахаба»
13.20, 15.30 Т/с «Пташка 

співоча»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.30 Х/ф «47 Ронін»
01.40 Профілактика!!!
05.30 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Сироти дикої природи 
10.00 Африка: стихія води 
10.40 Там, де нас нема 
11.30 Війна всередині 
нас 12.30 Скарб.UA 
13.20 Брама часу 14.10 
Паранормальний світ 
15.00, 21.40 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 17.50 Цікаво.
com 18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Вирішальні битви 2 
світової 22.40 Незвичайна 
наука 01.20 Чорна піхота 
02.10 Гордість України 

ПОНЕДІЛОК 5 березняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00 Шляхами 
Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00 Новини «На 

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

00.30, 03.00 Погода
07.35 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових 

подій
09.30 Інша сторона
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00 У фокусі Європа
12.30, 00.35 Волинський 

портрет
13.00, 23.01 МузейОк

АВЕРС 13.30 Шукаємо таланти
14.00 Концерт «А жінка 

так на весну схожа...»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Х/ф «За кордоном 

болю»
17.30 Огляд світових 

подій
18.30, 22.05 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі»
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 У фокусі Європа
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30, 02.00 Глобал 3000
01.00 Концерт «А жінка 

так на весну схожа...»
03.05 Х/ф «Акваріум»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 02.05 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.20 Х/ф «Бандити»
12.50 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

2+2 16.20 Х/ф «Чемпіон»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.15 Т/с 

«Стоматолог»
21.10, 22.50 Прем» єра! 

Т/с «Кістки 8»
00.30 Х/ф «Від заходу до 

світанку-3: Дочка ката»
02.55 «Облом.UA.»

НТН

05.50 Х/ф «Яка у вас 

посмішка»

07.35 Х/ф 

«Інтердівчинка»

10.30 «Кримінальні 

справи»

12.20, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свідок»

15.05, 19.30, 00.45 Т/с 

«CSI: кіберпростір – 2»

22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові»

01.35 Т/с «Коджак»

03.05 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

05.10 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.50 Х/ф «Грішниця в 
масці»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

10.40 «Кримінальні 
справи»

12.25, 17.00 «Легенди 
карного розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 02.30 
«Свідок»

15.05, 19.30, 00.40 Т/с 
«CSI: кіберпростір – 2»

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

01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий 

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

Професії»

Фільм «Великі гроші»

12:25

favoritem
ovies.at.ua

КНЯГИНИНІВСЬКА ОТГ 
ВИЛЕТІЛА З ШОУ НА «1+1»

Участь у соціальному бізнес-
проекті «Громада на мільйон», 

що його транслює «1+1», припинила 
Княгининівська об’єднана 
територіальна громада, інформує 
«Перший».

Із завданнями у п’ятому випуску волин-
ська громада впоралася, але за підсумками 
набрала найменшу кількість балів.

«Громада на мільйон» – нове соціальне 
реаліті, в якому ОТГ України змагаються за 
інвестиції, створюючи проекти для поліп-
шення життя в регіонах.

У п’ятому випуску шоу учасниками 
були чотири громади з п’яти: Бузька, Княги-
нинівська, Новопсковська, Печеніжинська. 
Скала-Подільська ОТГ залишила проект ще 
раніше. 25 лютого громади складали турис-
тичні маршрути, вартість яких – три тисячі 
гривень – визначив інвестор.

телепроект

1plus1.ua
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ЧЕТВЕР 8 березня

СЕРЕДА 7 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!

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 02.55 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Кращі виступи

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

12.50, 14.20, 01.00 Погода
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.25 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/с «Спільноти 

тварин»
20.25 Складна розмова
21.50, 02.35 Зимові 

Олімпійські ігри 
22.10 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Кращі 
змагання

03.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»

05.30 Д/с «Музична одісея 
Арірант. Шоу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
03.30 Абзац
05.30, 06.45 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.44, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Мерлін»
10.20 Х/ф «Бар 

«Бридкий койот»
12.15 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.50, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 
22.00 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттену»
00.10 Х/ф «Дружина 

напрокат»
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 «Все буде смачно!»

07.35 «МастерШеф – 7»

13.45 «Хата на тата»

15.30 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

23.45 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
08.50 «Красуні»
09.40, 16.15, 02.10 Т/с 

«Беверлі-Хілс, 90210»
11.20, 18.00 «Орел і 

Решка»
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»
03.30 «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, 02.00 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Чуже 

щастя»
00.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Пригоди Остіна Стівенса 
10.00 Африка: стихія води 
10.40 Там, де нас нема 
11.30 Війна всередині 
нас 12.30 Скарб.UA 
13.20 Брама часу 14.10 
Паранормальний світ 
15.00, 21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 16.50 
Сироти дикої природи 
17.50 Незвичайна наука 
18.50 Скептик 19.50, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 22.40 Цікаво.
com 00.30 Ілюзії сучасності 
02.40 Містична Україна 
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, 04.50 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Чотири весілля 3»

12.30, 14.00 «Міняю жінку 
– 12»

15.45, 21.00 Т/с «За три 
дні до кохання»

17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Одруження наосліп 

4»
23.35, 00.25, 01.25 Х/ф 

«Дуплекс»

05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с 
«Запитайте в осені»

13.00 Х/ф «Альпініст»
14.50, 15.45, 16.45, 02.55 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 04.25 

«Подробиці»
00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 17.40, 21.30 Т/с 
«Менталіст»

10.20, 13.15 Х/ф «Ясон і 
аргонавти»

14.30, 22.30 Скетч-шоу 
«На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 
«Володимирська, 15»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Королі 

вулиць»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.00 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пані 

Метелиця»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Рятівники
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 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні пдказки

ТЕТ06.00, 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 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
13.00, 23.10 МузейОк

АВЕРС 13.30 «Знов весна, і знов 
надії...»

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
00.35 «Знов весна, і знов 

надії...»
02.00 У фокусі Європа
03.05 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

05.15 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 01.20 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55, 02.10 «Облом.UA.»
15.20 Х/ф «Персі 

Джексон: Море 
чудовиськ»

19.20 Прем» єра! Т/с 
«Стоматолог»

21.10, 22.50 Прем» єра! 
Т/с «Кістки 8»

00.30 Прем» єра! Т/с 
«Вуличне правосуддя 1»

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/ф «Я хочу, щоб 

був мир»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки – 2»

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

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05, 19.30, 00.40 Т/с 

«CSI: кіберпростір – 2»
20.30 Т/с «CSI: безсмертя»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел – 2»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Легенди 

бандитського Києва»

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, 13.50, 18.25, 20.10, 

01.00, 04.25 Погода

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

12.00 Х/ф «Естер 

прекрасна»

14.00 Фольк-music

15.25, 01.35 Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 

Кращі змагання

17.30 «Відкривай Україну»

18.40, 23.45 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Спринт 

чоловіки 10км

20.15 Д/ф «Жива 

природа»

20.25 «Схеми»

04.30 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 06.55 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.50, 08.09 Kids Time
08.10, 00.40 Х/ф «Крута 

Джорджія»
10.20 Х/ф «Це все вона»
12.15 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
14.20 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
22.50 Х/ф «Вкрадене 

побачення»
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 00.00 Х/ф 

«Найчарівніша та 

найпривабливіша»

08.15 Х/ф «Службовий 

роман»

11.25 «Хата на тата»

15.30 «Все буде добре!»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 5»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.10 «Три сестри»

10.15 «Навколо М»

12.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

17.00 «Орел і Решка. 

Зірки»

22.00 «Вірю не Вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 Т/с «Ти – моє життя»

02.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

на підборах
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.30 Сьогодні
09.30, 04.40 Зірковий шлях
10.30 Х/ф «Анжеліка – 

маркіза янголів»
12.45 Х/ф «Чудова 

Анжеліка»
14.50, 15.20 Х/ф 

«Анжеліка і король»
17.15, 19.45 Т/с «Кров 

янгола»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Лаціо» – 
«Динамо»

00.00 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

03.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Квітка Цисик
08.40 Мерилін Монро
09.20, 18.20 У пошуках 

істини
11.00 Вирішальні битви 2 

світової
13.00, 23.00 Гнів небес
13.50 Китайські 

першопрохідці
15.40 Африка: стихія води
21.00 Древній Єгипет
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Містична Україна
02.10 Телеформат

МЕГА

06.00 Х/ф «Тато 
напрокат»

07.55 Х/ф «Зимовий сон»
10.00 «Viva ! найкрасивіші 

2018»
11.50 «8 Березня в 

Великому місті»
13.30 «1+1 удома: 8 

березня»
15.40 Х/ф «Титанік»
19.30, 05.40 «ТСН»
20.10 Х/ф «Службовий 

роман»
23.15 «Інтонації Тіни 

Кароль»
00.20, 02.05 Х/ф 

«Наїзниці та янголи»

05.35 Х/ф «Королівство 
кривих дзеркал»

07.00 «Ранок з Інтером»
09.00 «Готуємо разом»
09.50 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
11.30 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
13.10 Х/ф «Дівчата»
15.00 Х/ф «Любов і голуби»
17.10 Концерт «Поговори 

зі мною, мамо»
18.45, 20.40 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
20.00, 02.15, 04.20 

«Подробиці»
22.20 Концерт Світлани 

Лободи «Н2LO»
00.40 Х/ф «Це я»
02.55 «Речдок»
03.35 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
05.00 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45 Х/ф «Мерлін»
11.50, 13.00 Х/ф «Ясон і 

аргонавти»
12.45, 04.30 Факти
15.35 Х/ф «Одисея»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.30 Дизель-шоу
23.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
00.00 Х/ф «Кохання не за 

розміром»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.15 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Школа 

монстрів: Електрично»
10.30 Х/ф «Рапунцель»
11.40 М/ф «Зачарований 

будинок»
13.10 Віталька. 8 Березня
14.30 Вечірка з сюрпризом
20.00, 02.30 Панянка-

селянка
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і Володька
22.30 ЛавЛавCar 2
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні пдказки

ТЕТ
06.00, 18.00 Шляхами 

Волині
06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00 Новини «На 

часі»
07.30, 08.30, 18.55, 21.40, 

00.10, 02.40 Погода
07.35 Життя в цифрі
07.50, 18.30, 21.45, 00.15, 

02.45 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
12.30 Волинський портрет
13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Світлана Весна 

АВЕРС «Мій рідний край»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.45, 21.30 Новини «На 

часі». Спецвипуск
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
00.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
00.25 Світлана Весна 

«Мій рідний край»
02.00 Огляд світових подій
02.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
03.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00, 02.00 «Облом.UA.»
09.45 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Він, вона і 

телевізор»
15.40 Х/ф «Погоня»

2+2 17.15 «Загублений світ»
18.10 «ДжеДАІ. Дайджест»
19.10 Х/ф «Перевізник»
20.55, 22.35 Прем» єра! 

Т/с «Кістки 8»
00.10 Прем» єра! Т/с 

«Вуличне правосуддя 1»
01.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

09.00 Серіал «Роксолана»
13.30 «Музичний 

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

університет
17.00 Т/ф «На Чернечій 

горі»
17.13 «Складна розмова»
17.40 «Волинська 

веселка»
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане 

Закарпаття»
19.00 Новини
19.20 Погода
19.55 «Роки і долі» 

(В.Жупанюк)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.40 «Правда життя. 
Професії»

07.55 Х/ф «Ефект 
Ромашкіна»

09.10 Х/ф «Летюча 
миша»

11.55 «Бенефіс 
«Кроликів». 30 років 
гумору»

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

15.35 Х/ф «Білий 
паровоз»

17.10 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Три плюс 

два»
21.15 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
22.50 Т/с «Черговий ангел 

– 2»
00.50 Концерт «Біт-квартет 

«Секрет»: 30 років на 
біс»

03.10 «Випадковий свідок»
03.40 «Речовий доказ»
05.25 «Мисливці за 

привидами»

ВІД УКРАЇНИ НА 
«ЄВРОБАЧЕННІ» – 
MELOVIN

Право представляти Україну на 
міжнародному пісенному конкурсі 

виборов 20-річний співак Melovin.

У 2015 році він став переможцем во-
кального шоу «Х-Фактор-6». Співак уже 
брав участь у Нацвідборі на «Євробачення-
2017». Тоді він посів третє місце. 

До слова, у фіналі Нацвідбору стався 
скандал. Суддя проекту Андрій Данилко 
запідозрив виконавицю Tayanna у співі під 
фонограму. А коли фанат співачки за неї за-
ступився, Данилко послав його матом. 

Півфінали «Євробачення-2018» відбу-
дуться у Лісабоні 8 та 10 травня. Фінал – 
12 травня. Україна виступить на конкурсі у 
другій частині другого півфіналу. 

пісенний конкурс

Фільм «Королі вулиць»

23:40

m
ovieplayer.it

РФ ВИРІШУЄ ДОЛЮ 
КАНДИДАТІВ НА 
ЗДОБУТТЯ «ОСКАРА»

Кремль усіляко намагається 
вплинути на результати 

голосування Американської академії 
кіномистецтва, яка визначає 
переможців престижної премії 
«Оскар», повідомляє BBC. 

Фільм «Останні люди в Алеппо» си-
рійського режисера Фераса Файяда став 
мішенню для російської пропаганди од-
разу після прем’єри минулого року. Адже 
стрічка зображує місто Алеппо після бом-
бардування російських літаків та героїзм 
рятувальних груп під назвою «Білі шоло-
ми».

Друга документальна стрічка «Ікар» 
розповідає про державну програму до-
пінгу в Росії. Її режисер Браян Фогель був 
змушений чотири рази змінювати розта-
шування продакшн-студії. Він навіть пе-
реховував головного персонажа (колиш-
нього голову російської антидопінгової 
агенції Григорія Родченкова) через погро-
зи вбивством.

кіно

Фільм «Погоня»

15:40

m
urm
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m
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м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

№ 8 (107) від 1 березня 2018 рокуwww.tilkyrazom.com.ua ukrop.com.ua

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  

НОВІ МЕБЛІ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

ЛЯЛЬКА, В ЯКУ ВКЛАДЕНО ШМАТОЧОК ДУШІ СИЛА МИСТЕЦТВА

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» триває 
серія безплатних майстер-
класів від волинських майстрів 
народного мистецтва. У 
рамках виставки «Перевесло. 
Народне мистецтво в часі 
й просторі» митці навчали 
плести з соломи, рогози, лози, 
виготовляти глиняні вироби.  
Днями відбувся майстер-клас 
із виготовлення народної 
текстильної ляльки від члена 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
Галини Вахрамєєвої. Участь 
у заході взяли працівники 
та мешканці Луцького 
геріатричного пансіонату. 

Історія народної текстильної 
ляльки сягає давніх-давен. Та тра-
диції її створення і використання 
збереглися й нині відроджуються. 
У кожній родині така лялька була 
символом мудрості, берегинею 
роду. Коли дитина народжувалася, 
мама замотувала у тканину шмато-
чок хліба. Така «кукла», як її нази-
вали, виконувала роль пустушки. 
Старшим діткам робили ляльки, 
якими вони бавилися. Така лялька 
служила не лише іграшкою, а й ви-
конувала навчальну функцію. Дів-
чатка вчилися на них шити одяг, 
декорувати його. То була своєрідна 
модель для вправляння у жіночому 
ремеслі, адже до 12 років в україн-

мама почала шукати небайдужих 
людей, які допомогли б розв’язати 
проблему.

– Хочу подякувати Ігорю Полі-
щуку, який не лишився осторонь та 
допоміг облаштувати клас новими 
партами. Також дякую Фонду за те, 
що підтримав нас і виділив кошти 
на меблеву стінку, – каже Олена 
Вербицька.

Директор НРЦ Леся Волинець 
зауважила, що тепер умови навчан-
ня у п’ятикласників будуть значно 
кращими.

– Доки ви були на канікулах, 
ваші батьки не відпочивали. Вони 

облаштовували клас для вас, – звер-
нулася до дітей директор. – Вам 
буде комфортно за цими партами. 
Вони одномісні. Ніхто з сусідів не 
заважатиме на уроці. Також ці пар-
ти регулюються відповідно до зрос-
ту, тож служитимуть вам до закін-
чення школи.

Головний менеджер Фонду 
Оксана Демчук подякувала дітям 
за гарний концерт, педагогам – за 
те, що вкладають душу у вихован-
ців, а батькам – за те, що не лиша-
ються байдужими та привертають 
увагу до своїх дітей. Вона зазна-
чила, що Фонд не вперше підтри-

мує НРЦ. За його підтримки діти 
відпочивають у таборі «Артек-
Буковель», беруть участь у програ-
мах з арт-терапії.

– Упродовж трьох років Фонд 
долучався до фінансування обідів 
для особливих дітей. Також була 
низка проектів, пов’язаних із ма-
теріальним забезпеченням закладу. 
Рік тому Фонд облаштував у школі 
сенсорну кімнату, заняття в якій 
ефективно впливають на розвиток 
дітей, – підсумувала Оксана Дем-
чук.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ській сім’ї дівчина мала вміти тка-
ти, вишивати, шити, прясти. Коли 
дівчинка дорослішала, ляльку ста-
вили на підвіконня. Вважалося, 
що вона виглядає нареченого. Таку 
ляльку робили у віночку. Коли дів-
чина виходила заміж, у новий дім 
брала з собою і ляльку.  

– Текстильна лялька – дуже  
гарний і позитивний вид народно-
го декоративного мистецтва. Коли 
працюєш над її виготовленням, 
ніби повертаєшся у дитинство. 
Така робота приносить моральне 
задоволення. Тому цей вид мисте-
цтва часто використовують в арт-
терапії, – розповідає про улюблену 
справу Галина Вахрамєєва. 

Мисткиня зазначає, що в кожно-
му регіоні текстильна лялька мала 
відмінності. Якщо брати класичну 
ляльку, то вона за конструкцією 

має хрестоподібну будову. Це, по 
суті, стилізований символ людської 
постаті, жінки. Робили її з чистим 
обличчям. Волинська лялька виріз-
нялася позиційним розміщенням 

декору на вбранні. За основу такої 
ляльки брали рослинні матеріали – 
трави, сіно, солому, рогозу.

Практичний психолог Луцько-
го геріатричного пансіонату Лари-

са Кусик каже, що таке заняття не 
лише приємне для душі, а й вико-
нує певні лікувальні функції:

– Наші дівчата дуже активні. 
Ми часто беремо участь у різних 
майстер-класах. Це розряджає об-
становку, піднімає настрій, заспо-
коює. Таке заняття виконує дуже 
багато функцій. Зокрема, покращує 
дрібну моторику, допомагає побо-
роти негативні емоції.

Після того як Галина Вахрамє-
єва розповіла про особливості тек-
стильної ляльки, присутні взялися 
за роботу. Кожен старався вкласти 
позитивні емоції, шматочок своєї 
душі, аби надати виробу тієї світлої 
енергетичної сили, що притаманна 
народній текстильній ляльці.  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Галина Вахрамєєва розповідає про 
особливості текстильної ляльки

Заняття, що лікує душу Вироби мисткині

Усміхнені й життєрадісні п’ятикласники Луцького навчально-
реабілітаційного центру привітно зустрічають гостей. Школярі 

декламують вірші, співають, танцюють, навіть театралізоване 
дійство про правила дорожнього руху підготували. Усе 
це – з нагоди завершення проекту, що його реалізовували за 
допомогою радника міського голови, депутата Луцької міської 
ради Ігоря Поліщука та Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Загальна сума проекту – 24,5 тис. грн, з яких 13 тис. виділив 
Фонд, решта – кошти з депутатського фонду Ігоря Поліщука.

У НРЦ навчаються діти з особ-
ливими потребами, сироти, на-
півсироти, діти з неповних сімей. 
У 5-Б класі – 13 учнів, двоє з них 
навчаються вдома. Голова батьків-
ського комітету Олена Вербицька 

розповідає, що їхня класна кімна-
та була без належних умов. Батьки 
своїми силами пофарбували клас, 
поклеїли шпалери, замінили гар-
дини. Та придбати нові меблі їм 
було не по кишені. Тоді ініціативна 

Дружна родина п’ятикласників НРЦ За новими партами навчатися комфортно
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє
tilkyrazom.com.ua

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

ТРЕНЕР – НЕ ЛИШЕ НАСТАВНИК, 
А Й ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТА МЕНЕДЖЕР

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Крок за кроком упродовж 
семи років Фонд Ігоря 

Палиці «Тільки разом» 
створює можливості 
для всебічного розвитку 
волинян, розбудовуючи 
спортивну інфраструктуру 
міста й області. Будівництво 
міні-футбольних полів, 
встановлення тенісних столів, 
облаштування майданчиків 
street workout – це все 
робить фізичну культуру 
доступнішою. Засновник 
Фонду Ігор Палиця вкладає 
у спорт великі кошти. Адже, 
на його переконання, це 
інвестиції у майбутнє. 

«Підтримка ігрових видів 
спорту» – проект Фонду, який 
передбачає фінансову допомогу 
на ігрові види спорту – волей-
бол (юнаки, дівчата), баскетбол 
(юнаки), гандбол (юнаки), аби 
ці команди могли брати участь в 
офіційних всеукраїнських та між-
народних змаганнях.

Третій рік поспіль Фонд під-
тримує юних волейболістів. Про 
співпрацю з Фондом, бачення 
проблем та перспектив розвитку 
чоловічого волейболу на Волині 
розповідають президент Федера-
ції волейболу Волині Ігор Олек-
сійович Рясик та старший тренер 
відділення волейболу КДЮСШ 
№1 Ігор Васильович Кравчук.

– Розкажіть, у якому стані 
перебуває волинський волейбол. 
Чи помітні перспективи розвит-
ку цього виду спорту? 

І. Р.: – Волейбол на Волині роз-
вивається. Можливо, не такими 
темпами, як хотілося б, але ми 
працюємо над тим, щоб досягнути 
максимального рівня. Поки йдемо 
впевнено в потрібному напрям-
ку завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», Луцькій міській 
раді, Федерації волейболу Волин-
ської області, КЗ «КДЮСШ №1 
Луцької міської ради», які завжди 
підтримують наші ініціативи.

І. К.: – Волейбол на Волині був, 
є і буде. Зараз ми граємо двома 
віковими категоріями на чемпіо-
наті України «Дитяча ліга». Серед  
ДЮСШ України, які беруть участь 
у змаганнях, поки посідаємо третє 
місце. Це вагомі результати. Діти 
ростуть. У нас є майбутнє. Думаю, 

ще кілька років – і будуть грати в 
команді майстрів. Тож можна смі-
ливо казати: волейбол не стоїть на 
місці. Хоча є й чимало проблем. 
Найбільша з них – відсутність 
місць для тренувань. Наша спор-
тивна школа не має свого спорт-
залу. Це нонсенс. Ми тренуємося 
на базі загальноосвітніх шкіл. 
Відповідно, не можемо прийняти 
офіційні змагання. Постійно гра-
ємо на виїзді. Багато проблем із 
фінансуванням. 

– Ігорю Васильовичу, Ігорю 
Олексійовичу, спортсмени яких 
вікових категорій беруть участь 
у чемпіонаті України з волейболу 
«Дитяча ліга»? Що це дає вашим 
вихованцям?

І. К.: – Участь у чемпіонаті 
беруть діти 2001-2005 років наро-
дження. Ми граємо у двох катего-
ріях: 2003 і 2005 років. Уже відбу-
лося три тури. Ми і з меншими, і зі 
старшим дітьми входимо в трійку 
найкращих команд України. Чет-
вертий тур будемо грати в Жито-
мирі. Для дітей це дуже цікаво. З 
кожною грою вони лише ростуть. 
Моя мета – підготувати дітей, яко-
мога більше навчити, щоб вони 
поїздили, побачили, як відбува-
ються змагання, як тренуються 
інші діти.

І.Р.: – Змагання – це підсумок 
за певний час, своєрідний екзамен 
для дитини. Ігор Васильович гра-
фік своїх вихованців побудував 
таким чином, що вони грають що-
тижня. Зокрема, команда КДЮСШ 

№1 виступає у відкритому чемпіо-
наті міста Луцька (група Б), заяви-
лися на чемпіонат Луцького райо-
ну, дитячу лігу, чемпіонат області, в 
березні заплановано студентський 
турнір. Графік дуже насичений.

– Яка ситуація із розвитком 
дитячого волейболу в районах, 
зокрема у юнаків?

І. К.: – У Ковелі є база для тре-
нувань, тому ковельські тренери 
роблять максимум з того, що від 
них залежить. Молодий гравець 
волейбольного клубу «Олюр-
транс» Богдан Сокол почав тре-
нерську роботу в Маневицькому 
районі. У них вже були виїзди на 
змагання. Ситуація в інших райо-
нах лишає бажати кращого. Ми 
хочемо зрушити це питання з міс-
ця. Можливо, проведемо обласні 
змагання, аби діти грали у волей-
бол не лише на папері.

– Яка перспектива волейбо-
ліста-вихованця ДЮСШ?

І. Р. – Після закінчення школи 
дитина має визначитися: далі гра-
ти у волейбол чи присвятити себе 
іншій справі. Не всі стають про-
фесійними волейболістами. Якщо 
з групи виходить 4-5 людей, які 
продовжують займатися волейбо-
лом – це дуже високий результат. 

І. К.: – Я пояснюю дітям, що 
вони не встануть уранці з ліжка 
відомими. Для досягнення резуль-
тату треба працювати й працю-
вати. Якщо гравець зумів себе за-
рекомендувати, його запрошують 
за кордон. У нас є випускники, 

які грають в Польщі, Італії. Але це 
одиниці. Цього можна досягти ли-
шень через велику працю.

– Тренер має бути не лише 
тренером, а й педагогом і психо-
логом...

І.К.: – ...і мамою й татом. Коли 
їдемо на змагання, я дітям кажу: 
якщо щось станеться, в першу 
чергу маю знати я. Бо батьки дале-
ко й нічим допомогти не зможуть. 
Крім цього, тренер – це і фінан-
совий директор, і менеджер. Ми 
шукаємо кошти де тільки можна. 
Просимо підтримки батьків, допо-
магають департамент сім’ї, молоді, 
спорту та управління освіти Луць-
кої міської ради. Відчуваємо ваго-
му підтримку Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», який уже третій 
рік нам допомагає і повністю за-
безпечує фінансування однієї ві-
кової категорії. Хотілося б, щоб і 
відділ з питань фізичної культу-
ри і спорту обласної державної 
адміністрації повернувся до нас 
обличчям, адже вони обіцяють-
обіцяють, а в кінцевому результаті 
ми шукаємо кошти.

– Ігорю Васильовичу, які цілі 
на цей сезон?

І.К.: – Дуже хотілося б стати 
призерами чемпіонату України 
серед дитячих команд. Такого не 
було у Волинській області, напев-
но, більш як 10 років. У дітей го-
рять очі, вони докладуть максимум 
зусиль, аби це все здійснилося.

– Ігорю Олексійовичу, в кінці 
року була звітно-виборча кон-

ференція Федерації волейболу 
Волинської області. Загалом які 
плани на новий період? 

І. Р.: – Будемо розвивати волей-
бол до певного досконалого рівня 
на всіх етапах – від дитячого до до-
рослого. Тому має передувати ви-
будована система розвитку цього 
виду спорту. У нас є багато планів, 
різних заходів. Будемо проводити 
чемпіонат міста чи області серед 
жінок. Ми зробили цікавішим від-
критий чемпіонат Луцька серед 
чоловічих команд. 

– Що для вас означає волей-
бол? Яку роль він зіграв у вашо-
му житті?

І. Р.: – Волейбол – це і є моє 
життя. За моїми плечима дитя-
чий, студентський, професійний 
волейбол. Зараз граю у ветеран-
ській команді. Двічі брав участь в 
чемпіонаті світу, раз – у чемпіонаті 
Європи. Волейбол – це цікава інте-
лектуальна гра, яка потребує пев-
них обдуманих дій та дарує велике 
задоволення. 

І. К.: – Для мене волейбол – це 
все. Навіть не уявляю, що робив би, 
якби не був у цій сфері. Я зав жди 
радо йду на тренування. Сумую 
за дітьми під час канікул. Тренер 
працює, аби його вихованці були 
кращими, досягали певних висот. 
Проте я завжди кажу: не так важ-
ливо, чи станете ви спортсменами, 
головне, аби стали людьми. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Ігор Кравчук та Ігор Рясик Команда юних волейболістів

В АРТ-ГАЛЕРЕЇ СТАРТУВАВ СЕЗОН 
ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВОК

ТЕАТРАЛЬНА ІМПРЕЗА

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
стартував другий етап 
культурного проекту Lutsk 
Junior Theatrе-2018. 

Відкрив сезон театральних 
постановок колектив «Спінери» 
Княгининівської спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-пе-
дагогічної підтримки». Вихо ван ці 
школи-інтернату презентували 
уривок «Сватання на Гончарівці». 
Юні актори Творчої студії Ната-
лії Журавльової до уваги глядачів 
представили виставу-етюд «Ін-
стаграм» за мотивами оповідання 
з книги «Щоденник Ельфа» На-
талки Малетич. Виставу створено 
у форматі інтерактивного театру 
імпровізації, що передбачає ак-
тивне втручання глядачів у розмо-
ву з героями. 

Проект Lutsk Junior Th eatrе-
2018 спрямований на популяри-
зацію театрального мистецтва се-
ред дітей та молоді. Торік участь у 
ньому взяли колективи з Луцька, 
Рівного та Львова. Цьогоріч про-

ект розширює географію.
– Коли ми починали цей про-

ект, хотілося, щоб він працював. 
За підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» програма триває. 
Цьогоріч ми познайомимося з 
новими колективами. Зокрема, в 
березні до Луцька приїде колек-
тив з Авдіївки. Він презентує на-
шим глядачам свою роботу. Також 
ми спільно будемо працювати над 
створенням вистави для їхнього 
мистецького фестивалю в Авдіїв-
ці. Уже відомо, що участь у проекті 
візьмуть колективи з Червоногра-
да та Кропивницького. У грудні 
відбудеться фінальна його части-
на, – поділилася планами куратор 
проекту Наталія Журавльова.

Керівник колективу «Спіне-
ри» Оксана Глушко каже: участь у 
Lutsk Junior Th eatrе-2018 – це на-
самперед чудова нагода поділити-
ся досвідом і побачити, як працю-

«Спінери» переймали досвід сучасної драматургії

ють інші колективи. 
– У нашому театральному 

гуртку – 45 дітей. До Луцька при-
їхали середня і старша групи. Ми 
більше працюємо над постанов-

ками класичних творів. Сьогодні 
хочемо перейняти досвід сучасної 
драматургії. Це для нас нове та ці-
каве, – каже Оксана Глушко.

Фестивальний день юних ак-

торів складається з двох етапів. 
Спершу колективи презентува-
ли себе, по тому була практична 
робота з актором лялькового те-
атру Олексієм Криворучком та 
педагогом-актором аматорсько-
го театру Анастасією Глух. Дітей 
ознайомили з методами роботи 
інтерактивного театру. Після цьо-
го поділили на дві групи, кожна зі 
своїм тренером презентувала не-
величку плейбек-виставу. 

Упродовж двох років двері Арт-
галереї відчинені для всіх охочих 
поринути у дивовижний світ мис-
тецтв. Тут влаштовують виставки 
відомих художників, волинських 
народних митців, популяризують 
театральне мистецтво, проводять 
безплатні майстер-класи, тематич-
ні вечори, семінари та конференції 
на теми освіти й культури.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк
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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.

У СЕЛІ, ДЕ МАЙЖЕ СОТНЯ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ, НЕМАЄ 
ДИТСАДКА, А ШКОЛА – В КЛУБІ 

НА МЕЖІ

Тісні класи, відсутність 
спортзалу, їдальні, 

комп’ютерного класу, 
навчання у три зміни – все 
це про школу в селі Башлики 
Ківерцівського району. 
Тут щороку на 1 вересня 
приходять з надією на зміни і 
батьки, й учні.

Діти ось уже 20 років тимчасо-
во навчаються у будівлі колишньо-
го клубу. Ще за часів Радянського 
Союзу стареньку напівзруйновану 
школу зрівняли із землею. Тоді 
пообіцяли звести нову. Єдине ж 
зрушення в цьому питанні – виго-
товлення проектно-кошторисної 
документації. Однак вартість бу-
дівництва школи, згідно з докумен-
тами, просто вражає – це майже 
100 мільйонів гривень. Зрозуміло, 
що така сума – непосильний тягар 
і для сільського, і для районного, і 
для обласного бюджетів. 

ПАРТИ ВПИРАЮТЬСЯ 
В ДОШКИ 

Приміщення школи-клубу – 
типове для тогочасного стилю архі-
тектури. На перший погляд – пом-
пезне, двоповерхове. Якби його 
використовували за першочерго-
вим призначенням, воно мало б 
усі можливості стати справжнім 
центром культури та аматорсько-
го мистецтва. Натомість давно 
слугує школою.

– Діти у класах мерзнуть, а в 
актовому залі узагалі немає опа-
лення, – розповідає нам бабуся, у 
якої 30 (!) внуків. 

Поряд – її сусідки, які активно 
долучаються до опису бід навчаль-
ного закладу. У одної з них – 21, а в 
іншої – 46 внуків. 

Башлики – село невелике, та 
багатодітне. Усього – 1026 жителів. 
Більша частина населення – діти. 
Тут три сотні дошкільнят, у шко-
лі – 240 учнів. Але, незважаючи на 
таку демографічну ситуацію, дит-
садка в населеному пункті немає 
і ніколи не було. А останні роки 
батьки взагалі непокояться, чи 
буде де здобувати неповну серед-
ню освіту їхнім дітям. У Башли-
ках – школа-дев’ятирічка. Навчан-
ня у 10 та 11 класах продовжують 
у ближній Карпилівці. 

Директор школи села Башли-
ки Людмила Філюк прогнозує, що 
в найближчі роки кількість учнів 
збільшуватиметься. 

– Буде майже 350 дітей, – каже 
Людмила Василівна. – А в нас уже 
немає де посадити учнів у класах. 
Парти – під самою дошкою. Цього 
року ми прийматимемо 35 першач-
ків, а вже у 2019 році їх буде 42. 

Опалення у школі-клубі – піч-
не. Під сходами, які ведуть на дру-
гий поверх, – акуратно складені 
торфобрикет та дрова. Старезні 
грубки тепло тримають недовго. У 
деяких класах відчувається специ-
фічний запах від їх нагрівання. 

Тато Володимир Гламазда за-
уважує, що подекуди в класах 
дихати практично нічим, школя-
рі часто хворіють. Найбільше до-
шкуляє кашель. 

ДІТИ ХОЧУТЬ 
СПОРТЗАЛ ТА 
ЇДАЛЬНЮ

Діти ж в один голос кажуть: 
мріють про кабінет інформатики 
та спортивний зал. 

– Найгірше те, що уроки фізич-
ного виховання проходять у кла-
сах, – зауважує учениця Надія Галас. 
– А ще дуже хочеться, аби в школі 
були їдальня та комп’ютерний клас. 

класні кімнати та двоповерховий 
фізкультурно-спортивний зал з 
перехідною галереєю на другому 
поверсі.

Ми приїхали до башликівської 
громади разом із народним депу-
татом від УКРОПу Іриною Кон-
станкевич. 

Нагадаємо, що питання будів-
ництва нової школи піднімали під 
час виїзного засідання комітету з 
питань освіти і науки Верховної 
Ради, який відбувся за ініціативи 
Ірини Констанкевич у листопаді 
2017 року в Луцьку. Комітет ре-
комендував Волинській обласній 
державній адміністрації невід-
кладно розглянути питання щодо 
будівництва закладів загальної се-
редньої освіти у селах Грем’яче та 
Башлики Ківерцівського району.

Народний депутат ще у верес-
ні минулого року подала пропози-
цію до проекту держбюджету 2018 
року щодо виділення 15 мільйо-
нів гривень на будівництво нової 
школи в Башликах.

– Для того щоб зрушити 
справу, потрібно переглянути 
проектно-кошторисну докумен-
тацію і максимально її здешевити. 
Сума у понад 90 мільйонів гривень 
для будівництва однієї школи – ве-
личезна, – переконана нардеп.

Ірина Мирославівна роз-
повіла про досвід села Осівці 
Камінь-Каширського району. Ще 
з дев’яностих років влада обіцяла 
там нову школу, тричі замовляли 
проектно-кошторисну документа-
цію. Але лише після звернення до 
голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці в 2016 році проблему 
нарешті почали розв’язувати. Від-
криття нової школи в Осівцях за-
плановано вже на 1 вересня цього 
року. Частину коштів на її зведен-
ня залучила також Ірина Констан-
кевич з фонду соцеконому, левова 
частка – надходження з Держав-
ного фонду регіонального розвит-
ку. Додамо, що будівельні бри-
гади сформовані з батьків учнів, 
а загальна кошторисна вартість 
навчального закладу в Осівцях – 
майже 55 мільйонів гривень.

Під час зустрічі у Башликах ви-
рішили створити ініціативну групу 
із представників громади. Разом з 
районними та обласними депута-
тами люди мають намір активно 
працювати над розв’язанням пи-
тання зведення нової школи. Іри-
на Констанкевич теж пообіцяла 
підтримку – залучити частину фі-
нансування з фонду соцеконому. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Ківерцівський район 

Уроки інформатики доводиться 
проводити теоретично.

Однокласник Надії Дмитро 
Кузьмич, як і всі тутешні хлопці, 
любить спорт. Тільки в Башликах 
тренуватися ніде. У школі спорт-
залу немає. А в надтісних класах 
навіть мінімальні фізичні вправи 
важко назвати елементами фіз-
культури. 

У теплу пору року фізвихо-
вання проводять в актовому залі. 
І хоч місця тут теж обмаль, усе ж, 
кажуть місцеві, більше, аніж у кла-
сах. Узимку в залі й десять хвилин 
витерпіти важко: температура у 
приміщенні мало чим відрізняєть-
ся від вуличної. 

Спортивний майданчик по-
близу школи – це усього кілька пе-
рекладин для тренувань та місце, 
де можна поганяти м’яча. Тому ті 
маленькі та молоді башликівці, які 
не мислять свого життя без спор-
ту, їздять у спортзал карпилівської 
школи або прямують до Цумані. 

Та попри все, навіть в умовах 
без умов башликівські школярі 
зав жди виборюють призові місця у 
спортивних районних змаганнях. 

А ще діти вірять: колись у но-
вій школі буде і їдальня. Адже нині 
учні їдять прямісінько на партах. 
Замість гарячих страв – сухпайок, 
який без перебільшення можна 
вважати легким перекусом. 

– Харчуються школярі печи-
вом, фруктами, соком, – пояснює 

в Олиці. Якщо не побудують нову 
школу в нашому селі, дітям дове-
деться їздити туди, – каже Ніна 
Чечотка. – У Башликах живе 96 
багатодітних сімей. Роками нам 
обіцяють звести нову школу, але 
ситуація лишається незмінною. 

– Ми навіть в Кабінет Міні-
стрів їздили, просили, аби школу 
та садок нам побудували. Після 
другої зміни діти повертаються 
додому по 18 годині неосвітлени-
ми вулицями, – додають тати Гри-
горій Лінник та Василь Берестюк.

НА НОВУ ЗОШ – 
ЗАХМАРНА СУМА 

У 2014 році під будівництво 
нової школи в Башликах виділили 
земельну ділянку, а у 2016 році ви-
готовили проектно-кошторисну 
документацію. Згідно із нею, на-
вчальний заклад буде розрахова-
ний на 396 учнів. Проект передба-
чає зведення нової триповерхової 
споруди, де розташовуватимуться 

нам директор Людмила Філюк.
До слова, кабінет керівника 

нас дуже здивував: кімнатка пло-
щею два на два метри, без вікон... 
І, якби ми не побачили на дверях 
табличку з написом «Директор», 
ніколи не здогадалися б, що це 
приміщення – не комірчина. 

Тісняться тут і в бібліотеці. 
Кабінет, відведений під неї, – теж 
замалий. Одночасно зайти туди 
може максимум три учні, та й то 
розвернутися буде ніде. 

Заступник директора школи 
Ніна Чечотка зазначає, що у на-
вчальному закладі лише сім клас-
них кімнат. Пригадує: як тільки 
перейшли в клуб, було 120 учнів. 

– Найближчі до нас школи – у 
Карпилівці та Цумані – теж пере-
повнені. За 18 кілометрів – ЗОШ 

Сільський клуб перетворився на 
школу два десятки років тому

Заступник директора школи Ніна Чечотка 
розповідає, що Башлики – село багатодітне

Народний депутат Ірина Констанкевич разом з 
керівництвом Ківерцівської райради шукали шляхи 
розв’язання питання щодо будівництва школи

Учениця 9 класу Надія Галас 
мріє, аби в школі були спортзал 
та комп’ютерний клас

У маленьких тісних кабінетах парти підпирають 
дошки, а діти вимушені обідати у класах
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НА ЧАСІ

ПОЛІТИКАВАЖЛИВО

КОНКУРС МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ПОТРЕБИ ГРОМАД

НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ УНІКАЛЬНІ КНИГИ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА 
ПОДАРУВАЛИ МУЗЕЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Музею Лесі Українки в Луцьку 

передали книги з особистої 
бібліотеки українського 
літературного критика, 
есеїста, поета, шістдесятника 
Євгена Сверстюка. Понад 
1300 видань подарували 
дружина та донька відомого 
українського інтелектуала. 

Серед цих книг – рідкісні 
стародруки, діаспорна літерату-
ра, першокниги шістдесятників 
та численні рукописи Євгена 
Сверстюка. Переданню книг му-
зею сприяла народний депутат, 
доктор філологічних наук Ірина 
Констанкевич. Парламентар на-
голосила, що 2018 рік – рік 90-
ліття Євгена Сверстюка, і цей 
захід – перший серед низки ін-
ших, присвячених вшануванню 
пам’яті епохального мислителя.

– Це дуже трепетно і важли-
во, що ми сьогодні в рамках днів 
Лесі Українки маємо можливість 
говорити про Євгена Сверстюка. 
Він завжди, коли приїжджав до 

нашого університету, коли чи-
тав лекції, презентував книги, 
говорив про дуже важливі речі. 
Цей великий Волинянин світив-
ся і своїм світлом запалював ін-
ших, – зазначила Ірина Констан-
кевич. 

Найтеплішими словами зга-

дували Євгена Сверстюка акаде-
мік та літературознавець Микола 
Жулинський, видавець Андрій 
Криштальський, представниця 
Інституту національної пам’яті 
Леся Бондарук. 

Дарина ТИХА,
Луцьк 

Оновлений проект про проведення 
конкурсу місцевих ініціатив 
підготувала депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу, голова 
бюджетної комісії Ірина Вахович.

За її словами, документ відрізняється 
від чинного положення чітко визначени-
ми завданнями і пріоритетами та орієн-
тований на фінансування ініціатив, на які 
у громади бракує коштів.

– Раніше цей конкурс був більш орі-
єнтований на удосконалення місцевого 
управління, – розповідає Ірина Вахович. 
– Тепер ми робимо акцент на те, щоб 
підтримувати конкретні інфраструк-
турні проекти на місцях. Вважаю, що 
більш доцільними для фінансування і 
впровадження є проекти з благоустрою 
територій, розв’язання екологічних 
проб лем, відродження об’єктів історико-
культурної спадщини, запровадження 
енергоощадних технологій, реалізації 
спортивних ініціатив тощо.

Ірина Вахович сподівається, що депу-
тати підтримають проект рішення та по-
годять виділення до 100 тис. грн на кожен 
проект. 

– Однією з умов конкурсу буде спів-
фінансування проектів. Тобто ті грома-
ди, які погодяться виділити 10% від суми 
проекту, отримають і гроші з бюджету на 
його втілення. За ці кошти, наприклад, 
можна облаштувати спортивний майдан-
чик, упорядкувати кладовище тощо. Ідей 
багато.

Інновацією цього конкурсу, за слова-
ми депутатки, буде те, що подавати про-
екти зможуть не тільки голови сільських 
рад, а й ініціативні групи громадян у 
складі від трьох осіб. За пропозицією Іри-
ни Вахович спрощується сама процедура 
написання проектів та впроваджуються 
чіткі й прозорі критерії їх оцінки.

Анна ВОЛОЩУК

Система професійно-техніч-
ної освіти в Україні потребує 
негайного реформування. 
Про це на освітньому 
семінарі у Києві заявила 
голова підкомітету з питань 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти 
комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти, 
народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

При цьому вона повідомила 
про готовність профільного комі-
тету парламенту працювати над 
концепцією та законопроектом 
щодо професійної і професійно-
технічної освіти спільно з Мініс-
терством освіти і науки.

– Реформа має відповідати не 
лише змінам у суспільному жит-
ті. Вона також має розкривати 
потенціал молодих людей і дава-
ти їм можливості для самореалі-
зації, – наголосила нардеп.

Професійно-технічна підго-
товка має відповідати передусім 
запитам на ринку праці та умо-
вам соціального становлення 

Цими днями укропівці 
регіону обирали 

голів Луцької міської 
та Волинської обласної 
організацій партії.

Під час загальних зборів місь-
кої партійної організації 20 лю-
того головою луцького осеред-
ку переобрали Ігоря Поліщука. 
Партійці також проголосували 
за склад ради міської парторга-
нізації УКРОПу. Крім Ігоря По-
ліщука, до неї увійшли Микита 
Рабан та Віталій Ляцевич. 

За словами керівника луць-
кого УКРОПу Ігоря Поліщука, 
міська парторганізація активно 
розвивається.

– Майже 400 лучан – партійці 
УКРОПу. Крім того, в обласно-
му центрі створено 42 первинні 
організації з обраними керівни-
ками, – зазначив Ігор Поліщук. 
– Відколи минулоріч міську раду 
очолили укропівці, за цей час 
люди повірили в щирість намі-
рів, оцінили результати роботи 
та почали долучатися до розвит-
ку міста.

А вже 24 лютого під час пар-
тійної конференції Волинської 
обласної організації УКРОПу 
Вячеслава Рубльова переобрали 
головою партосередку. Також 
підбили підсумки роботи во-
линського УКРОПу, призначи-
ли кількісний та персональний 
склад ради партійної організації 
та обрали делегатів на XIV з’їзд 
політсили.

– Волинська обласна орга-
нізація УКРОПу, напевне, най-
чисельніша в Україні. Кількість 
членів партії перевищує чоти-
ри тисячі людей. Понад півти-
сячі укропівців є депутатами 
рад різних рівнів, – зазначив 
Вячеслав Рубльов. – Щоб наша 
укропівська сім’я й далі росла, 
ми маємо завжди підтримувати 
зв’язок із волинянами, відстою-

вати ініціа тиви, які допоможуть 
розвивати нашу область й Укра-
їну на краще.

До складу ради обласної ор-
ганізації, крім Вячеслава Руб-
льова, увійшли Ірина Вахович, 
Олександр Омельчук, Максим 
Воскресенський та Віталій Ля-
цевич.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

особистості. Крім того, стандар-
ти й характеристики освіти ма-
ють одночасно враховувати спе-
цифіку регіону чи конкретних 
підприємств та надавати знання 
широкого профілю.

– Важливо проаналізувати 

кадрові потреби в кожному ре-
гіоні. Зміни в економіці відбува-
ються дуже швидко, і освіта не 
має від них відставати, – додала 
Ірина Констанкевич.

На її думку, якість отрима-
них знань і навичок випускників 

Волинська обласна організація УКРОПу – одна з найчисельніших в Україні

мають підтверджувати незалеж-
ні кваліфікаційні агенції. Тому 
потрібно активізувати їхнє ство-
рення. Та головне – реформа має 
враховувати норми Конституції і 
гарантувати доступність профе-
сійної освіти для всіх категорій 
громадян.

– Тільки якість і доступність 
можуть зробити профтехосвіту 
справді трендовою. Підготовка 
професійних конкурентоспро-
можних кадрів зупинить ма-
совий виїзд молоді за кордон, 
який збільшується вже навіть не 
в арифметичній, а в геометрич-
ній прогресії. Поки ж питання 
про повернення цих людей в 
Україну залишається відкри-
тим, – зауважила представниця 
УКРОПу.

На переконання Ірини Кон-
станкевич, у майбутньому зако-
ні про профтехосвіту також має 
бути передбачена система пере-
підготовки кадрів відповідно до 
нових завдань.

Дарина ТИХА,
Київ

Євген Сверстюк 
народився в селі 
Сільце Горохівського 
району. Належить до 
когорти дисидентів-
шістдесятників і є 
політв’язнем радянської 
епохи. Був редактором 
православної газети 
«Наша віра», президентом 
Українського ПЕН-клубу, 
доктором філософії і 
автором кількох книг та 
численних публікацій. 
Нагороджений Орденом 
Свободи. Один з учасників 
ініціативної групи 
«Першого грудня» – 
створеного у 2011 році 
об’єднання українських 
інтелектуалів та 
громадських діячів.

Євген Сверстюк був шанованим гостем у 
Східноєвропейському національному університеті

Народний депутат Ірина Констанкевич 
та міністр освіти і науки Лілія Гриневич



Куріння – це особливий вид задоволення; вишуканий, але залишає легкий флер незадоволеності. 
Фільм «Доріан Грей» www.volynnews.com
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СУБОТА 10 березня

П’ЯТНИЦЯ 9 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, 01.35, 02.50, 04.25 

Погода
09.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
11.45 «Відкривай Україну»
12.50, 22.40 XII 

Паралімпійські зимові 
ігри. Церемонія 
відкриття

15.05, 21.30 Студія 
Паралімпійських ігор

15.35 Проводи української 
паралімпійської збірної

17.35 «Нове та улюблене» 
Марія Бурмака

18.40, 01.40 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Спринт 
жінки 7.5км

20.05 Д/ф «Жива 
природа»

20.25 Перша шпальта
03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон, 
ж., 6 км, /чол., 7, 5 км 
сидячи

04.35 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Біатлон, 
ж., 6 км, /чол., 7, 5 км 
стоячи/з порушеннями 
зору

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
04.10 Абзац
05.59, 06.59 Kids Time
06.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
07.00 Х/ф «Танці на 

вулицях: Мова тіла»
09.00 Х/ф «Вуличні танці»
11.10 Х/ф «Вуличні танці 2»
13.00 Х/ф «Вуличні танці: 

Всі зірки»
14.50 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
17.10, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф «Брудні танці»
23.00 Х/ф 

«Стриптизерки»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Службовий 

роман»

10.05 Х/ф «Провідниця»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Холостяк 

– 8»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10, 01.45 Х/ф «Принц і 

я 3: Медовий місяць»
10.00 «Навколо М»
11.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
14.50 «Орел і Решка. 

Зірки»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 «КВН на БІС»
03.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.50, 05.15 Зірковий шлях
09.45 Х/ф «Чудова 

Анжеліка»
11.50 Х/ф «Анжеліка і 

король»
14.00, 15.20 Х/ф 

«Неприборкана 
Анжеліка»

16.00 Х/ф «Анжеліка і 
султан»

18.00, 19.45 Т/с «Я тебе 
нікому не віддам»

22.15 Музична платформа
00.15, 02.20 Х/ф 

«Анжеліка – маркіза 
янголів»

01.50 Телемагазин
03.35 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Брама часу
09.20, 18.20 У пошуках 

істини
11.00 Вирішальні битви 2 

світової
13.00, 23.00 Гнів небес
13.50 Китай у ІІ світовій
15.40 Дика Шрі-Ланка
21.00 Древній Єгипет
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Містична Україна
02.10 Теорія змови

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 3»

11.00, 12.20 «Міняю жінку 

– 4»

12.50 «Міняю жінку – 12»

14.45, 15.45 Т/с «За три 

дні до кохання»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 00.15, 05.00 

«Розсміши коміка»

01.10 «Вечірній Київ»

05.30 Х/ф «Не було б 
щастя»

06.45 Мультфільм
07.10 Х/ф «Миленький 

ти мій»
08.40 Х/ф «Любов і 

голуби»
10.45 Х/ф «Жіноча 

інтуїція»
13.10 Концерт «Поговори 

зі мною, мамо»
14.45 Т/с «Ганна Герман»
20.00, 02.05 «Подробиці 

тижня»
22.00 Концерт 

«Імператриця та два 
Маестро»

00.10 Х/ф «Альпініст»
03.40 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45 Х/ф «Одисея»
11.50, 13.00 Х/ф «Єлена 

Троянська»
12.45, 01.10 Факти
15.35 Х/ф «Мерлін»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.30, 22.55 Дизель-шоу 

12+
00.05 Комік на мільйон. 

Найкраще
01.30 Х/ф «Кохання не за 

розміром»
03.00 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бременські 

музиканти»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Люди – Ікс 

– 2»
23.30 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
09.00 Серіал «Роксолана»
13.30 «Музичний 

проспект»
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Т/ф «Мені 

тринадцятий минало...»
14.40 Т/ф «Світ знає, що 

він українець...»
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя+»
16.20 Суспільний 

університет
17.00, 19.00 Новини
17.13 «Схеми»
17.30 «Протилежний 

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

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.35 
Шляхами Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 02.30 Новини 

«На часі» Спецвипуск
07.10, 08.10, 18.55, 21.40, 

00.10, 02.40 Погода
07.15, 08.15, 18.30, 21.45, 

00.15, 02.45 Вголос
07.30, 23.30 Глобал 3000
08.25, 13.00, 23.00 

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 

портрет
13.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.00 Сестри Тельнюк 
«Наш Шевченко»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.45 Новини «На часі» 

Спецвипуск
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
00.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
01.00 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
02.00 Завтра сьогодні
03.00 Поспілкуймося
04.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

05.00 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.55, 18.10 «ДжеДАІ. 

Дайджест»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 15.30 Х/ф «Крадіжка в 
музеї»

19.10 Т/с «Перевізник 2»
22.50 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.10 «Облом.UA.»

НТН

05.50, 03.45 «Правда 
життя. Професії»

07.00 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

07.40 Х/ф «Білий 
паровоз»

09.10 Х/ф «Круїз, або 
Розлучна подорож»

11.00 «Кримінальні 
справи»

12.45, 17.10 «Легенди 
карного розшуку»

15.10 Т/с «CSI: безсмертя»
19.00, 01.35 «Свідок»
19.30 «Свідок. Агенти»
20.10 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
22.00 Т/с «Черговий ангел 

– 2»
00.00 Концерт Бориса 

Гребєнщикова «Вогонь 
Вавилона»

02.05 «Випадковий 
свідок»

02.25 «Речовий доказ»
04.45 Х/ф «Невизначена 

особа»

06.00, 09.25 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Біатлон, ж., 6 км, /
чол., 7, 5 км стоячи/з 
порушеннями зору

08.00, 22.40 Паралімпіада. 
Біатлон, ж., 6 км, /чол., 
7, 5 км сидячи

13.20 Щоденник 
Паралімпіади

13.35, 15.30 Олімпійські 
ігри. Найяскравіші 
трансляції

14.35, 00.10 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Одиночна 
змішана естафета

17.40, 01.30 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Змішана 
естафета

19.20 Д/с «Останній шанс 
побачити»

20.25 «Гордість світу»
21.00, 01.05 Новини
21.30 Студія 

Паралімпійських ігор
00.05 Погода
03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 
перегони. Чол. 15 км, 
сидячи

04.05 Паралімпіада. Лижні 
перегони. Жінки, 12 км, 
сидячи

05.40 Паралімпіада. 
Гірськолижний спорт. 
Гігант. слалом., всі класи

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.59, 07.09 Kids Time
05.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»
07.10 Ревізор. Крамниці
09.10 Таємний агент 16+
10.30 Таємний агент. Пост-

шоу 16+
12.20 Хто зверху
14.10 Х/ф «Хлопці будуть 

в захваті»
16.10 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
18.50 Х/ф «Освідчення»
21.00 Х/ф «Пасажири»
23.15 Х/ф «Орбіта 9»
01.10 Х/ф «Вкрадене 

побачення»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 22.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
11.30 «Холостяк – 8»
15.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
19.00 «Світами за 

скарбами»
21.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Іраклі»
23.35 «Давай поговоримо 

про секс»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
11.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00, 01.50 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Шалене 

весіллля»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.40, 15.00, 19.00, 03.00 

Сьогодні

07.15, 05.15 Зірковий шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чуже 

щастя»

17.10, 19.45 Т/с «Другий 

подих»

22.00, 02.15 Т/с «Умови 

контракту»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Брама часу
09.20, 18.20 У пошуках 

істини
11.00 Вирішальні битви 2 

світової
13.00, 23.00 Гнів небес
13.50 Древній Єгипет
15.40 Африка: стихія води
21.00 Китайські 

першопрохідці
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Скептик
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45, 23.05 «Світське 

життя 2018»

11.00 Х/ф «Службовий 

роман»

14.05 «Голос країни 8»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.05 Х/ф «Титанік»

05.30 «Розсміши коміка»

1+1

05.35 Мультфільм
06.25 «Чекай мене»
08.00 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
09.40 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
11.40 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
14.45 Т/с «Ганна Герман»
20.00, 03.20, 05.20 

«Подробиці»
20.30 Концерт Олега 

Вінніка «Моя душа...»
23.10 Х/ф «Заміж на 2 

дня»
01.10 Х/ф «Жіноча 

інтуїція»
03.50 Х/ф «Не було б 

щастя»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 04.25 Скарб нації
05.20, 04.35 Еврика!
05.25, 04.40, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.15 Х/ф «Єлена 

Троянська»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Троя»
23.15 Х/ф «300 

спартанців»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50 Провокатор 16+

ICTV

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

шайбу!»
11.50, 03.20 Віталька
13.00, 02.30 Панянка-

селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
17.00 М/ф «Зачарований 

будинок»
18.30 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

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»
17.55 Т/ф «Поверніть мені 

Шевченка...»
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 Новини «На часі».

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 21.40, 

00.10, 02.40 Погода
08.15, 09.15, 18.40, 21.45 

Вголос
08.30 Євромакс
09.00 Новини «На часі».

Спецвипуск
09.30 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 

«Мій рідний край»

АВЕРС 14.00 Т/с «За службовими 
обов’язками»

18.00 У фокусі Європа
18.45 Новини «На часі» 

Спецвипуск
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 М/ф «Пісня моря»
21.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
22.00 Х/ф «День усіх 

святих»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
00.15 Т/с «За службовими 

обов’язками»
02.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
02.45 Т/с «За службовими 

обов’язками»
05.00 2 Я – одне життя

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Зловмисники»
11.30 Т/с «Перевізник 2»
13.15 Т/с «Команда»
16.55 Х/ф «Перевізник»

2+2 18.40 Х/ф «Операція 
«Удар»

20.55 Х/ф «Бунт»
22.40 Х/ф «Від заходу до 

світанку»
00.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
01.30 «Облом.UA.»

НТН

06.30 Х/ф «Вічний 
поклик»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.00 «Речовий 

доказ»
15.40 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
17.05 «Круті 90-ті»
19.00, 02.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
21.20 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-Ярду»
23.20 Х/ф 

«Незаперечний – 3»
01.15 Т/с «Великі почуття»
02.45 «Випадковий 

свідок»
04.20 «Легенди 

бандитського Києва»
05.10 «Правда життя. 

Професії»

МАРІЯ ХУРСЕНКО – 
НА «ГОЛОСІ КРАЇНИ» 

Донька відомого волинського 
співака В’ячеслава Хурсенка 

Марія візьме участь у «сліпих 
прослуховуваннях» вокального 
телешоу «Голос країни», повідомляє 
«Волинська правда». 

Виступ співачки пока-
жуть на телеканалі «1+1» 
4 березня.

«Драма сезону! Кого 
обере донька легендарно-
го композитора В’ячеслава 
Хурсенка?» – каже голос за 
кадром в анонсі наступної 
програми «Голосу країни».

Тож, ймовірно, Марія 
Хурсенко таки потрапить до команди од-
ного з тренерів головного вокального шоу 
України.

В’ячеслав Хурсенко – легенда україн-
ської музичної історії. Автор відомих пісень 
«Соколята», «На острові чекання», «Сповідь», 
«Панує ніч», «Я тебе розлюбив», «Віра, Надія, 
Любов», «Шалений час», «До рідного дому», 
«Ковток вина».

телешоу

tochka.net

Фільм «Сусіди на стрьомі»

23:30

У ЛУЦЬКУ – НОВЕ РАДІО 

На початку березня замість «Радіо 
Ера», власником якого з вересня 

2017 року є компанія Dragon Capital, 
буде запущено нову радіостанцію з 
робочою назвою «Радіо НВ».

Радіостанція мовитиме цілодобово в 
40 містах України, з них 15 годин – це пря-
мий ефір, пише «Новое Время». 

Серед ведучих радіо – лучанин Олек-
сандр Положинський. Він вестиме програ-
му «Новий ранок».

«Формат залишиться розмовним, – 
каже керівник проекту «Радіо Ера» Валерій 
Калниш. – Намагатимемося знайти баланс 
між новинами і обговоренням новин, між 
фактами і думками, між ставленням і тим, 
що відбувається насправді. Плануємо що-
двадцять хвилин випускати новини в ефір». 

в ефірі

Фільм «Орбіта 9»

23:15

fi lm
starts.de

nv.ua
pravda.lutsk.ua
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Я був чесною людиною. Мені досить було сісти в тюрму, щоб я став злочинцем. 
Фільм «Втеча з Шоушенка»
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ФУТБОЛ 1

ПН 5 березня ВТ 6 березня СР 7 березня ЧТ 8 березня ПТ 9 березня СБ 10 березня НД 11 березня
06.00 Валенсія – Бетіс. Чемпі-
онат Іспанії 07.45, 18.50, 01.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Маріуполь – Олімпік 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.05 
Барселона – Атлетіко. Чемпі-
онат Іспанії 13.55 Ворскла – 
Чорноморець 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55, 19.20, 00.55 Топ-матч 
17.00 Ліверпуль – Порту 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 19.35 Ман Сіті 
– Челсі. Чемпіонат Англії 21.25 
Журнал Ліги Європи 21.55 
LIVE. Сельта – Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 23.55 Чемпі-
онат Іспанії. Огляд туру 01.30 
Профілактика 05.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 Крис-
тал Пелес – МЮ. Чемпіонат 
Англії 09.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 
Зірка – Олександрія 12.10 
«Великий футбол» 13.55 Реал 
– Хетафе. Чемпіонат Іспанії 
19.05 Барселона – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 
LIVE. ПСЖ – Реал. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.10 
Маріуполь – Олімпік 02.00 
Ліверпуль – Порту. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.50 
Топ-матч 04.00 Севілья – Атле-
тік. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Брайтон – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45, 23.40 
Журнал Ліги Європи 08.15 
Сталь – Верес 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 Ман 
Сіті – Челсі. Чемпіонат Англії 
12.10 Маріуполь – Олімпік 
13.55 Барселона – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 16.05, 
20.20 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.40, 00.10 ПСЖ – Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.30 Ліверпуль – Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.50, 03.50 Топ-матч 21.00 
«Сіткорізи» 21.30 LIVE. Ман 
Сіті – Базель. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.00 Ворскла 
– Чорноморець 04.00 Тоттен-
гем – Ювентус. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Ліверпуль – Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45 Зірка – Олександрія 09.30 
Журнал Ліги Європи 10.00, 
15.40, 20.45, 22.50 Футбол 
NEWS 10.25 Кристал Пелес – 
МЮ. Чемпіонат Англії 12.10, 
00.00 Ман Сіті – Базель. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 ПСЖ – Реал. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.05, 
18.30 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.40 Тоттенгем – Ювентус. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.00 «Шлях до Ліона» 19.50 
LIVE. Мілан – Арсенал. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 21.55 
LIVE. Марсель – Атлетік. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 01.50, 
03.50 Топ-матч 02.00 Боруссія 
(Д) – Зальцбург. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 04.00 Лаціо – 
Динамо (К). 1/8 фіналу

06.00 Тоттенгем – Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45 «Сіткорі-
зи» 08.15 Ворскла – Чорномо-
рець 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 Марсель – Атлетік. 
Ліга Європи УЄФА 12.15 ПСЖ – 
Реал. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.05 «Ніч Ліги Чемпі-
онів» 14.35, 17.55, 21.20 Топ-
матч 14.45 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 16.05 
Лаціо – Динамо (К). 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 18.00 Чемпі-
онат Іспанії до туру. Прем’єра 
18.30, 20.55 «Тур ONLINE» 18.55 
LIVE 19.45 Футбол Tables 21.35 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
22.50 Боруссія (Д) – Зальцбург. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
00.40 Чемпіонат Іспанії до туру 
01.10 Мілан – Арсенал. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 03.00 
«LaLiga Chronicles»

06.00 Марсель – Атлетік. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 ПСЖ – Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.55, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 Мілан – Арсе-
нал. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 12.10 Лаціо – Динамо 
(К). 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 13.55 LIVE. Ейбар – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 14.45, 18.00 
Футбол Tables 16.20, 03.15 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
17.10 LIVE. Севілья – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 19.10, 21.25 
Топ-матч 19.25 LIVE. Хетафе 
– Леванте. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Малага – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 МЮ 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
04.05 Челсі – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Ейбар – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 07.45 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Лаціо – Динамо (К). 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00, 
16.15, 20.15 Футбол NEWS 10.25 
«Халатний футбол» 11.15 Жур-
нал Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
11.45 Севілья – Валенсія. Чемпі-
онат Іспанії 13.30, 15.55, 16.35, 
18.55 «Тур ONLINE» 13.55, 
16.55 LIVE 14.45, 17.45 Футбол 
Tables 19.25 LIVE. Лас-Пальмас 
– Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Арсенал – Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 00.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 01.45 Еспаньйол 
– Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
03.35 Журнал Ліги Чемпіонів 
04.05 Борнмут – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 

свіжачок

НЕДІЛЯ 11 березня
06.00, 10.15, 22.40 XII 

Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний 
спорт. Гігант. слалом., 
всі класи

09.00, 18.05 XII Паралім-
пійські зимові ігри. 
Лижні перегони. Чол. 
15 км, сидячи

14.15, 00.35 Погода
14.25, 01.25 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Мас-стар 
15км. Чоловіки

15.20 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Жінки, 12 км, 
сидячи

17.05, 02.10 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Мас-стар 
12.5км. Жінки

19.20 Д/с «Останній шанс 
побачити»

20.25 «Гордість світу»
21.00, 01.00 Новини
21.30 Студія Паралімпій-

ських ігор
03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри

05.10 Інсайдер
06.50 Т/с «Код Костян-

тина»
08.50 Т/с «Відділ 44»
11.40 Скетч-шоу «На 

трьох»
12.45 Факти
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.15 Х/ф «Троя»
16.30 Х/ф «300 спар-

танців»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «300 спар-

танців. Відродження 
імперії»

22.40 Х/ф «Олександр»
01.55 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
03.20 Провокатор 16+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Рапунцель»
10.55 Х/ф «Бременські 

музиканти»
12.00, 01.00 Панянка-

селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
17.00 Х/ф «Люди – Ікс 

– 2»
19.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.50 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

03.20 Віталька
05.40 Корисні пдказки

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»

06.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Май-

дані»
11.10 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Іраклі»
12.20 «Світами за скар-

бами»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.35, 23.50 «Я со-

ромлюсь свого тіла 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 

18»
21.20 «Один за всіх»
22.35, 00.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.00 Х/ф «Весільний 

переполох»

12.00 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»

22.00, 01.50 «Їже, я люблю 

тебе!»

00.00 Х/ф «7 днів і 

ночей з Mерилін»

02.35 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Містична Україна
09.20, 18.20 У пошуках 

істини
11.00 Вирішальні битви 2 

світової
13.00, 23.00 Гнів небес
13.50 Древній Єгипет
15.40 Африка: стихія води
17.30 Невідомий океан
21.00 Китай у ІІ світовій
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Код доступу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.10 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.50 «Громада на міль-

йон»
10.50, 11.45 «Світ нави-

воріт – 4: В’єтнам»
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 

«Світ навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія»

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

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Інтонації Тіни 

Кароль»
00.15 «Ігри приколів 2018»
01.15 «Світське життя 

2018»

05.50 Мультфільм
06.00 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Іграшка»
14.00 Х/ф «Я соромли-

вий, але я лікуюся»
15.50 Концерт Олега Ві-

нніка «Моя душа...»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Бебі-бум»
22.40 Х/ф «Серцеїдки»
01.05 Х/ф «Заміж на 2 

дня»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
08.10 Х/ф «Це все вона»
10.00 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
12.10 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттену»
14.10 Х/ф «Освідчення»
16.40 Х/ф «Пасажири»
18.50 Х/ф «Фокус»
21.00 Х/ф «Загублена»
00.00 Х/ф «Хлопці 

будуть в захваті»

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

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

Спецвипуск
08.10, 09.10, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
08.15 Життя в цифрі
08.30, 20.40, 02.00 

МузейОк
09.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
09.15 Вголос
09.30 Актуальне інтерв’ю
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових 

подій

АВЕРС 11.00 М/с «Авто про 
добро»

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 «День усіх 
святих»

22.05 Х/ф «Київські 
прохачі»

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

портрет

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Зловмисники»
11.00 «Загублений світ»
14.00 Т/с «Перевізник 2»
15.45 Х/ф «Бунт»
17.20 Х/ф «Битва дра-

конів»

2+2 19.20 23 тур ЧУ з футболу 
«Динамо»- «Верес»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «У квадраті 

45»

07.30 Т/с «СБУ. Спецопе-

рація»

11.30 Х/ф «У зоні осо-

бливої уваги»

13.15 Х/ф «Зіта і Гіта»

17.00 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-

Ярду»

19.00 Х/ф «Хід у відпо-

відь»

20.35 Х/ф «Під при-

цілом кохання»

22.45 Х/ф «Важко бути 

мачо»

00.40 Х/ф «Незапере-

чний – 3»

02.20 «Таємниці кримі-

нального світу»

В УКРАЇНІ ЗНІМАЮТЬ 
ПРИКВЕЛ «ЧЕРВОНИЙ» 

У Бережанах 24 лютого розпочалися 
знімання фільму «Червоний. Без 

лінії фронту». Це приквел стрічки 
«Червоний» Зази Буадзе, створеної за 
мотивами роману Андрія Кокотюхи, 
повідомляють у Держкіно.

У головній ролі – Микола Береза. Також 
у фільмі зіграють Даша Плахтій, Олег Сте-
фан та Максим Панченко. Одну з ролей ви-
конає лідер гурту «Гайдамаки» Олександр 
Ярмола. 

Події у фільмі «Червоний. Без лінії 
фронту» розгортаються у 1935-1945 роках 
на територіях, які зараз належать до Терно-
пільської та Волинської областей. 

Уперше буде показано життя українців 
у міжвоєнний період, протистояння па-
тріотів репресіям польських, німецьких та 
російсько-радянських окупантів. Данило 
Червоний пройде шлях від студента Креме-
нецького ліцею до командира загону УПА. 

у світі кіно

Фільм «Фокус»

18:50

cutinsight.com

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Я тебе нікому 

не віддам»
13.00 Т/с «Кров янгола»
17.00, 21.00 Т/с «Біжи, не 

оглядючись»
19.00, 03.10 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10, 02.30 Т/с «Умови 

контракту»
02.00 Телемагазин
04.00 Історія одного зло-

чину 16+

На телеканалі «1+1» 
відбулася прем’єра 
нової багатосерійної 

турецької мелодрами 
«Мама», головну роль 
у якій зіграли акторка 
«Величного століття» 
Джансу Дере, а також 
маленька зірка Туреччини 
8-річна Берен Гекйилдиз, 
пише «ТСН.ua». 

Головна героїня серіалу Зей-
неп (Джансу Дере) мріє стати фо-
тографом, але вирішує працювати 
учителем в школі, де знайомиться з 
ученицею Мелек (Берен Гекйилдиз). 
Матір та її коханець щодня знуща-
ються з маленької дівчинки. Мелек 
часто приходить до школи в синцях. 
У Зейнеп, яка спостерігає за дівчин-
кою, прокидається материнський 
інстинкт. Молода учителька росла в 
прийомній родині: п’ятирічною її по-
кинула рідна мати. Тому Зейнеп ста-

НА «1+1» – НОВА МЕЛОДРАМА 

виться до Мелек як до рідної донь-
ки. Вона навіть вирішує викрасти 

дівчинку, щоб стати для неї справж-
ньою турботливою мамою.

«Найважчі сцени були на почат-
ку, потім гра давалася легко, – каже 

юна акторка Берен Гекйилдиз. – 
Під час знімань Джансу стала мені 
справжньою сестрою, вона часто 
підказувала, як краще налаштувати-
ся на роботу. А моя мама слідкувала 
за тим, щоб я не пропускала школу. 
Мій улюблений предмет – турецька 
мова. Він дуже легкий і ніколи не 
набридає. А ще я дуже люблю ма-
лювати». 

Цікаво, що акторка Джансу 
Дере, яка відома за роллю налож-
ниці султана Сулеймана Фірузе у 
«Величному столітті», розповіла, 
що під час знімань серіалу захотіла 
мати дітей.

«Берен стала для мене справж-
ньою подружкою, – каже акторка. 
– Я не мала досвіду спілкування з 
такими дітьми, але тепер знаю, як 
це класно, весело й пізнавально. 
Зізнаюся, що замислилася про сво-
їх дітей, хоча і не вважаю, що жінка 
обов’язково має народити. Це осо-
биста справа кожної. Для мене важ-
ливо мати хорошу сім’ю – з дітьми 
чи без».

1plus1.ua

Головна героїня Зейнеп ставиться до учениці як до доньки та 
вирішує викрасти її, щоб стати для неї турботливою мамою

tvoem
isto.tv
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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 VolkswagenPassat 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. Недоро-
го. 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 забудовни-
ка. Новобудова, 42,2 м2, Луцьк. До-
ступна ціна. Можлива розстрочка. 
098-660-63-03.

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

 Терміново продам садибу в центрі смт Рат-
не. Є газифікований будинок, земельна ді-
лянка, прибудинкові споруди. Ціна договір-
на. 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 сотки під забудову в с. Великий Оме-
ляник 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. Горохів. 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 виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для робо-
ти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 
змін), інженер-механік, водій категорій В, 
С, змінний слюсар-механік. Навчаємо, пра-
цевлаштовуємо. 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

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу: запрошення, візова анкета, страховка, 
та інше. Звертатись за адресою м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 1. 099-315-22-72, Оксана 
Володимирівна.

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.

їжа – ліки

АЛЬТЕРНАТИВА КАЛЬЦІЮ – МАК І КУНЖУТ
Кальцій – дуже важливий 

мікроелемент для 
забезпечення процесів 

життєдіяльності. По-перше, він 
постійно потрібен для формування 
структури кісткової тканини. Якщо 
бракує кальцію, виникає загроза 
розвитку хвороб хребта й суглобів: 
остеопорозу, остеохондрозу, 
артриту, артрозу, а також 
підвищується ризик переломів.

Велику роль кальцій відіграє й у роботі 
серця та активує низку ферментів і гормонів. 
Солі кальцію також застосовують для зняття 
судом. Впливає він і на згортання крові.

Ознаки дефіциту кальцію:
– підвищена нервова збудливість, безсо-

ння, дратівливість;
– судоми литкових м’язів, поколювання в 

руках і ногах, нервові тики;
– біль у суглобах, болючість ясен, погір-

шення переносності болю;
– рясні менструації;
– прискорене серцебиття й підвищений 

тиск;
– крихкість нігтів, випадання волосся, 

проблеми з зубами.
Головне джерело кальцію
Зважаючи на факти, наведені вище, зайве 

говорити про важливість вживання продук-
тів із високим вмістом кальцію. Але для скла-
дання свого щоденного меню потрібно знати 
деякі дуже важливі нюанси, а саме – які про-
дукти справді багаті на кальцій. Річ у тім, що 
в медичній літературі чомусь популяризують 
аж ніяк не найбагатші на кальцій продукти – 
молочні. А про ті, які насправді містять вели-
чезну кількість цього мікроелемента, безпід-
ставно мовчать.

Багато кальцію містить мак, до складу 
якого входить і магній, що сприяє кращому 

засвоєнню кальцію. Недарма наші пращури 
вживали його з безліччю наїдків. В україн-
ській національній кухні є багато страв із ма-
ком: вареники, пиріжки, млинці, пляцки.

Пропонуємо перелік багатих на каль-
цій продуктів і трав:

мак – 460 мг/100 г, кунжут – 670-975 
мг/100 г, кропива – 713 мг/100 г, твердий сир – 
600 мг/100 г, коров’яче молоко – 120 мг/100 г, 
кисломолочний сир – 80 мг/100 г.

Рекомендовані Всесвітньою організа-
цією охорони здоров’я добові норми спо-
живання кальцію:

діти до 3 років – 600 мг, від 4 до 10 років – 
800 мг, від 10 до 13 років – 1000 мг; підлітки 
від 13 до 16 років – 1200 мг, молодь від 16 
й старші – 1000 мг, дорослі від 25 до 50 ро-
ків – від 800 до 1200 мг, жінки, старші за 50 ро-
ків, – 1000 мг, чоловіки, старші за 50 років, – 
1200 мг.

Натуропат, народна цілителька Олена 
Світко для профілактики остеопорозу радить 
обмежити вживання цукру, який впливає на 

зменшення 
кісткової ткани-
ни. Ліпше заміни-
ти його на мед. 

Також корисно щодня випивати склянку 
морквяного соку, який містить багато каль-
цію. Морква є гарним профілактичним засо-
бом проти остеопорозу, ревматизму, вона по-
зитивно впливає на паращитоподібні залози. 
Тож не зайве буде частіше вводити в меню 
салати з моркви. Натерти на середній тертці 
2 морквини, можна додати родзинок, запра-
вити соком лимона та оливковою олією. Цей 
салат також сприяє очищенню печінки, поліп-
шенню зору.

Жінки у віці, особливо ті, хто народжував, 
мають підвищену потребу в кальції. Для під-
вищення показника кальцію в організмі на-
туропатична медицина рекомендує кисломо-
лочні продукти (не молоко!).

Для зміцнення кісток корисно вживати так 
званий калієвий овочевий бульйон. Порізати 
на великі шматки корінь петрушки, корінь се-

лери, 3 необібрані картоплини, 3 необібрані 
бурячки, 2 морквини, невеличкий шматок гар-
буза та 2 цибулини. Усе покласти в каструлю, 
додати пригорщу квасолі й залити чистою во-
дою так, щоб вона покрила овочі на третину, а 
то й більше. Варити 40 хв, накривши посудину 
кришкою. За кілька хвилин до готовності по-
класти кріп і часник. Процідити, додати масло 
й трішки меленого імбиру. Пити відвар ковт-
ками протягом дня. Овочі потовкти на пюре 
(можна перемолоти блендером). Така страва 
не лише зміцнить кістки, а й допоможе очис-
тити кров, вивести токсини з організму.

Для профілактики та лікування остео-
порозу Олена Світко рекомендує вживати 
кальцієвий лікер. Ретельно помити 7 домаш-
ніх яєць з білою шкаралупою і покласти в сте-
рильну банку, залити лимонним соком (з 12 
лимонів), аби він їх повністю покрив. Настоя-
ти під закритою кришкою 10 діб у холодиль-
нику. Яйця мають розчинитися, утвориться 
цінний продукт – цитрат кальцію, який гарно 
засвоюється організмом (на відміну від аптеч-
ного кальцію). Суміш перемолоти блендером, 
перетерти через сито. Додати 200 мл меду 
та 500 мл коньяку. Розлити в скляний посуд. 
Пити по 1 ст. ложці (попередньо струснувши 
посудину) тричі на день протягом 2-3 місяців. 
Після місячної перерви курс повторити.

Для ліпшого засвоєння кальцію бажано 
почистити судини й вивести з організму ток-
сини. Для цього взяти по 2 ст. ложки соку ли-
мона та сиропу шипшини (є в аптеках), 200 мл 
води, червоного гострого перцю на кінчику 
ножа. Сік лимона розвести водою, додати пе-
рець. До суміші влити сироп шипшини. Пити 
курсами по два тижні, починаючи на повню. 
Вживати по 100 мл тричі на день за 30 хв до 
їди. Перерва – два тижні. Ця суміш також ре-
гулює кровообіг і артеріальний тиск, очищає 
всю ендокринну систему.

зменшенн я 
кіістковов ї ткани-
ни. Ліпше заміни-
ти ййййййййого на мед.

ukropchiki.com
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щоб пам’ятали ВОЛИНЯНИ ВРЯТУВАЛИ ВІД ГОЛОДУ 
ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ СХІДНЯКІВ

герой нашого часу добра справа

«Україна. Голодомор 1946-
1947 років: непокараний 
злочин, забуте добро» –
книгу з такою назвою 
презентували у Луцьку.

Автор книги – журналіст, пись-
менник, краєзнавець та громадський 
діяч, почесний громадянин Волині, 
голова Луцького Хрестовоздвижен-
ського братства Андрій Бондарчук. 
Йому вдалося зібрати докупи окремі 
наукові дослідження, публіцистичні 
статті, промовисті документи про 
злочинні дії компартійної влади та 
найбільш кричущі й проникливі 
свідчення очевидців.

ТРИ ВІЙНИ, 
ТРИ ГОЛОДОМОРИ

Книга вийшла друком наприкінці 
минулого року в Києві накладом 1500 
примірників. Її видано за кошти жерт-
водавців та фінансовий внесок авто-
ра. Майже весь наклад презентують 
безплатно за допомогою Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта» у схід-
них та південних областях держави.

Книгу розпочинає блок наукових 
досліджень, у тому числі авторів із 
Волині. Доктор історичних наук Ми-
кола Кучерепа наголосив, що у ХХ ст. 
Україною прокотилися не лише вій-
ни, а й три голодомори. Вони забра-
ли загалом життя приблизно десяти 
мільйонів українців, зокрема до 1,5 
мільйона загинуло під час Голодо-
мору 1946-47 років. Зібраний у книзі 
матеріал, зі слів науковця, є великим 
науковим здобутком.

Андрій Бондарчук розповів, що 
ця тема кликала його давно, адже 
він сам пережив голод. Населення 
Західної України саме не розкошува-
ло, але коли сюди прибули ті, хто го-
лодував, люди ділилися останньою 

картоплиною та скибкою хліба. У 
книзі є багато таких прикладів. 

Зі слів автора, якби не Західна 
Україна, то в 1946-47 роках біда по-
вторилася б майже у масштабах 
1932-33 років. Шляхом логічних 
підрахунків йому вдалося вийти на 
цифру в шість мільйонів – стільки 
людей вижило за рахунок жертов-
ності волинян.

ВРЯТУВАЛА СИНА, 
ПІДКИНУВШИ ПІД 
ПОРІГ

Упорядник книги розповів істо-
рію про чоловіка, якого матір одно-
місячним підкинула під поріг вдови 
у Горохівському районі. Жінка вже 
самотужки годувала трьох дітей. 
Юнак досяг 16 років, не знаючи, що 
він є нерідною дитиною. Згодом 
знайшов біологічну матір. Жінка з 
болем зізналася, що вчинила так, бо 
могла померти. Тому вирішила дати 
шанс на порятунок дитині. 

Є у книзі багато спогадів про те, 
як рятувалися наші сусіди-росіяни з 
Калузької, Рязанської, Смоленської 
та інших прилеглих до України об-
ластей. 

«Ось до чого штовхає людей не-
знання історії. Нащадки тих, кого 
ми рятували, зараз убивають наших 
хлопців, які боронять Україну від 
агресора. Тому ця тема болить і зна-
чення правди історії зараз підняте 
на високий щабель. Людина без зна-
ння історії беззбройна перед чужо-
земною ідеологією, як ми бачимо на 
прикладі і наших громадян, і Росії, і 
Польщі», – зазначив Андрій Бондар-
чук.

У процесі роботи над книгою 
йому доводилося стикатися з ви-

телиці, яку лишили члени родини 
Івана Чернецького. Отже, забужани 
теж долучилися до порятунку схід-
няків під час Голодомору.

Громадська діячка, письменниця 
Олеся Ковальчук зазначила: книгу 
можна вважати документом, адже 
вона містить свідчення сотень оче-
видців. На її думку, для остаточного 
утвердження української ідеї потріб-
на армія озброєних знаннями людей. 
Саме такі знання можна почерпнути 
у цій книзі. У 1947 році їй ішов п’ятий 
рік, вона бачила цілі хмари людей, 
які жебрали у волинян, рятуючись 
від Голодомору. Діти отримували на-
станову від батьків – обов’язково да-
вати харчі, передбачені для тих, хто 
приходив зі сходу. Вислів «Подайтє, 
калі ласка», який часто чули від жеб-
раків, став для дітей грою – вони ба-
вилися, «подаючи» харчі.

Ще одним голосом Волині стала 
Надія Банада з села Доросині Рожи-
щенського району, спогади якої є у 
книзі. Вона з тих жінок, які пройшли 
війну, голод та холод. У 1947 році їй 
було 7 років, тоді двері їхньої хати 
не зачинялися. Хай хто приходив, 
отримував від її родини бодай трохи 
пшона чи інших круп. Якось жінка, 
яка рятувалася від голоду, попроси-
ла взяти її на роботу як служницю. 
Попри те, що мама Надії Банади не 
мала грошей, аби платити їй, Мотря 
з Вінниччини погодилася працювати 
за нічліг та харчі. Згодом родина про-
дала вівцю, щоб дати їй грошей, аби 
жінка могла навідати дітей. Мотря 
привезла на Волинь на різдвяні свя-
та двох своїх доньок. Семирічна Катя 
була хворою та виснаженою, тож її ві-
дігрівали та лікували усю зиму. Жінка 
з дочками лишилася на Волині.

падками, коли навіть люди на висо-
ких посадах не знали про Голодомор 
1946-47 років. Тому автор вважає, 
що чиновників треба атестувати та-
кож на знання української мови та 
історії. Це, мовляв, проблема безпе-
ки, адже ідеологія – потужна зброя у 
боротьбі з московитами. 

Андрій Бондарчук переконаний: 
у частині українського суспільства 
досі живе стереотип у ставленні до 
Західної України саме тому, що про 
Голодомор 1946-47 років, а особли-
во про моральний подвиг місцевих 
жителів, вища влада мовчить.

НА ВОЛИНІ ЖЕБРАЛИ 
ХМАРИ ЛЮДЕЙ

Під час презентації книги висту-
пили й очевидці драматичних подій 
Голодомору. Дмитро Шульга розпо-
вів: його батько, уродженець Пол-
тавщини, був свідком Голодомору 

1932-33 років. Тоді його сусіди з’їли 
семеро людей, двоє з яких були пле-
мінниками. Уже після війни, з якої 
батько повернувся інвалідом, роди-
на заробила за рік у колгоспі лише 
115 кг жита. Він розумів, що про-
годувати родину буде неможливо, 
тож вирішив поїхати на захід країни, 
де побачив розуміння та милосердя 
волинян.

Письменник Іван Чернецький 
також став очевидцем Голодомору. 
73 роки тому його родину пересе-
лили з Холмщини на Херсонщину. 
Але вже на початку 1946 року його 
дядько пішки пройшов 75 км у Ніко-
поль, де купив у циганів коня й під-
воду. За якийсь час родина втекла на 
Волинь. Через понад 30 років Іван 
Чернецький приїхав у село Біляївка 
на Херсонщині, де побачив колиш-
ню сусідку Настю. Та розповіла, що 
вижила завдяки мішку борошна та 

В обласному центрі 
20 лютого відбувся 

благодійний концерт, під 
час якого збирали гроші 
на будівництво храму 
святого чудотворця 
Миколая у Волновасі. 
На дійство запроcили 
родини бійців, загиблих 
у Волновасі, та Героїв 
Небесної Сотні.

Поважним гостем концерту 
був лідер гурту «Воплі Відопля-
сова» Олег Скрипка, який зголо-
сився зіграти безплатно й увесь 
гонорар спрямувати на будів-
ництво церкви. Попри щільний 
гастрольний графік, виконавець 
знаходить час, щоб давати кон-
церти перед бійцями на сході, 
виділяє кошти на потреби укра-
їнського війська, допомагає по-
раненим солдатам та родинам 
загиблих Героїв.

Олег Скрипка певен, що по-
зиція українців, які відвідують 
такі благодійні концерти, зупи-
нить ворога. І запанує мир на 
нашій землі, а Україна покаже 
свій творчий, економічний та 
людський потенціал.  На його 
думку, ті, хто воює на сході, зго-
дом стають дуже сильними внут-
рішньо людьми. Спілкуватися з 
ними для нього – велике щастя, 
і саме їм він присвятив пісню 
«Відрада». Окрім україномовних 
творів, він виконав під акомпа-
немент баяна відому французь-
ку композицію Tombelaneige та 
єдину англомовну пісню зі свого 
репертуару Fever, а також пісню 

Ковель

Старшокласник Максим 
Павлович урятував життя 

восьмирічному Максимові 
Покрові, який провалився 
під лід. 

Другокласник із цікавості вирі-
шив пройтися кригою на міському 
водосховищі. Відійшовши метрів 
п’ять від берега, незчувся, як опи-
нився у воді, інформують у ковель-
ській мерії.

Хлопчик почав кликати на до-
помогу. Нікого з дорослих поряд не 
було. На щастя, неподалік рибалив 
старшокласник Максим. Юнак не 
розгубився, а підбіг і допоміг мало-
му вибратися. Швиденько зняв з 
нього мокру куртку, одягнув свою і 
відвів додому. 

Про героїчний вчинок Максима, 
може, ніхто й не довідався б, але про 
це розповів його вчитель, заступник 
директора ЗОШ №9 Сергій Бідненко.

Бабуся другокласника Лідія Ми-
колаївна від усієї душі дякує рятівни-
ку за улюбленого онука, який не на 
жарт усіх налякав. Але пообіцяв, що 
більше ніколи так не вчинить.

Як каже мама дев’ятикласника 
Наталія Василівна, її син любить ри-
балити, але вона не очікувала, що 
таке могло трапитися. Жінка пиша-
ється сином, який подав руку допо-
моги тепер своєму маленькому дру-
гові. Разом вони зуміли вибратися з 
крижаної пастки.

«Наш Максим хороший, праце-
любний, уважний, ніколи не відмо-
вить у допомозі. Інколи, як усі, може 
десь і начудити. А ще, як з’ясувалося, 
він дуже скромний. Юнак не хотів 
афішувати свою пригоду на воді. Але 
його вчинок вартий уваги і поваги. 
Це надзвичайно хороший приклад 
для усіх наших дітей. Добра так час-
то бракує у житті», – каже про учня 
наставник Сергій Борисович.

Якщо дозволятиме здоров’я, Андрій 
Бондарчук напише продовження книги. Адже 
люди звертаються з новими свідченнями.

pravda.lutsk.ua

ДЕВ’ЯТИКЛАСНИК ВИТЯГНУВ З 
ВОДИ ВОСЬМИРІЧНОГО ХЛОПЧИКА

ЛУЧАНИ ЗІБРАЛИ КОШТИ 
НА ХРАМ У ВОЛНОВАСІ

Тепер хлопці – друзі-нерозлийвода

в стилі українського танго галиць-
кого автора Богдана Весоловського, 
який тривалий час жив у Канаді.

Глядачі запитували про те, чим 
йому цікавий волинський край і що 
його тут чарує. Олег Скрипка відпо-
вів, що лише протягом року в Луцьку 
виступає вп’яте. А у житті його ото-
чують волиняни – кум Олесь Санін, 
друзі Сашко Положинський та роди-
на Жулинських.

Якщо до війни «ВВ» їздили пере-
важно на схід, тепер вони усе часті-
ше приїздять у Західну Україну. Така 
орієнтованість на захід, з його слів, 
правильна. На запитання про те, яку 
пісню варто заспівати Путіну, Олег 
Скрипка зізнався, що не став би спі-
вати для нього. Такі мерзотники є са-
танинськими істотами, що живлять-
ся езотеричною енергією. Тому що 
менше ми згадуватимемо його ім’я, 
то менше він живитиметься. Артист 
наголосив: співати потрібно для на-
ших вояків на фронті, українців за 
кордоном і розбудовувати Україну, в 
тому числі піснями. 

Координатор ініціативної групи 
з будівництва церкви Володимир 

Мельникович розповів, що на місці 
зведення храму варто побувати разом 
із рідними тих, хто там загинув. Тоді 
по-іншому сприймається обов’язок 
і пам’ять. Будівництво церкви, з його 
слів, є одним із кроків єднання на-
шої держави. Він зауважив, що в кон-
цертній залі присутні пройшли шлях 
розвитку від етнофестивалю Олега 
Скрипки «Країна мрій» до «країни 
дій». Адже під час концерту вдалося 
зібрати понад 300 тис. грн на будівни-
цтво храму. Його планують відкрити 
до 22 травня – до четвертої річниці 
загибелі воїнів. Олега Скрипку запро-
сили зіграти концерт у Волновасі.

Митрополит Луцький та Во-
линський Михаїл закликав згадати 
слова Тараса Шевченка: «Поховайте 
та вставайте, кайдани порвіте і вра-
жою злою кров’ю волю окропіте». 
Він подякував батькам Героїв за те, 
що вони виховали справжніх за-
хисників батьківщини. Митрополит 
наголосив, що у Волновасі будують 
не просто чергову церкву, а храм 
пам’яті, вдячності тим, хто загинув, 
адже пам’ятати про цих людей – наш 
священний обов’язок.

Весь гонорар від виступу Олег Скрипка 
віддав на будівництво церкви
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Щастя – це трикутник, а в нім три боки: віра, надія, любов. Богдан-Ігор Антонич
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Цьогоріч Марія Махновець 
звернулася і в Луцьку 
міську раду, аби позбавити 
колишнього чоловіка пільг на 
комунальні послуги.

– До нас звернулася мати 
загиблого в АТО Віталія 
Махновця щодо позбавлення 
права на пільги батька Івана 
Махновця. Це пов’язано з 
тим, що чоловік не займався 
вихованням сина, ухилявся від 
батьківського обов’язку щодо 
його утримання – не сплачував 
аліменти, про що свідчить 
вирок суду від 1997 року. 
Скасування пільг цій особі вже 
ухвалено рішенням виконкому, 
де чітко прописано, що члени 
сімей загиблих мають право 
на пільги. Але особи, які 
ухилялися від обов’язку щодо 
утримання дітей, якщо ця 
обставина доведена судом, 
повністю позбавляються 
пільг. Позбавлення пільг 
безпосередньо стосується 
Івана Махновця, – розповідає 
директор департаменту 
соціальної політики Луцькради 
Вікторія Майборода.

ні сорому ні совісті СІМ’Ю КИНУВ, А НА 
СМЕРТІ СИНА НАЖИВСЯЛучанка Марія 

Махновець 
самотужки 

виховувала сина і 
доньку. Їхній батько, 
Іван Махновець, не 
сплачував аліментів та 
не цікавився життям 
дітей. А коли син Віталій 
загинув під Волновахою, 
горе-батько отримав 
грошову компенсацію. 
Марія Юріївна не один рік 
домагається, щоб чоловіка 
позбавили незаслужених 
пільг та виплат.

БАТЬКО НАВІТЬ НЕ 
ЗНАВ, ДЕ ВЧИТЬСЯ СИН

– Ми з чоловіком жили окремо 
з 1994 року. Іван пиячив, дебоши-
рив, руку на мене піднімав, при-
водив додому алкоголіків і до ночі 
влаштовував гуляння. Діти ще хо-
дили в школу і на все це дивилися. 
Мені важко довелося в 90-х, треба 
було дітей ставити на ноги, годува-
ти, одягати, я на дві роботи ходила, 
а він і копійки не давав. Подала на 
аліменти, але Іван їх не платив. А 
раз накинувся на мене з ножем. На 
щастя, у той момент син почув шум, 
забіг та врятував мене. Потім чоло-
вік приходив із ножем у спальню і 
казав, щоб подала на розлучення. 
Звісно, я це зробила. Мені навіть 
легше стало, як він виїхав, – розпо-
відає пані Марія.

Жінка каже, що син був дуже 
старанним. 

– Віталій закінчив дев’ять кла-
сів, пішов учитися на телемайстра, 
отримав червоний диплом. У 1999 
році пішов одразу в армію, я дип-
лом забирала. Служив у ракетних 
військах півтора року. Такий був 
доб рий, справедливий, чесний. А 
коли надійшла повістка про мобілі-
зацію, то cказав: «Треба – то піду, бо 
хто ж, як не я...» – пригадує мати.

Марія Махновець каже, що 
батько таки об’явився, однак лише 
тоді, коли сина не стало. 

– Як трапилася біда, він одразу 
побіг, щоб йому гроші дали. А це 

Виходить, що в Запоріжжі один за-
кон, а на Волині інший?! Чи просто 
з ними теж поділилися грошима, 
якщо таке несправедливе рішення 
ухвалюють, – бідкається матір за-
гиблого.

– Чоловік узагалі сином не ці-
кавився, він навіть не знав, коли Ві-
талика мобілізували. Не знав, коли 
в нього день народження. Коли син 
був в АТО, то в рапорті написав, що 
у нього немає батька, – наголошує 
жінка. – Ваня ні на дев’ять днів, ні на 
сорок днів, ні на рік смерті сина не 
ходив у церкву, на кладовище. Тому 
я і суджуся з ним не заради грошей, 
а заради справедливості. Мені його 
гроші не потрібні, краще вони піш-
ли б на лікування воїнів АТО.

300 тисяч гривень. Я казала, щоб не 
давали йому, бо сина не виховував, 
ходила у військкомат, а там навіть 
документів не хотіли приймати. 
Мусила висилати пош тою. Але мені 
відмовили. Думаю, що він поділився 
у військкоматі грошима, тому мою 
заяву і не хотіли приймати, – розпо-
відає жінка, яка була змушена шука-
ти справедливості в суді.

СУД КАЖЕ, ЩО 
ДОКАЗІВ НЕМАЄ

У суді пані Марія представила 
документи з управління юстиції, де 
вказано, що батько не сплачував 
аліменти. 

– У 1997-му його за це посади-
ли. Коли він вийшов, то мене побив: 
зламав ніс, я мала струс мозку. Його 
знову посадили. Я казала, щоб су-
сідів попитали, яким він «батьком» 
був. Коли мав другу жінку, то вони 
усиновили дітей, щоб мати гроші за 
них від держави. Але так пиячили, 
що торік відбувся суд і їх позбавили 
батьківства. Дитину відправили в 
інтернат у Рожище, – каже жінка та 
показує документи про судимість 

невигадана історія

 Наталія ЛЕГКА

– А пам’ятаєш, Наталю, те літо, 
коли я познайомилася з молодим 
циганом-військовим? – щебетала 
перед дзеркалом моя своячка, що 
за багато років відважилася нареш-
ті навідатися в село, де бере поча-
ток потічок її роду.

– Чому ж ні? Мені тоді пере-
пало від діда за тебе, що дозволи-
ла дівчиськові, яке ще й в пір’я не 
вбралося, цілуватися під яблунею з 
ромом.

– Яким Ромом? Його ж Василем 
звали, – порснула на руки дорогою 
туалетною водою.

– Звісно ж, із Василем. То цига-
нів так нині називають.

– Е, літо тоді видалося незвичай-
не...

«Дров ти тоді нарубала чима-
ло», – хотіла за старі пригоди при-
соромити двоюрідну сестру, а по-
тім похопилася, адже збігло більш 
як тридцять літ, минуле травою 
поросло. Тетяна, щоправда, мало 
чим змінилася: і станом тоненька, 
і босоніжки – на високих підборах. 
От тільки підмальовувати колишню 
красу доводиться трохи більше. А 
тоді...

Тоді одного вечора ми подали-
ся в клуб. Довго видивлялися, хто із 
хлопців припав би до душі, бо сер-

ЦИГАНСЬКІ ПАЦЬОРИ
нього заглядалися, однак із пере-
сторогою – ром усе-таки.

Аж тут оголосили білий танець. 
Тетяна випрямила спину, поправи-
ла зачіску і гордо пішла через увесь 
зал. Я навіть не встигла й оком морг-
нути, як вона запросила майбут-
нього військового на танець. Потім 
увесь вечір Василь не відходив від 
сестри. І коли молодь почала роз-
ходитися по домівках, я спробувала 
врозумити родичку:

– Не дозволяй йому тебе прово-
джати. Нас дід уб’є, як довідається.

На мої слова вона тільки рукою 
махнула. А наступного ранку в хаті 
був «розбір польотів» – недаремно 
ж своячка до світанку з курсантом 
простояла. З’ясувалося, щойно баб-
ця вигнала вдосвіта корову в чере-
ду, як цікаві жіночки їй і нашептали, 
з ким у Тетяни роман закрутився. Дід 
метав стріли в усі закутки хати. Але 
найбільше дісталося мені, мовляв, 
старша, мала б напоумити. А потім 
скомандував Тетяні збирати валізи 
й повертатися до батьків у Київ.

– Це ще не все, – крадькома ді-
лилася зі мною дівчина. У мене аж в 
душі похололо. – Та не бійся ти. Ва-
силь обіцяв подарувати циганські 
пацьори, яким стільки літ, що ніхто 
й не знає. Візьме у матері. Кажуть: 
тому, хто намистом володіє, воно 

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

Вадим
 П

анаф
ідін

ця обох були вільними. А парубки 
поглядали на нас, особливо на Тетя-
ну – новенька ж дівчина в селі. 

– Хочу, щоб отой чорнявенький, 
у формі, запросив мене на танець, а 
потім провів додому.

– Ти що, зовсім з глузду з’їхала? – 
зашепотіла я їй на вухо. – Він же ци-
ган.

– Ну й що. Це не важливо. Зате 
він майбутній пілот. Ще ніколи тако-

го не бачила, щоб циган та літав на 
військових машинах.

І справді, село такого не бачило 
теж. Звідкіля він узявся, той Василь: 
високий, вродливий, казали, що й 
розумний, ще й курсант військово-
го училища! Це вже потім довіда-
лися, що і його мама живе в нашому 
селі, однак виховувався хлопець 
у дитбудинку, а того літа приїхав 
погостювати до рідних. Дівчата на 

приносить велику-превелику лю-
бов – одну на все життя.

– Ну ти й справді здуріла! – не 
стрималася я. – Чи, може, він вже 
чари які на тебе наслав?

До вечора ми не розмовляли. 
Сестра плакала, а в мені кипіла об-
раза, адже так хотілося, щоб Таня 
в нас усе літо гостювала, втім вона 
зіпсувала відпочинок. А ввечері ми 
проводжали її на київський поїзд. 
Останньої миті на вокзал прибіг за-
хеканий Василь. У жмені він тримав 
червоногаряче намисто і встиг по-
дарувати його Тетяні. Більше вони 
не бачилися...

Таня навідалася в село через ба-
гато років, коли виросли її діти. Про 
Василеву долю ніхто поміж людей 
не знав.

– Наталю, дивися, що в мене є, – 
після довгої паузи замріяно озвала-
ся сестра, виймаючи з косметички 
старовинні червоні, наче стиглі 
ягоди калини, циганські пацьори. 
– Мені хоч крадькома подивитися 
б, яким став Василько – моє перше 
дівоче кохання. Я так чекала на його 
листи, а потім зустріла Славка... Ет, 
видно, вся та легенда про всемогут-
нє намисто – суцільна брехня.

Тетяна відвернулася до вікна. Де 
й поділися її веселощі. По-дівочому 
худенькі плечі легенько здригнули-
ся – і я зрозуміла: вона плаче, тихо, 
по-дитячому, як тоді, коли ми прово-
джали її на поїзд. Може, й справді в 
тих пацьорах якась циганська магія?

alllady.m
d

дослухалися в Комунарському суді 
Запоріжжя. Тоді заслухали свідчен-
ня родичів, сусідів, друзів і це вра-
хували як вагомі підстави, щоб по-
збавити батька грошової виплати. 
Нам надсилали звідти документи 
щодо рішення суду, де було напи-
сано: «Обов’язок батьків – не лише 
народити дитину, але й виховати». 

чоловіка.
Пані Марія дала на розгляд суду 

документ із управління освіти Луць-
кої міської ради, де вказано, що ви-
хованням та матеріальним забезпе-
ченням учня займалася лише мати: 
«Іван Махновець не брав участі 
у вихованні сина, не відвідував 
батьківських зборів, не відповідав 
на дзвінки класного керівника, не 
цікавився успішністю сина. Дити-
на зазнавала моральних травм та 
психологічного тиску з боку батька, 
адже той приходив у нетверезому 
стані та бив маму».

У довідці з технікуму теж вка-
зано, що батько не цікавився жит-
тям сина: «За період перебування 
студента в навчальному закладі всі 
питання щодо навчання, виховання 
і матеріального забезпечення сина 
вирішувала мама. Віталій неодно-
разово стверджував, що батько не 
цікавиться ним і не надає жодної 
фінансової підтримки».

– Після цих фактів Луцький 
міськ районний і Волинський апе-
ляційний суди мені відмовили, 
мовляв, я не маю доказів. Проте 

Віталій Махновець загинув 22 травня 2014-го під Волновахою

Іван Махновець

Тому, хто намистом володіє, шалене кохання судилося
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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 Після того як опинишся на землі, з тобою залишається зовсім небагато людей. Це і є друзі. 

Майк Тайсон

РОЗВІЯНИЙ НАД 
КОРЕЄЮ
...«Я так сумую за ним. Я знаю, що він 
спостерігає за мною».

Ці слова американська зірка Олімпіа-
ди в Пхьончхані Ліндсі Вонн промовляла 
щораз під час своїх прес-конференцій, 
коли вигравала золоту медаль.

Ліндсі прийшла в гірськолижний 
спорт з ініціативи свого діда Дона Кіл-
доу. В листопаді минулого року у віці 
88 років перший наставник американки 
помер.

Ліндсі привезла в Південну Корею 
прах свого дідуся. Дон Кілдоу в скла-
ді армії США з 1950 до 1953 року брав 
участь у корейській війні. Саме з цієї 
причини Вонн вирішила після завер-
шення виступів у Пхьончхані розвіяти 
останки діда в Південній Кореї.

«Я знаю, що для нього це буде озна-
чати. Він знову повернеться сюди, 
частина його завжди в Південній Ко-
реї», – сказала Вонн. На Олімпіаді-2018 
вона завоювала бронзу в швидкісному 
спуску і стала найстаршим призером 
Ігор в історії гірськолижного спорту.

ГОРБАТИХ МЕЛЬДОНІЙ 
НЕ ВИПРАВИТЬ
Росіяни осоромилися на Олімпіаді 
ще раз. Крім пійманого на вживанні 
мельдонію керлінгіста Олександра 
Крушельницького, зловили ще 
й російську бобслеїстку Надію 
Сергєєву. 

Цікаво, що до старту Олімпіади в 
Пхьончхані вона запевняла всіх у своїй 
прихильності до чистого спорту. Сергє-
єва перед Олімпіадою ходила в светрі з 
характерним написом «Я не вживаю до-
пінг, я за спорт!».

І ось у Пхьончхані в організмі боб-
слеїстки виявили сліди триметазидину, 
який застосовують при проблемах із 
серцем і запамороченнях.

На Олімпійських іграх в Пхьончхані 
Надія Сергєєва в парі з Анастасією Ко-
чержовою посіла 12-те місце в змаган-
нях двійок. До речі, бронзовий призер 
з керлінгу Олександр Крушельницький 
через допінг уже здав свою нагороду на 
користь дуету з Норвегії.

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК 
ЗИМОВОЇ ОЛІМПІАДИ
№ Країна З С Б Всього
1 Норвегія 14 14 11 39
2 Німеччина 14 10 7 31
3 Канада 11 8 10 29
4 США 9 8 6 23
5 Нідерланди 8 6 6 20
6 Швеція 7 6 1 14
7 Південна Корея 5 8 4 17
8 Швейцарія 5 6 4 15
9 Франція 5 4 6 15

10 Австрія 5 3 6 14
11 Японія 4 5 4 13
12 Італія 3 2 5 10

13 Олімп. спорт с-
мени з Росії 2 6 9 17

14 Чехія 2 2 3 7
15 Білорусь 2 1 0 3

...22 Україна 1 0 0 1

щоб пам’ятали

знову в гречку

на старт

провал

ЛУЦЬКОМ ХОДИТИМУТЬ 
МАЙБУТНІ ЧЕМПІОНИ СВІТУ

ЧОМУ БІАТЛОНІСТКИ 
ВЛУЧИЛИ У «МОЛОКО»?

10-11 березня 
в Луцьку 

відбудеться Зимовий 
Чемпіонат України зі 
спортивної ходьби 
серед дорослих, молоді, 
юніорів та юнаків.

Змагання стануть стартом лег-
коатлетичного сезону на Волині 
та зберуть до Луцька найсильні-
ших спортсменів країни. Зокрема, 
з-поміж волинян на Чемпіонаті 
України стартуватимуть трира-
зова учасниця Олімпійських ігор 
Надія Боровська, дворазовий во-
лодар Кубка Європи Іван Банзе-
рук, майстри ходьби з Любешів-
ської ДЮСШ, яка неод норазово 
здобувала командну першість на 
українських змаганнях. Відзна-
чимо, що змагання такого рівня 
зі спортивної ходьби в Луцьку 
проходили перед Олімпіа дою в 

олімпійська історія

можна й так

Олімпіада-2018 вийшла 
дуже успішною для 
збірної Німеччини. Німці 
до останнього боролися 
із Норвегією за першість 
у медальному заліку.

Як виявилося, одним з секре-
тів німецьких успіхів є розпиван-
ня пива. New York Times пере-
конує, що німецькі спортсмени 
використовують безалкогольне 
пиво в ролі ізотоніка, тобто речо-
вини, яка сприяє швидкому від-
новленню після навантажень.

Лікар збірної Німеччини з 
лижних гонок Йоханнес Шерр ще 
в 2009 році виявив, що безалко-

ПИВО ЯК СЕКРЕТ НІМЕЦЬКИХ 
УСПІХІВ У КОРЕЇ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Іван БОГДАНОВИЧ
Південна Корея

ми вулицями. Відкриття змагань, 
нагородження переможців та 
місце старту/фінішу буде облаш-
товано біля приміщення цен-
трального корпусу СНУ. Тут-таки 
для вболівальників та учасників 
змагань організують фуд-зону.

Крім суто спортивної складо-
вої, відзначимо те, що до Луцька 
приїде приблизно 300 осіб – це 
200 атлетів та 100 тренерів і учас-
ників делегацій.  

Цьогорічний чемпіонат зі 
спортивної ходьби є важливим 
стартом у легкоатлетичному ка-
лендарі України, адже на ньому 
відбуватиметься відбір націо-
нальних збірних на командний 
чемпіонат світу, який відбудеться 
у травні в Китаї. Отож, у волин-
ських ходоків є можливість по-
трапити до складу жіночої, чоло-
вічої та юніорської збірних.

fl a.volyn.ua

У Луцьку такого масового старту 
ходоків не було понад 22 роки

Атланті аж у 1996 році. 
Чемпіонат відбуватиметься в 

центрі міста, на проспекті Волі, 
де буде облаштовано кілометро-
ву трасу. Змагання розпочнуться 
у суботу, 10 березня, о 12:00 (від-

будеться 5 заходів), а в неділю, 
11 березня, вони стартуватимуть 
о 10:00 і включатимуть 9 заходів 
та церемонії нагородження. Від-
повідно, у місті до 14:00-15:00 
буде перекрито рух центральни-

Старший тренер жіночої збірної 
України з біатлону Урош 

Велепець розповів про причини 
невдалого виступу команди на 
Олімпійських іграх. 

«Напевно, вже всі знають, що команда пе-
рехворіла перед Олімпіадою. Лише в Пхьонч-
хані дівчата почали тренування. Ми пропус-
тили дуже важливий цикл підготовки. Коли 
треба було тренуватися, ми хворіли, а коли 
треба було відпочивати, почали тренуватися. 
Просто забракло часу, щоб усіх дівчат підвес-
ти до піку форми. Ви бачили, як Юля Джима 
та Ірина Варвінець під кінець Олімпіади в 
естафетах показували нормальну швидкість. 
Анастасія Меркушина показала свій звичай-
ний рівень на Олімпіаді, ходом не додала, але 
там в першу чергу підвела стрільба. Стосовно 
Олени Підгрушної, то вона спочатку їхала як 
запасна, а після 12 днів тренувань у Пхьонч-
хані показала, що ще не витримує ходом на 
дистанції, тому ми її не поставили на естафе-
ту», – сказав Велепець в інтерв’ю XSPORT. 

Нагадаємо, збірна України з біатлону про-

вально виступила на Олімпійських іграх у 
Пхьончхані, попри те, що 60 зі 120 мільйонів 
гривень, які держава виділила на підготовку 
наших спортсменів до Олімпіади, припало 
саме на біатлон. Найкращим результатом ста-
ло сьоме місце жіночої команди в естафеті. 
Напередодні фінішу Олімпіади одна з лідерок 
збірної Валентина Семеренко поскаржилася 

у Facebook на нестерпну психологічну атмо-
сферу в команді. 

Зазначимо, що в Україні наші спортсме-
ни пробудуть до 4 березня, а далі вирушать 
на завершальні етапи Кубка світу. Українки 
вирішили не бойкотувати етап Кубка світу, 
який відбуватиметься у країні-агресорі Росії, 
а саме – в Тюмені. 

У сніжному парку «Фенікс» під 
прапором Угорщини на Іграх у 
швидкісному спуску виступила 
американка Елізабет Суейн, 
що посіла останнє місце. Усе б 
нічого, але новоспечена угорка 
фактично не є професійним 
спортсменом, але вдало 
використала шанс виступити 
на Олімпіаді.

Під час своїх кваліфікаційних 
спроб Суейн навіть не намага-

лася виконати жодного більш-
менш серйозного трюку. Їй вда-
лося пройти всю дистанцію без 
падінь, але з такою програмою 
претендувати на фінал вона, зви-
чайно ж, не могла.

«Я не претендувала на фінал, 
тому не дуже розчарована цим. 
Але працювала протягом кількох 
років, щоб домогтися виступу на 
Олімпіаді. Люди, які сумнівають-
ся в мені, мотивують мене стати 

кращою. Я багато працювала, 
щоб приїхати в Пхьончхан. На 
Олімпіаді тільки 24 учасниці. Це 
мотивація для мене», – сказала 
33-річна Суейн після фінішу.

Американка вперше стала 
на лижі тільки в 25 років. Щоб 
мати шанси на потрапляння на 
Олімпіа ду, Суейн відкопала у сво-
єму родоводі угорське коріння і 
змінила громадянство. Аби квалі-
фікуватися на Олімпіаду, Елізабет 

складала свій турнірний графік 
на етапах Кубка світу таким чи-
ном, щоб гарантовано фінішувати 
в топ-30. Для цього вона приїж-
джала тільки на ті етапи, де учас-
ниць було менш як 30. Так, на зма-
ганнях у Китаї Суейн посіла 13-те 
місце серед 15 учасників. Вона 
накопичила достатньо подібних 
стартів і таки отримала право 
виступити на Олімпійських іграх. 
Що було далі, ви вже знаєте.

гольне пиво зменшує запалення 
та інфекції дихальних шляхів. Пи-
воварня Krombacher відправила 
на Олімпіаду в Пхьончхані 3,5 ти-
сячі літрів безалкогольного пива, 
яке спортсмени п’ють для від-
новлення після тренувань. При 
цьому приклад з німців вирішили 
взяти й канадці, яких також було 
помічено з пивом вже о дев’ятій 
ранку.

Крім того, Krombacher від-
правив для збірної Німеччини 
11 тисяч літрів звичайного алко-
гольного пива, що призначене 
для спортсменів, які вже висту-
пили на Олімпіаді.

ЯК ЛЮБИТЕЛЮ ЛИЖ ПОТРАПИТИ НА ОЛІМПІАДУ? 

Валя Семеренко

noc-ukr.org

sportarena.com

olim
pic.org

Ліндсі Вонн

Росіянка вихвалялася боротьбою з 
допінгом, водночас його вживаючи

sportarena.com

Біатлоністка Лаура Дальмайєр принесла 
Німеччині два олімпійські золота
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Коли мені хочеться, щоб зник весь світ, я приходжу на баскетбольний майданчик. Берон Девіс

21-й тур. 
 «Шахтар» – «Зірка» – 5:0, 

«Верес» – «Динамо» – 3:1, 
«Зоря» – «Ворскла» – 3:0, 
«Олімпік» – «Сталь» – 2:0, 
«Олександрія» – «Маріуполь» – 1:0, 
«Чорноморець» – «Карпати» – 0:0. 

22-й тур. 
3 березня: 

«Зірка» – «Чорноморець», 14:00; 
«Ворскла» – «Чорноморець», 17:00.
4 березня: 
«Маріуполь» – «Олімпік», 14:00; 
«Сталь» – «Верес», 14:00; 
«Динамо» – «Зоря», 17:00; 
«Карпати» – «Шахтар», 19:30.

міцні духом

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВОЛЕЙБОЛ. У двох матчах жіно-
чої Суперліги волейболістки «Волині-
Університету» в Рівному насухо виграли 
у місцевої «Регіни» – 3:0 та 3:0. Відтак 
підопічні Богуслава Галицького значно 
збільшили відрив від третього місця, на 
яке вийшла запорізька «Орбіта». У во-
линянок – 50 очок, у запоріжанок – 43. 
Лідирує южненський «Хімік» – 64 очка. 
Найближчий тур наші дівчата зіграють 
2-3 березня в Києві проти аутсайдера – 
команди «Фаворит». 

У матчах 5-го туру чоловічої Вищої 
ліги, які відбулися у Львові, луцький 
«Олютранс» двічі виграв і міцно осів 
на третьому місці турнірної таблиці. У 
5-сетовій битві лучани здолали харків-
ський «Локо» (3:2, причому 15:13 у за-
вершальній партії), а наступного дня на-
сухо виграли у волейболістів «Бахмута» 
3:0. Наступний тур «Олютранс» нарешті 
зіграє в Луцьку. Суперник у поєдинку, 
що відбудеться 4 березня в обласній 
ДЮСШ, – херсонський «Агроспорт».

ПАУРЕЛІФТИНГ. Оксана Гронович у 
напруженій боротьбі здобула золоту на-
городу на чемпіонаті України з пауерліф-
тингу в Коломиї. Оксана представляла 
команду Volyn Strength і обійшла супер-
ницю в останній спробі тяги – 172,5 кг. У 
сумі трибоства Гронович зібрала 427,5 кг 
(присідання – 160 кг, жим – 95 кг, тяга – 
172,5 кг) у ваговій категорії до 57 кг.

БІАТЛОН. Дві волинянки заво-
ювали право змагатися на Зимовій 
Паралімпіаді-2018. Біатлоністки Юлія 
Батенкова-Бауман та Богдана Конашук 
відбули в складі збірної команди Украї-
ни на XII Зимові Паралімпійські ігри, які 
відбудуться з 9 до 18 березня 2018 року 
в Пхьончхані. Богдана – дебютантка 
змагань, а для Юлії це буде вже четверта 
Паралімпіада. Наша зірка біатлону – ба-
гаторазова чемпіонка світу та призерка 
паралімпіад, а от золото їй ще не підко-
рювалося. Сподіваємося на перемогу 
цього разу. 

РУКОПАШНИЙ БІЙ. У спортивному 
манежі Центрального спортивного клу-
бу Армії України в  Києві 500 юнаків розі-
грали медалі чемпіонату України з руко-
пашного бою серед школярів. Вихованці 
школи «РУБІЖ» Корній Олексієвець та 
Нікіта Компанієць з луцької гімназії №4 
пробилися до фіналу у ваговій категорії 
до 45 кг, поступово здобували перемогу 
за перемогою в двобоях. У «луцькому» 
фіналі перемогу і чемпіонство здобув 
Компанієць, а Олексієвець повернувся 
додому зі сріблом.

коротко й спортивнопрем’єр-ліга

новації для апробації

Десять градусів морозу, 
вісімдесят чотири глядачі, 
телетрансляція на каналі 

«Футбол». Це технічні параметри 
матчу елітного чемпіонату України 
з футболу, який відбувся минулої 
неділі на столичному стадіоні 
«Динамо». 

Грали команди, які не мають вболіваль-
ників у Києві й представляють тепер уже мі-
фічні українські міста Донецьк та Кам’янське. 
Міфічні, бо «Олімпік» виїхав із Донбасу чоти-
ри роки тому, а «Сталь», хоч і називається ще 
кам’янською, але довгий час жила, тренувала-
ся і грала матчі в Дніпрі, потім перебралася у 
Бучу під Києвом і грає в столиці. Кому потрі-
бен такий футбол таких команд за страшенно-
го морозу, показала й відвідуваність матчу – 
84 «спартанці», яким варто було доплачувати 
за те, що прийшли на арену вихідного дня... 

Власне, на увесь тур вплинули морози та 
сніг, і тут знову питання до укладачів календа-
ря. В УПЛ не захотіли поставити кілька весня-
них турів посеред тижня, як це практикують у 
європейських чемпіонатах, зважаючи на пого-
ду. І якщо газони ще витримали навантаження, 
то легені футболістів було відверто шкода.

«Шахтар» поглумився над «Зіркою», яка, 
очевидно,  складе компанію «Сталі» у бороть-
бі за виживання. «Зоря» показала, що готова 
виграти бронзу у «Ворскли». Сенсація вдари-
ла у Львові, де «Верес», ведучи відчайдушну 
боротьбу за потрапляння в першу шістку, му-
сив відбирати очки у «Динамо». І рівненсько-
львівська команда свого досягла, причому 
перевиконала план. «Верес» виграв у «Ди-
намо» в матчі з трьома вилученнями. Кияни 
не встигли відновитися після виснажливого 
бою із «АЕКом» у Лізі Європи та не налашту-
валися на справжній бій з оновленим узимку 
«Вересом». 

ЗАМОРОЖЕНИЙ ФУТБОЛ

Зима для любителів 
бігу – не привід зупинятися, 
переховуватись у манежах 
або відлежуватися під 
ковдрою.

«Візьмемо побільше снігу, мо-
розу тріскучого, додамо сюди роз-
кішну природу Полісся і на виході 
отримаємо найморозніший трейл 
в Україні – Ice Trail», – таким гаслом 
послуговувалися організатори зма-
гань, що відбулися  на Житомир-
ському Поліссі. У Міжрічинському 
ландшафтному  парку, в долині 
річки Уж бігали трейл наймужніші 
спортсмени країни. 

Трейл – спортивна дисциплі-
на, яка передбачає біг природним 

Турнірна таблиця*

№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 ШАХТАР 21 15 3 3 48-18 48

2 ДИНАМО 20 12 6 2 39-15 42

3 ВОРСКЛА 21 10 4 7 26-21 34

4 ЗОРЯ 21 8 9 4 36-25 33

5 ВЕРЕС 21 6 11 4 25-17 29

6 ОЛІМПІК 21 7 7 7 24-25 28

7 МАРІУПОЛЬ 20 7 5 8 26-27 26

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 21 4 10 7 19-23 22

9 КАРПАТИ 21 3 10 8 13-32 19

10 ЧОРНОМОРЕЦЬ 21 3 9 9 15-34 18

11 ЗІРКА 21 4 6 11 13-32 18

12 СТАЛЬ 21 3 6 12 15-32 15
* Без врахування +3 очок для ФК «Маріуполь» у 
справі проти «Динамо» та –3 очок для «Карпат», які 
чекають на апеляцію у справі Гудими.

Бомбардири: Феррейра – 17 голів, 
Марлос – 12 (обидва – «Шахтар»).

«Білі мухи», оранжевий м’яч – такі атрибути лютневого футболу УПЛ

upl.ua

ВОЛИНЯНИ ВИГРАЛИ ЗИМОВИЙ МАРАФОН
  Юрій КОНКЕВИЧ
Житомирська область

Завершальний тур першої частини чем-
піонату дасть відповідь на питання стосовно 
учасників першої та другої шісток, і ключовим у 
ньому буде не так поєдинок «Динамо» та «Зорі», 
як очний двобій «Маріуполя» й «Олімпіка». 

Швейцарія 

НАМІР ВВЕСТИ ЧЕТВЕРТУ 
ЗАМІНУ В ФУТБОЛІ

В УЄФА стурбовані збільшенням наванта-
ження на футболістів і хочуть його зменшити 
шляхом збільшення замін, що їх може роби-
ти тренер під час матчу. Таку практику УЄФА 
тестувала на юніорських молодіжних чемпіо-
натах Європи останні два роки. У організації 
задоволені експериментом і переконані, що 
нововведення потрібне.

Наразі правилами дозволено робити три 
заміни в основний час. Четверту заміну на де-
яких турнірах практикують в овертаймі.

ВІДЕОПОВТОРИ ЗАЧЕКАЮТЬ
УЄФА не буде впроваджувати систему 

відеоповторів (VAR) на матчі Ліги чемпіонів 
сезону-2018/19.

Президент УЄФА Олександр Чеферін під 
час конгресу організації повідомив про тим-
часову відмову від впровадження VAR. Поки 
що в УЄФА мають намір продовжити тесту-

трасу цікавішою», – сказав Ярослав 
після фінішу. 

У жінок на такій же найдовшій 

дистанції чемпіонкою стала ви-
кладачка СНУ Ірина Войтович. Її 
переможний час – 5 год 29 с. «Ця 

Ірина Войтович під час забігу на Ice Trail-2018

Катерина П
оліщ

ук 

УЄФА ЗНОВУ ХОЧЕ ЗМІНИТИ ФУТБОЛ

вання системи відеоповторів і не готові вклю-
чати її в правила гри у футбол.

При цьому Чеферін не виключив, що VAR 
може бути використана на поєдинках Чемпіо-
нату світу-2018. Рішення ухвалить ФІФА на по-
чатку березня.

Систему відеоповторів запровадять з 
наступного сезону на матчах іспанського та 

французького чемпіонатів, а в середині груд-
ня минулого року президент ФФУ Андрій 
Павелко наголосив, що також планує почати 
підготовку до введення VAR на матчах україн-
ської першості.

Систему відеоповторів (VAR) викорис-
товують для перегляду спірних моментів із 
забитими голами, червоними картками, при-
значеннями пенальті.

ХТО ЗІГРАЄ В 1/8 ФІНАЛУ 
ЛІГИ ЄВРОПИ

У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіна-
лу Ліги Європи УЄФА. Центральним на цьому 
етапі змагань стане протистояння італійського 
«Мілана» та англійського «Арсенала», а київ-
ське «Динамо» зіграє з римським «Лаціо». Повні 
результати жеребкування такі: «Лаціо» – «Ди-
намо», «Лейпциг» – «Зеніт», «Атлетіко» – «Локо-
мотив», ЦСКА – «Ліон», «Марсель» – «Атлетик», 
«Спортинг» – «Пльзень», «Боруссія» – «Зальц-
бург», «Мілан» – «Арсенал». 

Матчі відбудуться 8 і 15 березня. Першу 
гру на своєму полі проводять команди, вказа-
ні в парах першими.

Систему відеоповторів 
(VAR) використовують для 
перегляду спірних моментів

express.co.uk

facebook.com
/oksanagron

рель єфом у вільному темпі чи на 
змаганнях, включає елементи кро-
су та гірського бігу. 

У цьому виді спорту у волинян 
є вагомі здобутки. Більшість спортс-
менів – аматори, які водночас за-
ймаються спортивним орієнтуван-
ням або бігають на довгі дистанції 
чи в горах. 

Із найрейтинговіших зимових 
змагань 2018 року наші земляки 
привезли одразу два чемпіонства. 

У чоловіків на дистанції 53 км 
переміг лучанин Ярослав Ярощук. 
Дистанцію він пробіг за 4 год 22 хв 
13 с. «Траса була легкою та швидкіс-
ною. Звісно, були й технічні ділянки, 
де доводилося бігти переораним 
полем, ледь помітною стежкою 
вздовж річки або просто лісом. Це 
додало різноманітності та зробило 

перемога стала для мене дуже не-
сподіваною і далася непросто. Моя 
колега Олена Яцук значно сильні-
ша за мене. Але спорт – неперед-
бачуваний, а трейл – тим більше. 
Олена трохи заблукала на трасі, а 
коли фінішувала через 15 хвилин 
після мене, то виявилося, що вона 
перебігла шість зайвих кілометрів! 
Уявіть собі, який шалений відрив у 
неї був», – прокоментувала перемо-
гу Ірина. 

До слова, через тиждень після 
цієї перемоги Войтович стартувала 
на традиційних змаганнях «Добро-
волець». У ролі капітана-навігатора 
своєї команди Ірина також дістала-
ся фінішу першою. У морозну по-
году в Цуманській пущі її команда 
подолала понад 60 км бездоріжжя 
за 9 год. 

  Юрій КОНКЕВИЧ 
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Усі люди поділяються на дві категорії: ті, з якими легко, і так само легко без них, і ті, 
з якими важко, але без них неможливо. Ернест Хемінгуей
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  Олександр КОТИС
hroniky.com

колесо історії смішного

Тележурналісти будь-яку дурницю, 
сказану скоромовкою з істеричним при-
дихом, видають за важливу новину.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якийсь багатій запросив Аристипа да-
вати уроки синові. Філософ попросив за 
навчання досить значну суму, а багач упер-
ся й казав, що за такі гроші можна купити 
віслюка.

– Ну й купи, – відказав філософ, – ти ма-
тимеш двох віслюків.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Служба в церкві. Заходить п’яний – і 
трісь батюшку в обличчя зі словами:

– Б’ють по щоці – підстав другу. Під-
ставляй!

Панотець хуком справа відважує 
п’яному ляща й каже:

– Якою мірою міряєш, такою й тобі буде 
відміряно.

Народ їх оточив і з інтересом спосте-
рігає.

Забігає поліціянт: 
– Що відбувається?
А натовп йому: 
– Не заважай, Євангеліє тлумачать.

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

Вовочка питає маму:
– А де мене знайшли?
– Ну, тебе ми знайшли в капусті.
– А Петрика де?
– Петрика в пшениці.
– А Василя?
– У буряках.
– О, мамо, то вас по всьому городу тя-

гали!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Добрий день, мені, будь ласка, три 
ящики горілки, 50 літрів пива, чотири ящи-
ки мартіні і 30 пачок презервативів.

– Ось, будь-ласка.
– Дякую.
– Хлопче, зачекайте!
– Що?
– Візьміть мене з собою!

№

Жартівливий гороскоп на 1 – 7 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Зірки дають вам 
прекрасні можливості для 
самовираження, натхнення, 
генерації нових ідей і будь-

яких видів креативу, тож творчі люди 
почуватимуться у своїй стихії. Інтуїція 
обіцяє піднести приємні сюрпризи – 
радьтеся з нею якомога частіше. 

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Краще уникати кримінальних 
зустрічей, а також спалахів 
ревнощів до роботи 
підлеглих. Варто покликати 

на допомогу почуття гумору. Коли ситуація 
буде напружена, вдалий жарт може її 
розрядити. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Микитюк 
15 червня 1970 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Не ведіться на іронію з боку 
товаришів, а також на критику 
оточення. Щоб однієї не дуже 
прекрасної миті ваші емоції 

не виплеснулися на чиюсь голову, вам варто 
скерувати їх у безпечне русло. Найкраще – 
прийняти прохолодний душ. Вода змиє не-
гатив, наповнивши вас безтурботністю.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник 
міського голови Луцька
Організм буде буквально вби-
рати енергію з навколишнього 
середовища. Таким чином, у вас 

з’явиться багато сил для того, щоб розпочина-
ти будь-які справи. Для досягнення успіху зна-
добляться такі риси, як амбітність, цілеспрямо-
ваність, розумова та фізична активність.

Лев (24.07 – 23.08)
Олена Твердохліб 
17 серпня 1972 р.
Голова Княгининівської ОТГ 
Матимете неймовірний дар 
переконання, причиною чого 
стануть ваша послідовність і 
логічність. Будете здатні крок 

за кроком переконати кого завгодно в чому 
завгодно. Бережіться статусу зануди, аби не 
стати мішенню для жартів.

Діва (24.08 – 23.09)
Андрій Броїло 
1 вересня 1974 р.
Голова Ковельської райради
Діви зможуть укласти 
вигідну угоду. Також зірки 
обіцяють прибуток завдяки 
операціям із фінансами. 

Ймовірна критика за поради, які ви 
так любите роздавати. Іноді краще не 
сперечатися і просто подумати над словами 
співрозмовника.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексеєв 
1 жовтня 1972 р.
Член виконкому Луцькради, 
громадський діяч
Емоції не будуть вирізнятися 
спокоєм і стабільністю. Можли-
ві тривалі з’ясування стосунків 

у спробі докопатися до самої суті. Переповни-
ти чашу вашого терпцю буде нескладно. Події, 
на які в інший день ви й уваги не звернули б, 
здатні вмить вивести вас з рівноваги. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Бегаль 
15 листопада 1961 р.
Депутат Волиньради, 
головлікар Ратнівської райлікарні
Потрібно виявити всю свою 
обережність, бо вас хочуть 
обвести навколо пальця. До 

того ж, ви самі можете бачити світ зовсім 
в іншому світлі, ніж є насправді. Скеруйте 
свою фантазію не у ділове, а в творче або 
романтичне русло.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валерій Ткачук 
20 грудня 1967 р.
Голова Ківерцівської 
райдержадміністрації
Легше концентруватися на 
головному, не відволікаючись 
на другорядне. Порахуєте 

нелегалів у своєму королівстві, зазирнете у 
ліси та на лісопилки. Скоро замислитеся про 
те, що робите в цьому бурштиновому болоті. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Під впливом емоцій ви здатні 
випадково розбовкати чужу 
таємницю або висловити 
співрозмовнику безсторонню 

правду просто в обличчя. Щоб не плодити 
непорозуміння, зірки радять вибратися туди, 
де танцюють і веселяться – там вам буде не 
до викривальних розмов.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Чітко сформульована мета 
відкриє перед вами нові 
можливості та відчинить нові 
двері. Тому будьте зібрані й 

не відволікайтеся на дрібниці. Можливо, 
доведеться попрощатися з якою-небудь 
ілюзією або мрією, щоб відкрити перед 
собою нові перспективи.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Час краще присвятити 
поточним справам. Зірки 
не схиляють до розв’язання 

надзавдань, зате сприяють спокійному 
і розміреному втіленню в життя давно 
задуманого. Поганяєте переметників, які 
кордони блокують. 

У ХІХ столітті Луцьк 
досліджували й 

описували кілька десятків 
авторів. У їхніх працях 
можна прочитати дуже 
цікаві деталі про міський 
побут тих часів. 

Так, учасник Листопадового по-
встання Олександр Козерадський, 
який навчався в місті у повітовій 
школі, пише, що на майдані Ринок 
була якась велика кам’яниця. Офі-
церське зібрання полку, який тоді  
перебував у Луцьку, як і дворянське 
зібрання, у цій будівлі часто про-
водило танцювальні бали. Це була 
одна з улюблених розваг, за термі-
нологією автора, «вищого соціуму».

Натомість бідні громадяни Луць-
ка тоді облюбували корчму з боулін-
гом на Омелянику. Це приносило 
власникові закладу значний прибу-
ток. Біля корчми на пагорбі росли 
посаджені рядами вікові липи. Одна 

  Наталія ЛЕГКА 

Степан Ковальчук 
був таким 
запеклим та хитрим 

рибалкою-браконьєром, 
що навіть головний 
районний рибінспектор 
Сергій Іванович ніяк не 
міг упіймати його на 
гарячому. Яких тільки 
пасток не розставляв він 
на браконьєра, якого в 
народі чомусь прозвали 
Окунем, нічого путнього 
не виходило. Та однієї 
ночі під час чергового 
рейду рибінспектору 
спала на думку геть 
неймовірна ідея. 

Уранці він зустрівся з кіль-
кома добрими друзями й запро-
понував розіграти цікавий сце-
нарій на березі озера. Надвечір 
галаслива компанія з помічни-
ків рибінспектора вже смажила 
там шашлички. Лоскотав ніздрі 
пахучий димок від смаженини, 
з машини линули веселі пісні, а 
учасники тієї оказії по черзі ви-
голошували тости. Сергій Івано-
вич причаївся в кущах поблизу 
озера і очікував на домовлений 
сигнал. Відчував нутром: Окунь 
сьогодні неодмінно клюне на 
живця. Коли жіночки почали 
від нібито зайвого алкоголю та 
залицянь сильної половини по-
пискувати, нарешті прозвучав 
довгоочікуваний «пароль»:

– Ой, Васильку, я на все згод-
на! Однак за однієї умови, – го-

БОУЛІНГ, БАЛИ І КАЗИНО: 
РОЗВАГИ В ЛУЦЬКУ 200 РОКІВ ТОМУ

ПОНТИ В СЕЛІ – ВЕЛИКЕ ДІЛО

з них була особливою, бо, за описами 
очевидців, ще в середині ХІХ століття 
містила якийсь вензель Петра І.

Та найгарнішим місцем було 
міське казино. Про нього пише сві-
док Тадеуш Єжи Стецький, автор 
першої ґрунтовної книги з історії 
Луцька, яку він видав у Кракові в 
1876 році. Про казино він згадує, 
описуючи костел тринітарів, який 
на той час стояв порожнім і дожи-
вав останні роки.

«Тепер стоїть він пусткою, а в 
монастирі, де кілька років тому си-
діли політичні в’язні, міститься за-
раз якась урядницька установа і по-
мешкання урядників, а в прекрасній 
бібліотечній залі, оздобленій гарни-
ми фресками, влаштовано міське 
казино з вощеною підлогою, на якій 
танцюють сучасні жителі Луцька. 
Незвичне враження, напевне, ма-
ють танцюристи, які споглядають 
стелю з алегоричними малюнками 
Мудрості, її храму з сімома колона-
ми, сімома персоніфікованими цно-
тами та іншими зображеннями», – 
писав Стецький.

w
ikipedia.org

лосно защебетала Настя до свого 
кавалера.

– Це ж за якої? – допитувався 
«Василь».

– Якщо буде юшка з линка.
– Де ж я тобі серед ночі риби 

візь му? – допевнявся кавалер. – Про 
таке за дня треба було подбати.

– Не буде юшки – не буде й ко-
хання, – безсоромно інтригувала 
жінка.

Компанія далі собі розважалася, 
а рибінспектор нашорошив вуха. 
Десь неподалік тихо плюснув у воді 
човен. «Є», – усміхнувся Сергій Іва-
нович. І справді, згодом помітив вог-
ник коногонки, що віддалявся від 
берега. А ще через трохи рибалка, 
якого галаслива компанія називала 

Андрієм, вже торгував уловом. Гос-
тинні «відпочивальники» запросили 
Андрія на чарку і той, добряче хиль-
нувши, вже підспівував магнітолі.

«Невже я помилився і Ковальчу-
ка з ним немає?» – міркував рибін-
спектор, хоч добре знав, що Андрій 
без Степана в пору нересту сам на 
озеро не сунеться. І раптом – як 
єлей на душу:

– Стьопо, виходь! Тут усі свої. 
Твого «друга» з рибоохорони й 
близько немає.

Почувши голос Окуня, Сергій 
Іванович аж ожив і вирішив ближ-
че підтягуватися до багаття, яке ще 
не загасло. Він знову рахував тости 
та чарки, а коли прикинув, що ті, за 
ким він полював, готові до нових 
«стосунків», вийшов з темряви у них 
за спиною. Тут уже браконьєрам ді-
ватися було нікуди. Андрій з пере-
ляку та несподіванки, здалося, аж 
протверезів. А Степан лише скруш-
но хитав головою:

– Здєлав ти мене, Івановичу, 
здєлав. Давай свій протокол, усе 
підпишу...

Учасники самодіяльного театру 
не могли без реготу спостерігати 
за наслідками свого розіграшу. Тієї 
ночі Окунь дав слово рибінспекто-
ру рік не потикатися на водойми. Чи 
дотримав його – сумнівно, але ста-
тус невловимого, яким хизувався 
перед рибалками, втратив, що було 
для нього значно більшим покаран-
ням, ніж будь-який штраф. Недарма 
ж Ковальчукові земляки  люблять 
приказувати: «Понти в селі – велике 
діло, солому жуй – фасон тримай».

cartoon.kulichki.com

Бали у ХІХ столітті



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

РОЗВАГИ 23

Якби в світі було більше людей, які бажали б власного щастя більше, ніж вони бажають нещастя інших, 
ми змогли б жити у раю. Бертран Рассел
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1 березня – Ярема, Данило, 
Порфирій, Ілля, Павло, Макар, 
Самуїл, Юліан, Памфіл
2 березня – Федір, Мина, 
Маріанна, Роман, Марія, Микола
3 березня – Кузьма, Лев, Агапіт, 
Віктор, Василь
4 березня – Архип, Макар, 
Богдан, Максим, Євген, Микита
5 березня – Тимофій, Георгій, 
Євстафій, Лев, Корнилій, Агафон, 
Самсон, Сергій, Тихон, Хома, 
Давид, Іван, Денис, Леонтій
6 березня – Остап, Юрій, 
Тимофій, Єгор, 
Макар, Костянтин, 
Ольга, Олександр, 
Захар
7 березня – Петро, 
Панас, Пилип, Федір, 
В’ячеслав, Ірина, 
Варвара, Андрій, 
Володимир, Йосип, 
Леонід, Михайло

1 березня – Ярема, Данило, 
Порфирій Ілля Павло Макар
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ГАСОВУ ЛАМПУ ВИНАЙШОВ УКРАЇНЕЦЬ 

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 22 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 1 – 7 березня

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

Першу гасову лампу в 1853 
році винайшли працівники 
львівської аптеки «Під 

золотою зіркою» Ігнатій 
Лукасевич та Ян Зег. 

На початку 1853 року в аптеку завітав 
німецький торговець Шрейнер. Він привіз 
десять бочок нафтової ропи. Після тисяч екс-
периментів із ропою учені Зег і Лукасевич 
розробили методику дистиляції й очищення 
нафти, а тоді вже розпочали 
виробництво гасу.

У грудні 1853 року їм 
видали патент, у якому 
йшлося: «Учені Зег і Лука-
севич – винахідники гасу 
шляхом хімічного очищен-
ня. Гас придатний для тех-
нічних цілей». 

Цього ж року Зег від-
крив у Львові перше неве-
лике нафтопереробне під-
приємство. Але гас ніхто не 
купував, адже ніде було його 

застосовувати. Розчарований невдачею ко-
леги, Лукасевич розпочав нові досліди з наф-
тою. Для цього він використав олійну лампу 
і знайшов застосування гасу як пального для 
освітлення. Перші досліди з гасовими лам-
пами призводили до потужних вибухів у ла-
бораторії. Але з допомогою бляхаря Адама 
Братковського дослідник сконструював без-
печну, дешеву гасову лампу, яка працювала 
без кіптяви. Ця перша лампа була схожою на 
олійну, але мала більший резервуар, виго-
товлений із товстої бляхи, а верхня частина 
була зі слюди. Зараз макет цієї лампи зберіга-
ється в Аптеці-музеї на площі Ринок.

У березні 1853 року перша така лампа 
вже освічувала вітрину аптеки «Під золотою 
зіркою». А 31 липня того ж року хірург львів-
ського міського госпіталю Заорський зробив 
першу термінову нічну операцію завдяки га-
совим лампам, які освічували операційну.

Після цього гас у Львові використовували 
щораз ширше, але через неправильне його 
вживання виникало багато пожеж. У такій по-
жежі навіть загинула дружина Івана Зега.  

Гасова лампа була представлена 
на міжнародній виставці в Мюнхені 
й відзначена спеціальною грамотою

old.lviv.ua
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а ви знали?

ПОМЕР ДУХІВНИК 
ПРЕЗИДЕНТІВ США 

Американський релігійний і 
громадський діяч, служитель 
баптистської церкви, 99-річний 
євангеліст Біллі Грем помер у 
США. Він навернув у християнство 
мільйони. Його голос протягом 
шести десятиліть почули майже 
215 мільйонів людей, пише «Радіо 
Свобода». 

Євангеліст молився з кожним прези-
дентом США після Гаррі Трумена. А Ліндон 
Джонсон, Джордж Буш і Білл Клінтон при-
ходили до нього по поради.

Дехто називав його пастирем Амери-
ки, інші – протестантським папою. Під час 
його зібрань у 1993 році 2,5 мільйона лю-
дей увірували в Ісуса Христа і покаялися у 
гріхах. 

Загалом Біллі Грем проповідував у 185 
країнах світу. Його поважали керівники 
багатьох держав. Біллі Грем є автором ба-
гатьох книг, які вийшли у світ мільйонними 
тиражами. Їх перекладено та видано ба-
гатьма мовами світу. 

$2 МЛН – ЗА 
ПРАХ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО 

У Росії створено 
спеціальну 

групу 
вчених, які 
досліджують 
усі матеріали 
щодо 
останків 
князя 
Ярослава 
Мудрого. У 
2016-2017 
роках вони 
навіть 
запропо-
ну вали за 
мощі князя 
$2 млн, пише «Експрес». 

«Отримала письмове свідчення від 
людини, яка брала участь в цих торгах у 
2016-2017 роках, – розповіла генераль-
ний директор Національного заповід-
ника «Софія Київська» Неля Куковаль-
ська. – На зустрічі були представники 
Росії, а також священики храму Святої 
Трійці в Брукліні, де зберігаються мощі 
князя».

За її словами, росіяни запропонували 
$2 млн, але священикам ця сума здалася 
малою. Також представники духовенства 
побоялися це зробити, оскільки в Депар-
тамент юстиції США з України надійшов 
лист щодо розшуку останків Ярослава 
Муд рого.

Нагадаємо, що у 2009 році було від-
крито саркофаг, який був у Софії Київській. 
Однак там виявилися останки іншої люди-
ни, яка померла набагато пізніше за кня-
зя. Відтоді Україна почала активні пошуки 
могили. Прах Ярослава Мудрого знайшли 
у Нью-Йорку.

memento mori

національна пам’ять

ЛЕГЕНДАРНИЙ 
ГАНГСТЕР АЛЬ КАПОНЕ 
ПОМЕР ВІД СИФІЛІСУ 

на той світ

У НІДЕРЛАНДАХ – 
ДОНОРСТВО 
ПІСЛЯ СМЕРТІ 

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 1 БЕРЕЗНЯ

–12 0C–21 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 2 БЕРЕЗНЯ

–8 0C–13 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 3 БЕРЕЗНЯ

–11 0C–18 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 4 БЕРЕЗНЯ

–8 0C–17 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 5 БЕРЕЗНЯ

–7 0C–14 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 7 БЕРЕЗНЯ

0 0C–3 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 6 БЕРЕЗНЯ

–3 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ

Аль Капоне починав 
викидайлом у Нью-Йорку, 
потім став найманим 

убивцею. На початку 1920-х 
років перебрався до Чикаго, де 
залив вулиці кров’ю. Сів у тюрму, 
вийшов, знову сів, потім зник. 
Етапи кар’єри Аль Капоне добре 
відомі. Але мало хто знає, що весь 
цей час організм боса мафії з’їдав 
сифіліс, пише Was.media.

КАПОНЕ ПРОТИ ФБР
Альфонсе Капоне роздавав візитки про-

давця антикварних меблів, але про його 
справжню професію знали всі. До 1930-х ро-
ків розмах діяльності і жорстокість зробили 
його найвідомішим гангстером США. Його 
банда безжально розправлялася зі зрадни-
ками й конкурентами. Вони убили близько 
700 осіб.

Річний дохід Капоне на той час був 
$10 млн, що дозволяло щедро витрачати гро-
ші на охорону, хабарі поліції і прокурорам, 
доброчинність і піар. Багаторазові арешти за 
контрабанду алкоголю, звідництво та азартні 
ігри ніколи не завершувалися для гангстера 
судом. Свідки зникали або відмовлялися від 
свідчень, а в Капоне завжди було алібі.

У 1929 році новому керівнику ФБР Едга-
ру Гуверу вдалося посадити Капоне на де-
сять місяців за незаконне носіння зброї. У 
в’язниці він не нудьгував: розв’язував питан-
ня телефоном і приймав відвідувачів. А коли 
звільнився, то взявся за старе. Федерали і 
далі копали під нього: через його підлеглого 
дісталися до чорної бухгалтерії і в 1931 році 
інкримінували гангстеру несплату податків. 
Адвокати зуміли виправдати Капоне за ба-
гатьма пунктами, але мафіозі отримав 11 ро-
ків в’язниці.

КАПОНЕ ПРОТИ ТРЕПОНЕМИ
Люесом (сифілісом) Аль Капоне заразив-

ся ще в 1918 році від повії-гречанки. До ліка-
рів не звертався, і коли хвороба перейшла 
в приховану стадію, забув про неї. Пізніше 
з’ясувалося, що сифіліс передався його єди-
ному сину Сонні. Інфекцію виявили не одразу, 

хлопчик частково оглух. Лікуватися довелося 
і Капоне, і його дружині Мей.

Відбуваючи другий термін, гангстер на-
магався керувати своєю злочинною імпе-
рією віддалено, але йому швидко обруба-
ли зв’язки. Спочатку перевели з чиказької 
в’язниці в Атланту, потім – на острів Алька-
трас. Там Капоне намагався поводитися тихо і 
швидко скотився до прибиральника в тюрем-
ній ієрархії, де правили довічно засуджені 
вбивці. Одного разу колишній бос мафії діс-
тав удар ножицями в спину за відмову дати 
грошей і потрапив у медпункт. Там ще раз під-
твердили давні діагнози – сифіліс та гонорея 
в задавненій формі.

Хвороба, яку тогочасними медикамен-
тами вилікувати було годі, прогресувала. 
Ув’язнений №85 почав втрачати пам’ять. Зго-
дом до амнезії додалися судоми, галюцинації, 
порушення мови і координації рухів, частко-

вий параліч. Коли він відсидів дві третини 
терміну (останній рік – у лазареті), Аль Капоне 
відпустили на поруки в 1939-му. Чоловік лед-
ве ходив і не впізнавав рідних. Кілька місяців 
мафіозі підправляв здоров’я в госпіталі, після 
чого сховався у своєму особняку в Маямі.

ДЕГРАДАЦІЯ ДО РІВНЯ 
12-РІЧНОЇ ДИТИНИ

У 1940-х роках з’явився пеніцилін. Май-
но Капоне не конфіскували, бо воно було 
записане на родичів, тому гроші у сім’ї були. 
Дружина домоглася, щоб її чоловік отримав 
дефіцитний препарат одним з перших в Аме-
риці. Але антибіотик не допоміг: незворотні 
процеси у мозку вже почалися. Лікарі сказа-
ли, що у Капоне інтелект 12-річної дитини.

По-старечому згорблений, одягнений у 
смугасту піжаму Капоне більше не залишав 
будинок. Деякий час бандита відвідували 
уявні друзі. Вони грали з ним в карти. Потім 
хворий почав дискутувати з давно помер-
лими людьми, частину з яких убив особисто. 
Дружина не пускала до нього гостей, бояла-
ся, що мафія його уб’є. Решту життя Капоне 
полював на метеликів та ловив рибу в по-
рожньому басейні.

Уражені сифілісом органи відмовляли. У 
1946 році Капоне вже не вставав з інвалід-
ного візка і дихав лише через кисневу маску. 
Через рік, маючи 48 років, він помер від ін-
сульту та пневмонії. 

Альфонс Ґабріель Капоне – 
американський гангстер 
італійського походження, 
очолював кримінальний 
синдикат, що промишляв 
контрабандою спиртних напоїв 
та іншими незаконними справами 
у період сухого закону в США у 
1920-1930 роках.

Капоне – бос злочинної 
організації Чикаго Аутфіт

hronika.info
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Росіяни запропонували 
$2 млн, але священикам 
ця сума здалася малою

Такий закон ухвалили у Нідерландах. 
Згідно з ним, усі дорослі громадяни 
країни після смерті стають 
потенційними донорами органів, 
якщо не відмовляються від цього за 
життя, пише Associated Press.

Автор законопроекту Піа Дейкстра зазна-
чила, що схожа система діє в Бельгії та Іспанії. 
Кожна людина, якій виповнилося 18 років, 
отримує лист із питанням про те, чи хоче вона 
пожертвувати свої органи після смерті.

«Вони зможуть відповісти: «так», «ні», 
«мої найближчі родичі вирішать», – зазначи-
ла автор документа. – Або ж визначити кон-
кретну людину, яка зможе ухвалити рішення 
за них».

отакої

У РОСІЇ – ГУЧНИЙ СЕКС-СКАНДАЛ 
Заступник прем’єр-міністра РФ 

61-річний Сергій Приходько 
потрапив у гучний секс-скандал 
разом із 50-річним олігархом 
Олегом Дерипаскою. Їх помітили 
на яхті Дерипаски разом із жінками 
з ескорт-сервісу. Провокаційні 
матеріали опублікував російський 
опозиційний політик Олексій 
Навальний, пише «ТаблоID». 

Одна з дівчат з ескорту – 20-річна Настя 
Рибка. Вона переїхала з Білорусі до Москви 
і влаштувала секс-полювання на 
олігархів. Російський мільярдер 
Олег Дерипаска запросив дівчину 
легкої поведінки на яхту. Настя 
зняла своє перебування там на 
камеру і виклала в інтернет, а про 
таємні розмови та інтимні стосун-
ки написала книгу. 

У ній дівчина назвала Дери-
паску Русланом Золотовим, а При-
ходька – «папіком». Останньому 
Рибка навіть присвятила окремий 
розділ, в якому з точністю розпи-
сала його біографію. 

Уже після виходу книги Настя 
заявила, що на тій яхті вона стала жертвою 
групового зґвалтування, відтак мільярдер 
Дерипаска тепер мусить узяти її заміж, вря-
тувавши тим самим її дівочу честь. Щоправ-
да, потім вона назвала все це «троллінгом 
тупих бабів». За розслідування її пригод на 
яхті Рибка подякувала Олексієві Наваль-

ному, який, упевнена кралечка, 
уже теж встиг у неї закохатися.

До слова, хоча Рибка з гор-
дістю повідомила у своєму фо-
тоблозі, що книгу вже прочитав 
Володимир Путін, її фаворит на 
майбутніх виборах президента 

Росії – аж ніяк не він. Настя агітує за свого 
секс-тренера Олександра Леслі, якого та-
кож називає «хазяїном». Скандально відо-
мий пікапер на своїй сторінці заявляє, що 
він – майбутній президент Росії і вже на-
тренувався виконувати її гімн на дівочих 
сідницях.

25 лютого Настю Рибку і 
Алекса Леслі затримали 
в Таїланді за незаконні 
секс-тренінги

globalsib.com

Хто не відповість на два листи 
з анкетами, автоматично 
вважатиметься донором

engadget.com

Біллі Грем проповідував 
у 185 країнах світу

edition.cnn.com
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