
КРИВАВА РОЗПРАВА 
НА БУЦИНСЬКИХ 
ХУТОРАХ

Історія може бути правдивою і 
уявною, достовірною і лукавою... 

Але найстрашніше, коли вона кривава. 
Свідчення тому – події в Буцині, які 
трапилися майже сімдесят п’ять років 
тому на хуторах обабіч траси Брест-
Ковель, а кровоточать і нині болючими 
спогадами очевидців.

ЯК ВІДРІЗНИТИ 
БЛАГОДІЙНИКА ВІД 

ШАХРАЯ

У січні активісти 
з Асоціації 

правозахисників 
Волині повідомили, 
що в області діє група 
псевдоволонтерів. 
Вони буцімто збирали 

кошти для порятунку 
хворих дітей. Однак 

відмовлялися пред’явити 
документи на проведення 

благодійної діяльності.
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ХТО ВІДПОВІСТЬ 
ЗА СМЕРТЬ 
ПОРОДІЛЛІ?

трагедія
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газова війна

ВІДОМИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ 
ДІЯЧ ПРИВЛАСНИВ 
ЧУЖІ МІЛЬЙОНИ 

 читайте на стор. 13

ЗАМІСТЬ СЕСІЇ – 
ДИСКОТЕКА Й БІЙКИ
Несамовиті активісти та депутати, 

гучна музика у залі засідань, 
жбурляння документів, штовханина та 
бійки – 38-ма сесія Луцької міськради 
стала рекордно драматичною та 
запеклою. Тим паче, що тривало 
засідання від ранку 28 лютого 
до ночі.

театр абсурду

уроки історії

пильнуймо

«НАФТОГАЗ» 
ПЕРЕМІГ 
У СУПЕРЕЧЦІ 
З «ГАЗПРОМОМ»

традиції

грошики народні

ХТО ВІДПОВІСТЬ
трагедія газова війна
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Наші пращури 
лагідно називали 

вагітних жінками при 
надії. Майбутніх мам 
оберігали і від важкої 
роботи, і від недобрих 
очей. Бо від того, як 
жінка виношувала 
маля, залежала його 
подальша доля. Тому 
було безліч заборон 
і пересторог, яких 
мали дотримуватися 
і вагітні, і люди, 
з якими вони 
спілкувалися. 

 читайте на стор. 4 читайте на стор. 4

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

ЩОБ ЖИТТЯ БУЛО СОЛОДКИМ, 
У ПЕРШУ КУПІЛЬ ДИТИНИ 
ДОДАВАЛИ МЕД І МОЛОКО

УКРОП іде на президентські вибори, аби 
змінити країну, заради встановлення 
верховенства права, відновлення 
демократії і поваги до Конституції.
Про це заявив член президії політичної 

партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП», голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця на XІV з’їзді 
УКРОПу 3 березня.

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НІХТО НЕ 
ЗАВАЖАЄ РОСІЇ ТАК, ЯК 
КОЛОМОЙСЬКИЙ І УКРОП»

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 6
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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 Думати, що безсилий ворог не може шкодити – це думати, що іскра не може зробити пожежі. Сааді

У КАЇРІ ЗІТКНУЛИСЯ ПОТЯГИ
На станції Абу-ель-Хаві 28 лютого два 
вагони відділилися від пасажирського 
поїзда, що прямував до Каїра, і впали 
перед зустрічним товарним потягом, 
який рухався в Олександрію. Загинуло 
19 людей, ще 38 травмовано. 
У БАКУ – ПОЖЕЖА В 
НАРКОЦЕНТРІ
2 березня сталася пожежа в наркологіч-
ному центрі у Баку. Загинуло щонаймен-
ше 20 людей. Четверо постраждалих – у 
лікарні. 
США ПОТЕРПАЮТЬ ВІД 
ШТОРМУ
На території 15 штатів США вирує шторм 
«Райлі». Він приніс сніг і сильні дощі, че-
рез які загинуло дев’ятеро людей. Без 
світла – мільйон американців. В аеро-
портах скасовують тисячі рейсів.
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ – СИЛЬНІ 
МОРОЗИ
За тиждень морозної погоди країна за-
знала збитків не менш як на мільярд 
фунтів стерлінгів (майже $1,4 млрд) і ри-
зикує удвічі скоротити темпи зростання 
ВВП за перші місяці 2018 року.
У ЯЩИКАХ З БАНАНАМИ – 
КОКАЇН
Поліція Албанії вилучила понад 613 кг 
кокаїну на €180 млн, який прибув у кра-
їну з Колумбії. Наркотики перевозили у 
ящиках з бананами. Затримано двох 25-
річних підозрюваних.
У РОСІЇ ВИПРОБУВАЛИ НОВУ 
РАКЕТУ
Президент РФ Володимир Путін заявив, 
що в Росії випробували нову ракету з 
ядерною енергетичною установкою. У 
жодної країни світу такої зброї немає. 
ЄВРОПА ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ 
ГРОШИМА
Єврокомісія передбачила у 2018 році 
для України €32,5 млн в рамках програм 
секторальної бюджетної підтримки у 
сферах регіонального розвитку та дер-
жавного управління.
У СЛОВАЧЧИНІ ВБИЛИ 
ЖУРНАЛІСТА 
27-річного Яна Куціяка, який проводив 
антикорупційні журналістські розсліду-
вання, та його дівчину знайшли застреле-
ними в будинку за 50 км від Братислави.
США ВИСУНУЛИ УЛЬТИМАТУМ 
ПОЛЬЩІ 
У Польщі 1 березня набув чинності за-
кон про Інститут національної пам’яті. 
Документ передбачає кримінальне пе-
реслідування тих, хто приписуватиме 
полякам злочини нацистів. 18 лютого на 
воротах посольства Польщі в Тель-Авіві 
з’явилися свастики та антипольські на-
писи. У США заявили, що польська вла-
да тепер може не сподіватися на зустріч 
із Трампом, доки не буде врегульовано 
польсько-ізраїльський конфлікт. 

У ВІРМЕНІЇ – НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
2 березня таємним голосуванням обра-
ли четвертого президента республіки. 
Ним став екс-прем’єр, колишній посол 
країни у Великобританії 64-річний Ар-
мен Саркісян.
США ПРОДАДУТЬ УКРАЇНІ 
РАКЕТ НА $47 МЛН
Держдеп США схвалив продаж ракет 
і пускових установок Javelin Україні за 
розрахунковою ціною в $47 млн. Сторо-
ни тепер мають право укласти контракт. 
БІТКОЇН – ОФІЦІЙНИЙ 
У НІМЕЧЧИНІ
Міністерство фінансів Німеччини підпи-
сало постанову, згідно з якою біткоїн ви-
знано платіжним засобом. Користувач, 
який купує товар або оплачує послугу 
цифровими грошима, зобов’язаний 
буде платити ПДВ.
ЧЕРЕЗ 22 РОКИ ЛЮДЯМ 
БРАКУВАТИМЕ ВОДИ
В ОНН повідомляють, що через 22 роки 
сотні мільйонів людей у всьому світі 
відчуватимуть гостру нестачу питної 
води. Рівень наповнення річок в Украї-
ні в останні роки не перевищує 20% від 
стандарту, що уже змушує українців по-
терпати через нестачу води.

світова хроніка ШАХТАРІ ГОТОВІ ЙТИ НА СТОЛИЦЮ

ПІДРОБИВ ДОКУМЕНТИ Й РОЗТРАТИВ МІЛЬЙОНИ

cитуація sos

КОКАЇН ПЕРЕВОЗИЛИ У ПАЛИВНОМУ БАКУ НА ВОЛИНІ БУДЕ 
МУСУЛЬМАНСЬКЕ 
КЛАДОВИЩЕ

memento moriкримінал

БОРГИ ІЗ ЗАРПЛАТИ – ПОНАД 21 МЛН ГРН
грошики народні

Київ, Нововолинськ

Депутат Верховної 
Ради Ігор Гузь 
з трибуни 

парламенту заявив, що 
волинські гірники готові 
до акцій протесту, адже 
урядовці ігнорують 
інтереси шахтарів. 

Обранець громади розцінює 
ситуацію як геноцид вугільної 
галузі. «Це вже двадцятий чи 
тридцятий мій виступ про те, що 
черговий профільний міністр 
«поклав» на інтереси шахтарів і 
сприяє знищенню вугільної галузі 
на Волині», – зауважив Ігор Гузь.

Як відомо, офіційно процес 
реорганізації шахти №9 «Новово-
линська» розпочався. Копальня 
працює у складі держпідприєм-

ства «Волиньвугілля». Новим ке-
рівником установи призначили 
Василя Рудця, який відомий як 
«реформатор», що під приводом 

реорганізації закрив шахту №5 
«Нововолинська». І саме таких 
«здібностей» Рудця побоюються 
гірники «дев’ятки».

«На жаль, у Міністерстві 
енергетики та вугільної промис-
ловості нас ніхто не хоче чути! 
Нещодавно шахтарі взяли за 
горло новопризначеного дирек-
тора, готові взяти за горло й міні-
стра», – заявив Ігор Гузь.

«Зараз критична ситуація на 
шахті №9, яка готова працювати, 
давати вугілля. Але копальню 
знищують підпільно. У цей час із 
Білорусі через Волинь їдуть де-
сятки тисяч тонн чужого вугілля, 
в тому числі російського», – ко-
ментує обранець. 

Ігор Гузь каже, що волинські 
гірники готові діяти, в тому числі 
й приїхати у Київ на акцію протес-
ту. Якщо це трапиться через не-
хлюйську політику уряду, нардеп 
буде першим, хто вийде разом із 
ними.

Ігор Гузь попередив урядовців, 
що з шахтарями не варто гратися

спірне питання

Луцьк

Суд постановив зупинити 
експлуатацію ЗОШ №13 до повного 
усунення порушень у сфері пожежної 
та техногенної безпеки.

Таким рішенням окружний адмінсуд 
задовольнив позов Управління ДСНС 
Волині. Натомість в управлінні освіти 
міськради стверджують, що навчання не 
припинятиметься, а рішення оскаржать в 
апеляційному суді.

Як пояснила начальник управління 
освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, 

такий випадок – вже не перший, несправ-
ність протипожежної сигналізації виявля-
ли і в інших школах. Аналогічна ситуація, 
мовляв, практично в усіх школах України, 
які працюють у старих будівлях десятки 
років. Отже, освітяни готують зустрічний 
позов. Це вже третя справа, що стосується 
луцьких закладів освіти. Одночасно пра-
цюють над тим, щоб поступово встанов-
лювати протипожежну сигналізацію.

Посадовець нагадала, що аналогічна 
ситуація склалася в Дніпропетровській 
області, де ніхто не закрив заклади освіти.

ПОЖЕЖНИКИ ВИМАГАЮТЬ ЗАКРИТИ ШКОЛУ

Освітяни не погоджуються з 
рішенням суду і готують апеляцію

Колишнього начальника Головного 
управління Держкомзему у Волинській 
області підозрюють у службовому 
підробленні та розтраті державного майна.

2008 року посадовець у змові з директором 
ПП «Геомоніторинг-Волинь» присвоїли та розтра-
тили бюджетні кошти, інформують у прес-службі 
прокуратури області. 

За результатами тендеру чиновники уклали 
договір на проведення інвентаризації земель не-
сільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів на території Рожищенського, 
Володимир-Волинського та Горохівського райо-
нів. У підприємства, яке мало виконати роботи, 

не було ні відповідних фахівців, ні належного об-
ладнання. Відтак документація, яку на ньому ви-
готовили, була непридатною для використання в 
роботі. 

Попри це, у грудні 2008 року директор під-
приємства підписав та скріпив відтисками пе-
чатки акти прийому-передачі виконаних робіт, 
які містили неправдиву інформацію. Начальник 
Головного управління Держкомзему у Волин-
ській області свідомо підписав їх та передав до 
бухгалтерії управління  фальшиві акти для здійс-
нення оплати. На підставі підроблених докумен-
тів на рахунок підприємства було перераховано 
423 500 грн. Триває досудове розслідування.

нечисті на руку

vol.gp.gov.ua

volynnew
s.com

Любомльський, Володимир-
Волинський райони

На митному посту «Ягодин» 
правоохоронці запобігли 
контрабанді наркотиків. 

Як інформує ГУ ДФС в області, чотири 
поліпропіленові пляшки ємністю 0,5 л з 
кокаїном були заховані в паливному баку 
Mitsubishi. Наркотики намагався ввезти 
громадянин України у змові з білорусом. 
Приблизна вартість знахідки – $150 тис.

Днями суд виніс вирок жителю 
Володимира-Волинського, який збував 
кокаїн. Раніше судимого за наркозлочини 
ділка засуджено до 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна, повідомляє 

ПОБИВ ДРУЖИНУ 
ДО СМЕРТІ

за ґрати

Любешівський район

Інцидент трапився в селі Бірки. Під час 
сварки чоловік завдав дружині тяжких 
тілесних ушкоджень. 

Від отриманих травм 36-річна жінка померла 
наступного дня. Поліція затримала правопоруш-
ника, інформує прес-служба волинської поліції. 
Нині він перебуває в луцькому СІЗО. 

47-річному чоловікові загрожує позбавлення 
волі на строк від 7 до 10 років.

Станом на 1 березня 23 підприємства 
боргують за виплатами заробітної 
плати. Загалом йдеться про 
21,2 млн грн. 

Луцьк

Міська влада виділила п’ять соток землі для 
облаштування мусульманського кладовища.

Адже, за ісламським обрядом, померлого по-
трібно поховати того ж дня до заходу сонця, ін-
формує ВРД НСТУ. 

За словами голови громадської організації 
«Кримські татари Волині» Сервера Зейнідінова, 
у місті проживає близько 300 мусульман. На но-
вому кладовищі вже є два захоронення за іслам-
ським обрядом.

Лише у трьох областях виділили землю для 
мусульманських захоронень: у Львові, Луцьку та 
Дніпрі. Навіть у Києві немає такого кладовища. 

У майбутньому мусульмани планують збуду-
вати в Луцьку ще й мечеть.

прес-служба прокуратури області.  
У вересні 2016 року цей громадянин 

безплатно запропонував клієнту пробник 
кокаїну. А за півроку збув йому 100 г нар-
котику за ціною $80 за грам. Під час збуту 
цієї партії чоловіка затримали.  

vl.sfs.gov.ua

Загальна вага знахідки – 1,1 кг

Ціна підробки – 423 500 грн

Найбільшими боржниками області 
сьогодні є ДП «Вугілля», ПАТ «Електро-
метрія», ДП «Волинський облавтодор». 

Окрім того, за минулий рік 41 підпри-
ємство боргувало за виплатами заробітної 
плати своїм працівникам на загальну суму 
44 млн грн. Серед них – ЛПЕ, КП «Парки і 

сквери», Нововолинська шахта №10, Во-
линський військовий лісгосп тощо. 

Як підкреслив керівник управ-
ління Держпраці в області Рости-

слав Стасько, постійними борж-
никами є усі вуглевидобувні 
підпри ємства.

Ганна М
арчук
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У МІНСЬКУ ДОМОВИЛИСЯ 
ПРО ПЕРЕМИР’Я
Тристороння контактна група з врегу-
лювання ситуації на Донбасі 2 березня 
оголосила про повне та безстрокове при-
пинення вогню, починаючи з 5 березня. 
Суворо заборонено ведення вогню в на-
прямку і з боку населених пунктів, розмі-
щення і застосування важкого озброєння 
в населених пунктах і поблизу них, а також 
навмисний обстріл шкіл, дитячих садків, 
лікарень та громадських приміщень.

ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ – 
СУТИЧКИ
3 березня відбулися сутички між мі-
тингарями та поліцією біля будівлі пар-
ламенту. За версією силовиків, вони 
прийшли, щоб провести слідчі дії за рі-
шенням суду. Однак усе перетворилося 
на розгін наметового містечка. Загалом 
постраждало 20 осіб. 112 людей допи-
тали й відпустили. Мітингарі вимагали, 
щоб ВР підтримала законопроект про 
Антикорупційний суд.

СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
СУДУ – ЛЮДИНА ЯНУКОВИЧА 
Петро Порошенко за президентською 
квотою призначив двох суддів Консти-
туційного Суду: Сергія Головатого і Ва-
силя Лемака. Головатий допомагав Яну-
ковичу узурпувати владу. Він голосував 
за Харківські угоди, через які Україна 
фактично втратила Крим. 

СЕМЕНЧЕНКО ПРИЧЕТНИЙ 
ДО НИЗКИ ЗЛОЧИНІВ
Нардеп від «Самопомочі» Семен Семен-
ченко та члени батальйону «Донбас» 
причетні до викрадення і незаконного 
позбавлення волі колишнього керівника 
штабу батальйону «Донбас» Олександра 
Калашника у вересні 2015 року. Семен-
ченка також звинувачують у рейдерсько-
му захопленні та розбійному нападі. 

ТРУХАНОВ – ДОСІ МЕР
27 лютого Солом’янський райсуд Києва 
не задовольнив клопотання Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури 
про відсторонення від посади місько-
го голови Одеси Геннадія Труханова. 
13 лютого йому і трьом його підлеглим 
НАБУ заочно оголосило підозру в роз-
траті бюджетних коштів.

НАРДЕПУ ЗАБОРОНИЛИ 
ВИЇЗД З УКРАЇНИ 
Верховний Суд заборонив покидати 
державу нардепу від БПП Івану Віннику. 
Він винен 350 млн грн українським та 
міжнародним банкам.

ОКУПАНТІВ КОСИТЬ КІР 
Тимчасово захопленим районам Луган-
ської та Донецької областей загрожує 
епідемія кору. Кремлівські найманці 
масово хворіють і намагаються це при-
ховати. Понад 30 окупантів потребують 
меддопомоги.

ДИМІНСЬКОГО 
ПРОДОВЖУЮТЬ СУДИТИ
Печерський райсуд Києва обрав бізнес-
мену Петру Димінському запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою за 
підозрою в скоєнні смертельної ДТП. 18 
серпня його авто збило 31-річну жінку. 
Сам бізнесмен нині живе в Греції.

В УКРАЇНІ – ПЛАТНІ ДОРОГИ
ВР ухвалила закон, який дозволяє пере-
давати на умовах концесії дороги загаль-
ного користування державного значення 
для будівництва і експлуатації. Вартість 
проїзду концесійними платними дорога-
ми не має перевищувати 10 євроцентів.

34 МІЛЬЙОНИ – НА ВІЗИТИ 
ЗА КОРДОН 
У 2017 році витрати Петра Порошенка 
на візити за кордон склали 34,3 млн грн. 
За рік він здійснив 26 поїздок у 18 країн. 

ПОМЕР РАДЯНСЬКИЙ 
ЛЬОТЧИК-ВИПРОБУВАЧ 
27 лютого на 89-му році життя помер 
легендарний льотчик-випробувач СРСР 
Юрій Курлін. Він встановив чотири сві-
тові рекорди на Ан-32. Курлін працював 
інструктором-методистом в ОКБ Анто-
нова.

українська хроніка

ЗА КЕРМОМ – П’ЯНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – ЗІ СМІТТЯ

БЕЗХАТЬКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОРОЗІВ КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

ДО ВІЙСЬКА ПРИЗВУТЬ 425 ВОЛИНЯНДО ВІЙСЬКА ПРИЗВУТЬ 425 ВОЛИНЯНкроком руш

море по коліна

екологія

жертви морозів ротації

ÄÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!ÄÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!Ä !ÊÈÎÐÎÃI ÆIÍÄÎÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!ÐÎÃI ÆIÍÊÄÄÄÄ !!ÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!ÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!Ã Æ Í ÈÃ Æ Í ÈÎÎÄÄÄÎÐÎÃI ÆIÍÊÈ!
Ùèðî âiòàþ âàñ iç Ùèðî âiòàþ âàñ iç 

Ìiæíàðîäíèì æiíî÷èì äíåì! Ìiæíàðîäíèì æiíî÷èì äíåì! 
Ніжна та сильна, зворушлива та стій-

ка, готова до рішучих дій і самопожертви. 
Саме такою є українська жінка. Я безмежно 
захоп лена вашою мужністю та витрим-
кою, незламністю духу та мудрістю. Вірю, 
що разом нам вдасться подолати усі 
труднощі й невдачі.   

Бажаю, аби кожен день був багатим на 
теплі усмішки та приємні слова. Нехай 
у ваших  домівках завжди панують мир, 
злагода і добробут.   

З повагоюЗ повагою
народний депутат України народний депутат України 

від УКРОПу  від УКРОПу  
Ірина Констанкевич Ірина Констанкевич 

Дорогі волинянки!Дорогі волинянки!
Сердечно вітаю вас із Міжнародним жіночим днем – святом 

весни, краси, тепла і любові. Українська жінка у всіх своїх іпо-
стасях – матері, дружини, доньки, сестри, коханої – дорога нам, 
як вінець творіння, джерело життя, берегиня родинного вогни-
ща, продовжувач роду людського. 

Ваша любов і самовідданість заслуговують на найвищу 
пошану і вдячність. Низький уклін вам за ваш материнський 
подвиг, мудрість і милосердя. 

Нехай доля буде прихильною до вас, не-
хай завжди й усюди вас супроводжують ра-
дість і удача, нехай здійснюються усі ваші 
заповітні мрії. Будьте коханими і щасливи-
ми! Міцного здоров’я вам та вашим роди-
нам, сімейного затишку і благополуччя, 
миру кожній домівці й усій Україні!

З повагою голова Волинської обласної ради, 
член президії УКРОПу, засновник Фонду 

«Тільки разом» ІГОР ПАЛИЦЯ

У квітні-травні в Україні 
триватиме весняна 
мобілізація. 

За словами обласного військово-
го комісара Романа Кулика, із Волині 
на службу мають відправити 425 осіб. 
Із них 225 потраплять на службу до 
сухопутних військ, 7 – до військово-
морських сил, 45 – до повітряних 
сил, 100 – до національної гвардії, 
28 – до прикордонної служби, 20 – до 
служби спеціального транспорту. 

Загалом чисельність тих, хто під-
лягає призову на строкову військову 
службу, в області становить 26 тисяч 
осіб, із яких на виклик можуть при-
звати 17,7 тисячі. 

«Призовників до проведення 
АТО залучати не будуть. Після прохо-
дження служби протягом 11 місяців 
вони зможуть підписати контракт на 
проходження служби в АТО», – зазна-
чив Роман Кулик. 

За словами військового комісара, 
якщо призовник не отримав повіст-
ку,  він має з’явитися до найближчого 
військкомату протягом 10 днів від 
дати оголошення призову. Інакше 
йому загрожує адміністративна від-
повідальність – штраф у розмірі від 
5 до 7 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, за повторне пору-
шення – від 10 до 15 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Ще з минулого призову в розшуку 
перебувають шість тисяч волинян

m
il.gov.ua

Луцьк

На працівника патрульної 
поліції склали протокол за 
кермування напідпитку. 

Пригода трапилася ще в се-
редині лютого у центрі Луцька, а 
розголосу набула лише нині зав-
дяки свідкам тих подій, повідом-
ляє ВРД НСТУ.

Затриманий на гарячому, по-
рушник відмовлявся проходити 
тест на освідування та їхати в 
наркодиспансер. Понад те, зву-
чали такі фрази, які публічно ви-
словлювати не можна. Водієм 
напідпитку виявився Андрій Бе-
резюк, який понад 20 років про-
працював в обласному ДАІ, а нині 

є начальником автотранспортно-
го господарства Патрульної полі-
ції Волинської області.

«Відразу було складено про-
токол за ст. 130 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, всі матеріали справи ске-
ровано до суду, наразі цей пра-
цівник не виконує свої обов’язки. 

В управлінні триває службове 
розслідування», – прокоментува-
ла інцидент речниця патрульної 
поліції Ольга Бузулук. 

Чи продовжить працівник 
службу в патрульній поліції, зале-
жить від рішення суду. Активісти 
кажуть, що не дадуть спустити цю 
справу на гальмах.

Луцький район

У селі Брище запустили в роботу 
установку з видобутку та переробки 
біогазу. Із потеплінням вона запрацює 
на повну потужність.

Установка дає можливість видобува-
ти електроенергію зі сміття. Її встановле-
но на старому законсервованому сміттє-
звалищі, де за допомогою компресора зі 
свердловин викачують біогаз із відходів. 
В установці він спалюється і переробля-
ється на електрику, яка потрапляє в ме-

режу за так званим зеленим тарифом. 
Десятирічний договір на використан-

ня установки з видобутку й переробки біо-
газу брищенського сміттєзвалища Луцька 
міська рада уклала з ТОВ «Кліар Енерджі». 

Найближчим часом на полігоні у Бри-
щі планують запустити нову сміттєпере-
робну лінію. Вона перероблятиме побу-
тові відходи суто з Луцька, Княгининка та 
Жидичина. Це дозволить суттєво зменши-
ти навантаження в селі Брище і розв’яже 
проблему з луцьким сміттям.

Переробляти сміття на 
електроенергію – вигідно 
й екологічно безпечно

Луцьк 
Міністр юстиції Павло Петренко звільнив 
керівника управління державної 
виконавчої служби Волині Сергія Харченка. 

Чиновник поплатився посадою за не-
ефективну роботу в напрямку стягнення за-
боргованостей зі сплати аліментів, повідом-
ляє «Укрінформ».

За власним бажанням звільнився началь-
ник Головного територіального управління 
юстиції у Волинській області Валентин Куха-
рик, повідомили у Мінюсті. 

Валентина Кухарика звинувачували у 
сприянні рейдерству та блокуванню рахун-
ків ДКП «Луцьктепло». Наразі виконання 
обов’язків начальника покладено на Сергія 
Філюка, першого заступника начальника ГТУ 
юстиції в області.

Луцьк

Внаслідок низьких температур, що 
панували на Волині, загинуло п’ятеро 
чоловіків.

Безхатька без ознак життя 28 лютого 
патрульні виявили у підвалі багатоповер-
хівки на вулиці Наливайка. Поліцейські 
з’ясували, що раніше 54-річний чоловік 
проживав тут з дружиною та сином, а потім 
опинився на вулиці, жив у підвалах, харчу-
вався зі смітників. 

Того ж дня невпізнане тіло на вулиці 
Кравчука виявив працівник ЖКП, який у під-
валі лагодив труби. Поліція встановила, що 
покійному було 49 років і раніше він про-
живав у будинку на цій вулиці. Як розповіли 
сусіди, його вигнали родичі, а в квартиру за-

селили чужих людей. Відтак чоловік тинявся 
вулицями, не маючи де жити. 

Чоловіка, який помер внаслідок об-
мороження, патрульні виявили на вулиці 
Арцеулова. На жаль, даних про його особу 
встановити не вдалося, повідомляє прес-
служба патрульної поліції. 

Тіло безхатька знайшли волинські ря-
тувальники 1 березня у підвалі багатопо-
верхівки на вулиці Гулака-Артемовського. 
Там загорілося сміття, мешканці викликали 
вогнеборців. На місці пожежі й виявили тіло 
безхатька. 

Ще один бездомний не пережив холод-
ної ночі на 2 березня. Чоловік намагався 
зігрітися в будці, що поблизу мосту на про-
спекті Перемоги, проте вночі помер від пе-
реохолодження. 

volynnew
s.com
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«Нафтогаз» вимагав привести 
транзитний тариф у відповідність 
до європейських умов. «Газпром» 
відмовлявся переглядати тариф 
уже понад п’ять років. Саме через 
це «Нафтогаз» звернувся до 
Стокгольмського арбітражу.

газова війна «НАФТОГАЗ» ПЕРЕМІГ 
У СУПЕРЕЧЦІ З «ГАЗПРОМОМ»

ІВАХІВА 
ПІДОЗРЮЮТЬ 
У КОРУПЦІЇ

Народний депутат від Волині Степан 
Івахів є фігурантом кримінального про-
вадження за підозрою в корупції. Про це 
зазначається у відповіді Національного 
антикорупційного бюро на звернення 
телеканалу «Аверс». 

НАБУ перевіряє походження вели-
чезних коштів, які фігурують у скандаль-
ній стрічці «Чорна вдова: полювання на 
спадщину Єремеєва». Зацікавили сило-
виків також і фінансові документи неза-
твердженої форми звітності, які періо-
дично світяться у фільмі. Цими кадрами 
«Континіум» намагався довести громад-
ськості, що дружина покійного співзас-
новника компанії Тетяна Єремеєва не 
залишилася без копійки. Та це зіграло з 
авторами фільму злий жарт, адже вони 
оприлюднили «чорну бухгалтерію». 

Саме у замовному матеріалі пояс-
нювали, що насправді жінці загиблого 
нардепа нібито передали увесь спадок, 
який, на думку партнерів, становить 
лише кінну школу. Далі в сюжеті пока-
зано безліч видаткових звітів, за якими 
Тетяна Єремеєва отримувала суми від 
«щедрого» олігарха Івахіва. Усе б нічого, 
якби саме показані документи не вияви-
лися «чорними». Перевірити це можна 
в будь-якого економіста. Адже таких 
бланків просто не існує.

Антикорупційне відомство прово-
дить перевірку й того, скільки витратив 
Степан Івахів на нещодавнє святкування 
ювілею і чи буде це відображено в де-
кларації політика.

СЕРЕД УКРАЇНЦІВ –
ПОНАД 50 
ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

1 березня Верховна Рада України 
звернулася до парламентів іноземних 
держав із проханням засудити політичні 
репресії Росії, а також допомогти звіль-
нити політичних в’язнів-громадян Укра-
їни, передає УНІАН.

Йдеться про понад 50 громадян 
України. Серед них зокрема: Олег Сен-
цов, Роман Сущенко, Олександр Коль-
ченко, Павло Гриб, Володимир Балух, 
Станіслава Клих, Микола Карпюк, Емір-
Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, 
Рефат Алімов, Арсен Джеппаров, Сергій 
Литвинов, Олексій Чирній, Валентин Ви-
гівський, Руслан Зейтуллаєв, Ферат Сай-
фуллаєв, Енвер Мамутов, Рустем Абіль-
таров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, 
Теймур Абдуллаєв, Гліб Шаблій, Олексій 
Стогній, Микола Шиптур, Еміль Мінасов, 
Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязім 
Аметов, Руслан Трубач, Ісмаіл Рамаза-
нов, Євген Каракашев.

гріш ціна

заручники

  Борис ХВИЦЬ

«Газпром» подав 
апеляцію на рішення 
Стокгольмського 
арбітражу у справі про 
постачання газу, в справі 
про транзит апеляцію 
буде подано до кінця 
березня. 

«Газпром» також скерував у 
«Нафтогаз» повідомлення про 
початок процедури розірвання 
чинних контрактів на постачання 
і транзит газу. Про це заявив за-
ступник голови правління компа-
нії Олександр Медведєв.

На думку комерційного ди-
ректора НАК «Нафтогаз України» 
Юрія Вітренка, російський «Газ-
пром» не зможе в рамках пра-
вового поля розірвати контракт 
з «Нафтогазом» на транзит при-
родного газу.

Нагадаємо, 28 лютого Сток-
гольмський арбітраж задоволь-
нив вимоги «Нафтогазу» щодо 
компенсації за недопоставлені 
«Газпромом» обсяги газу для 
транзиту. «Нафтогаз» домігся 
компенсації у сумі $4,63 млрд 
за недопоставку «Газпромом» 
погоджених обсягів газу для 
транзиту. За результатами двох 
арбітражних проваджень «Газ-
пром» має сплатити $2,56 млрд 
на користь «Нафтогазу». Також 
суд відхилив вимоги «Газпрому» 
щодо штрафів за начебто неза-
конно відібрані «Нафтогазом» 

ініційовано провадження щодо 
кожного з контрактів. Зокрема, 
за транзитним спором «Нафто-
газ» вимагав компенсацію за не-
допостачання та недоплату за 
послуги транзиту в 2009-2016 
роках. Контракт на транзит між 
«Нафтогазом» і «Газпромом» було 
підписано у 2009 році за підсум-
ками переговорів Юлії Тимошен-
ко та Володимира Путіна. Він роз-
рахований на десять років – до 
кінця 2019 року.

Відповідно до рішення Сток-
гольмського арбітражу, Україна 
має щорічно купувати в Росії 
(до 2019-го, коли закінчиться 
дія контракту) 4 млрд кубомет-
рів газу (раніше було 50 млрд 
кубометрів). Якщо «Нафтогаз» 
не купує газ, то автоматично 
застосовується формула «бери 
або плати», тобто Київ мусить 
заплатити навіть за ті обсяги, 
які не купував. Тому «Нафтогаз» і 
чекав на остаточне рішення ар-
бітражу, аби почати обов’язкові 
закупівлі.

У «Нафтогазі» кажуть, що, 
відповідно до контракту з 
«Газпромом», тариф на тран-
зит газу територією України є 
заниженим удвічі. За словами 
Юрія Вітренка, «Нафтогаз» недо-
отримав приблизно $20 млрд за 
недостатній транзит протягом 
2009-2017 років.

kp.ua

обсяги транзитного газу. 
У відповідь Росія знизила 

майже на 20% тиск у газовій тру-
бі, якою територією України по-
стачає блакитне паливо до Євро-
пи. Для того щоб унеможливити 
енергетичну кризу, в енергетиці 

України оголосили надзвичай-
ний стан.

Нині між «Нафтогазом» та 
«Газпромом» діє два контракти: 
щодо купівлі-продажу газу та на 
його транзит територією Украї-
ни. У 2014 році в Стокгольмі було 

ВІДОМИЙ ГРОМАДСЬКИЙ 
ДІЯЧ ПРИВЛАСНИВ ЧУЖІ МІЛЬЙОНИ Луцьк

Волинського 
бізнесмена, 

громадського діяча, 
колишнього чиновника 
і кандидата в депутати 
від «Самопомочі» та 
БПП Петра Верзуна 
підозрюють у 
привласненні майже 
8 млн грн.

Якщо провину доведуть, чо-
ловікові загрожує до 12 років 
позбавлення волі з конфіскаці-
єю майна, інформує телеканал 
«Аверс». Потерпілі – шестеро 
обурених людей. Вони стверджу-
ють: підозрюваний шахрайським 
шляхом заволодів їхніми кошта-
ми, які нібито мали бути викорис-
тані на спільний бізнес.

Адвокат потерпілих у справі 
Олександр Лавренчук переко-

грошики народні

по-багатому

наний, що обдурених насправді 
більше. І лише від цих людей, як 
відомо правозахиснику, Петро 

volynpost.com

Верзун отримав майже 8 млн 
грн. «Це коло потерпілих не є ви-
черпним, до мене надходять інші 
звернення», – наголошує адво-
кат. 

За рішенням суду першої ін-
станції, підозрюваному обрали 
запобіжний захід у вигляді до-
машнього арешту. Проте про-
курор та захисник потерпілих 
його оскаржили. Сторона обви-
нувачення вимагала застосувати 
запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою строком на два 
місяці. Проте сам підозрюваний 
переконує: він чесний громадя-
нин і залишати Україну не збира-
ється. 

За словами адвоката Олек-
сандра Лавренчука, відповіді на 
головне питання – куди ж поді-

лися мільйони – підозрюваний 
уникає. Сам Петро Верзун пере-
конує, що ці люди давали йому 
кошти добровільно.

Із зали суду потерпілі почали 
звинувачувати Петра Верзуна в 
погрозах, які лунали у відповідь 
на прохання повернути кошти. 
«Пан Верзун вилетів до мене з го-
телю «Україна» зі словами «Я тебе 
вб’ю!». Особиста фізпідготовка не 
дала мені постраждати від його 
комплекції. Багато разів мені 
сказав, що грошей повертати не 
буде, ще й назвав мене лохом», – 
каже постраждалий.

Зрештою апеляцію проти 
Петра Верзуна задовольнили 
частково. Йому дали можливість 
внести заставу в розмірі 528 тис. 
600 грн.

Людей, які позичали гроші, 
Петро Верзун називав лохами

Рожищенський район

Голова Волинської облдержадміністрації 
Володимир Гунчик будує розкішний маєток у 
селі Копачівка. 

Садівничий масив «Джерела» причаївся 
у затишному лісі. Тут немає випадкових дач-
ників – усі будинки як на підбір, повідомляє 
телеканал «Аверс». Щодо маєтку Володимира 
Гунчика, тут роботи тривають уже кілька років. 
Поряд із будиночком – ще одне приміщення. 
Люди розповідають, що в меншому будинку 
нібито є лазня, десь тут і більярдна. Усе обне-
сене високим парканом. А перед маєтком об-
городжена додаткова територія – це кілька ді-
лянок, які можна було комусь виділити. Проте, 
за словами жителів Копачівки, ця земля нібито 
теж належить губернатору Волині.

І якщо будинок у декларації Володимира 
Гунчика зазначений як житловий і незавер-
шений, прилеглої території в документ він не 
вписав. Можливо, ця земля поки що йому не 
належить. 

Тим часом тисячі атовців намагаються до-
могтися виділення земельних ділянок, гаран-
тованих державою. Відсоток військових, які цю 
землю отримали, вкрай мізерний. За ділянки, 

МАЄТОК ГУБЕРНАТОРА – НА П’ЯТИ ДІЛЯНКАХ

завойовані кров’ю, треба оббити не один влад-
ний поріг. Проте на таких-от масивах, де буду-
ється вузьке коло осіб, проблеми з землею, 
схоже, нема. 

А губернатору Волині як найпочеснішому 
дачнику, мабуть, вділили ділянок за п’ятьох. 
Хоча нещодавно Володимир Гунчик отримав 
погони підполковника. Тепер, виходить, він – 
теж військовослужбовець. 

Окрім цього будиночка, Володимир Гунчик 
декларує трикімнатну квартиру в Луцьку, дачу 
та дві земельні ділянки у селі Сапогове Ківер-
цівського району, земельну ділянку та будинок 
у селі Лище Луцького району.

Новобудова – поряд із лісом
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ЗАМІСТЬ СЕСІЇ – 
ДИСКОТЕКА Й БІЙКИ

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

Несамовиті активісти та 
депутати, гучна музика у 
залі засідань, жбурляння 

документів, штовханина та 
бійки – 38-ма сесія Луцької 
міськради стала рекордно 
драматичною та запеклою. Тим 
паче, що тривало засідання від 
ранку 28 лютого до ночі.

Уже під час затвердження порядку ден-
ного каменем спотикання стали два земельні 
питання. Представники фракцій «Народний 
контроль», «Самопоміч», «Свобода» та «Солі-
дарність» наполягали на тому, аби не розгля-
дати проекти рішень щодо надання ТОВ «Жит-
ловий квартал» на умовах оренди земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних будинків на вулицях Воро-
ніхіна, 37 та Рівненській, 119.

Голова фракції «Народний контроль» Пав-
ло Данильчук заявив, що йдеться нібито про 
дерибан комунальної землі, а ділянки потрібно 
обов’язково виставити на продаж через аук-
ціон. Своєю чергою, голова земельної комісії 
міськради Євгеній Ткачук пояснив, що забудов-
ник придбав на ділянках об’єкти нерухомості, 
надає частину житлової площі у новобудовах 
на потреби пільгової квартирної черги. «Дехто 
з тих, хто ганебно пішов із посад, тепер кричать, 
що нібито хтось щось розкрадає... А деякі «од-
ноклітинні» активісти бігали по будівництвах і 
збивали із забудовників гроші», – заявив Ткачук 
й додав, що не пам’ятає, аби раніше забудовни-
ки надавали до 12% житлової площі для пільго-
вої черги, сплачуючи, до того ж, пайову участь.

Євгеній Ткачук також нагадав, що міськра-
да раніше не виграла жодного судового про-
цесу, коли ухвалювала рішення про ненадання 
в оренду ділянки, на якій є нерухоме майно. 
Нині забудовники самі приходять до міської 
влади і пропонують виділити квартири про-
зоро. Якби така процедура була раніше, піль-
гової квартирної черги досі не було б, певен 
обранець громади. 

Депутат Сергій Була, якого звинуватили у 
причетності до згаданих ділянок, спростував 
закиди, пояснивши, що ділянки він придбав 
на аукціоні, забезпечивши надходження в бю-
джет міста.

Після того як за підсумком кількох голосу-
вань ці питання не змогли вилучити з поряд-
ку денного, конструктив у дискусії остаточно 
зник: протестувальники вдалися до відвертих 
провокацій разом із сумнозвісним «профе-
сійним активістом» Сергієм Рижковим. Вони 
намагалися заблокувати президію ради, Пав-
ло Данильчук приніс у залу засідань динамік, 
ввімкнув гучну музику, а згодом агресивно 
жбурнув текстом регламенту в обличчя секре-
тарю ради Григорію Пустовіту.

«Ти за рік не спромігся почистити канали 
в парку, чого хочеш зараз досягти? Коли ти 
прозвітуєш, що зробив за рік?» – апелював до 
одного з протестувальників, екс-заступника 
міського голови Юрія Моклиці, голова фракції 
«УКРОП» Ігор Поліщук.

Через наполегливі спроби Данильчука та 
його групи підтримки зірвати сесію до розгля-
ду питань порядку денного депутати не змогли 
перейти навіть до обіду.

Противники розгляду двох земельних пи-
тань влаштовували штовханину у сесійній залі, 
намагалися нищити мікрофони, а Сергій Риж-
ков вступив у сутичку з представниками муні-
ципальної варти. «Ще раз будете мене рухати, 
молода дамо, вщипну Вас за дупу», – заявив 
горе-активіст працівниці муніципальної вар-
ти. Дії Рижкова очільниця муніципалів Юлія 
Сиротинська назвала спробою сексуального 
домагання та попросила активіста «застебнути 
ширінку». Втихомирити депутатів викликали 
поліцію.

Попри несамовитий спротив деструктив-
ної меншості депутатів та активістів, усе ж вда-
лося розпочати розгляд питань та затвердити 
низку важливих для міста рішень.

Лише ближче до вечора ухвалили зміни до 
міського бюджету. Після невдалої провокації 
з динаміком представники чотирьох фракцій 
обрали тактику нескінченного затягування се-
сії, беручи двадцятихвилинні перерви. 

«Згідно з регламентом, кожна фракція має 
право на перерву. Але це просто затягування 

пленарного засідання, аби не дати повноцін-
но працювати депутатському корпусу. Дивно, 
що ні на комісіях, ні на погоджувальній раді не 
було жодних питань. А от у сесійній залі влаш-
тували шоу. Це тиск на бізнес і заробляння на 
цьому грошей, щоб унеможливити виділення 
квартир для поліпшення житлових умов лучан. 
Їх дратує те, що нам вдається показувати ре-
альні результати роботи, отримувати квартири 
для тих, хто стоїть на житловій черзі. Це просто 
саботаж, аби не дати нам ефективно працюва-
ти на благо лучан», – наголосив Сергій Була.

Тільки після опівночі нарешті дійшла черга 
до розгляду двох найдраматичніших питань. 
Протестувальники вирішили знову активізу-
ватися, ввімкнувши гучну музику. Після того 
як муніципалам вдалося відібрати у Даниль-
чука динамік, в хід пішло гупання порожніми 
пляшками, жбурляння їх в опонентів, волання 
«ганьба» та кулаки.

Учергове відзначилася Юлія Вусенко, яка 
вигукнула депутату Євгенію Ткачуку фразу 
«Пішов на х...» та показала непристойний жест 
середнім пальцем. 

Незважаючи на такий спротив, депутати 
все ж змогли проголосувати позитивно і тільки 
далеко за північ завершити сесію.

БЕЗ ТЕПЛА

Через бюрократію та 
відверту недбалість 

чиновників волинські школи 
залишилися без опалення

У Рожищенському районі дирек-
торам шкіл самотужки доводиться за-
готовляти дрова, аби опалити школу. 
Зокрема, в селі Крижівка директор 
місцевого навчального закладу під час 
карантину в школі їздив у ліс по дрова. 
Про це розповіли вчителі. Кажуть: вос-
таннє торфобрикети їм привезли ще в 
червні, і палива вистачило, аби протяг-
нути до лютого.

«Нам возять брикет на опалення 
школи з Маневичів. Але, як виявилося, в 
черзі на отримання палива стоїть ще ві-
сім шкіл, – розповідають педагоги. – У нас 
заготовляли дрова кочегари, вчителі. За 
один день заготовили 10 кубометрів».

Така ж ситуація і в школі села Носа-
чевичі Рожищенського району. У примі-
щенні, крім школи, функціонує ще й дит-
садок. За словами виховательки, вони 
змушені були зупинити навчання через 
те, що не вистачало брикету.

«Місцевим батькам так і сказали: не 
приводьте дітей у садочок, бо треба зеко-
номити паливо», – зазначають педагоги.

Як відомо, постачанням брикету у 
волинські бюджетні установи опікуєть-
ся ДП «Волиньторф». Усі документи на 
постачання торфобрикетів із районни-
ми відділами освіти вже давно уклали. 
Проте через чиновницьку недбалість та 
відверте затягування процесу сільські 
школи залишилися без тепла.

«У тому, що в освітніх закладах немає 
палива, «Волиньторф» не винен. Підпри-
ємство працює в штатному режимі. Що-
дня ми розвозимо торфобрикети – і в 
робочі, і у вихідні дні, – розповідає Іван 
Киричик. – Усі потрібні договори укладе-
но, проте через зволікання чиновників 
вчасно нічого не роблять. Ми надіслали 
документи у відділ освіти. Чотири дні 
тамтешній керівник їх розглядає, потім 
підписує, документи відсилають поштою. 
Тож минає тижнів зо два, поки відбудеть-
ся документальне оформлення усього 
процесу. Тобто через це у школах палива 
не вистачає на два тижні як мінімум».

До слова, невдовзі на Волині торфу 
взагалі може не бути, а «Волиньторф» зу-
пиниться. Адже більш як три роки дого-
вори оренди ділянок для видобування 
торфу голова обласної адміністрації не 
поновлює. Попри все, попит на торфо-
брикети зростає. Торік на підприємстві 
виробили 114 тисяч тонн брикетів, по-
ловину з яких було реалізовано саме в 
заклади бюджетної сфери.

чиновницька недбалість

ЩАСТЯ Й ЛЮБОВІ ВАМ, ЧАРІВНІ ЖІНКИ!
Щиро вітаю усіх представниць прекрасної половини людства 

з одним із найніжніших свят – 8 Березня! Недарма це свято симво-
лізує пробудження весни, адже кожна жінка, наче весна, дарує світу 
любов, ніжність, тепло й оновлення життя. Дякуємо вам, наші 
чарівні україночки, за ваші турботу, ласку й терпеливість, за муд-
рість і любов, за неймовірну здатність створювати затишок і 
дарувати щастя. Цей світ тримається на вас, наші рідні матусі, 
дружини, сестри, донечки. Бажаю вам не тільки у день 8 Березня, 
але й щодня почуватися захищеними, щасливими, оточеними чо-
ловічою увагою і ласкою, коханими та життєрадісними. Дай, Боже, 
щоб якнайшвидше в нашій країні запанували мир і добробут, щоб 

кожна жінка могла відчути впевненість у завтраш-
ньому дні, щоб усі діти й чоловіки повернулися із 
зони бойових дій до дружин і матерів, щоб кожна 
з вас була спокійною за своє майбутнє і за май-
бутнє своїх дітей. 

Із повагою Сергій Шкода, Із повагою Сергій Шкода, 
депутат Луцької міської ради,депутат Луцької міської ради,

фракція «УКРОП»фракція «УКРОП»

Ñïîêîíâ³êó â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ æ³íêà áóëà íà-
ð³âí³ ç ÷îëîâ³êîì. Ïðîòå ñàìå æ³íêàì ìè çàâäÿ÷óºìî çáå-
ðåæåííÿì íàøî¿ êóëüòóðè òà òðàäèö³é. Ó öåé íåëåãêèé 
÷àñ óêðà¿íêè áîðîíÿòü íàøó äåðæàâó, ë³êóþòü ïîðàíåíèõ, 
â³äñòîþþòü ïðàâî íàøèõ ä³òåé íà ìèðíå íåáî. Ùîäíÿ 
âîíè íàäèõàþòü íàñ ñâîºþ íåïîõèòíîþ ñèëîþ, ìóæí³ñòþ, 
õîðîá ð³ñòþ, ÿê³ ïîºäíóþòüñÿ ç í³æí³ñòþ òà æ³íî÷í³ñòþ.

Äîðîã³ æ³íêè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç Ì³æíàðîäíèì äíåì áîðîòüáè 

çà ïðàâà æ³íîê ³ ì³æíàðîäíèé ìèð.

Áàæàþ âàì, ëþá³ óêðà¿íêè, àáè óñ³ 
çàäóìè ëåãêî âò³ëþâàëèñÿ ó æèòòÿ, 
àáè â ñ³ì’ÿõ ïàíóâàëè äîáðîáóò ³ çëàãî-
äà. Ðàçîì ³ç âàìè ÿ ìð³þ ïðî ìèð â Óêðà-
¿í³ òà ñâ³òëå ìàéáóòíº äëÿ ìàëåíüêèõ 
óêðà¿íö³â.

Ç ïîâàãîþ ãîëîâà ôðàêö³¿ 
«ÓÊÐÎÏ» ó Âîëèíñüê³é îáëàñí³é ðàä³, 

ðàäíèê ãîëîâè îáëðàäè 
Âÿ÷åñëàâ Ðóáëüîâ

Об’єкти на території Волині 
зможуть отримати кошти з 
державного чи обласного 
бюджетів відповідно до 
різних програм розвитку. 
Однак лише тоді, якщо 
вони зможуть забезпечити 
співфінансування з 
місцевого бюджету хоча б 
на рівні 10%.

За словами голови Во-
линської ОДА Володимира 
Гунчика, нещодавно було за-
тверджено перелік об’єктів, 
які на цих умовах отримають 
кошти із ДФРР. Йдеться зо-
крема і про дороги.

Тим часом Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
уже до 2023 року планує зро-
бити дороги в Україні кращи-
ми. Зі слів високопосадовця, 
95% наших шляхів було зруй-
новано, «Укравтодор» був у 

боргах, нічого не працювало, 
проектів будівництва і ре-
монту доріг не було. «Ми роз-
блокували рахунки «Укравто-
дору», замінили керівництво, 
почали запускати проекти. 
Українські дороги зміняться 
кардинально», – наголосив 
глава уряду. Він зазначив, що 
в 2016 році було побудовано 
і відремонтовано 928 км до-
ріг. «У 2017 році вдвічі біль-
ше – 2177 км доріг. На 2018-й 
заплановано майже 47 млрд 
грн на будівництво і ремонт 
доріг», – розповів Гройсман.

поживемо-побачимо

ВЛАДА ОБІЦЯЄ ІДЕАЛЬНІ 
ДОРОГИ

abctv.kz

Луцька міська влада не залагоджувала житлові питання пільгових 
категорій лучан упродовж 2010-2016 років. Депутат Ігор Поліщук 
підрахував, що за цей час однокімнатні квартири могли б отримати 
близько тисячі сімей, які стоять на пільговій черзі. Натомість ці 
квадратні метри просто осідали грошима в кишенях чиновників.

«Віднині міська рада взяла курс на забезпечення людей квартирами. 
За останні три місяці вже двоє сиріт отримали квартири. На черговій 
сесії ми ухвалили рішення про виділення ще двох квартир для лучан, 
які потребують поліпшення житлових умов. Маємо гарантійні листи 
ще на 12 квартир», – наголосив укропівець.

  Анна ВОЛОЩУК
Рожищенський, 
Маневицький райони

volynnew
s.com
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Дотепність треба використовувати як щит, а не як меч, щоб ранити інших. Томаc Фуллер

по-сусідськидецентралізація

пильнуймо ЯК ВІДРІЗНИТИ 
БЛАГОДІЙНИКА 
ВІД ШАХРАЯУ січні активісти 

з Асоціації 
правозахисників 

Волині повідомили, 
що в області діє група 
псевдоволонтерів. 
Вони буцімто збирали 
кошти для порятунку 
хворих дітей. Однак 
відмовлялися 
пред’явити документи 
на проведення 
благодійної діяльності. 
Як перевірити волонтера, 
розповідає старший 
громадський активіст 
благодійної організації 
«Міжнародний 
благодійний фонд «Люди 
сильні духом» Ігор Юшко. 

СПРАВЖНІ 
БЛАГОДІЙНИКИ 
ШАХРАЯМ НЕ 
ДОПОМАГАЮТЬ

«Ми діємо на території всієї 
України понад два роки. Наші 
представництва є в Луцьку, Києві 
та Тернополі. Ми допомагаємо 
хворим діткам. За цей час для 45 
дітей зібрали на лікування понад 
мільйон гривень. Деяким допо-
магали не раз. Одночасно ми 
можемо проводити збір на кіль-
кох дітей. Інколи буває, що люди 
хочуть допомогти, але бояться, 
чи гроші потраплять до адреса-
та. Це легко і швидко можна пе-
ревірити. Кожен наш волонтер 
має форму, належно оформлену 
скриньку та чимало документів.

До збору коштів ми підходи-
мо відповідально. Щоб до нас не 
зверталися шахраї, перевіряємо 
людей, які просять допомогу. За-
звичай намагаємося зустрітися 
особисто. Якщо це неможливо, 
то просимо надати всі документи 
для підтвердження ситуації. Коли 
виникають сумніви, то кошти 
переводимо не матері, а безпо-

Камінь-Каширський район

На Волині залишилося 
два райони, де досі не 

створено жодної ОТГ – Камінь-
Каширський та Горохівський.

23 лютого відбулися слухання щодо 
створення ОТГ в Камінь-Каширському 
районі, повідомляє «Під прицілом». 
Оскільки цей район – один з найбіль-
ших на Волині, фахівці рекомендували 
створити п’ять ОТГ: на базі міста Каменя-
Каширського, сіл Сошичного, Бузак, По-
лиць і Пнівного. Натомість голова РДА 
Валерій Дунайчук і чиновники колегії ви-
рішили пропонувати керівникам громад 
у місячний термін розглянути можливість 
формування єдиної ОТГ в межах Камінь-
Каширського району з центром у місті 
Камені-Каширському.

«Це – політичне рішення. Валерій Ду-
найчук, отримавши вказівки голови ОДА 
Володимира Гунчика, прагне в такий спо-
сіб очолити Камінь-Каширську ОТГ і нада-
лі контролювати бюджетні кошти. Окрім 
того, БПП не хоче втрачати адмінресурс 
перед майбутніми виборами, адже шансів 
на виграш у президентської партії, пред-
ставником якої він є, відверто нема. Тому 
Валерій Дунайчук і голова районної ради 
Віктор Сус усіма силами опираються про-
цесу децентралізації, цілком нехтуючи 
прагненням населення району до змін. Го-
лова РДА гальмує реформи, демонструю-
чи, що його не цікавить розвиток Камінь-
Каширщини», – йдеться у матеріалі «Під 
прицілом».

середньо в клініку для лікування 
дитини. Далі нам дають чеки про 
лікування, за якими звітуємо в по-
даткову, щоб за це не платити по-
даток», – розповідає Ігор Юшко.

СКРИНЬКА МАЄ БУТИ 
ОПЛОМБОВАНА

«Кожна скринька має три 
внут рішні пломби та п’ять зовніш-
ніх. Також зверху є дві наклейки 
з датою опломбування. Щодня 
ми складаємо акт опломбування 
скриньки, акт передачі, акт при-
йому та акт інкасування.

Також вона має бути візу-
ально правильно оформлена. 
На кожній скрині є табличка, де 
вказано адресу нашого сайта, 
електронну пошту, стаціонарний 
номер телефону, за яким можна 
уточнити, чи справді на тій чи тій 

території є такий волонтер. Ми 
завжди знаємо, де і хто організо-
вує благодійну допомогу. Також 
громадський активіст має жилет-
ку і посвідчення, в якому вклеєна 
фотографія людини та є штамп 
громадської організації, вказано 
прізвище та ім’я, а також реквізи-
ти благодійної організації», – по-
яснює Ігор Юшко.

У КОЖНОГО 
ВОЛОНТЕРА – ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТІВ

«Насамперед варто звернути 
увагу на нотаріальну довіреність. 
Це документ, який засвідчує, що 
організація перевірена. Копія до-
віреності завжди є у волонтерів. 
Вона має бути завірена печаткою 
організації, підписом директора 
та штампом згідно з оригіналом. 

Інколи буває, що печатку став-
лять чорними чорнилами й люди 
думають, що це неправомірний 
документ, хоча від кольору чор-
нила нічого не змінюється.

Також довіреність можна пе-
ревірити на справжність завдяки 
QR-коду. Коли його просканува-
ти, посилання переводить вас на 
сайт єдиного реєстру нотаріаль-
них довіреностей.

Також у папці з документами 
завжди є наказ від директора ор-
ганізації. Формат приблизно та-
кий: «Уповноважую волонтера... 
проводити діяльність зі збору 
благодійних внесків на користь 
громадянина...». Це обов’язковий 
документ, який вказує мету згід-
но з законом України «Про бла-
годійну діяльність та благодійні 
організації».

Людина зі скринькою мусить 
мати виписку з Єдиного держав-
ного реєстру із назвою громад-
ської організації, яка проводить 
збір коштів. Друга виписка має 
свідчити, що громадська органі-
зація не є прибутковою.

У папці з документами є до-
говори з мамою хворої дитини та 
організацією. Також є заява мами, 
що вона просить нашу організа-
цію провести збір грошей на ко-
ристь дитини. На основі цього ми 
й ведемо збір пожертв.

До пакету цих документів 
прикріплюють і довідки з лікарні 
про стан здоров’я дитини. Дода-
ють і кошторис – на що збирають 
кошти (може бути відсутній лише 
у випадку, коли гроші збирають 
на медикаментозне лікування). У 
документах є копія паспорта гро-
мадського активіста. Обов’язково 
в папці з документами присутні 
інформаційний лист про загальні 
зібрані суми з прізвищами діток, 
яким допомогли, та номерами те-
лефонів мам.

«Такий пакет документів є в 
кожного нашого волонтера», – 
наголошує Ігор Юшко та радить 
не соромитися перевіряти па-
пери. Адже кожна копійка може 
стати ціною життя хворих діток.

Скориставшись моментом, деякі поляки збу-
дували справжні підприємства, які щороку при-
носять завдяки українцям сотні тисяч злотих. 

Закордонні сусіди і далі реєструють на себе 
автомобілі, співвласниками яких пізніше стають 
українці. За такі послуги поляки отримують від 
наших громадян від 100 до 500 злотих, повідом-
ляє «Європейська правда».

Так, 17 жителів польського Перемишля та 
околиць є фактичними власниками 12,5 тис. ав-
томобілів із 14,5 тис. зареєстрованих у регіоні. 
«Польські правила дозволяють це. Тому, якщо до 
нас звертається особа з проханням реєстрації 
транспортного засобу і має потрібні документи, 
ми не можемо їй відмовити», – пояснив представ-
ник відділу комунікації, транспорту і доріг у Пере-
мишлі Вєслав Юркевич.

Використовуючи іноземну реєстрацію, укра-
їнці можуть їздити в Україні на законних підста-
вах, але не мусять платити високе мито за імпорт.

Найкраще «нову українсько-польську спів-
працю» видно біля пункту пропуску в Корчові. 
«За годину через пункт пропуску проходять 80 
автомобілів, із яких 60 зареєстровані на польсько-
українських співвласників», – пояснила представ-
ниця відділу Прикордонної служби Польщі у Бє-
щадах Ельжбєта Пікор.

ЄВРОБЛЯХАРСЬКА 
ДРУЖБА ПОЛЯКІВ 
І УКРАЇНЦІВ

ЗАМІСТЬ П’ЯТИ ОТГ – ОДНА

Підтримує ідею такої ОТГ і голова Во-
линської ОДА Володимир Гунчик. 

«Схоже, губернатор фахово не знаєть-
ся на процесах децентралізації і передачі 
повноважень на місця. Він зовсім не розу-
міє вигоди для місцевих жителів. Елемен-
тарний приклад – це створення ЦНАПу в 
кожній ОТГ, що дає можливість людині не 
витрачати час на дорогу в райцентр по 
певну довідку. Адже відстань від деяких 
сіл до райцентру – понад 45 км, а доріг, як і 
нормального транспортного сполучення, 
між селами району нема. Бо нинішня вла-
да керує районом уже багато років, але, 
крім власного збагачення, ще нічим не від-
значилася», – йдеться у публікації.

Усе зводиться до того, що Віктор Сус 
і Валерій Дунайчук, які давно дискреди-
тували себе махінаціями з бюджетними 
коштами та корупцією, чинитимуть тиск 
на сільських голів, аби ті підтримали ство-
рення ОТГ у межах цілої адміністративно-
територіальної одиниці.
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  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

ПОДАТКИ НА 
ПЕНСІЇ СУПЕРЕЧАТЬ 
КОНСТИТУЦІЇ

Конституційний Суд України 
визнав неконституційним 

оподаткування пенсій.
Як інформує «24 канал», Конститу-

ційний Суд вважає, що у сфері пенсій-
ного забезпечення справедливим має 
бути визнано такий підхід законодавця, 
за якого забезпечується пропорційне 
співвідношення між страховими внес-
ками і призначеним розміром пенсій-
них виплат. А застрахована особа може 
безперешкодно реалізувати своє право 
на пенсію в повному обсязі.

У законодавстві про пенсійне забез-
печення в Україні таке співвідношення 
досягається встановленням залежності 
розміру пенсії від тривалості страхово-
го стажу та розміру зарплати (доходу).

«Саме тому введення оподаткуван-
ня пенсії, починаючи з певного її розмі-
ру, на думку КС, порушує справедливий 
підхід до встановлення пенсії, оскільки 
призводить до зменшення її фактичного 
розміру, який встановлюється з ураху-
ванням співвідношення між тривалістю 
страхового стажу і розміром заробітної 
плати (доходу) застрахованої особи», – 
йдеться у повідомленні КС.

Окрім того, неконституційним ви-
знано оподаткування пенсій, отрима-
них з іноземних джерел, якщо, згідно з 
міжнародними договорами, такі пенсії 
підлягають оподаткуванню чи оподат-
ковуються в країні їх виплати.

УКРАЇНА МОЖЕ 
СТАТИ КЛАДОВИЩЕМ 
СТАРИХ АВТОМОБІЛІВ

Верховна Рада спростила 
ввезення та реєстрацію 

імпортних автомобілів.
Голова Національного екологічного 

центру України Руслан Гаврилюк вважає, 
що такий крок може перетворити Украї-
ну на кладовище старих автомобілів.

«Основне забруднення атмосферно-
го повітря міст – саме через викиди ав-
томобільного транспорту. При перетині 
кордону сертифікат не треба, він буде 
потрібен уже при держреєстрації. Тобто 
тепер ввозитимуть автомобілі, незважа-
ючи на їхній вік, стан тощо. Так ми може-
мо перетворитися на країну-кладовище 
старих автомобілів», – розповів він «Гро-
мадському радіо».

За законом, в Україну можна ввозити 
автомобілі, яким не більш як вісім років 
та які відповідають нормам стандарту, 
не нижчим за Євро-5. У країнах ЄС що 
старший автомобіль, то більший пода-
ток і дорожче його утримувати. Новий 
автомобіль там купити дешевше, ніж 
утримувати старий. 

Станом на осінь 2017 року, за оцін-
ками Державної фіксальної служби, в 
Україні було понад 270 тисяч нерозмит-
нених автомобілів.

«Кажуть, що автомобіль у європей-
ських країнах можна купити дешевше. 
Так, купити можна, але утримання обхо-
диться значно дорожче, ніж в Україні», – 
додав експерт.

справедливо

за кермом

sud.ua

Один із жителів Перемишля є 
власником 3500 автомобілів

yvu.com
.ua

Валерій Дунайчук

Ігор Юшко

glavcom
.ua
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Якби не було хвороб, то хто згадував би про здоров’я? Микола Амосов

епідемія

трагедія

МОСКАЛЬ 
ОБЛАЯВ 
СУПРУН
Голова Закарпатської ОДА 

Геннадій Москаль публічно 
дозволив собі нецензурні 
висловлювання на адресу 
в. о. міністра охорони здоров’я 
Уляни Супрун.

Минулого тижня на засіданні обл-
ради Геннадій Москаль різко відповів 
на звинувачення Уляни Супрун, що ліки 
проти кору в області не були розмит-
нені належним чином, інформує «112. 
Україна».

«У митниці все розмитнено... Це що 
за ...нута, вибачте мені?! Може, ще якийсь 
лікар поставить їй діагноз? Ну скільки ми 
можемо терпіти дебілів в уряді?!» – ска-
зав він.

На персональному сайті чиновник 
написав, що йому хочеться спеціально 
для Супрун «замовити вакцину проти 
дрімучої некомпетентності, непрофесіо-
налізму і неадекватності, прищепити її, а 
потім відправити підводним човном ре-
формувати медицину в Америці».

Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман, група високопосадовців 
і нардепів закликали Геннадія Москаля 
попросити вибачення у Супрун. Однак 
губернатор заявив, що вона має пере-
просити його перша. Адже не спрос-
тувала «недостовірної інформації», що 
переданих Угорщиною Україні вакцин 
проти кору не розмитнили. «Як у нас в 
горах кажуть гуцули, губна помада – для 
губ, а медична реформа від Супрун – до 
с...ки. Так народ говорить», – зазначив 
Москаль. 

Сама ж в. о. міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун назвала непра-
вильною реакцію Геннадія Москаля на її 
заяву про нерозмитнені вакцини.

«Це свідчить про дуже низький рі-
вень загалом політикуму в Україні, коли 
дозволено, щоб такі висловлювання 
були без реакції. Я хочу подякувати 
Прем’єр-міністру і членам уряду, які під-
тримали. Хочу їм подякувати, тому що 
ми одна команда. Вони зрозуміли, що це 
було зроблено неправильно», – зазначи-
ла Супрун.

скандал

ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА СМЕРТЬ ПОРОДІЛЛІ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

599   299 грн   

+160%

Збільшує 
з такого

до 
такого

РАК ОПЕРУЮТЬ СКАЛЬПЕЛЕМ НА ВОДІ 

БОЛГАРСЬКА 
ВАКЦИНА БЦЖ – 
ПІД ЗАБОРОНОЮ

ЩЕПЛЕННЯ – НЕ 
ПЕРЕШКОДА КОРУ

НА ВОЛИНІ ЛЮТУЄ ГРИП

Любомль

У Любомльській 
райлікарні 12 лютого 
померла породілля. 

Родичі 34-річної Юлії 
Оніщук звинувачують у 
непрофесіоналізмі лікарів.

Самі ж медики запевняють, що 
боролися за життя жінки три дні. 
На жаль, врятувати її не вдалося, ін-
формує «Кордон». За словами ліка-
рів, смерть любомльчанки настала 
через розрив селезінки. Однак рід-
ні не розуміють, чому таке могло 
статися зі здоровою людиною.

Як повідомляє НТН, під час 
важких пологів жінка втратила 
багато крові. Юлії робили кесарів 
розтин, у неї була сильна крово-
теча, але травму помітили лише 
за кілька днів. 

У родині Оніщуків уже під-
ростали двоє діток, батьки че-
кали на народження третьої до-
нечки. Вагітність минала тяжко, 
пологи почалися дочасно. «Під 
час кесарського розтину почали 
бігати, кричати, було багато ліка-
рів», – розповів чоловік померлої 

Жителька Волині, яка була щеплена проти кору, 
підхопила цю інфекційну хворобу.

Дівчина – студентка Тернопільского державного 
медуніверситету, родом із села Мар’янівка Горохів-
ського району. Вона була щеплена згідно з календа-
рем, повідомляє Волинський обласний лабораторний 
центр МОЗ. Усього в 2018 році зареєстровано 28 ви-
падків кору. Майже 71% хворих становлять діти. У по-
над 67% випадків діагноз підтверджено вірусологічно.

Повний комплекс протиепідемічних заходів фа-
хівці провели у сім’ї ромів в Турійському районі, де 
на кір перехворіло 10 дітей.

Протягом минулого тижня 
епідемічний поріг із 

захворюваності на грип та ГРВІ в 
області перевищено на 21,5%. 

За тиждень захворіли понад 10,7 тисячі 
осіб проти 9,4 тисячі попереднього тижня, 
що більше на 13%. За даними багаторічних 
спостережень, така кількість хворих в області 
спостерігається на піку епідемічного процесу. 
Кількість госпіталізованих з ускладненнями 
ГРВІ перебуває на високому рівні й становить 
близько 300 осіб на тиждень, із них 73% – діти.

Перевищення епідемічного порогу за-
реєстровано в семи районах області: у Кі-
верцівському – на 4%, у Горохівському – на 
31%, у Турійському – на 66%, у Шацькому – 
на 89%, у Старовижівському – на 19,5%, у 
Маневицькому – на  13,4%, в Любомльсько-
му – удвічі. Із числа хворих діти до 17 років 
становили понад 65%. 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 
наркотиками тимчасово заборонила 
болгарську вакцину БЦЖ.

Відповідний документ оприлюднено на 
офіційному сайті відомства, інформує «Укра-
їнська правда». Причина такого рішення – 
повідомлення від Білопільської райлікарні 
про те, що після імунізації померла людина.

Їй ввели вакцину БЦЖ, виготовлену 

Олександр Оніщук.
Юлія народила донечку, та 

кровотеча не зупинялася. Їй 
ставало дедалі гірше, перелили 
понад 10 л крові. Медики викли-
кали лікарів з обласного центру. 
Після операції жінці стало легше, 
її перевели в реанімаційне відді-
лення. За словами чоловіка, Юлія 
вже приходила до тями, почала 
говорити. Та на третій день, по-
при запевнення лікарів, що жінці 
ліпше, вона померла.

«Як можна не врятувати дити-

ну в такий час? Це кесарський роз-
тин, вона не народжувала сама! 
Вони її вбили!» – вважає мама по-
роділлі Валентина Гаврилюк.

«Уже другий раз приїхали з 
Луцька консультанти, почали ро-
бити операцію, виявили розрив 
селезінки», – розповідає батько 
Юлії Василь Гаврилюк.

Обурені діями лікарів, 27 лю-
того містяни прийшли на віче 
до Любомльського медичного 
об’єднання. Наталія Степанюк роз-
повіла: у цій лікарні в неї померла 

мама. «Вона тут лежала два тижні 
на збереженні, і їй казали спочат-
ку, що кесарити, потім – не кеса-
рити. Якби її прокесарили, може, 
мали б зараз і маму, і братика. Але 
що, як їм потрібно було гроші в 
кишеню давати. Ми тих грошей не 
мали тоді», – каже Наталія.

Люди майже годину чекали 
на морозі, поки до них вийшло 
керівництво лікарні. «Оперува-
ли, робили все, що можливо», – 
запев нив генеральний директор 
Любомльського медичного об’єд-
нання Володимир Дибель.

За життя новонародженої 
Меланії борються лікарі у Луць-
ку, а дев’ятирічна Анастасія та 
п’ятирічний Михаїл більше не 
зможуть побачити мами. «Ми ще 
досі не сказали меншому хлопчи-
кові, що нема мами, бо не можемо 
сказати», – розповідає мама Юлії.

Родичі сподіваються, що 
хтось відповість за їхню втрату. 
Утім максимальне покарання за 
неналежне виконання професій-
них обов’язків – це два роки по-
збавлення волі.

Родичі вимагають покарати 
винних у смерті Юлії

У лікарні вже зробили 
з півсотні операцій 
гідроскальпелем

Хворим на рак прямої кишки, 
яких раніше оперували за 

кордоном, тепер допомагають 
на Волині.

Зокрема, медики навчилися використо-
вувати гідроскальпель, що не ріже, а роз-
тинає тканини водою під тиском у 40 атмо-
сфер, повідомляє «ТСН.ua». 

До операцій хірург Олександр Зінчук 
готує інструменти самостійно. Лікар переко-
наний: треба і вміти користуватися, і любити 
техніку, яка прийшла до медицини з авіацій-
ної галузі. Там подібні прилади використо-
вують у давачах положення. Науковці однієї 
з найдавніших кафедр авіаційного універ-
ситету завдяки струменевій технології на-
вчилися також різати граніт, чистити метал, 
прибирати злітну смугу від гуми, а по цьому 
вирішили свій метод випробувати на орга-
нічних тканинах. 

Матеріал для випробувань купували на 
базарі у м’ясному відділі. За результатами до-

слідів апарат удосконалювали до рівня, коли 
діаметр струменя дорівнює цівочці води, ви-
пущеної зі шприца.

Інструмент виготовили на підприємстві, 
що раніше працювало на космічну галузь – 
конструкторському бюро арматуробудуван-
ня. Гідроскальпель повністю автономний, 
він живиться від кисневих балонів, які вико-
ристовують дайвери. Його властивості до-
зволяють проводити дуже складні операції 
та видаляти врослі в сусідні органи пухлини, 
де жоден інший хірургічний інструмент упо-
ратися не здатен. Медики кажуть, що після 
таких операцій 70% пацієнтів долали онколо-
гію. Тож тепер у Луцьку сміливо беруться за 
випадки, які раніше вважалися неоперабель-
ними, та дають надію хворим на рак прямої 
кишки у надскладних ситуаціях.

новації

зворотний бік небезпека

болгарською компанією BB-NCIPD Ltd.
Вакцину проти туберкульозу дітям 

вводять у перші дні після народження, 
ревакцинація – у 7 років. Ті, хто зберігає, 
реалізовує та застосовує препарат, мають 
терміново перевірити наявність серії лі-
карського засобу. Якщо заборонена вак-
цина є, її одразу треба помістити в каран-
тин, йдеться у розпорядженні відомства.

tsn.ua

styler.com
.ua

З початку року призупинявся навчально-
виховний процес у 334 дитячих закладах – 
у 46 ДНЗ і 288 ЗОШ. Станом на 5 березня у 
зв’язку із високим рівнем захворюваності на 
грип та ГРВІ не відновлено навчання у 167 
закладах, в тому числі 143 школах і 24 ДНЗ.

Зазначимо, що з початку епідемічного 
сезону проти грипу на Волині вакциновано 
близько 2900 осіб, в тому числі 1274 дитини 
до 17 років.

zik.ua

fakty.ictv.ua

За тиждень захворіло 
понад 10 тисяч осіб

zak-kor.net
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ВИРОЩУЄМО 
РОЗСАДУ БЕЗ 
ПІКІРУВАННЯ
При застосуванні цього способу 
вам знадобляться ящики 
чи касети великого об’єму 
заввишки 7-8 см, або ж торф’яні 
таблетки діаметром близько 
41-44 мм. 

Внутрішній простір ящика можна 
розділити на окремі кубики за допомо-
гою перегородок, або ж використовувати 
лотки для розсади. У кожен кубик висіва-
ють по дві насінинки. Щойно з’являться 
сходи, слабкішу рослину видаляють.

Догляд за розсадою полягає в по-
мірному поливанні, провітрюванні при-
міщення і загартуванні рослин перед ви-
саджуванням у відкритий  ґрунт. 

Важливо врахувати, що брак вологи 
в землі сповільнює зростання сіянців, 
а надлишок провокує загнивання ко-
рінців, ураження чорною ніжкою, що 
призводить до загибелі рослин. Щоб 
розсада не забуяла, їй потрібне достат-
нє освітлення, не загущений посів і ком-
фортна температура.

Розсада, загартована перед виса-
джуванням у відкритий ґрунт, витримує 
заморозки до мінус 5-7 градусів. Не за-
гартовані рослини гинуть при 2-3 граду-
сах нижче від нуля.

школа агронома

здорове харчування

без хімії

косметичка

САЛАТ З ХРОНОМ
• 1 кг капусти • 2-3 відварені столові 
буряки • 2 корінці хрону • 50 г оцту 
• 100 г олії • 100 г цукру • 1 ст. ложка солі

Капусту нашинкувати, буряки на-
терти на тертці з великими отворами, 
хрін – на дрібній. Додати всі інгредієнти 
і вимішати. 

«ШУБА» ЗІ ШПРОТАМИ
У цьому салаті шпроти можна замі-

нити консервованою сардиною в олії. 
Страва матиме пікантніший смак, якщо 
замість ріпчастої цибулі покришити зе-
лену.  

Складники викладають шарами: по-
скубана рибка, цибуля, натерта відваре-
на морква, майонез, відварений підсо-
лений рис, майонез. Зверху притрусити 
посіченою зеленню. Салат має просочи-
тися протягом 2-3 год.

САЛАТ «КВАСОЛЬКА»

Для приготування страви беруть 
удвічі менше квасолі, ніж картоплі. Реш-
ту складників додають до смаку. Підсма-
жену цибулю можна замінити подрібне-
ним часником. 

Квасолю звечора намочити і зранку 
відварити до готовності. Картоплю від-
варити «в кожушках». Моркву і цибулю 
обсмажити в олії. 

Картоплю ріжуть кубиками, велику 
квасолю – навпіл. Для збагачення смаку 
до салату додають консервований со-
лодкий перець і гриби. 

ГОРІХОВИЙ СОУС 
Складники для приготування соусу 

беруть у довільних пропорціях.
Волоські горіхи й часник змолоти, 

додати олії, посолити і вимішати. В окре-
мій посудині змішати майонез і гірчицю. 
Тоді з’єднати всі інгредієнти і збити у 
блендері. Соус має настоятися 20 хв.    

ПІСНІ КОТЛЕТИ
• 2 скл. змелених горіхів • 2 відварені 
картоплини • 2 морквини • 2 цибулини

Картоплю натерти, моркву й цибулю 
обсмажити в олії. Усі складники виміша-
ти, додати солі та перцю. Щоб котлети 
не розсипалися, у масу додати жменю 
манки. Формувати котлети і смажити в 
киплячій олії. 

смакота

ЧАГА – ВОРОГ ФІТОФТОРИ 

ЯК ВІДНОВИТИ ВОЛОССЯ ПІСЛЯ ЗИМИ

Відомий британський 
шеф-кухар Джеймі 
Олівер вважає, що 

сімейні рецепти – великий 
скарб. Адже з кожною 
стравою пов’язана певна 
родинна історія, що 
мотивувала людей до 
успіху, налаштовувала 
на підкорення нових 
вершин. Тому Джеймі 
намагається  готувати 
їжу для близьких, 
керуючись певними 
правилами. 

Неодмінно вчіться готува-
ти! Коли ми почали зустрічатися 
з майбутньою дружиною, я зро-
зумів, що куховарю краще за неї. 
Тому почав виявляти своє кохан-
ня через кулінарію. Бувало, ми не 
могли побачитися внаслідок різ-
них робочих графіків. Але я ли-
шав їжу для неї в холодильнику і 
таким чином демонстрував свою 
турботу про неї. 

Їжа – це ліки! Намагайтеся 
використовувати якомога більше 
натуральних продуктів, особли-

ЇЖА – ЦЕ КАМЕРТОН 
ГАРНОГО НАСТРОЮ

во овочів та фруктів. Вони міс-
тять багато вітамінів, мінералів 
і клітковини. Бажано з’їдати не 
менш як п’ять порцій овочів і дві 
порції фруктів щодня. Доведено, 
що в країнах довгожителів пере-

важають дієти з великою кількіс-
тю їжі рослинного походження. 
Найкраще, звісно, самим виро-
щувати овочі та фрукти. До речі, 
їх ліпше споживати сирими. 

Не зловживайте м’ясом. 

Сировина має бути високої якос-
ті. Найкраще, коли корови чи 
кури перебувають на вільному 
випасі. Тоді така їжа буде справді 
корисною. Керуйтеся правилом, 
що якість важливіша за кількість. 
Регулярно споживайте рибу. 

Менше смаженого! Більше 
готуйте на пару чи запікайте в 
духовці. Наприклад, у конверті з 
фольги. Це дозволить повністю 
зберегти всі корисні речовини і 
смак продуктів. І жодного фритю-
ру. Олію краще споживати сирою, 
заправляючи нею салати, додаю-
чи в соуси та маринади.   

Пийте більше води! Щоб не 
хворіти, треба пити протягом дня 
достатньо води. Чоловікам – 2 л 
на день, жінкам – до 1,5 л. Чай, 
кава (крім солодких газованих 
напоїв) теж зараховуються. А от 
соки-фреш у великих кількостях 
шкідливі. Тому їх варто розбавля-
ти водою. 
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До складу чаги входять потужні 
біогенні стимулятори, які 

підвищують захисні сили рослин. 
Тому цей гриб-трутовик здатен 
захищати їх від різних хвороб.

Чага містить цілий набір органічних кис-
лот: щавлеву, мурашину, оцтову. Якщо в ор-
ганізмі людини чи рослини бракує певного 
компонента, то розчин чаги компенсує це. У 
складі гриба є мідь, алюміній, цинк, срібло, 
кобальт, магній, кальцій... І це – аж ніяк не пов-
ний перелік. З цього випливає, що чага діє на 
рослину як стимулятор росту. Дачники, які за-
стосовують її для вирощування овочів і ягід, 
завше задоволені щедрими врожаями.  

Найкраще купувати порошок чаги в ап-
теці. 50 г висипають в каструлю і заливають 
5 л гарячої (не киплячої) води. Настоюють дві 
доби за кімнатної температури. Проціджують. 
Розводять настій водою до десятилітрового 
відра. Жом висипають на грядку з томатами. 

Цим розчином обприскують помідори, 
огірки, перці. Розчин має потрапити на нижні 
листки, де полюбляють селитися спори фі-
тофтори. 

За сезон тепличні культури обприскують 
двічі. Перший раз – у другій половині травня, 
перед цвітінням томатів. Наприкінці червня 
або ж на початку липня процедуру повто-
рюють. До того часу помідори підростуть і 
з’являться нові листки, які треба обробити 
проти фітофторозу. 

ватися, як ебонітова паличка. Після миття та-
кож варто нанести по всій довжині спрей чи 
олійку для зменшення статики. Можна також 
всередину шапки, як у мішечок, пирснути лак 
для волосся з відстані 15-20 см. Коси тоді не 
будуть скуйовдженими й розпушеними.

Рослини обприскують у похмуру погоду 
зранку, щоб до вечора листя не було вологим. 
Якщо розчин потрапить на плоди – нічого 
страшного, це ж натуральна сировина. 

Восени чагу розсипають на грядки теп-
лиць і прикопують у землю. Розчином цього 
гриба можна поливати рослини під корінь, 
а також кімнатні квіти (навесні) та розсаду 
(один раз). 

Розчином чаги корисно обприскувати 
картоплю. У концентрованому настої корис-
но змочувати насіннєву картоплю перед ви-
саджуванням. 
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На початку весни багато жінок 
зауважують, що їхнє волосся 
втратило вигляд. Кондиціонери, 
обігрівачі, шапки не надто 
позитивно впливають на стан 
кучерів. А за вікном – березень, 
і так хочеться похизуватися 
доглянутими локонами. Трихолог 
Тетяна Мельничук радить, як 
відновити волосся після зими.

Пити достатньо води. Протягом дня слід 
випивати щонайменше 1,5 л чистої води. Не-
стача вологи спричиняє сухість волосяного 
стержня і, відповідно, ламкість та випадіння 
волосся.

Регулярно зволожувати волосся після 
миття. І йдеться не про шампунь, адже він 
лише мийний засіб. Його обирають за типом 
шкіри голови. А для зволоження волосся ви-
користовують маски, кондиціонери, спеці-
альні олійки з ліпідами, амінокислотами, які 
відновлюють гідробаланс і захисну плівку.

Носити головні убори лише з натураль-
них тканин. Тоді волосся не буде електризу-

Хочеш довго жити – налягай на овочі та фрукти

Чага підвищує захисні сили рослин

Сухе волосся хоче пити 

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: 
+420 720 968 208

viber: +420 720 968 208
skype: Tatyana Workintense

e-mail: t.baricka@workintense.cz

РОБОТУ НАДАЄМО 
БЕЗПЛАТНО!!!
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ВІВТОРОК 13 березня
06.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон. 
жінки 10 км, чоловіки 
12,5 км, стоячи/ з 
порушеннями зору

08.40, 15.20 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Біатлон. жінки 10 
км/чоловіки 12,5 км, 
сидячи

11.00, 04.40 Щоденник 
Паралімпіади

11.10, 22.40 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Біатлон. жінки 10 
км, чоловіки 12,5 км, 
стоячи/з порушеннями 
зору

14.50, 02.30 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Яскраві моменти

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.35 Новини. Культура
19.00, 02.05 Перший на 

селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30 Студія 

Паралімпійських ігор
03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 
перегони. Спринт.Жінки/
чоловіки, всі класи, 
кваліфікація

04.50 Погода

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
08.10 Т/с «Мерлін»
11.00 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Дешево та 

сердито
20.50 Аферисти в мережах 

16+
21.50 Від пацанки до 

панянки 16+
23.50 Х/ф «Битва року»

НОВИЙ КАНАЛ
07.25, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.20 «Все буде смачно!»

10.15 «МастерШеф – 7»

13.45 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «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»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50, 18.15 «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, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА «Рома» 
– «Шахтар»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

УКРАЇНА
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої 

природи
10.00 Африка: стихія води
10.40 Там, де нас нема
11.30 Ризиковане життя
12.30 Скарб.UA
13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви
00.30 Паранормальний 

світ
01.20 Бандитська Одеса

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп 3»
12.50, 14.05 «Міняю 

жінку»
15.45, 21.00 Т/с «За три 

дні до кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретні 

матеріали»
22.00 «100 днів над 

прірвою»
00.25, 02.00 Х/ф «Зовсім 

не бабій»

1+1

05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.00 «Новини»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.25 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45, 05.20 

«Подробиці»
00.25 Х/ф «Серцеїдки»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.35, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 16.40, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.10, 13.20 Х/ф «Загін 

«Морські котики»
15.05, 16.25 Т/с 

«Володимирська, 15»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.30 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.45 Х/ф «Іграшкові 

солдатики»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.25 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Вечірка
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 «Українськка 

серенада Шуберту»
18.25 Т/ц «Роки і долі» 

(О.Кондратович)
19.20 Погода
19.55 Т/ф «Улас Самчук: 

«Чого не гоїть вогонь»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.35 
Шляхами Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

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

07.35 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
12.30 Волинський 

АВЕРС портрет
13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти
14.00 Концерт «Горі». 1 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
01.00 Концерт «Горі». 2 ч.
02.00 Євромакс
03.05 Х/ф «Вікно 

навпроти»
04.30 Джем
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 02.30 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55 «Помста природи»
15.30 Х/ф «Битва 

драконів»
19.20, 20.15 Т/с «Опер за 

викликом»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 8»
00.45 Прем’єра! Т/с 

«Вуличне правосуддя 1»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Зовсім не бабій»

00:25

kinobaza.com
.ua

06.00, 12.15 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Лижні гонки. 
Чоловіки 20 км/ 
жінки 15 км, стоячи/ з 
порушеннями зору

06.45 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Сноуборд 
крос. Чоловіки / жінки 
Всі класи

12.05, 05.05 Щоденник 
Паралімпіади

16.25 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Сноуборд 
крос. Чоловіки /жінки. 
Всі класи

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.35 Новини. Культура
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15 Війна і мир
21.30 Студія 

Паралімпійських ігор
22.40 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Сноуборд 
крос. Чоловіки / жінки. 
Всі класи

03.00 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Біатлон. 
жінки 10 км/чоловіки 
12,5 км, сидячи

05.20 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Біатлон. 
жінки 10 км, чоловіки 
12,5 км, стоячи/з 
порушеннями зору

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.40 «Одруження наосліп 

3»
12.20, 13.35, 15.00 «Міняю 

жінку»
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 «Стати зіркою»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «Бебі-бум»
12.25 Х/ф «Живіть в 

радості»
14.00 Т/с «Ганна Герман»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.25 Х/ф «Я боязкий, 

але я лікуюся»
03.00 «Речдок»
05.10 «Top Shop»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. 

Дайджест
12.30, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Олександр»
16.55 Х/ф «300 

спартанців. 
Відродження імперії»

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

поліція. Лос-Анджелес»
02.15 Х/ф «Загін 

особливого 
призначення»

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Вечірка
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 «Наталія 

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

Сурдопереклад

07.00, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.55 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Діамантова 

рука»
13.05 «Битва екстрасенсів 

18»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство 

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

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
09.40 «Навколо М»
11.30, 18.15 «Орел і 

Решка»
16.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

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

весілля»
00.50 Х/ф «7 днів і ночей 

з Mерилін»
02.25 «Нічне життя»

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

Джеррі в дитинстві»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Х/ф «Війна 

наречених»
10.10 Х/ф «Битва року»
12.40 Х/ф «Брудні танці»
14.40 Х/ф «Крок перед: 

Все або нічого»
16.50 Х/ф «Фокус»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Зникла»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 04.20 Зірковий шлях
11.20, 04.45 Реальна 

містика
13.20, 15.30 Т/с «Біжи, не 

оглядаючись»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Виховання 

та вигул собак і 
чоловіків»

23.30 Х/ф «Кінг Конг»
05.30 Агенти 

справедливості-2 16+

08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої 

природи
10.00 Африка: стихія води
10.40 Там, де нас нема
11.30 Ризиковане життя
13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви 2 

світової
00.30 Паранормальний 

світ
01.20 Підроблена історія

ПОНЕДІЛОК 12 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
13.30 Волинський 

АВЕРС народний хор 
«Сміються, плачуть 
солов’ї»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
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 «Горі». 1 ч.
03.05 Х/ф «Тигролови»
04.30 Джем
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.30 Х/ф «Операція 
«Удар»

12.50 Т/с «Команда»

2+2 16.25 Х/ф «Перевізник»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.00, 22.50 Т/с «Кістки 8»
00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.00 Х/ф «Посейдон» 
поспішає на допомогу»

07.20 Х/ф «Тупик»
08.55 Х/ф «Хід у 

відповідь»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.20, 17.10 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05 Х/ф «Під прицілом 

кохання»
19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел – 2»
00.45 Х/ф «Важко бути 

мачо»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»
05.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.35 Т/с «Гетьман»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Знайти та 

знешкодити»

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 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел – 2»

01.30 Т/с «Коджак»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.00 «Речовий доказ»

05.05 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «7 днів і ночей з Mерилін»

00:50

look.tm
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ЧЕТВЕР 15 березня

СЕРЕДА 14 березня
06.00, 00.30 XII Паралім-
пійські зимові ігри. Лижні 
перегони. Спринт. Жінки/
чоловіки, всі класи, фінали 
07.45 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Гірськолижний 
спорт. Слалом.Чоловіки. 
Всі класи (заїзд1) 11.00 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Слалом.Чоловіки. Всі 
класи (заїзд2) 13.00, 02.10 
Щоденник Паралімпіади 
13.10 XII Паралімпійські зи-
мові ігри. Лижні перегони. 
Спринт. Жінки/чоловіки. Всі 
класи, кваліфікація 15.00 XII 
Паралімпійські зимові ігри. 
Лижні перегони. Спринт. 
Жінки/чоловіки. Всі класи, 
фінали 17.50 Новини. Світ 
18.05, 21.00 Новини 18.35 
Новини. Культура 19.00 
«Митрофанови: Історія 
родини військових батька й 
сина» 19.05 Д/ф «19-річний 
командир» 19.15 Д/ф 
«Монгол. Історія снайпера» 
19.35 Д/с «Спільноти 
тварин» 20.25 Складна 
розмова 21.30 Студія 
Паралімпійських ігор 22.40 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Слалом. Всі класи (заїзд2) 
02.20 XII Паралімпійські зи-
мові ігри. Яскраві моменти 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.30 Абзац
05.30, 06.20 М/с «Том і 

Джеррі в дитинстві»
06.19, 07.39 Kids Time
07.40 Т/с «Мерлін»
10.30 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
00.00 Х/ф «Дзеркала»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

09.35 «МастерШеф – 7»

12.55 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.05 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50, 18.15 «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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.00 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Блискуча 

кар’єра»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої 

природи
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Запрограмовані долі
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви 2 

світової
00.30 Паранормальний світ

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп 3»
12.45, 13.55 «Міняю 

жінку»
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, 01.45 Х/ф 

«Обережно! предки 
в хаті»

06.00 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.10 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 04.35 

«Подробиці»
00.25 Х/ф «Життя як 

цирк»
05.15 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15, 13.20, 17.35, 21.30 

Т/с «Менталіст»
13.50, 16.25 Х/ф 

«Іграшкові солдатики»
16.40 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.45 Х/ф «Загін 

«Морські котики»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.35 Труба містера 

Сосиски 12+
04.10 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Вечірка
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

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
13.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.00 Концерт «Горі». 2 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник
17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
23.30 Життя в цифрі
00.35 Волинський 

народний хор 
«Сміються, плачуть 
солов’ї»

02.00 У фокусі Європа
03.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
04.30 Джем
05.15 Музична скринька

08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 01.40 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 світ»
15.30 Х/ф «Робінзон 

Крузо»
19.20, 20.15 Т/с «Опер за 

викликом»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 8»
00.45 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
02.30 «Облом.UA.»

Нова Волинь
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 «Метелик на 

долоні вічності»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.30 Т/с «Гетьман»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чорна стріла»
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 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

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

свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.45 «Легенди 

бандитського Києва»
05.35 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 10.35 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Хокей на візках. 
Півфінал 1 07.05, 22.40 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний 
спорт. Слалом. Жінки. Всі 
класи (заїзд2) 08.20 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний 
спорт. Слалом. Жінки. 
Всі класи (заїзд1) 
10.00, 00.00 Щоденник 
Паралімпіади 10.10, 04.45 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Яскраві моменти 
12.55 Біатлон. Кубок 
світу. VIII етап. Спринт 
7.5км. Жінки 14.20 XII 
Паралімпійські зимові ігри. 
Хокей на візках. Півфінал 
2 15.40 Біатлон. Кубок 
світу. VIII етап. Спринт 
10км. Чоловіки 17.10 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Хайлайти дня 17.50 
Новини. Світ 18.05, 21.00 
Новини 18.35 Новини. 
Культура 19.00 Д/ф «Зона 
відчуження Донбас» 19.45, 
00.10 Погода 19.55 Д/с 
«Спільноти тварин» 20.25 
«Схеми» 21.30 Студія 
Паралімпійських ігор 00.20 
Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Спринт. жінки 7.5км 
01.40 Біатлон. Кубок світу. 
VIII етап. Спринт

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.50 Абзац
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
07.00 Т/с «Мерлін»
09.50 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 
22.00 Варьяти
00.00 Х/ф «Кладовище 

домашніх тварин»
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «МастерШеф – 7»

13.30 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 5»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50, 18.15 «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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Динамо» – «Лаціо»
22.00, 00.00, 02.25 Т/с 

«Трава під снігом»
23.20 Контролер
01.55 Телемагазин

УКРАЇНА
08.00, 01.20 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої 

природи
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Прокляття відьом
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви 2 

світової
00.30 Паранормальний світ

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, 05.15 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.35, 12.20 «Одруження 

наосліп 3»
12.45, 14.00 «Міняю 

жінку»
15.45, 21.00 Т/с «За три 

дні до кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.55 «Секретні 

матеріали»
22.00 «Міняю жінку – 13»
23.00, 00.20 «Право на 

владу 2018»
00.45 Х/ф «На узбіччі»

05.45 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15 

«Подробиці»
00.25 Х/ф 

«Стамбульський 
транзит»

02.50 «Скептик 3»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
11.55, 13.20 Х/ф «Хто я?»
15.05, 16.25 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 «На трьох» 16+
23.40 Х/ф «Широко 

крокуючи»
01.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
01.50 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Вечірка
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
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

ТЕТ
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 Життя в цифрі
07.50, 18.30, 22.05, 00.35 

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

АВЕРС 13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Волинський 

народний хор 
«Сміються, плачуть 
солов’ї»

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

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

обов’язками»
00.40 Вечір романсу 

«Знов весна, і знов 
надії...»

02.00 Огляд світових 
подій

03.05 Х/ф «Фатальні 
діаманти»

05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 02.25 

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

світ»

2+2 15.30 Х/ф «Без надії на 
спокуту»

19.20, 20.15 Т/с «Опер за 
викликом»

21.10 Т/с «Кістки 9»
23.00 Т/с «Кістки 8»
00.45 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

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

університет
17.13 «Складна розмова»
17.40 «Волинська 

веселка»
18.00 «Історія без купюр»
18.25 «Незвідане 

Закарпаття»
19.20 Погода
19.55 Т/ц «Мова наша 

ккалинова»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.45 Х/ф «Операція 
«Хольцауге»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Полювання 

на єдинорога»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.10, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел – 2»
01.35 «Скарби власноруч»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.05 «Речовий доказ»
05.10 «Мисливці за 

привидами»
05.40 «Правда життя. 

Професії»

МОНАТИК – НАЙКРАЩИЙ 

У Києві відбулася щорічна церемонія 
вручення нагород музичної премії 

YUNA-2018. Тріумфатором цьогоріч 
став співак із Луцька Дмитро Монатик. 
Артист переміг одразу в кількох 
номінаціях, пише «ТСН.ua».

Співак став найкращим виконавцем, 
його відеокліп Vitamin D названо най-
кращою відеороботою року. А Live Show 
Vitamin D – найкращим концертним шоу.

Багато нагород здобув і рок-гурт The 
Hardkiss. На YUNA колектив перемагає уже 
другий рік поспіль у номінації «Найкращий 
рок-гурт», а їхню композицію «Журавлі» на-
звано найкращою україномовною піснею. 

Найкраща виконавиця – Тіна Кароль. 
«Відкриття року» – гурт Kazka. А «Брати 
Гадюкіни» отримали нагороду за особливі 
досягнення в музиці.

відзнака

Фільм «Загін «Морські котики»

23:45

kinopoisk.ru

ПРИХОДЬКО 
СУДИТИМЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
АГІТКУ ПОРОШЕНКА 

Українська співачка Анастасія 
Приходько судитиметься через 

ситуацію з агітаційним відеороликом 
Петра Порошенка. Вона вкрай обурена, 
адже ї ї зняли обманом, пише УНІАН.

«Ситуація дуже склад-
на, – каже співачка. – Всі 
мої права як артиста по-
рушено. Намагалися усе 
залагодити без скандалу. 
Попросили, щоб цей ро-
лик не виходив, адже не 
давали згоди на участь у 
передвиборній кампанії 

Петра Порошенка. Але нас не послухали. 
Не було підписано жодного документа, 
який дозволяв би це зробити. Я не дозво-
лю, щоб мене використовували, і не хочу, 
щоб використовували інших. Всі докази є 
на руках у мого адвоката».

За словами Приходько, досі вона не 
отримувала жодних вибачень від офіцій-
них інстанцій, причетних до інциденту.

скандал

Фільм «Стамбульський транзит»

00:25

m
egogo.net

tsn.ua
niklife.com

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ТЕНІСНИЙ СТІЛ – У ВАШ ДВІР

ЛУЦЬК ОЧИМА СТУДЕНТІВ: В АРТ-
ГАЛЕРЕЇ – ВИСТАВКА ЮНИХ МИТЦІВ

АРТФЕЄРІЯ

Програма «Волинь спортивна» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 

разом» покликана популяризувати 
здоровий спосіб життя серед 
молоді, заохочувати пересічних 
волинян до занять фізичною 
культурою і спортом. У рамках 
програми було реалізовано низку 
проектів, аби зробити спорт 
доступнішим для волинян. Це 
будівництво та реконструкція 
стадіонів у містах та селищах Волині, 
облаштування міні-футбольних 
полів на територіях луцьких шкіл, 
майданчиків у стилі street workout у 
дворах будинків, підтримка ігрових 
видів спорту та спортивних заходів.

У 2017 році Фонд започаткував про-
ект «Тенісний стіл – у ваш двір». Основна 
його мета – урізноманітнити життя лучан, 
залучити їх до гри в теніс. У рамках про-
екту було встановлено 18 тенісних столів 
на прибудинкових територіях луцьких 
багатоповерхівок.

Старший тренер ДЮСШ №2 з на-
стільного тенісу Євген Демчук зауважив, 
що встановлення тенісних столів – хо-
роша ідея, адже цей вид спорту неабияк 
впливає на розвиток та здоров’я дитини, 
розвиває концентрацію, увагу, швидкість, 
координацію, ігрове мислення.

– Настільний теніс – серйозний вид 
спорту, простий, демократичний. Дуже 
легко навчитися грати і не потрібно багато 
грошей, – констатує тренер. – Ідея поста-

вити тенісні столи на прибудинкових тери-
торіях дуже хороша. До речі, своїх найкра-
щих спортсменів я помітив саме в дворах. 
Підходив до дітей, дивився, як вони гра-
ють, здібних запрошував у ДЮСШ.

Керівник програми «Волинь спортив-
на» Олексій Сорокун зазначає: у зв’язку з 
тим, що торік лучани активно цікавилися 
проектом, Фонд продовжує його реаліза-
цію і в 2018 році.

– Торік після оголошення конкурсу 
в Фонд надходило багато усних і пись-
мових звернень. Лучани цікавилися цим 
проектом, не полінувалися, виявили ба-
жання та виконали умови конкурсу. В 
результаті було встановлено 18 тенісних 
столів у мікрорайонах Луцька. З 1 березня 
2018 року Фонд знову оголошує конкурс 
на встановлення тенісних столів на при-
будинкових територіях Луцька. А вже до 
кінця вересня плануємо облаштувати їх 
10, – розповів Олексій Сорокун.

Участь у конкурсі можуть взяти жи-
телі Луцька, на чиїх прибудинкових те-
риторіях розташовано не менш як три 
багатоповерхові житлові будинки або не 
менш як 100 квартир, об’єднаних спіль-
ним майданчиком для відпочинку. За-
явки на конкурс приймають до 6 квітня 
2018 року. Детальні умови про конкурс та 
бланк заявки – на сайті Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» tilkyrazom.com.ua.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
відкрилася виставка 
творів образотворчого та 
декоративно-прикладного 
мистецтва, реставрації 
студентів Волинського коледжу 
культури і мистецтв імені 
І. Ф. Стравінського «Ми і місто». 

На виставці представлені робо-
ти студентів та випускників коле-
джу з рисунку, живопису, графіки, 
кераміки, розпису, лозоплетіння та 
художньої обробки дерева. Клю-
човою темою є зображення уні-
кального життя Луцька та лучан 
крізь призму вільного абстрактно-
реалістичного бачення. Кожен ви-
твір – окрема історія, якій переду-
вала тривала праця студента. 

– Виставку «Ми і місто» орга-
нізовано в рамках проекту «Арт-
галерея» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначив куратор 
проекту Дмитро Зінько. – За період 
діяльності Арт-галереї свої роботи 
тут експонували відомі в нашому 
краї художники – Оксана Ядчук-
Мачинська, Володимир та Яро слав 
Жупанюки, Наталія Градиська, 
Юлія Гетьман та інші. Також ми на-
даємо можливість молодим митцям 
представити свої твори широкому 
загалу. Нинішня виставка показує 
Луцьк по-новому. Студенти вивча-
ли  наше місто, заглядали на кожну 
вулицю, в кожен провулок – і ось 
результат. 

У залі зібралися викладачі коле-
джу, студенти, друзі, які прийшли 
розділити радість молодих митців. 
Куратор виставки, викладач коле-
джу Софія Пасюк каже: у свої робо-
ти студенти вклали не лише талант, 
а й частинку душі. 

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТЕНІСНИХ СТОЛІВ У ДВОРАХ ЛУЦЬКА

Тенісний стіл на Гулака-Артемовського, 13а не стоїть без діла

– Ми дуже вдячні за виставкову 
залу Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Арт-галерея – це важливий 
стартовий майданчик і для молодих 
художників, і для професійних мит-
ців, – зауважила Софія Пасюк. – У 
цьому залі ми показали наш Луцьк – 
своєрідне сучасне місто з великою 
історією. Ми, лучани, щодня ходи-

мо цими вулицями  та не завжди 
помічаємо їх особливість. Студенти 
позаглядали в дворики, замалювали 
якісь етюди і створили свій проект. 
Та яке ж місто без людей, які вдиха-
ють у нього життя? Звідси й назва 
виставки – «Ми і місто».

Серед експозицій – і авторські 
роботи випускниці коледжу Тетяни 

Яцишиної. Зараз дівчина навчаєть-
ся у Львові, та улюбленої справи не 
покидає – малює на замовлення і 
для душі. 

– Такі виставки – хороший по-
штовх для художників і творців. 
Побачивши свої роботи, я думка-
ми повернулася в той час, коли їх 
створювала. Найбільше хочеться 

подякувати нашим викладачам за 
їхній вклад у моє життя, за те, ким 
я стала, – каже Тетяна.

«Весняне відродження» – кур-
сова робота  четвертокурсниці 
Олени Романюк. Дівчина каже: у 
своїй роботі старалася передати на-
стрій післявоєнного відродження.

– Ми вивчали модерну архітек-
туру Луцька. Ходили з викладачами 
містом, робили різні замальовки. 
Вони нам розповідали історію цих 
будинків. На моїй картині зобра-
жені реальні будівлі. Я їх трішки  
стилізувала,  додала колористики, 
старалася вибрати цікаві деталі, – 
розповідає Олена.

Виставка студентських робіт 
«Ми і місто» триватиме до 30 берез-
ня. Запрошуємо всіх охочих озна-
йомитися з творами юних митців. 
Арт-галерея працює щодня з 9:30 
до 21:00. Вхід вільний.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Для студентки Олени Романюк – це перша виставка

Презентація виставки 

Тетяна Яцишина та її дипломна 
робота «Старе місто»

Любов до рідного міста – у розмаїтті барв Кошики для панянок
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tilkyrazom@gmail.com
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ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК: 
«УСПІХ ЗАВЖДИ НАДИХАЄ 
НА ПОДАЛЬШІ ДІЇ»

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Ми продовжуємо 
серію публікацій про 

стипендіатів Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», які 
зуміли не лише написати 
проект та отримати 
стипендію Фонду, а й успішно 
реалізувати його. Одна з таких 
стипендіаток – студентка 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки Людмила 
Ковальчук. 

У дитинстві вона мріяла стати 
лікарем. Та через певні обставини 
свою мрію здійснила лише через 
20 років. За першою освітою Люд-
мила закрійник. Певний час пра-
цювала за спеціальністю, пізніше 
шила на замовлення на дому, ви-
ховувала дітей, а їх у жінки троє, 
виконувала домашню роботу. А 
десь у глибині душі їй не давала 
спокою думка про нереалізовану 
мрію. Лише коли діти виросли, за-
кінчили школу та стали студента-
ми, Людмила наважилася на вчи-
нок, що змінив її життя.  

– Якоїсь миті я просто вирі-
шила зробити цей крок, здійснити 
свою мрію. Розуміла, що в цьому 
віці не зможу стати лікарем, тому 
вирішила вчитися на психолога – 
лікаря людських душ. Зараз мені 
42 роки. Я навчаюся на четверто-
му курсі, пишу дипломну роботу і 
працюю практичним психологом 

у дитсадку, – розповідає свою іс-
торію жінка.

Людмила – активна студентка: 
виконує обов’язки старости групи, 
на волонтерських засадах працює 
з дітьми, пише наукові роботи. 

– На першому курсі організо-

вували групу для роботи з дітьми. 
Нам як майбутнім практичним 
психологам запропонували до-
лучатися до цих занять. Ми допо-
магали викладачам, працювали з 
дітьми різного віку, які мали по-
ведінкові розлади. Це мене й на-

дихнуло на використання музико-
терапії в груповій роботі, – каже 
Людмила. – Коли гіперактивна 
дитина чує спокійну музику, вона 
заспокоюється, а гіпоактивній, 
нав паки, потрібні більш жваві ме-
лодії. Я принесла музичний центр, 

Свою мрію жінка втілила лише через 20 років
Стипендіатка Фонду 
Людмила Ковальчук

РОБОТА ДЕПУТАТААРТГАЛЕРЕЯ

Депутат Волинської обласної ради 
від УКРОПу Вячеслав Рубльов відсто-
юватиме виділення коштів з обласно-
го бюджету на ремонт харчоблоку та 
спортивного залу в школі села Носаче-
вичі, а також заміну вікон у спортив-
ному залі школи села Крижівка Рожи-
щенського району.

Носачевичівська школа І-ІІ сту-
пенів – єдиний осередок освіти для 62 
учнів з навколишніх сіл. Багато дітей 
змушені діставатися до школи навіть 
із сусіднього району – Ківерцівського. 
Окрім школярів, у приміщенні кому-
нального закладу знайшлося місце і для 
34 дошкільнят, адже тут розташований 
сільський ДНЗ. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у цьому садочку 
замінили всі вікна на енергоощадні.

– Школа нова, здана в експлуатацію 
у 1987 році, але проблем, які потребу-
ють термінового розв’язання, дуже 
багато, – зазначила директор навчаль-
ного закладу Людмила Корнійчук. 
– Після заміни вікон на енергоощадні 
стіни в харчоблоці почали вкриватися 
пліснявою, а на голови персоналу об-
сипається штукатурка.

За підрахунками фахівців, ремонт 
харчоблоку обійдеться в 30 тис. грн. 
Окрім цього, реконструкції потребує 
і спортивний зал. Упродовж багатьох 
років він був не лише центром навчан-
ня та фізичного розвитку учнів, а й чи 
не єдиним місцем, де молодь села мог-
ла корисно провести час.

Оглянувши школу, Вячеслав Руб-
льов зазначив, що за 26 років неза-
лежності накопичилося чимало проб-
лем, розв’язати які одночасно просто 
неможливо. Однак ніхто не має права 
піддавати дітей навіть найменшому 
ризику.

– Допоки в селах функціонують 
школи, садочки і ФАПи – доти там є 
життя. Закриття школи – це закриття 
культурного центру. Саме тому це має 
стати єдиною справою для всіх нас. На 
умовах співфінансування із сільською 

який ми використовували під час 
занять. Слухання музики – це та-
кий пасивний вид музикотерапії. 
За допомогою активного напрям-
ку музикотерапії (співу, плескань 
руками в такт, танцювальних ру-
хів) спонукали формування в ді-
тей музичного слуху та смаку. 

Участь у стипендіальному про-
екті Фонду Людмила брала двічі. 
Першого разу її робота з музикоте-
рапії не пройшла конкурс. Жінка 
проаналізувала помилки, доопра-
цювала проект і наступного року 
знову взяла участь у стипендіаль-
ному конкурсі та здобула перемогу. 
На цьому Людмила не зупинилася, 
а й далі використовувала музи-
котерапію на практиці. Спочатку 
реалізовувала свою ідею в арт-
терапевтичній групі на кафед рі 
практичної психології та безпеки 
життєдіяльності. Зараз музикоте-
рапію застосовує у роботі. 

– Дякую сім’ї, яка підтримує 
мене, наставникам з університе-
ту за те, що допомогли мені реа-
лізуватися. Ставши студенткою, 
я виросла в своїх очах, – каже на 
завершення розмови Людмила 
Ковальчук. – Стипендія Фонду, з 
одного боку, – це матеріальна ви-
нагорода за те, що робиш. Разом 
з тим, це мотивує, адже успіх зав-
жди надихає на якісь подальші 
дії. Головне – не здаватися. Якщо 
є мрія, потрібно працювати над 
тим, аби її здійснити.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» панує 
творча атмосфера. Ледь 
не щодня тут відбуваються 
безплатні майстер-класи 
від волинських митців. І 
дорослі, і діти мають змогу 
ознайомитися з різними 
напрямками мистецтва та 
осягнути народні традиції.

Мистецтва малярства на склі 
дітей навчає народна майстриня 
Наталія Чубко. Хлопчики та дів-
чатка захоплено працюють над 
іконою Божої Матері – акуратно 
переносять контури на скло, на-
дають образу барв. Така робота 
потребує неабиякої уважності 
та витримки. Адже будь-який 
хибний рух пензлика виправити 
практично неможливо. Склад-
ність техніки й у тому, що кар-
тину малюють у дзеркальному 
відображенні.

Малярство на склі – один із 
давніх народних промислів, за-
снований на багатих мистець-
ких традиціях минулих віків. В 
Україні цей вид мистецтва по-
ширився в другій половині XIX 
століття. Мало малярство на 

ЗА СПРИЯННЯ УКРОПУ В 
ШКОЛАХ РОЖИЩЕНСЬКОГО 
РАЙОНУ ПРОВЕДУТЬ РЕМОНТИ

ДАВНЄ МАЛЯРСТВО НА СКЛІ – 
МИСТЕЦТВО ХАТНЬОЇ ІКОНИ

склі два напрямки: світський та 
релігійний. Ікони на склі, напи-
сані без дотримання церковних 
приписів, були пов’язані не тіль-
ки з релігією, а й із народним 
побутом та естетичними упо-
добаннями. Призначалися вони 
для інтер’єрів сільських хат. Не-
рідко такі ікони називають на-
родною картиною на склі. 

– На той час ікони були до-
рогими, селяни не мали змоги 
їх придбати. Скло в людей було, 
адже у той період  в Україні від-
кривалося багато скляних фаб-

рик. У селі завжди знаходи-
лася хоча б одна людина, яка 
вміла малювати. Часто це 
був священик, – розповідає 
Наталія Чубко.

Художниця  близько 
20 років віддала розпису: 
малює картини на склі,  зде-
більшого ікони, розписує 
посуд, скляні  прикраси. Її 
роботи експонуються на 
виставках і в Україні, і за 
кордоном. Мистецтво ма-
лярства на склі пані Наталія 
передає усім охочим. 

– У наш час дуже важли-
во доносити мистецтво до 
людей. Арт-галерея – саме те 
місце, де лучани та гості міс-
та можуть ознайомитися з 
роботами майстрів. Зокрема 
дуже багато моїх знайомих 
разом із сім’ями приходять 
сюди на виставки. Люди 
цікавляться  українським 
мистецтвом, і це не може не 
тішити, – каже народна май-
стриня з малярства на склі 
Наталія Чубко.

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

радою ми допоможемо провести по-
точні ремонти для подальшого успіш-
ного функціонування навчального за-
кладу, – зазначив депутат. 

Заміни вікон у спортзалі просять 
педагоги школи села Крижівка. Ка-
жуть: через відсутність актового залу в 
навчальному закладі всі заходи змуше-
ні проводити у холодному спортзалі. 

– Там дуже великі, високі й діряві 
вікна, а діти в залі і займаються, і репе-
тиції проводять, і переодягаються. Тому 
це питання на часі, – кажуть учителі. 

– На найближчій сесії Волинської 
обласної ради ми будемо перерозпо-
діляти кошти від перевиконання бю-
джету. Але потрібно, аби не тільки де-
путатський корпус облради працював 
над розв’язанням вашої проблеми, а 
й місцева влада. Ми знайдемо кошти 
на заміну дірявих вікон, але на умовах 
співфінансування із районного бю-
джету, – каже Вячеслав Рубльов. – Ми 
працюємо над тим, аби гроші з облас-
ного бюджету надходили на проведен-
ня ремонтів у садочках, на заміну ві-
кон у школах, на потреби ФАПів. Це ті 
роботи, кошти на які роками зникали. 
Аби цього не було, всі роботи прово-
дитимемо спільно, залучивши не тіль-
ки обласний бюджет, але й районний, і 
навіть сільської ради.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Робота потребує неабиякої 
уважності та витримки

Майже всі сільські школи 
потребують модернізації

Мистецтва малярства на склі дітей 
навчає народна майстриня Наталія Чубко
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НІХТО НЕ 
ЗАВАЖАЄ РОСІЇ ТАК, ЯК 
КОЛОМОЙСЬКИЙ І УКРОП»

УКРОП ОБРАВ ГОЛОВУ ПАРТІЇ ТА 
РОЗПОЧАВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПРАЙМЕРІЗ

АВТОРИТЕТНО

ПОЛІТИКА

УКРОП іде на президентські вибори, 
аби змінити країну, заради 

встановлення верховенства права, 
відновлення демократії і поваги до 
Конституції.

Про це заявив член президії політичної 
партії «Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП», голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця на XІV з’їзді УКРОПу 3 березня.

За словами політика, нинішньому Пре-
зиденту доведеться відповідати за свої 
вчинки та за те, що відбувається в Україні. 

– Той, хто живить війну, не хоче її закін-
чувати, той, хто відпочиває на Мальдівах, 
поки гинуть наші солдати на передовій, буде 
відповідати за те, що накоїв на посту Пре-
зидента. Те, що сьогодні робиться у Верхов-
ній Раді під куполом, – цинічне паплюжен-
ня законів України, цілковите нехтування 
ними, – каже Ігор Палиця.

Він пригадав, як свого часу Віктор 
Ющенко затримався на тиждень із правом 
підписати або накласти вето на закон. 

– Тоді всі стояли на вухах та кричали, 
що це порушення законів. Сьогодні ніхто 
не знає долі законів, які було ухвалено два 
роки тому, які підписав голова Верховної 
Ради і скерував Президенту. Їх немає, вони 
зникли, – зауважує укропівець. – Сьогодні 
ніхто з нас не застрахований від того, що 
буде завтра, тому що СБУ, а фактично мо-
жемо називати її вже ФСБ, поліція, – це ж 
та сама стара міліція, прокуратура, в якій 
нічого не змінилося, можуть прийти до 
кожного з нас – без адвокатів, без причин, 
із вигаданими рішеннями судів, тому що 
сьогодні судді роблять те, що їм каже Пре-
зидент, тому що вони бояться не пройти ре-
організацію. Сьогодні вони всі хочуть нас 
залякати.

Ігор Палиця констатує: ідея з фінансу-
ванням політичних партій з державного 
бюджету повністю провалилася, адже кош-
ти платників податків політструктури вико-
ристовують для піару. 

– Гарна ж була ідея – аби партії не фі-
нансували олігархи, треба фінансувати їх 
із державного бюджету. Сотні мільйонів 
гривень ідуть на парламентські партії. Це 

ті партії і керівники, які прийшли на крові 
Майдану. Вони отримують 300-400 міль-
йонів гривень. І на що витрачають гроші з 
державного бюджету? Вони не допомага-
ють бідним, не залагоджують соціальні пи-
тання. 90% цих коштів іде на утримання та 
рекламу на телебаченні, – підкреслив Ігор 
Палиця.

За словами політика, найнебезпечніші 
люди для нинішньої української влади – ті, 
хто прагне змін у державі. На переконання 
Ігоря Палиці, в Україні зараз є тільки один 
олігарх, із яким боролася, бореться й буде 
боротися влада України, та й Росії. Це – Ігор 
Коломойський. Він пригадав, що кошти 
ПриватБанку в Криму та Москві привлас-
нив Путін. Водночас у Криму було знесено 
всі об’єкти, які належали Коломойському. 
Натомість радник Президента Юрій Косюк, 
нардеп Олександр Герега і досі спокійно 
торгують на півострові, як і працюють авто-
заправні станції WOG чи OKKO, що просто 
змінили назви.

– Нинішня влада працює над тим, аби 
вибити фінансове підґрунтя в тих людей, 
які хочуть щось змінити, в тих партій, які 
хочуть щось змінити. Що вони роблять із 
нашою партією? На їхню думку, найнебез-
печніша людина для них – це Ігор Коломой-
ський. Бо в березні-квітні 2014 року ніхто й 
не знав Порошенка. Знали тільки те, що він 
кандидат у Президенти. У той важкий для 
України час не було чути про Віктора Пін-
чука, Ріната Ахметова, про всіх інших олі-
гархів, які могли би стати на захист країни. 
Сьогодні на Мюнхенському саміті разом із 
Порошенком ходить Пінчук, бачимо, що 
Ахметов уже в три чи чотири рази підняв 
вартість електроенергії в усій країні, кожно-
му українцю, набиває свої кишені й нічого з 
ним не стається. «Народжуються» інші олі-
гархи. Президент навіть заявив, що він став 
біднішим із моменту, коли його обрали, але 
щороку в різних журналах, які публікують 
рейтинги мільярдерів нашої країни, він 
лише багатіє, – заявив Ігор Палиця. – Усі 

автозаправні станції – WOG, OKKO – помі-
няли назви й спокійно торгують у Криму, – 
констатує Ігор Палиця. – Ніхто не заважає 
так Росії, як Коломойський і УКРОП. Ніхто 
не заважає так Україні, як Коломойський і 
УКРОП.

Окрім того, Ігор Палиця не виключає 
того варіанта, що сучасна українська влада 
після проведення президентських виборів 
у Росії домовиться із Москвою, аби вона 
завдала сильнішого удару по Україні. Це, 
своєю чергою, дозволить ввести у країні во-
єнний стан і не проводити власних виборів, 
адже «влада знає, що президентських вибо-
рів їй не виграти».

– Вони використовують населення Укра-
їни, вони прийшли на крові, живуть на кро-
ві, на крові вони й хочуть піти. Ми знаємо, 
чому хочемо перемогти. Говоримо про це 
чесно й відкрито – ми хочемо змінити краї-
ну, – підкреслив Ігор Палиця.

Анна ВОЛОЩУК,
Київ

3 березня у Києві відбувся XIV 
з’їзд «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». У заході 
взяли участь понад 400 
делегатів з усіх областей 
України та АР Крим. Одним 
із головних питань порядку 
денного було обрання голови 
партії на чотири роки. Ним 
став очільник політради 
УКРОПу, народний депутат 
Тарас Батенко. За його 
кандидатуру проголосували 
403 делегати.

– Голова партії не є царем, не є 
вождем, він є менеджером. Єдине, 
що я можу вам, колеги, запропо-
нувати, – це робота, важка напо-
леглива праця на благо України 
й заради нашої спільної перемо-
ги, – заявив новообраний голова 
УКРОПу Тарас Батенко.

Кандидатури на посаду голови 
висунули також голова Криворізь-
кої міської організації УКРОПу і 
фракції політсили у Криворізькій 
міській раді, очільник Ради вете-
ранів АТО партії Микола Колес-
ник та голова Сумської обласної 
організації УКРОПу Владислав 
Луговий. Миколу Колесника під-
тримали 130 делегатів, а Влади слав 
Луговий здобув 56 голосів.

Волинський УКРОП висловив 
підтримку Тарасу Батенку. Спільну 
позицію партійців краю озвучив 
голова Волинської обласної орга-
нізації «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Вячеслав 

Рубльов. За словами політика, пе-
ред майбутнім очільником партії 
стоять нелегкі завдання: потрібно 
збільшувати кількість депутатів 
у радах всіх рівнів, працювати 
над розвитком партії, підвищува-
ти вплив політичної структури в 
українській владній верхівці.

– Я вірю в те, що майбутній го-
лова зможе об’єднати й підсилити 
УКРОП у всіх куточках України. 
Вірю, що до нас ще більше будуть 
долучатися нові партійці: волонте-
ри, воїни АТО, вчителі, – зазначив 
Вячеслав Рубльов.

Політик висловив сподівання, 
що обрання Тараса Батенка – пра-

вильний крок для майбутньої роз-
будови партії.

Крім того, учасники з’їзду за-
твердили положення про обран-
ня кандидата на пост Президента 
України від УКРОПу та офіційно 
розпочали процедуру праймеріз. 
«Українське об’єднання патріотів» 
стало першою в Україні політич-
ною партією, яка обере свого кан-
дидата шляхом внутрішньопар-
тійного голосування.

Починаючи з 4 березня, про-
тягом місяця всі без винятку чле-
ни УКРОПу зможуть висувати 
та реєструвати свої кандидатури 
в секретаріаті партії. Після цьо-

го упродовж п’яти місяців пре-
тенденти презентуватимуть свої 
програми у регіонах. Голосування 
за кандидатів розпочнеться вже 
восени на конференціях облас-
них, республіканської в АР Крим 
та міських у Києві й Севастополі 
організацій УКРОПу. Голова се-
кретаріату партії Денис Борисенко 
зазначив, що процедура внутріш-
ньопартійних праймеріз є досить 
поширеною в низці демократич-
них країн світу, зокрема у США, 
Ізраїлі, Великобританії, Іспанії, а 
віднедавна – в Італії та Франції.

Також на з’їзді УКРОПу було 
обрано скарбника партії. Поса-

ду отримала відомий фінансист 
Олена Белінська. Насамкінець 
делегати з’їзду ухвалили кодекс 
партійної етики та внесли зміни 
до статуту.

– Ми – єдина команда. Ми 
рухаємося до наміченої цілі. А 
мета у нас одна – ми хочемо, щоб 
у країні був порядок, діяло право 
і виконувалася Конституція. Ми 
поставили перед собою високі 
зав дання і йдемо на вибори, – під-
сумував голова Волинської облас-
ної ради, член президії УКРОПу 
Ігор Палиця.

Євгенія ЖУКОВА,
Київ

Делегати від Волині на з’їзді УКРОПу «УКРОП – єдина команда, яка рухається до мети», – Ігор Палиця

УКРОП висуне свого кандидата на президенстські вибори

«Ми хочемо змінити країну», – Ігор Палиця
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ЖИВІ У СЕРЦЯХ 

НА ЗАХИСТІ ПРАВ СЬОГОДЕННЯ

СТВОРЕННЯ 
ОКРЕМОГО 
МІНІСТЕРСТВА 
НЕ РОЗВ’ЯЖЕ 
УСІХ ПРОБЛЕМ 
ВЕТЕРАНІВ

ІНІЦІАТИВА АКТУАЛЬНО 

ЗАРПЛАТУ ВЧИТЕЛЯМ – 
ДО 10 ТИСЯЧ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВАЖЛИВІШЕ 
ЗА РЕСТАВРАЦІЮ МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ

З ініціативи народного 
депутата від УКРОПу 

Ірини Констанкевич 
відбулася зустріч 
представників батьківських 
комітетів Камінь-
Каширського, Маневицького 
та Любешівського районів 
із міністром соцполітики 
Андрієм Ревою. Головна тема 
обговорення – відсутність 
харчування школярів у 
районах, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Уже місяць діти з трьох райо-
нів Волині не отримують гарячо-
го харчування. Нагадаємо: від-
повідно до закону, школярі, які 
проживають на забрудненій раді-
ацією території (на Волині – Лю-
бешівський, Камінь-Каширський 
та Маневицький райони, а зага-
лом в Україні – це вісім областей) 
мають право на безоплатне хар-
чування у навчальних закладах. 
Проте щороку через невчасно 
проведені тендери діти по кілька 
місяців не отримують належного 
харчування.

Андрій Рева наголосив, що 
така ситуація виникла лише на 
Волині. В інших областях, по-
страждалих від аварії на ЧАЕС, 
проблем із організацією харчу-

вання школярів немає. Раніше 
тендерні процедури відбувалися 
в Києві, без погодження на міс-
цях. Міністр зазначив, що в пері-
од проведення тендерів у столиці 
теж було чимало зловживань. 
Коли три роки тому вирішили 
передати тендери на місця, ра-
зом із повноваженнями район-
ним державним адміністраціям 
передався вірус зловживання 
владою. 

– Щоб залагодити цю склад-
ну ситуацію, потрібно змінити 
принцип фінансування харчу-
вання дітей із чорнобильських 
районів. Єдиним виходом я 
бачу монетизацію. На харчуван-
ня кожної дитини передбачено 
20 гривень на день. Це комплек-
сний сніданок та обід. Якщо бать-
ки отримуватимуть ці кошти, то 
вони самостійно зможуть підби-
рати організації, які будуть гото-

ві вчасно та якісно годувати їхніх 
дітей, – підкреслив Андрій Рева. 

Ірина Констанкевич підтри-
мала батьків щодо головного – 
гроші грошима, а діти мають бути 
нагодовані.

– Зустріч пройшла конструк-
тивно. Вислухали думки усіх, 
проаналізували різні варіанти 
організації харчування і спільно 
вирішили, як діяти. Андрій Рева 
запропонував рішення, яке усім 
членам делегації прийнятне, а го-
ловне – воно забезпечує процеду-
ру харчування школярів. Діти не 
будуть голодними – а це головне. 
Майже 90 тисяч школярів в Укра-
їні матимуть гаряче харчування, – 
зауважила народний депутат. 

У підсумку міністр соціаль-
ної політики Андрій Рева пообі-
цяв якнайшвидше посприяти ви-
несенню на розгляд парламенту 
законопроекту про монетизацію 
і виписати у постанові Кабінету 
Міністрів механізм організації 
харчування дітей-чорнобильців. 
Урядовець зазначив, що буде 
вести переговори зі спікером 
Верхов ної Ради, аби проект по-
трапив у порядок денний. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Київ

Минулого тижня народні депутати 
проголосували за постанову про 
звернення парламенту до Кабінету 
Міністрів щодо створення Міністерства 
України у справах ветеранів. За 
офіційними даними, станом на 31 січня 
статус учасників бойових дій отримали 
326060 учасників АТО. 

Створення такого міністерства може 
сприяти системному й комплексному 
розв’язанню проблем військових. Утім 
зарегульованість і бюрократія, прита-
манні нашій державі, можуть перетво-
рити нове відомство на чергового чи-
новницького монстра, який «поїдатиме» 
бюджетні кошти. Про це в ефірі парла-
ментського телеканалу «Рада» заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Є ризик, що службовці міністерства 
лише використовуватимуть державні 
кош ти, а ефект від роботи буде невели-
кий. Це змушує критично сприймати 
ідею створення нового відомства, – під-
креслила парламентар.

На думку Ірини Констанкевич, у за-
конодавстві має бути передбачена систе-
ма контролю за використанням коштів, 
виділених міністерству. Крім того, ке-
рівні посади у відомстві мають посісти 
справді відповідальні люди, яким дові-
ряють.

Створення міністерства не розв’яже 
усіх проблем ветеранів. Для цього тре-
ба змінити ставлення суспільства до та-
ких категорій громадян загалом. У при-
клад парламентар поставила США, де є 
справж ній культ військових, які брали 
участь у бойових діях. Держава опікуєть-
ся не тільки їхнім матеріальним забез-
печенням – ветерани мають неабиякий 
авторитет серед громадян, на їхню честь 
встановлюють пам’ятники й меморіали.

За словами Ірини Констанкевич, Вер-
ховна Рада зробила перші кроки в цьому 
напрямку, ухваливши пакет законів про 
соціальний захист військових.

Нагадаємо, народні обранці від 
УКРОПу скерували звернення на ім’я 
Прем’єр-міністра з вимогою якнай-
швидше перерахувати пенсії військовим 
пенсіо нерам з 1 січня 2018 року, а також 
пенсіонерам органів внутрішніх справ – з 
1 січня 2016 року.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Народні депутати від УКРОПу 
запропонували спрямувати 23,7 млн 
грн на запровадження бюджетної 
програми «Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів». 

Заплановано, що потрібні кошти 
буде вивільнено за рахунок зменшення 
видатків на реставрацію Маріїнського 
палацу в Києві. Таку ініціативу перед-
бачено відповідним законопроектом. 
Документ підготували нардепи від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, Тарас 
Батенко, Олександр Дубінін, Валентин 
Дідич, Віталій Купрій, Олександр Шев-
ченко та Віктор Шевченко.

– Реставрація Маріїнського палацу 
триває вже понад десять років, але про 
остаточну готовність не йдеться. Нато-
мість підвищення кваліфікації викла-
дачів вишів покращить якість навчаль-
ного процесу. Крім того, такий крок 
сприятиме реформуванню вищої осві-
ти та інноваційному розвитку держа-
ви, – переконані автори законопроекту.

В УКРОПі зазначили, що, згідно з 
законом «Про вищу освіту», викладачі 

ВНЗ мають право на підвищення квалі-
фікації, стажування та творчі відпустки 
хоча б один раз на п’ять років. Однак 
через брак коштів таку роботу давно 
призупинено, або ж вона здійснюється 
лише формально в межах одного закла-
ду. Відсутність стажування призвела до 
погіршення якості викладання у вищій 
школі. Крім того, поступово втрача-
ються зв’язки університетів і наукових 
установ із підприємствами. 

– На цьому етапі розвитку на-
шої країни підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників ви-
дається важливішим за реставрацію 
Маріїнського палацу, – зауважила спів-
автор законопроекту Ірина Констанке-
вич.

Парламентар зазначила, що в за-
коні про держбюджет не передбачено 
коштів на підвищення кваліфікації ви-
кладачів. Натомість на реконструкцію 
багатостраждального палацу з держав-
ного бюджету має бути спрямовано 
200 млн грн.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ

Відповідні зміни, які потрібно внести у 
законодавство щодо підвищення оплати праці 
вчителям, обговорили під час засідання комітету 
Верховної Ради з питань науки і освіти. Про це 
повідомила народний депутат Ірина Констанкевич.

– У тілі базового закону «Про освіту»  молодим 
учителям було передбачено зарплату в три мінімаль-
ні, а це майже 10 тисяч гривень, але, на жаль, у пе-
рехідних положеннях для педагогічних працівників 
найнижчої кваліфікаційної категорії зазначено іншу 
норму – чотири прожиткові мінімуми, що трохи біль-
ше, ніж 7 тисяч гривень. А це виходить суттєва різни-
ця, – пояснює Ірина Мирославівна.

За словами нардепа, комітет вирішив доповнити 
перехідні положення урядового законопроекту поло-
женнями щодо мінімальної зарплати вчителя на рівні 
трьох мінімальних зарплат.

Нагадаємо, ще в грудні минулого року освіт-
ній комітет підтримав три законодавчі ініціативи 
УКРОПу, які стосуються оплати праці молодих пе-
дагогів та фінансування підготовки фахівців. Тоді 
укропівці також звертали увагу на суперечності 
щодо розміру зарплати педагогів, що їх помітили в 
законі «Про освіту». Вони наполягали на тому, аби 
він і в тілі, і в прикінцевих положеннях визначався 
однаково. Освітній комітет схвалив цей законопро-
ект ще наприкінці 2017 року. 

Дарина ТИХА, 
Київ 

Із депутатським запитом 
щодо відзначення 90-
річчя Євгена Сверстюка 
на державному рівні 
звернулася народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. 

Уродженець Волині Єв-
ген Сверстюк у 60-х роках ХХ 
століття був організатором 
напівлегальних українських 
вечорів і зборів, автором 
полум’яних противладних 
есе, учасником акцій про-
тесту щодо репресій україн-
ської інтелігенції. У 1972 році 
письменника заарештували 
й засудили за статтею «Ан-
тирадянська агітація і про-

паганда» на 7 років таборів 
суворого режиму і 5 років 
заслання. У часи незалежної 
України Євген Олександро-
вич рішуче виступив за де-
радянізацію, звільнення від 
радянського спадку в духов-
ному житті. Завершив  жит-
тєвий шлях Євген Сверстюк 
1 грудня 2014 року у віці 
86 років.

«Враховуючи значний 
внесок у справу збереження, 
примноження, популяриза-
ції культурної спадщини 
України, активну грома-
дянську позицію, особисті 
заслуги у розвитку культу-
ри, керуючись ст. 15 закону 

«Про статус народного депу-
тата України», прошу вжити 
заходів щодо відзначення на 
державному рівні цього року 
90-річчя від дня народження 
видатного діяча, українсько-
го літературного критика, 
есеїста, поета, політв’язня 
радянського режиму Євгена 
Олександровича Сверстюка, 
зокрема, щодо заснування 
відзнаки, премії його імені, 
іменування об’єктів, вста-
новлення меморіальних 
об’єк тів», – зазначила Ірина 
Констанкевич у депутатсько-
му запиті.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк 

Ірина Констанкевич з дружиною Євгена 
Сверстюка Валерією Андрієвською

Волиняни з Іриною Констанкевич та 
міністром соцполітики Андрієм Ревою
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СУБОТА 17 березня

П’ЯТНИЦЯ 16 березня
06.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон. 
Жінки. 12,5 км/чоловіки 
15 км, стоячи/ з 
порушеннями зору

09.15 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Сноуборд. 
Слалом. Жінки/чоловіки 

11.15 Щоденник 
Паралімпіади

11.30 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Сноуборд. 
Слалом. Жінки/чоловіки 

15.45 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Біатлон. 
Жінки. 12,5 км/чоловіки 
15 км, сидячи

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 Перша шпальта
21.30 Студія 

Паралімпійських ігор
22.40 Біатлон. Жінки 

12,5км/чоловіки 15 км, 
стоячи/з порушеннями 
зору

03.00 Лижні перегони. 
Чоловіки 10 км/ 
жінки 7,5км, стоячи/ з 
порушеннями зору

05.30 Лижні перегони. 
Чоловіки 7, 5 км/ жінки 
5км, на візках

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.19 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
07.20 Т/с «Мерлін»
10.10 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Хто зверху 12+
00.00 Х/ф «Кладовище 

домашніх тварин 2»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Моя правда. 

Анастасія Приходько. 
Викувана чоловіками»

08.05 Х/ф «Міміно»
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»
23.55 «Холостяк-8. Як 

вийти заміж»
00.55 «Небачене 

Євробачення 2018»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.10, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «КВН на БІС»
01.30 «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, 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «З надією 

на щастя»
23.20 Слідами
02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої 

природи
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Таємниці пірамід
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви 2 

світової
01.20 Україна: забута історія

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп 3»
12.45, 14.00 «Міняю 

жінку»
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»

05.55 Мультфільм
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00, 03.25 «Подробиці 

тижня»
23.50 Х/ф «База»
01.50 Х/ф «Життя як 

цирк»
05.00 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.15, 17.35 Т/с «Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф 

«Широко крокуючи»
14.15 «На трьох» 16+
15.10, 16.25 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.45 Дизель-шоу 
00.10 Комік на мільйон. 

Найкраще
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.55 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Король 

сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 20.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 

весілля
14.00 Вечірка
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Люди – Ікс: 

Остання битва»
23.00 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
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 «Схеми»
17.30 «Протилежний 

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

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.40 
Шляхами Волині

06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
07.30, 08.30, 18.55, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
07.35, 23.30 Глобал 3000
08.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
08.35, 18.30, 22.05, 00.35 

Вголос
08.40, 13.00, 23.10 

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»

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

портрет
13.30 Вечір романсу 

«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
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
01.00 Вечір-портрет «На 

спомин Самохваленка»
02.00 Завтра сьогодні
03.05 Поспілкуймося
04.00 Х/ф «Буйна»

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
15.30 Х/ф «Озеро акул»

2+2 19.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

21.00 Х/ф «Гарячі голови 
2»

22.45 Прем’єра! «Змішані 
єдиноборства. UFC»

01.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.10 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф «Алмази для 
Марії»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Зниклі серед 

живих»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.25, 17.00 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свідок»
15.05, 19.35, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел – 2»
01.40 «Скарби власноруч»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. 

Професії»
05.25 Х/ф «Чекайте на 

зв’язкового»

06.00, 22.40 XII Паралім-
пійські зимові ігри. Лижні 
перегони. Чоловіки 7,5 км/ 
жінки 5км, на візках 07.10 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Чоловіки. Всі класи (заїзд 
1) 09.45 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Гірсько-
лижний спорт. Чоловіки. 
Всі класи (заїзд 2) 11.30 
Щоденник Паралімпіади 
11.40, 00.20 XII Паралім-
пійські зимові ігри. Лижні 
перегони. Чоловіки 10 
км/ жінки 7,5км, стоячи/ з 
порушеннями зору 13.25 
Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4*6км. 
Жінки 15.00 Марії Бурмаки 
& Gypsy lyre 16.00, 19.20 
Погода 16.10 Біатлон. 
Кубок світу. VIII етап. 
Гонка переслідування 12, 
5км. Чоловіки 17.05 Д/с 
«Останній шанс побачити» 
19.30 «Гордість світу» 
21.00 Новини 21.30 Студія 
Паралімпійських ігор 02.50 
XII Паралімпійські зимові 
ігри. Лижні перегони. Змі-
шана естафета. Всі класи 
03.50 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні перего-
ни. Відкрита естафета. Всі 
класи 05.20 XII Паралімпій-
ські зимові ігри. Хокей на 
візках. Золотий матч 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
05.10 М/с «Лунтік і його 

друзі»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
09.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
14.10 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»
17.45 М/ф «Шрек 2»
19.40 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

та філософський 
камінь»

00.05 Х/ф «Інкарнація»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Караоке на 

Майдані»
07.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
14.00 «Холостяк – 8»
17.15 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
19.00 «Світами за 

скарбами»
22.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Павло 
Костіцин»

23.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

00.30 «Давай поговоримо 
про секс»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 Х/ф «Бунтарка»

13.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

15.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00, 01.10 «Їже, я люблю 

тебе!»

23.00 Х/ф «Серцеїдки»

02.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.40 Зірковий шлях
07.45 Т/с «Трава під 

снігом»
11.30, 15.20 Т/с «З надією 

на щастя»
15.50, 19.40 Т/с «Потрібен 

чоловік»
21.00 Шоу Братів 

Шумахеров
23.00, 02.20 Т/с «Умови 

контракту 2»
01.50 Телемагазин
04.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 05.20 Містична 

Україна
08.40, 18.20 У пошуках 

істини
10.30 Вирішальні битви 2 

світової
12.30 Літаки, що змінили 

світ
15.20 Невідомий океан
17.10 Таємнича Латинська 

Америка
21.00 Ера Хаббла
22.00 Всесвіт Хаббла
23.00 Місяць зблизька
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману »
11.15 «Інспектор. Міста»
13.05, 23.15 «Світське 

життя 2018»
14.10 «Голос країни 8»
16.35 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2018»
00.15, 04.15 «Вечірній 

Київ»

1+1

05.30 Х/ф «Любочка»
07.00 «Мультфільм»
08.00 «Чекай мене»
09.30 «Подорожі в часі»
10.00, 02.50 Х/ф «Чотири 

нуль на користь 
Тетянки»

11.50 Х/ф «Гостя з 
майбутнього»

18.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

20.00, 04.15 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
00.50 Х/ф «Бідна Liz»
02.25 Подробиці
04.45 «Top Shop»
05.15 «Великий Бокс. 

Олександр Гвоздік – 
Мехді Амар»

ІНТЕР

05.05, 04.35 Скарб нації
05.15, 04.45 Еврика!
05.25, 04.55, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.15 Х/ф «Хто я?»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Джі-Ай Джо: 

Атака кобри»
22.15 Х/ф «Джі-Ай Джо: 

Атака кобри-2»
00.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
01.55 Провокатор 16+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принц Єгипту»
11.25 Х/ф «Король 

сноуборду»
13.00, 02.30 Панянка-

селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
22.00, 23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
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»
18.05 Т/ц «Роки і долі». 

(А.Маренич)
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, 20.00 Завтра-

сьогодні
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 18.55, 21.50, 

00.20, 02.50 Погода
08.35 Євромакс
09.35, 18.40, 21.55 Вголос
09.40 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Авто про 

добро»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Концерт камерної 

музики «Весняні 
голоси»

14.00 Т/с «За службовими 

АВЕРС обов’язками»
18.00 У фокусі Європа
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.30 Захищеність
21.00 Шіфт
21.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
22.00 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
00.25 Т/с «За службовими 

обов’язками»
02.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
02.55 Т/с «За службовими 

обов’язками»
05.00 2 Я – одне життя

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00, 00.25 

«Зловмисники»
10.00 «ДжеДАІ. Дайджест»
12.00 Т/с «Безсмертний»
13.45 Т/с «Команда»

2+2 18.55, 18.55 Х/ф 
«Атлантичний рубіж»

20.30 Х/ф «Атлантичний 
рубіж 2»

22.05 Д/п «Україна. 100 
днів над прірвою»

01.50 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.45 Х/ф «Вічний 

поклик»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 02.55 «Речовий 

доказ»

15.40 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»

17.10 «Круті 90-ті»

19.00, 02.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Міцний 

горішок»

21.00 Х/ф «Блеф»

23.10 Х/ф «Бруклінські 

поліцейські»

01.40 Т/с «Великі почуття»

02.40 «Випадковий 

свідок»

04.10 «Легенди 

бандитського Києва»

05.00 «Правда життя. 

Професії»

МАРІЯ ХУРСЕНКО – 
У КОМАНДІ БАБКІНА

Донька відомого волинського 
композитора та співака В’ячеслава 

Хурсенка Марія бере участь  у 
вокальному шоу «Голос країни». 

Дівчина пішла в команду тренера Сергія 
Бабкіна. Перед виступом вона розповіла, 
що дуже хотіла б виконувати твори батька. 
Марія зізналася: тато був проти, аби вона 
співала, адже це дуже важка праця.

«Мені було 19 років, як не стало тата, – 
каже Марія. – Я слухала його пісні. У них – 
великий сенс та великі слова. Я хочу, щоб 
вони жили». 

Дівчина виконала пісню В’ячеслава Хур-
сенка «На острові чекання». Після її виступу 
обернулися крісла тренерів Сергія Бабкіна, 
Джамали та Потапа.

телешоу

tochka.net

Фільм «Атлантичний рубіж»

19:20

СВЯЩЕНИК З ВОЛИНІ – В 
УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛЬМІ 

Панотець Іван Сидор, який родом 
із Горохівщини, знявся в новому 

українському фільмі.

«Прощена неділя» – кіноісторія про те, 
як маленький хлопчик з окупованої тери-
торії приїхав до Києва, прагнучи помсти за 
смерть батьків. Роль священика в цій драмі – 
пояснити, що цього бажати не можна.

«Знявся у кіно «Прощена неділя», – 
пише Іван Сидор в інтернеті. – Цікавий 
досвід, харизматичний і талановитий ре-
жисер Саша Кірієнко. Чудовий, глибокий і 
повчальний сценарій стрічки». 

Знімання відбувалися у Михайлівсько-
му Золотоверхому монастирі, де нині слу-
жить отець Іван.

у світі кіно 

Фільм «Інкарнація»

00:05

fi lm
starts.de

1plus1.ua
volyn.tabloyid.com
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ФУТБОЛ 1

ПН 12 березня ВТ 13 березня СР 14 березня ЧТ 15 березня ПТ 16 березня СБ 17 березня НД 18 березня
06.00 Атлетік – Леганес. Чемпі-
онат Іспанії 07.45, 18.50, 02.40 
Журнал Ліги Чемпіонів 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.05 
Ейбар – Реал. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Маріуполь – Зоря 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55, 21.40 Топ-матч 
17.00 Челсі – Барселона. 1/8 
фіналу (2004/2005). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 19.20 Світ Прем’єр-
Ліги 19.50 МЮ – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 21.55 LIVE. 
Алавес – Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.55 Ворскла – 
Шахтар 03.10 Арсенал – Вот-
форд. Чемпіонат Англії 05.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 Сток 
Сіті – Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 09.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Ворскла 
– Шахтар 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Малага – Бар-
селона. Чемпіонат Іспаніїф 
19.10 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 20.00 Журнал Ліги Чем-
піонів 20.30, 23.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 21.35 LIVE. Рома 
– Шахтар. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.30 Ейбар – 
Реал. Чемпіонат Іспанії 02.20 
МЮ – Севілья. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 04.10 Маріу-
поль – Зоря 

06.00 Еспаньйол – Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 07.50 Топ-
матч 08.10 Челсі – Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
12.10 Малага – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.55, 23.20 
МЮ – Севілья. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.05 
Рома – Шахтар. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.55 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 18.45 LIVE. 
Бешикташ – Баварія. 1/8 фіна-
лу. Ліга Чемпіонів УЄФА 20.55 
Маріуполь – Зоря 22.50 «Сітко-
різи» 01.10 Барселона – Челсі. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 04.00 Алавес – 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Борнмут – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Сіт-
корізи» 08.15 Ейбар – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
20.45 Футбол NEWS 10.25 МЮ – 
Севілья. 1/8 фіналу. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 12.10 Рома – Шахтар. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55, 02.15 Бешикташ – Бава-
рія. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.05, 18.30 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 16.40 Барселона 
– Челсі. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 19.00, 21.55 «Шлях до 
Ліона» 19.50 LIVE. Динамо (К) 
– Лаціо. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 22.35 LIVE. «Ліга Європи. 
ONLINE» 00.30 Атлетік – Мар-
сель. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 04.05 Арсенал – Мілан. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 23.20 Зальцбург – Борус-
сія (Д). 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 08.10 Барселона – Челсі. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25, 04.00 Атлетік – 
Марсель 12.15 «Сіткорізи» 
12.45, 13.20 «Ліга Чемпіонів» 
13.00 LIVE. Жеребкування 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.40, 14.20, 16.05, 18.50 «Шлях 
до Ліона» 14.00 LIVE. Жеребку-
вання 1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 14.40, 17.50 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 14.45 Ліга Європи 
УЄФА 17.00 Динамо (К) – Лаціо. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
19.25 «Ліга Європи. ONLINE» 
21.20 Топ-матч 21.35 Ліга Євро-
пи УЄФА 22.50 Передмова до 
1/4 фіналу. Кубок Англії 01.10 
Чемпіонат Іспанії до туру 01.40 
Сток Сіті – Ман Сіті

06.00 Леванте – Ейбар. Чем-
піонат Іспанії 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Арсенал – Мілан. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 Рома 
– Шахтар. 1/8 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 12.15 Динамо (К) 
– Лаціо. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 14.05 LIVE. Свонсі – Тот-
тенгем. 1/4 фіналу. Кубок Англії 
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.15, 03.20 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 17.10 LIVE. Вален-
сія- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
18.00 Футбол Tables 19.10, 21.25 
Топ-матч 19.25 LIVE. Сосьєдад – 
Хетафе. Чемпіонат Іспанії 21.40 
LIVE. МЮ – Брайтон. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 23.45, 04.10  01.30 
Ліверпуль – Вотфорд. Чемпіо-
нат Англії 

06.00 Свонсі – Тоттенгем. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Бетіс – 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра». Прем’єра 
11.45 МЮ – Брайтон. 1/4 фі-
налу. Кубок Англії 13.30, 15.55 
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE 14.45, 
18.00 Футбол Tables 16.40, 
03.35 Журнал Ліги Чемпіонів 
17.10 LIVE. Барселона – Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 19.10 Топ-
матч 19.25 LIVE. Вільярреал 
– Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Віган – Саутгемптон. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 00.50 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 04.05 Лестер 
– Челсі. 1/4 фіналу. Кубок Англії 

кіно в ефірі

НЕДІЛЯ 18 березня
06.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Хокей на 
візках. Золотий матч

08.05, 09.40 XII Паралім-
пійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом. 
Жінки всі класи (Заїзд 2)

11.05 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Змішана 
естафета. Всі класи

12.10 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Кращі ви-
ступи українців

12.50, 02.40 XII Паралім-
пійські зимові ігри. 
Церемонія закриття

14.40 Біатлон. Кубок світу. 
VIII етап. Гонка переслі-
дування 10км. Жінки

15.40 Біатлон. Кубок світу. 
VIII етап. Естафета 4х7 

17.05 Д/с «Останній шанс 
побачити»

19.30 «Гордість світу»
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпій-

ських ігор
22.40 Т/с «Імперія»
23.25 Біатлон. Кубок світу. 

VIII етап. Естафета жінки
00.35 Біатлон. Кубок світу. 

VIII етап. Гонка переслі-
дування жінки 10.5км

01.20 Біатлон. Кубок світу. 
VIII етап. Естафета 4х7

05.20 Інсайдер
07.00 Т/с «Код Костян-

тина»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
12.45 Факти
14.20 Х/ф «Джі-Ай Джо: 

Атака кобри»
16.25 Х/ф «Джі-Ай Джо: 

Атака кобри-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
23.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Гра тіней»
01.35 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор 16+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/с «Енчантімалс»
10.55 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
12.00, 01.00 Панянка-

селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00 Х/ф «Люди – Ікс: 

Остання битва»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
22.30, 23.30 Танька і 

Володька
00.00 Теорія зради
01.50 Х/ф «Вечір на 

Івана Купала»
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»

05.10 «Хата на тата»
07.45 «Холостяк – 8»
08.50 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Май-

дані»
11.30 «Світами за скар-

бами»
15.00 «Наречена для тата»
17.00, 23.35, 23.50 «Я со-

ромлюсь свого тіла 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 

18»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»

10.15 Х/ф «Бунтарка»
12.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Ціна при-

страсті»
01.50 «Нічне життя»

06.00, 05.40 Бандитська 
Одеса

07.40 Містична Україна
08.40, 18.20 У пошуках 

істини
10.30 Вирішальні битви 2 

світової
12.30 Ера Хаббла
13.20 Всесвіт Хаббла
14.20 Місяць зблизька
15.20 Невідомий океан
21.00 Літаки, що змінили 

світ
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Брама часу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 

15.55 «Світ навиворіт – 
3: Танзанія, Ефіопія»

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

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Ігри приколів 2018»
00.10 Х/ф «Двадцяти-

п’яти-борство»
01.50 «Світське життя 

2018»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

14.00 Х/ф «Приборкан-
ня норовливого»

16.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

18.00 «Крутіше всіх. Новий 
сезон»

20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
00.50 «Великий Бокс. 

Олександр Гвоздік – 
Мехді Амар»

02.00 Х/ф «Стамбуль-
ський транзит»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.34, 07.40 Kids Time
05.35 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
07.45 Х/ф «Хроніки 

Спайдервіка»
09.40 М/ф «Король-Лев»
11.10 М/ф «Шрек 2»
13.00 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»
14.40 Х/ф «Гаррі Поттер та 

філософський камінь»
17.50 Х/ф «Гаррі Поттер 

і таємна кімната»
21.00 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
23.00 Х/ф «Справа 39»
01.20 Х/ф «Кладовище 

домашніх тварин 2»

06.00 Мультсеріал «Літа-
ючий будинок»

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

Спецвипуск
08.20, 09.20, 19.00, 22.00, 

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

МузейОк
09.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
09.25 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 Завтра-сьогодні
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 «Шоколадні 
поцілунки»

22.05 Х/ф «Пазл»
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»
09.30 «Загублений світ»
11.30 Т/с «Безсмертний»
13.15 Х/ф «Володар 

морів: На краю світу»
15.50 Х/ф «Гарячі голо-

2+2 ви 2»
17.15 Х/ф «Озеро акул»
19.20 24 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Ворскла»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.00 Х/ф «Розвідники»

07.25 Т/с «Спрага»

11.00 Х/ф «Міцний 

горішок»

12.30 Х/ф «Ти – мені, 

я – тобі»

14.10 Х/ф «Танцюрист 

диско»

16.55 Х/ф «Блеф»

19.00 Х/ф «Акція»

20.50 Х/ф «Полювання 

за тінню»

22.50 Х/ф «Бій місцево-

го значення»

00.45 Х/ф «Бруклінські 

поліцейські»

03.10 «Речовий доказ»

ВРУЧИЛИ «ОСКАРИ» 

У ніч з 4 на 5 березня в кінотеатрі 
Dolby Theatre у Лос-Анджелесі 

відбулася ювілейна 90-та церемонія 
вручення премії «Оскар», пише 
«Детектор медіа». 

Найкращою стрічкою названо драму 
мексиканського режисера Гільєрмо дель 
Торо «Форма води» про кохання жінки й 
людини-амфібії. Фільм завоював ще три 

золоті статуетки – за режисуру, ви-
робничий дизайн і саундтрек.

Воєнна драма Крістофера 
Нолана «Дюнкерк» забрала три 

золоті статуетки – за монтаж, 
монтаж звуку та зведення 
звуку. 

Гері Олдман отримав 
«Оскара» за головну чоло-

вічу роль Уїнстона Черчилля 
у драмі «Темні часи». Найкра-
щою акторкою стала Френсіс 
МакДорманд за роботу в стріч-
ці «Три білборди під Еббінґом, 
Міссурі».

Найкращою стрічкою іно-
земною мовою визнано фільм 
«Фантастична жінка» чилій-

ського режисера Себастьяна 
Леліо.

кінопремії

Фільм «Шерлок Холмс: Гра тіней»

23:10

kinopoisk.ru

07.45 Зірковий шлях
08.40 Х/ф «Блискуча 

кар’єра»
10.40 Т/с «Потрібен 

чоловік»
14.50 Х/ф «Виховання 

та вигул собак і чоло-
віків»

17.00, 21.00 Т/с «За щучим 
велінням»

19.00, 03.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Умови 

контракту 2»
01.50 Телемагазин
03.50 Історія одного зло-

чину 16+

Фільм «Іній» 
литовського режисера 
Шарунаса Бартаса 

з’явився в українських 
кінотеатрах. На знімання 
цієї стрічки до Києва навіть 
завітала французька акторка 
та екс-дружина Джонні Деппа 
Ванесса Параді. 

«Іній» – воєнна драма про події на 
Донбасі. Фільм створено спільно Лит-
вою, Україною, Польщею та Францією. 
У стрічці йдеться про молоду литовську 
пару, яка погоджується доправити гу-
манітарну допомогу з Литви в Україну. 
Під час поїздки доля зводить їх із двома 
військовими журналістами.

Знімання фільму проходили без-
посередньо поблизу лінії фронту за 
участю акторів Мантаса Янчяускаса, Лії 
Макнавічуте, Ванесси Параді, Анджея 
Хири, а також місцевого населення та 
реальних військових, які на той час пе-
ребували у зоні АТО.

ВАНЕССА ПАРАДІ – 
В УКРАЇНСЬКІЙ СТРІЧЦІ 

Національна суспільна 
телерадіокомпанія Украї-
ни запустила сайт «:Казки» 
та цілодобове радіо-казки 
українською мовою, пише 
«Громадське». 

На платформі «:Казки» є 
оповідки, які прочитали ак-
тор театру кіно та дубляжу 
Євген Малуха, вокаліст гур-
ту «Бумбокс» Андрій Хлив-
нюк, учасник гурту «Даха-
Браха» Марко Галаневич 
та лідерка гурту «Крихітка» 
Саша Кольцова. Невдовзі 
на ресурсі з’являться казки, 
які озвучили поет Сергій 
Жадан та співачка Христина 
Соловій.

«Чому кенгуру стрибає, 
а кіт вмивається по обіді? 
Коли з’явилося могутнє 

дерево баобаб, а лис вов-
ку масло показав? Навіщо 
миші збираються на раду, а 
бджола рятує гусці життя? 
Як цап і лис ділили мішок 
моркви, а курочка врятува-
ла півника? Про все це мож-
на дізнатися з найкращих 
казок народів світу, які ми 
вибрали та озвучили спеці-
ально для вас», – анонсують 
на сайті проекту.

На ресурсі також можна 
завантажити розмальов-
ки до казок. Ілюстрації для 
проекту виконала Женя 
Гайдамака.

Радіохвиля авторських 
казок українською мовою 
для дітей доступна на сайті 
24 години. У плеєрі наразі 
понад 200 аудіоказок.

ЦІЛОДОБОВЕ РАДІО – 
З КАЗКАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ

падкові люди, реальні історії яких потра-
пили в основу фільму.

Зняти картину на передовій вдалося 
завдяки підполковнику ЗСУ Олексію Ма-
зепі. 

«Ми взялися за цей проект, бо це 
була можливість зробити контрпропа-
ганду російським медіа. Цю невигадану 
реальність побачила Європа. Усі діалоги 
з військовими – реальні. Вони показу-
ють, що цивілізовані люди готові прийти 
на допомогу незнайомцям», – каже Ма-
зепа. 

Усіх акторів знімали на лінії ротних 
опорних пунктів. Люди ризикували 
потрапити під обстріл. Тому їх про-
інструктували, як поводитися в таких 
випадках. Цікаво, що жодна страхова 
компанія не захотіла їх застрахувати, 
але вони все одно приїхали. Усі актори 
повернулися зі знімань цілими та не-
ушкодженими.

Всі персонажі, яких дорогою на схід 
України зустрічають головні герої, – ви-

kino-teatr.ua

Французька газета Libération 
віднесла «Іній» до 20 стрічок, які 
варто подивитися в кінотеатрах
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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, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні 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 комбайн 
«Нива», зерноочисну машину ОВС-25, зва-
рювальний агрегат САК навісний, з приво-
дом 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, підшипники, 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-

візу: запрошення, візова анкета, страховка, 
та інше. Звертатись за адресою: Луцьк, вул. 
Ковельська, 1. 099-315-22-72, Оксана Воло-
димирівна.

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

 Продам саджанці малини, сорт Зюгана – 
високоурожайний, ремонтантний (осінній). 
099-261-36-20.

 Підприємство закуповує зерно: пшеницю 
фуражну, кукурудзу, ячмінь та тритикале. 
Партії від 22 тонн. Самовивезення. Безготів-
ковий 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 розтріскуван-
ня. Ціна договірна. 067-332-00-24.

народний календар у ногу з часом

ЯКА ЯВДОХА – ТАКЕ ЛІТО
Приходу весни 

наші пращури 
чекали на 

свято Євдокії-
плющихи 
(14 березня за новим 
стилем). Із цим 
днем у народному 
календарі пов’язано 
чимало прикмет. 

На Явдохи вибирали 
кілька відер картоплі для 
першого висаджування. 
Заносили до хати талу 
воду, вмивали нею діток – 
на здоров’я. Кропили сті-
ни – щоб ті дихали. Давали 
воду курям, щоб добре 
нес лися, худобі – щоб гар-
но доїлася. Зранку випіка-
ли «жайворонків», співали 
веснянок.

А ще люди вірили: як 
умитися на Явдохи моло-
ком, будеш на обличчі бі-
лим і гарним. У централь-
них регіонах України жінки 
сіяли розсаду в горщиках. 
Вірили, що тоді вона не по-
страждає від морозу. 

На Явдохи добрий гос-
подар обов’язково зрізав 
сухі гілки дерев у саду. 

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, під-
бирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. 066-299-23-28, 
097-116-35-35.

 Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноінжек-
торний 1.8, титанові диски, електропакет, 
гідропідсилювач, сигналізація, центральний 
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.

 Куплю трактори МТЗ,Т-40, Т-25 у будь яко-
му стані, а також DongFeng. 066-380-58-87.

НЕРУХОМІСТЬ

Продам без посередників двокімнат-
ну квартиру площею 74,4 м2 у ново-
будові в Луцьку. Ціна – 620 000грн. 
098-660-63-03.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утепле-
ний, усі комунікації, газифікована літня кух-
ня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот. У бу-
динку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 000 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. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна 
договірна. Можливий обмін. 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

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

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами в 
с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна ді-
лянка – 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 праце-
влаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк, 095-704-44-94.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, водій категорій В, С, змін-
ний слюсар-механік. Навчаємо, праце-
влаштовуємо. 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 супер-
маркет «Biedronka» (Польща). Робота для 
жінок – викладання товарів на полиці, при-
йом і сортування продукції тощо. Робочий 
день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). Зар-
плата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чоло-
віків запрошують на роботу на продуктових 
складах. Обов’язки: пересування складом 
на електрокарах, завантаження товару та 
доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження 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 вакансії, 
можлива допомога у виготовленні докумен-
тів. Усі вакансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 

Перехід на літній час 
відбудеться у неділю, 

25 березня. 
Точніше, у ніч з 24 на 25 берез-

ня о 3 год ранку потрібно перевес-
ти годинники на годину вперед. 
Медики констатують, що люди 
найважче переносять саме пере-
хід на літній час, а не зимовий. 
Адже вставати треба на годину 
раніше. Пацієнти часто скаржать-
ся на втомлюваність, зниження 
працездатності, дратівливість і 
депресію. Найбільше годинну змі-
ну в часі відчувають люди, що ма-
ють проблеми з кров’яним тиском 
та захворювання серця – їм треба 
бути особливо уважними.

Починати адаптовуватися 
варто хоча б за тиждень до пере-
ведення годинників.

ЯК ЛЕГКО ПЕРЕЙТИ 
НА ЛІТНІЙ ЧАС

1. Лягайте спати щодня на 
15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для 
засинання: провітріть приміщен-
ня, засинайте в тиші й темряві, не 
користуйтеся ґаджетами перед 
сном.

3. Ідеальна температура для 
сну – не більш як 18-20°С.

ПРОГНОСТИК
 Яка Явдоха, таке й літо.

 Як на Явдохи зранку світить сонце, 
то буде добрий врожай на картоплю. 
Як удень, то буде середній врожай, а 
як ввечері світить, то буде пізній, по-
ганий врожай.

 Як вода капає зі стріх, то ще довго 
буде холодно.

 Явдоха з дощем – буде літо тепле 
й мокре. На Явдоху погоже – все літо 
пригоже.

 Який вітер на Явдохи, такий буде і 
на Покрову.

 На Явдоху теплий вітер – на мокре 
літо, вітер із півночі – на холодне, кру-

титиме млини – так крутитиме снопи 
в полі. Якщо повіє із заходу, то добре 
ловитиметься риба, коли ж зі сходу – 
плодитимуться бджоли, а з півдня – 
врожайний на хліб рік.

 Явдоха красна – вся весна красна, 
на огірки врожай.

 Якщо ранок ясний – сій ранню пше-
ницю, в обід ясно – середній посів за-
щедрить, а коли під вечір випого-
диться – розраховуй на пізній засів.

 Явдоха з водою, то Юрій з травою.

 Якщо в цей день завірюха – до піз-
ньої весни.

 На Явдохи холодно – худобу дове-
деться тримати на зимових кормах 
зайві два тижні.

gvizdivtsi.org.ua

politeka.net

УКРАЇНЦІ ПЕРЕВЕДУТЬ 
ГОДИННИКИ НА ГОДИНУ ВПЕРЕД

4. Не стимулюйте організм пе-
ред сном міцним чаєм, кавою чи 
алкогольними напоями.

5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 
дві-три години перед сном.

6. Влаштуйте собі піші прогу-
лянки на свіжому повітрі.

7. Перед переведенням го-
динників підготуйте собі сніданок 
і одяг звечора, щоб зекономити 
трохи часу зранку.

8. Увімкніть вранці ритмічну 
музику, вона забезпечить вам ба-
дьорий підйом і додасть позитив-
ної енергії на весь робочий день.

9. Легко прожене сонливість 
контрастний душ.

На свято випікали «жайворонків»
Щоб адаптуватися, 
лягайте спати раніше
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У любові є три знаки пунктуації: знак оклику, три крапки і крапка. Дон Амінадо
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  Оксана ХВЕДЧЕНЯ 
Луцьк

традиції ЩОБ ЖИТТЯ БУЛО СОЛОДКИМ, 
У ПЕРШУ КУПІЛЬ ДИТИНИ 
ДОДАВАЛИ МЕД І МОЛОКО

повороти долі

  Марта ЮЛАНТОВА

Холодного вечора 
я запізнилася на 

останню маршрутку. 
Поодинокі попутки навіть 
не зменшували швидкості, 
тому зупиняти їх було 
безнадійно. Раптом поряд 
різко загальмувала 
новенька іномарка. 
Затемнене скло дверцят 
опустилося, із салону 
пролунав знайомий голос:

– Привіт, папараці! Сідай, підки-
ну додому!

За кермом сидів давній товариш 
мого брата Олег, який останнім ча-
сом жив у сусідній області. Відразу 
впало у вічі, що життя цього чоло-
віка таки вдалося. Шикарна автівка, 
салон із найновішими прибамбаса-
ми, модний одяг. Решта аксесуарів 
теж свідчили, що їхній господар – 
чоловік аж ніяк не бідний. Дорогий 
айфон, стильний годинник, елітні 
парфуми... Така картина мене зди-
вувала, адже кілька років тому піс-
ля сімейних розбірок Олег поїхав 
із дому з однією валізою. Дружині 
увірвався терпець споглядати на 
його регулярні запої. А коли чо-
ловік перестав приносити додому 
гроші, Ірина подала на розлучення 
і попросила іти геть.  

КОХАННЯ – ТО ВЕЛИКА СИЛА

– Ого, – не втрималася я. – Ти 
став помічником депутата? Чи обі-
крав банк?

Олег добродушно усміхнувся:
– А от і не вгадала. Просто я на-

решті зумів себе реалізувати. Коли 
дружина виставила, а син відмовив-
ся зі мною зустрічатися, я вирішив 
довести їм, що не геть безнадійний. 

– Бачу, тобі це вдалося. Яка во-
рожка нашаманила удачу? – поціка-
вилася я.

– Та ворожка тут ні до чого. До 
життя мене повернула кохана жін-
ка. Так-так, і після сорока чоловіки 
закохуються, і навіть не смій жар-

тувати на цю тему! – Олег був такий 
переконливий, що я не наважилася 
заперечити.

– Ти ж чудово знаєш, що Ірину 
мені посватали батьки. Мовляв, дів-
чина з хорошої родини, росла пе-
ред очима. А я вже тоді листувався 
з Оленою, з якою познайомився в 
студзагоні. Закохався в неї і крапка! 
Коли батьки вже геть стали напо-
сідати з одруженням, я сказав: або 
Оленка, або ніхто. Тоді мати потай 
написала Оленці листа, що я їй мо-
рочу голову, бо зустрічаюся з іншою 
і та інша вагітна. Про цей маневр 
навіть не здогадувався, тому дуже 

здивувався, коли Оленка написала 
коротенького листа, що виходить 
заміж і виїжджає у Росію. Вирішив 
помститися й посватався до Ірини. 
А вона ніби того чекала. За два міся-
ці відгуляли весілля. 

Я слухала Олега й пригадувала, 
як у них з Іриною не клеїлося життя. 
Усім друзям було ясно, що вони – 
зовсім чужі люди. Навіть народжен-
ня сина не врятувало ситуації. Щоб 
якось відволікатися, Олег почав 
човникувати у Польщу. Спочатку 
возив на продаж побутову техніку, 
золото, зубну пасту, кришталь. По-
тім перейшов на спирт. І на цьому 
етапі він несподівано для всіх по-
чав пити, хоча до того провадив 
здоровий спосіб життя. Виявляєть-
ся, Ірина постійно його ревнувала, 
влаштовувала скандали, вплутува-
ла у це сина. А коли мати, помира-
ючи, зізналася, що розлучила його з 
Оленою, Олег взагалі як із ланцюга 
зірвався: сів п’яним за кермо, роз-
бив машину, добре, що сам уцілів. 
Звісно, про поїздки в Польщу дове-
лося забути. Саме тоді Ірина і вигна-
ла чоловіка з дому. 

– Я вирішив поїхати на Рівнен-
щину, до армійського друга, – роз-
повів Олег. – Микола там створив 
фірмочку-автосервіс. А я ж за осві-
тою – механік з обслуговування 
легкових автомобілів. Звісно, до-

велося багато чого вчитися, адже 
тепер більшість легковиків – ім-
портні. Зі спиртним зав’язав і вза-
галі взявся за розум. От скажу тобі 
чесно: про Ірину навіть не згадував, 
хоча за сином дуже сумував, теле-
фонував йому на мобільний. А він 
навіть слухавки не брав. Щоб мені 
не лізли дурні думки, Микола давав 
більше роботи. Якось попросив по-
їхати на виклик і поремонтувати 
авто постійної клієнтки – дуже со-
лідної пані. Нею виявилася... моя 
Оленка. Не буду розказувати, як 
мені вдалося з нею порозумітися. 
Адже після того листа вона мало не 
вкоротила собі віку, геть розчару-
валася в чоловіках, так і не вийшла 
заміж. Мені довелося тривалий час 
за нею упадати, щоб довести, що 
досі її люблю. Ми вже чотири роки 
разом. Живемо так, ніби надолужу-
ємо втрачені роки: їздимо в гори, 
на море, ходимо в кіно, а взимку – 
на... каток!

Олег так щиро розсміявся, що 
розвіяв усі сумніви щодо своєї сі-
мейної ідилії. За цими розмовами 
й не помітила, як приїхали до самі-
сінької хати. 

– Ой, зачекай, покажу тобі на-
ших двійнят! – Олег дістав із бар-
сетки фото симпатичних дівчаток. 
– Грошей за проїзд не беру, обіцяй, 
що напишеш про мене в газеті!

ezoterika.ru

Наші пращури лагідно 
називали вагітних 
жінками при надії. 

Майбутніх мам оберігали 
і від важкої роботи, і від 
недобрих очей. Бо від того, 
як жінка виношувала маля, 
залежала його подальша 
доля. Тому було безліч 
заборон і пересторог, яких 
мали дотримуватися і 
вагітні, і люди, з якими 
вони спілкувалися. 

Волинський етнолог і почесний 
краєзнавець України Олександра 
Кондратович написала низку праць, 
присвячених темі возвеличення 
жінки-матері в пісенному фолькло-
рі та обрядовій культурі. Ми роз-
питали Олександру Павлівну про 
найпоширеніші забобони стосовно 
вагітних та новонароджених немов-
лят, які побутували на Волинському 
Поліссі.

ВІДМОВЛЯТИ 
ВАГІТНІЙ – ГРІХ

До материнства дівчаток готу-
вали змалку. Вони виходили заміж 
рано – у 15-16 років. Перед сватан-
ням обидві родини з’ясовували, чи 
зможе пара мати дітей. Розпитува-
ли, чи вони, бува, не з родини «без-
дітків» – так називали сім’ї, у яких не 
народжувалися нащадки. 

Дівчатка знали: щоб виносити і 
народити здорових дітей, потрібно 
мати міцне здоров’я. Не можна за-
студжуватися, носити важке. Вод-
ночас дівчата працювали фізично, 
багато рухалися. А ще берегли ді-
вочу честь. 

Якщо жінка приховувала вагіт-
ність, дитина не могла довго роз-
говоритися. Навіть коли хтось запи-
тував про немовля, борони, Боже, 
казати «нема». Дитинка могла бути 
німою. 

Вагітній ніколи ні в чому не від-
мовляли. Вважали, що це не її по-
треба, а нової людини. Хоча матері 
вчили доньок нічого не просити, 
бо недобра людина могла кинути 

навздогін сіллю. Тоді дитині могло 
бути солоно в житті. 

Жінці при надії не можна про-
клинати. Адже прокльони повер-
нуться або до неї, або до дитини. 
Не можна лихословити і лаятися, 
бо вродиться сварлива дитина. Бу-
деш красти – приведеш на світ зло-
дія. Поведінка матері записується і 
сприймається дитиною на генному 
рівні. 

Щоб дитя не заплуталося в пу-
повині, вагітній заборонялося пере-
ступати через загорожу. Щоб уник-
нути викидня, не треба було казати 
«фу», роздуваючи вогонь у печі. 

Заборонялося стригти своє і 
чуже волосся на свято. Інакше бу-
дуть різати, як народжуватимеш. 

Вагітним не дозволяли сидіти 
на порозі, щоб під час пологів дитя 
не верталося назад. Якщо жінка при 
надії зазирала в дірку чи щілину, ди-
тина могла вродитися косоокою.  

Щоб на тілі дитини не було ро-
дових плям, у вагітну не можна було 
нічим кидати. А якщо жінка зляка-
ється, не хапатися руками за від-
криті ділянки тіла.  

Вагітній не дозволялося йти на 
похорони. Якщо ж померла близь-
ка людина і мусово було попроща-
тися, жінка клала за пазуху шматок 
червоної вовняної стрічки – жички. 
Червоний колір – символ вогню, 
який очищає і спалює все недобре. 

ПОВИТУХ ЛАГІДНО 
НАЗИВАЛИ 
БАБОЧКАМИ

Часто жінки народжували прос-
то в полі. Вагітність минала без 
проб лем, тому працювали до остан-
нього. Або приносили немовля в 
приполі з грядки, або ж у кошику 
разом з грибами. Жінки знали, що 
надходив час пологів, тому брали з 
собою пелюшку і крайку – щоб було 
чим сповити немовля.

Зазвичай ім’я дитині обирав 
священик. Неписаним правилом 
було не називати іменами мучени-
ків, щоб дитина не мучилася у житті. 
Не було традиції давати імена мате-
рі чи батька. Частіше називали на 
честь діда чи баби. 

До новонародженої дитини ро-
дичі йшли на родини. Вважалося, 
що в колі близьких малюк відчує 
присутність роду. 

Хрестини робили на 3, 6, 9 день 
після народження. Заборонялося 
проводити таїнство у понеділок та 
четвер. Ці дні вважали нещасли-
вими. Зазвичай брали пару кумів, 
йшли з малюком до церкви. Мати 
лишалася вдома і готувала скромне 
застілля.  

Якщо дитя народжувалося кво-
ле і могло померти, його хрестили 
батько або дід водою, свяченою 
19 січня. Батьки дуже переживали, 
щоб за померлу дитинку можна було 
молитися і на могилці був хрест. 
Якщо немовля помирало, ні батько, 
ні мати не йшли на кладовище, щоб 
не йти за наступною дитиною. 

Якщо бачили, що повитуха йде 
вранці селом, її ніхто не чіпав і не 
переходив дорогу. Лише невіглас 
міг поцікавитися: «Хто вродився?». 
Бабуся відповідала: «Богдан уро-
дився», тобто, Богом дана людина. 

Бувало, в родині помирали діт-
ки одне за одним. Для людей було 
найстрашнішим випробуванням, 
коли переривався рід. У селі Воро-
комле Камінь-Каширського райо-
ну розповіли про сім’ю, в якій по-
мерли восьмеро діток. Куди тільки 
не їздили батьки, щоб позбутися 
проб леми. Хтось підказав їм купити 
плащаницю і подарувати на церкву. 
Господар продав пару волів, поїхав 
у Почаїв, там купив і освятив пла-
щаницю. Подарував її на сільський 
храм. І в родині почали народжува-
тися дітки. 

Пологи приймали жінки-пови-
тухи. Їх дуже поважали, любили і 
шанували. Називали ласкаво ба-
бочками, адже вони приймали на 
свої руки найдорожче для матерів – 
їхніх діток. 

Коли повитуха йшла до поро-
діллі, брала посолений окраєць 
хліба. Це було оберегом від злого 
ока. Клала у вузлик свячений льон, 
громничну свічку, йорданську воду 
і зело. 

У хаті віталася й читала «Отче 
наш». Ця молитва була перепуст-
кою до Бога. Також просила за-
ступництва в Богородиці. Лише тоді 
бралася за роботу. 

Якщо пологи були важкими або 
затримувалися, повитуха згортала 
рушник і допомагала дитині набли-
зитися до виходу. Могла трохи по-
вернути плід, якщо він неправильно 
лежав. Ще один метод прискорення 
пологів – породіллю переводили 
через рушник, яким накривали пас-
хальний кошик. Щоб жінка розро-
дилася, її також переводили через 
мішок – із дна до «шийки», де мішок 
зав’язувався.  

Протягом часу, коли жінка на-
роджувала, у хаті горіли свічки, 
особ ливо громнична. Саме вона до-
помагала дитині прийти у світ.  

Уперше новонароджене дитя 
купала повитуха. У купіль додавала 
свячену водичку і мед, щоб життя 
було солодким. Якщо купали дів-
чинку, лили трішки молока, щоб її 
любили хлопці. Воду після купелі 
дівчинки виливали під яблуню чи 
грушу. А після хлопчика – під ясен 
або дуб. 

ХРЕСТИЛИ НА 3, 6 
АБО 9 ДЕНЬ ПІСЛЯ 
НАРОДЖЕННЯ 

Новонароджену дитину дуже 
берегли, не показували, боялися 
злого ока. Сусіди до такої сім’ї уве-
чері не приходили. Надто заборо-
нялося ходити до них щось позича-
ти, щоб не «забрати» щастя із долі 
дитини.

Пелюшок не сушили на вулиці, 
поки малюка не охрестять. Після 
хрещення випрані дитячі речі виві-
шували на подвір’ї, однак до заходу 
сонця забирали в хату. 

m
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Хрестили немовлят на 3, 6, 9 день після народження

До життя повернула кохана жінка
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уроки історії КРИВАВА РОЗПРАВА 
НА БУЦИНСЬКИХ ХУТОРАХ

Історія може бути 
правдивою і уявною, 
достовірною і лукавою... 

Але найстрашніше, коли 
вона кривава. Свідчення 
тому – події в Буцині, які 
трапилися майже сімдесят 
п’ять років тому на хуторах 
обабіч траси Брест-
Ковель, а кровоточать і 
нині болючими спогадами 
очевидців.

ПОПЛАТИЛИСЯ ЖИТТЯМ 
ЗА ЗВ’ЯЗОК З УПА

 У 1944 році фронт просувався на 
захід. У волинських лісах загарбники 
не мали спокою, адже в той час знач-
но активізували свої дії формування 
вояків УПА і партизани зі з’єднання 
Федорова. Вночі з 13 на 14 січня, 
тобто на свято Василя, німецька вій-
ськова колона, що була сформована 
з есесівців та польських поліцаїв 
у Любешівському та Ратнівському 
районах, з Каменя-Каширського ви-
рушила трасою Ратне-Ковель. До неї 
долучилися грабіжники, мародери, 
вбивці польської національності, що 
прислужували нацистам. Обоз ми-
нув село Вужиськ і опівдні наблизив-
ся до Буцина, його замикали поляки. 
Обабіч траси, в урочищах Трудень 
та Троцьове, були розкидані хуто-
ри: одні метрів за двісті від дороги, 
інші – значно далі, в лісовій гущави-
ні. Достеменно невідомо, з яких при-
чин розпочалася дика розправа над 
мирним населенням.

– Причиною таких дій карателів 
стало нібито те, що біля Вужиська 
хтось обстріляв їхню колону, – зга-
дує житель Буцина Віктор Зубчик, – 
чи то партизани, чи упівці, а може, 
й самі нацисти підняли стрілянину, 
щоб був привід зігнати злість, бо до-
водилося відступати. Як розповіли 
ті, хто дивом уцілів, розстрілювали 
мирне населення, очевидно-таки, 
поляки, бо розмовляли вони поль-
ською мовою, були одягнуті в поль-
ську форму. Німці в криваву розпра-
ву не втручалися, лише спостерігали 
за перебігом подій. Їхні поплічники 
грабували хуторян, забирали в них 
коней, вози та всіляку живність, зер-
но. Людей, серед яких були й діти, 
вбивали, хати та хліви спалювали.

Під час трагічних подій на буцин-
ських хуторах загинуло сімнадцяте-
ро мирних жителів.

– Серед них – Семен та Надія Та-
расюки. Їхнім синам Сергієві та Воло-
димиру дивом вдалося врятуватися, 
бо пішли в ліс, – провадить Віктор 
Омелянович. – Там і почули стріля-
нину та побачили, як над верхівками 
дерев піднімається густий дим. По-

п’ять іноземних мов. Написав без-
ліч наукових статей. Поховали його 
в рідному Буцині, поряд із сотником 
УПА Пилипом Сорокою.

НЕМАЄ НІЧОГО 
ЦІННІШОГО, НІЖ 
РОЗУМІННЯ ТА 
ПРОЩЕННЯ 

– Незважаючи на трагічні події 
1944 року, розуміючи гірку історію 
двох народів, мої земляки готові 
впорядкувати польське кладови-
ще, – каже Петро Кошелюк. – У той 
час поляків з українцями зіштовхну-
ли лобами нацисти, нині це намага-
ються зробити окремі політики, але 
цьому не бувати.

І справді, добру половину сіль-
ського цвинтаря в Буцині займають 
поховання поляків. Нині за цими мо-
гилами ніхто не доглядає.

У селі до Другої світової війни 
був католицький костел з органом. 
Навпроти стояв православний храм. 
Муровану будівлю костелу було спо-
руджено коштом фундації польських 
магнатів Заславських, Яблоновських, 
Пшесмицьних, про що свідчила таб-
личка на ньому. Самих поляків у селі 
жило небагато, але через наявність 
культової споруди саме на буцин-
ському кладовищі й хоронили като-
ликів з усього району.

– Коли віряни обох конфесій при-
їздили на службу в церкву та костел, 
то залишали свої фаетони і коней на 
одному майданчику, – розповідає 
Вік тор Зубчик. – Один до одного ста-
вилися доброзичливо, спілкувалися, 
жодних конфліктів між ними не ви-
никало ні на релігійному ґрунті, ні в 
повсякденному житті.

– Після війни костел розібрали, 
бо людям була потрібна цегла, – про-
вадить Віктор Омелянович. – Зали-
шився підмурівок, на якому згодом 
поставила хату одна з буцинських 
родин. Ікони та інше церковне като-
лицьке начиння викинули на смітник. 
Мама моєї дружини Одарка Дричик 
підібрала ікону Богородиці, різьбле-
ну на дереві та прикрашену коштов-
ним камінням, яка зберігалася в неї 
тривалий час. Але в дев’яностих 
роках спритні ділки, скориставшись 
довірливістю старенької, обманом 
заволоділи цінним образком.

Старожили розповідають, що за 
всю історію Буцина від рук українців 
постраждав лише один поляк – на-
чальник поліції пан Соколовський, 
родом з Варшави. Його ненавмисне 
застрелили члени осередку КПЗУ, 
на яких натрапили збирачі податку, 
з якими він був. Поховали Соколов-
ського також у Буцині. А від рук 
німецьких посіпак польської націо-
нальності загинули сімнадцятеро 
людей. Але наш мудрий український 
народ, свято зберігаючи пам’ять про 
ті страшні події, вміє прощати ближ-
ньому заради миру та добросусід-
ських взаємин у майбутньому.

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

вернулися на хутір, коли все стихло, 
і застали матір ще живою. Останніми 
її словами до старшого, Сергія, було 
прохання берегти брата. 

У сім’ї Півницьких загинула гос-
подиня, в обійсті матері мого спів-
розмовника Олександри Дричик 
польські посіпаки спалили хату та 
хліва. Не залишилося ні одежини, ні 
кружки, ні миски. На щастя, ніхто не 
постраждав. Жінка, якій було на той 
час тридцять років, встигла втекти в 
ліс із двома маленькими дітьми на 
руках, спостерігала за всіма цими 
подіями здалеку. 

– Вона розповідала, що втікати 
спочатку думки не було. Але зборов 
страх, і саме він допоміг уберегти-
ся від смерті, – каже Віктор Зубчик. 
– Від рук карателів постраждали 
ті сім’ї, чиї оселі розташовувалися 
близько траси. Родина мого батька 
Омеляна Зубчика жила приблизно 
за два кілометри від неї, в лісі, тож 
криваві події сорок четвертого її не 
торкнулися.

– Розстрілювали переважно ті 
сім’ї, з яких хтось служив в УПА або 
був пов’язаний з повстанським ру-
хом, а таких у Буцині було дуже ба-
гато, всі решта потрапили в ті жорна 
мимоволі, – переконаний житель 
Буцина Петро Кошелюк. – Німці й 
справді лише супроводжували обоз, 
криваву розправу чинили поляки-
осадники, які вірно служили на-
цистам. Їхньою метою було посіяти 
ворожнечу між поляками та україн-
цями, і це вдалося.

Сім’я Петра Семеновича, що 
жила в урочищі Вербина неподалік 
траси, на щастя, не постраждала. 
Можливо, тому, що несподівано ка-
рателі отримали команду припини-
ти операцію, і все стихло.

– Звістка про криваві події на 
сусідніх хуторах миттєво облетіла 
Буцин. Про це розповіли односель-
чанам дід Семенчик, якому вдалося 

втекти, та Володя і Сергій Тарасюки. 
Натомість мародери забрали в нас 
сувій сукна, зняли з батька кожуха 
та вивернули бочку з брагою, – каже 
Петро Кошелюк, якому тоді випов-
нилося сім років. – Колись мій бать-
ко купив у цьому урочищі землю. 
Побудував хату, розвів овець та 
іншу худобу. У сім’ї народилося два-
надцятеро дітей, але вижило лише 
четверо. Найтрагічнішою була доля 
найстаршого мого брата, Якова. За 
зв’язок з УПА його закатували каде-
бісти.

За вільну та незалежну Україну 
віддали життя 64 хлопці та дівча-
та з Буцина. Їм було по 18-25 ро-
ків. На їхню честь у селі спорудили 
пам’ятник. Кошти збирали по ко-
пійці. А коли настала пора допра-
вити його в Буцин, водій запросив 
500 гривень. Таких грошей не було. 
Тоді Петро Кошелюк скинув із себе 
шкіряну куртку і сказав водієві:

– На, ось тобі плата.
Від такого жесту в шофера про-

кинулося сумління.

«МАТКА БОСКА, 
ПОМИЛУЙ!»

Коли двокілометрова колона-
обоз увійшла в сам Буцин, день був 
сонячний, морозний, а ще свят-
ковий, тому більшість людей від-
почивали по домівках. Але в сім’ї 
Мазуриків панувала якась тривога. 
Тому мати розбудила сина Тимофія. 
До хати увійшли двоє німців у вій-
ськовій формі, запитали в хлопця, 
що він робить. Той відповів, що хво-
рий. Німці подумали, що Тимофій 
п’яний, бо було свято Василя, щось 
переговорили між собою та вийшли. 
Хлопець зачинив хату на засув. Але 
через якихось десять хвилин до неї 
вже наближалися зі зброєю у руках 
поляки. Видно було, що дуже злі.

– Втікай, синку, рятуйся, – попро-
сила мати, бо подумала, що карателі 

можуть знати про його зв’язок з на-
ціоналістами. 

Босий, неодягнений, вибіг він на 
вулицю і, пригнувшись попід тином, 
забіг до сусідів. У них вже горів хлів. 
Вирішив утікати до лісу. Пробігши 
трохи босоніж снігом, почув, що по 
ньому стріляють з автоматів. Хло-
пець падав, піднімався, а автоматна 
черга не вщухала. І таки добіг до 
перших сосен. Знав, що в ліс карате-
лі не підуть, бо дуже бояться парти-
занів та упівців.

У лісі мешкала бабуся Марія, яку 
Тимофій добре знав. Там уже було 
чимало людей, які почули, що дієть-
ся на хуторах. Хлопця одягнули та 
обігріли. Люди виставили сторожу, 
яка спостерігала за рухом колони. 
Лише надвечір Тимофій Мазурик по-
вернувся додому. Перелякана мати 
розповіла, що дуже за нього пере-
живала, бо чула постріли. Поляки 
допитувалися в неї, хто втікав, а по-
тім забрали деякий одяг, бо брати 
більше не було чого, і пішли геть. 
Щоправда, виходячи з хати, один на-
цілив на жінку автомат. Вона закрила 
обличчя руками і промовила:

– Матка Боска, помилуй!
Поляк, мабуть, подумав, що жін-

ка – також полька, і опустив автомат. 
Мама розповіла Тимофієві, що саме 
поляки вбили її сестру – Надію Та-
расюк, її чоловіка Семена та бабусю 
Олену. 

Упродовж наступних двох днів 
після трагедії буцинці хоронили на 
цвинтарі сімнадцятьох убієнних.

Непростим був життєвий шлях 
Тимофія Мазурика. У сімнадцять ро-
ків за зв’язок з УПА його кинули в ко-
вельську в’язницю, дивом уникнув 
смерті в червні 1941-го, коли у тюр-
му влучила німецька бомба. Воював 
на фронті, повернувся додому на 
милицях. Але закінчив у Львові по-
ліграфічний інститут та університет 
імені Івана Франка. Досконало знав 

Н
аталія Легка

Віктор Зубчик Петро Кошелюк
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Арнольд Шварценеггер

КАПІТАНА ВОЛИНЯНОК 
ОБРАЛИ НАЙГАРНІШОЮ 
ВОЛЕЙБОЛІСТКОЮ 
КРАЇНИ

Київ

Початку першого матчу 12-го туру 
жіночої Суперліги між командами «Фа-
ворит» та «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 
передувала урочиста церемонія. Волей-
больна федерація України запропону-
вала тренерам восьми клубів визначити 
найсимпатичнішу волеболістку сезону. 
Більшістю голосів «Міс український 
волейбол сезону 2017-2018» стала 21-
річна капітан луцької команди Олена 
Рудик.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

БАСКЕТБОЛ. Минулого вікенду в 
рідних стінах БК «Старий Луцьк» здо-
лав «Коростень» з рахунками 86:64 та 
114:70. Перемоги дозволили лучанам 
трохи відірватися від вінницьких «Зуб-
рів», які йдуть третіми на відстані двох 
очок. Попереду в першій лізі – БК «Жито-
мир», який випереджає «Старий Луцьк» 
на 4 очка. 

ВОЛЕЙБОЛ. Луцький «Олюртранс» 
успішно виконав локальне завдання і 
значно поліпшив шанси пробитися в під-
сумку до квартету найсильніших, який 
розіграє медалі чемпіонату у вищій лізі. 
Після домашньої перемоги лучан над 
«Агро-Спортом» з рахунком 1:3 (25:23, 
16:25, 16:25, 25:27) нашим хлопцям до-
статньо виграти у вирішальному турі 
(17 березня) й потрапити у фінал. Турнір-
на ситуація в лідерів склалася максималь-
но заплутано: «ШВСМ-СумДУ» – 32 очка 
(11 перемог), «Зміївський енергетик» – 
29 (10), «Олюртранс» – 26 (9), «Заваір» – 
23 (8), ВК «Бахмут-ШВСМ» – 22 (8) і «Фа-
ворит» – 22 (8). Якщо волейболісти із Сум 
та Слобожанського вже все з’ясували, 
то кому дістануться дві інші путівки до 
«Фіналу чотирьох» – питання абсолютно 
риторичне. 

А от волинянки з «Волині-Універ-
ситету» вже давно потрапили до квар-
тету найсильніших в Суперлізі й завер-
шальні два тури будуть для них хіба 
підготовкою до найважливіших поєдин-
ків сезону. Минулого тижня волинянки 
розім’ялися у Києві, двічі насухо здолав-
ши столичний «Фаворит». 

ДЗЮДО. У Рівному відбувся чемпіо-
нат України з дзюдо серед спортсменів 
з вадами зору. У змаганнях взяли участь 
чотири дзюдоїсти з Волинської області. 
Найкращий результат показала Тетяна 
Радошинська, яка виборола І місце у 
ваговій категорії до 57 кг. Інші волиня-
ни завоювали три бронзові медалі: Ігор 
Бояновський у ваговій категорії до 66 кг, 
Андрій Телепей – до 81 кг, Яна Логви-
нюк – до 57 кг.

краса і сила

коротко й спортивно

німецьке кіно

коли у серці не тільки футбол

ЯК ВОРОТАР ОБЕРНУВ 
ПОСМІХОВИСЬКО НА СВОЮ КОРИСТЬ

ЧОМУ ФУТБОЛІСТА ДРІСА 
МЕРТЕНСА НАЗВАЛИ СВЯТИМ

Німеччина

Помилка голкіпера 
німецького 
«Дуйсбурга» Марка 

Флеккена потішила всю 
Європу. У матчі другої 
бундесліги «Дуйсбург» – 
«Інгольштадт» Флеккен 
пішов попити водички 
в ворота, коли гості 
проводили швидку атаку. 
Причина його поведінки 
проста: арбітр за кілька 
митей до цього відмінив 
гол «Дуйсбурга», і 
голкіпер вирішив попити, 
бо вважав, що має час, 
доки партнери святкують 
забитий гол. 

Але гол не зарахували, пішов 
довгий пас у штрафну «Дуйсбур-
га», захисник господарів Нобер 
головою скинув м’яч своєму 

оказія легка атлетика 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

з якої Флеккен пив воду під час 
матчу, на  аукціон. Усі виручені 
кошти перекажуть на рахунок 
місцевого благодійного фонду 
Zebrakids, який підтримує дітей з 
неблагополучних сімей.

Але й це ще не все. Новина 
про акцію з’явилася на офіційному 
сайті «Дуйсбурга», а ілюстрацією 
до неї став особисто Марк Флек-
кен. Усміхнений і задоволений, 
він тримає в руках ту саму пляш-
ку, вказуючи пальцем на порожні 
ворота на фотографії. На ворота, 
в яких він пив воду і через кілька 
секунд став головним клоуном 
футбольного уїк-енду в Європі.

Тільки ось випадковим кло-
уном він пробув зовсім недовго. 
Уміння посміятися з себе – одна з 
найкращих людських рис, а обер-
нути навіть найбільш ідіотський 
ляп на свою користь – мистецтво 
маркетингу.

m
sv-duisburg.de

Воротар невчасно попив води, але замість ненависті 
уболівальників заробив гроші для благодійного фонду 

воротарю, якого на місці не ви-
явилося. Флеккен навіть не встиг 
зрозуміти, що сталося, як супер-
ник забив у порожні ворота. На 
стадіоні не знали, що робити – 
глузувати з воротаря чи сміятися 
із його дій...

«Дуйсбург» той домашній 
матч усе-таки виграв і команда 

продовжує боротися за третє міс-
це, яке дає право на стикові матчі 
за вихід в першу Бундеслігу.

Але через кілька днів піс-
ля цього клоунського епізоду 
«Дуйсбург» продемонстрував 
майстер-клас, як обернути дикий 
ляп свого голкіпера на користь 
клубу. Вони виставили пляшку, 

  Іван БОГДАНОВИЧ 

Найкращий бомбардир 
італійського «Наполі» тішить 

шанувальників не тільки на полі. 
Уболівальники в Неаполі назвали 
Дріса Святим Чіро – на честь 
мученика й лікаря, який безплатно 
лікував усіх хворих. 

А все через те, що форвард «Наполі» по-
стійно приїжджає в лікарні міста і регіону, щоб 
підтримати тяжкохворих та допомогти тим, 
кого ще можна врятувати. Якось бельгієць 
навідався до дівчинки Аврори, яка одужує в 
онкологічному відділенні. Дріс навіть влашту-
вав для неї міні-весільну церемонію. «Шкода, 
що я вже одружений. Ти чудова дівчина! Було 
приємно з тобою познайомитися», – сказав 
футболіст Аврорі.

Коли після смерті Уго Чавеса у Венесуелі 
спалахнули небувала інфляція і криза, Мер-
тенс закупив медикаменти й відправив їх ве-
несуельським уболівальникам.

У березні 2014 року в Каподіменте – пів-
нічному передмісті Неаполя – через кризу 
збиралися закрити притулок для собак. Дріс 
з дружиною Катрін рвонув туди, заплатив по-
трібну суму для утримання закладу, взяв до-
дому собаку Джульєтту і влаштував акцію в 
своїх соціальних мережах. «Сьогодні поїхав 

з Катрін і моїм другом Антоніо в притулок 
La Fenice. Чесно, мені дуже сумно, тому що я 
бачив стільки покинутих собак. Ми прийняли 
Джульєтту, ми дуже раді допомогти персона-
лу закладу, але на додаток потрібна допомо-
га від кожного з вас. Я прошу всіх допомогти 
знайти сім’ю для цих собак», – написав він в 
Instagram.

У наступному ж матчі з «Ромою» Дріс не-
звично відсвяткував гол, зобразивши собаку, 
яка гавкає біля кутового прапорця. Багато хто 
сприйняв це як неповагу до суперника, але 

  Юрій КОНКЕВИЧ 

Український легкоатлет 
Євген Гуцол не потрапив на 
чемпіонат світу у приміщен-
ні через те, що не отримав 
візу. Сумчанин, який працює 
з волинськими тренерами, 
кваліфікувався на чемпіонат 
світу в Бірмінгемі у складі 
чоловічої збірної на естафе-
ту 4х400 м. Разом з ним мав 
бігти ще один волинянин – 
Данило Даниленко.

Однак Євген Гуцол не зміг 
перетнути кордон, хоча реш-
та українських легкоатлетів 
отримали візи й вилетіли до 
Великобританії. 

За словами особистого 
тренера Гуцола, проблема 
пов’язана з тим, що під час 
подання документів на візу 
було неправильно написано 
прізвище: не враховано змі-
ни в правилах транслітерації 
українських прізвищ. Спортс-
мен замість Великобританії 
поїхав додому в Суми.

ВОЛИНЯНИН НЕ ПОТРАПИВ 
НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ЧЕРЕЗ 
ПАСПОРТНУ ПОМИЛКУ

calcio.it

fvu.in.ua

Олена Рудик

коли збагнули, що й до чого, то розтанув від 
усмішок кожен італієць від П’ємонту до Сици-
лії.

Якось бельгієць побачив по ТБ сюжет про 
бідні сім’ї Гвінеї. У ньому школяр ходив у фут-
болці Мертенса. Дріс тут-таки вийшов на фо-
тографа National Geographic і дізнався контак-
ти цієї школи. Форвард відправив хлопчикові 
ще три свої комплекти форми, ігрові футбол-
ки «Наполі» кожному однокласнику хлопця, а 
також предмети першої необхідності.

А ще Святий Чіро в Неаполі постійно до-
помагає речами бідним сім’ям. У середині 
грудня минулого року Дріс зателефонував 
одному з таких уболівальників «Наполі». Ра-
зом з Антоніо вони зустрілися у піцерії, купи-
ли багато коробок «Маргарити» й вирушили 
на центральний вокзал Неаполя, де часто 
збираються бездомні. Там роздавали піцу 
всім голодним.

Дріс не надто любить піар. І на вокзал з 
піцою він їздив замаскованим, щоб його не 
впізнали, а вся історія спливла в пресі тільки 
наприкінці лютого. Хтозна, можливо, вчора 
чи завтра Святий Чіро зробив або зробить 
ще одну добру справу. А ще Дріс хоче зро-
бити «Наполі» чемпіоном Італії – вперше з 
1990 року. Якщо це трапиться, Мертенса сто-
відсотково «канонізують» у Неаполі.

Бельгієць із псом, 
якого взяв з притулку

Луцьк

Потепління, яке нарешті прийде 
в Україну, якнайкраще сприятиме і 
першим великим легкоатлетичним 
змаганням у Луцьку цього року. Най-
сильніші майстри спортивної ходь-
би розіграють в обласному центрі у 
суботу-неділю 10-11 березня путівки 
на командний чемпіонат світу. Він від-
будеться цього року на початку трав-
ня в Китаї. Саме за підсумками луць-
кого зимового чемпіонату України 
сформується склад чоловічої та жіно-
чої збірних України.  Хотілося б, щоб 
підтримка волинських спортсменів 
на трасі допомогла їм якнайкраще ви-
ступити на домашньому чемпіонаті. 

Розклад змагань, які відбувати-
муться на проспекті Волі, такий. 

Таким чином, збірна 
України в естафеті 4х400 м 
у Бірмінгемі не виступила, 
оскільки замінити Гуцола 
було ніким. У Федерації лег-
кої атлетики України поясни-
ли, що зробили все можливе 
для отримання британської 
візи, які для українців вида-
ють у Варшаві, але цей про-
цес такий незалежний, що 
вплинути на консулів не мо-
жуть навіть високі чиновники 
британського зовнішньопо-
літичного відомства.

Євген Гуцол

instagram
.com

/yevhen_hutsol

З ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ — НА 
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ДО КИТАЮ

fl a.volyn.ua

10 березня, субота 
12:00 – юніори, юнаки U-18, 10 км.
13:05 – чоловіки, чоловіки (молодь), 
20 км.
13:30 – юніорки, 10 км.

11 березня, неділя
10:00 – чоловіки, чоловіки (молодь), 
35 км.
10:02 – жінки, жінки (молодь), 35 км.
10:10 – дівчата U-18, 5 км.
11:00 – жінки, жінки (молодь), 20 км.
13:20 – юнаки U-16, 3 км.
13:45 – дівчата U-16, 2 км.

Нагадаємо, що в першій поло-
вині дня проїзд транспорту про-
спектом Волі на відтинку вулиця 
Паркова – вулиця Шопена буде за-
боронено. 
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У кожному матчі я граю однаково – так, ніби це фінал. Ліонель Мессі

22-й тур. 
 «Карпати» – «Шахтар» – 0:3, 

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

Турнір чемпіонів: 
9 березня (субота), 
«Ворскла» – «Шахтар», 19:00; 
11 березня (неділя),  
«Маріуполь» – «Зоря», 17:00; 
«Динамо» – «Верес», 19:30.
Турнір аутсайдерів: 
9 березня (субота), «Зірка» – 
«Сталь», 14:00; «Олександрія» – 
«Чорноморець», 17:00; 
10 березня (неділя), 
«Карпати» – «Олімпік», 14:00.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Туреччина

НА СТАДІОН – 
ІЗ КАЙФОМ?
Росія 

На матчі Чемпіонату світу-2018 убо-
лівальники зможуть проходити з нарко-
тичними і психотропними препаратами. 
Ця можливість для фанів буде доступна 
за умови наявності рецепта від лікаря. За 
інформацією видання, справжність до-
кумента будуть оцінювати співробітники 
силових структур.

Іноземні вболівальники зможуть взя-
ти з собою на мундіаль у Росію навіть ті 
препарати, які заборонені в країні. Серед 
них – марихуана, кокаїн та амфетамін, 
проте їх використання має бути суто в 
медичних цілях. Також на стадіон убо-
лівальники зможуть взяти до семи на-
йменувань лікарських препаратів, але не 
більш ніж одну упаковку кожного, якщо 
інший обсяг не передбачений рецептом.

КОСТЮК НЕ ПОЇДЕ В 
РОСІЮ ЧЕРЕЗ БОЙОВІ 
ДІЇ НА ДОНБАСІ
Київ

За останні півтора року киянка Мар-
та Костюк стала справжньою зіркою 
українського тенісу. Спочатку вона ви-
грала юніорський Australian Open-2017, 
а в січні цього року стала відкриттям уже 
дорослої версії турніру в Мельбурні, зу-
мівши дійти до третього раунду. Костюк 
заявила, що, незважаючи на наявність 
пропозицій, не збирається брати участь 
у турнірах на території Росії:

«Так, була пропозиція, але я відмови-
лася. І поки на сході будуть бойові дії, я 
вважаю недоречним брати участь у зма-
ганнях, що відбуваються в Росії.

Для мене багато значить патріотизм. 
Це честь – представляти свою країну на 
змаганнях. Люблю, коли звучить наш 
гімн, завжди сльози навертаються на очі.

Я дуже люблю Україну. Намагаюся де 
тільки можна розмовляти українською 
мовою. Свого часу я була на Майдані, на-
віть ночувала, там було дуже класно. Це 
була суто моя ініціатива. Коли мама мене 
забирала, я плакала, не хотіла йти звідти.

Так, звичайно люди за кордоном ці-
кавляться подіями в Україні. Більшість 
переконані, що всі проблеми на сході та 
півдні України йдуть з Кремля. Співчу-
вають і підтримують. Мені дуже боляче 
дивитися на людей, які там страждають. 
Я захоплююся героїзмом наших солдатів, 
волонтерів, людей, які віддають життя 
за нашу Батьківщину. Це надає мені сил 
і впевненості на корті. Мені є на кого рів-
нятися, брати приклад і захищати Украї-
ну на тенісному фронті», – розповіла 15-
річна зірка нашого тенісу після того, як її 
колеги заявили, що поїдуть на етап Кубка 
світу в Росію. Ідеться про збірну України 
з біатлону.

ФІФА ЛЕГАЛІЗУВАЛА 
СИСТЕМУ ВІДЕОДОПОМОГИ 
АРБІТРАМ
Швейцарія

Систему відеоповторів (VAR) включе-
но у правила гри в футбол на постійній 
основі. ФІФА знадобилося близько двох 
років, щоб протестувати систему. Це сто-
сувалося майже тисячі матчів. 

Систему відеоповторів можна буде 
побачити вже на поєдинках Чемпіонату 
світу-2018, тоді як рішення про її впрова-
дження в Англійській Прем’єр-лізі буде 
ухвалено у квітні. Систему вперше було 
використано під час клубного Чемпіона-
ту світу-2016, який проходив у Японії з 8 
до 18 грудня.

мундіаль

позиція

новація

прем’єр-ліга

позич і стань ворогом

Перший березневий тур Прем’єр-
ліги відбувся, як і попередні 

два лютневі, у жахливих умовах 
і був схожий на хокей з м’ячем. 
Відтак команди більше боролися з 
морозом та болотистими газонами 
стадіонів, аніж одна з одною. 

А гру «Зірки» та «Олександрії» довелося 
переносити на три дні пізніше, доки Кропив-
ницький відкопували зі снігу. Головне питання 
туру в очному двобої розіграли «Олімпік» та 
«Маріуполь», і азовці перемогою завоювали 
право грати навесні у першій шістці УПЛ. Це 
водночас означає, що власникам «Динамо» 
доведеться знову постати перед дилемою – 
їхати чи не їхати у прифронтове місто? До сло-
ва, саме три очка, які «Маріуполь» отримав 
як технічну перемогу за неявку «Динамо» на 
серпневий матч, неабияк прислужилися ко-
манді для потрапляння в першу шістку.

Отож, «Шахтар», «Динамо», «Ворскла», 
«Зоря», «Верес» і «Маріуполь» розіграють 
путівки в єврокубки та медалі, а «Олімпік», 
«Олександрія», «Зірка», «Карпати», «Чорно-
морець» і «Сталь» намагатимуться зберегти 
прописку в елітному чемпіонаті. Нагадаємо, 
що цього сезону напряму з УПЛ вилетить у 
Першу лігу остання команда, а 10-та й 11-та 
гратимуть по два матчі плей-оф із першою та 
другою командами Першої ліги. 

У турнірній таблиці очковий доробок 
«Карпат» подано без врахування санкцій КДК 
ФФУ у справі Володимира Гудими, колишньо-
го гравця левів. Контрольно-дисциплінарний 
комітет покарав львів’ян сукупно зняттям 
уже 9 очок, і якщо «Карпати» не виправлять 
у якийсь спосіб ситуацію, будуть кандидатами 
№1 на виліт із ліги. 

СНІГОВІ РОЗБІРКИ 
«ПАРКЕТНОГО ФУТБОЛУ»

Турнірна таблиця
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 22 16 3 3 51-18 51

2 Динамо 22 13 6 3 42-20 45

3 Ворскла 22 11 4 7 28-22 37

4 Зоря 22 8 9 5 38-28 33

5 Верес 22 7 11 4 26-17 32

6 Маріуполь 22 9 5 8 30-27 32

7 Олімпік 22 7 7 8 24-26 28

8 Олександрія 22 4 11 7 19-23 23

9 Зірка 22 4 7 11 13-31 19

10 Карпати 22 3 10 9 13-35 19

11 Чорноморець 22 3 9 10 16-36 18

12 Сталь 22 3 6 13 15-32 15

«Український» бразилець Марлос був 
нестримним у лютому і допоміг «Шахтарю» 
забити 13 голів у трьох перших матчах УПЛ

 shakhtar.com

теплі краї

Луцька «Волинь» повернулася 
з підготовчого збору 
в Туреччині й проведе 

завершальні приготування до 
відновлення змагань у Першій 
лізі. Наступної суботи, 18 березня, 
лучанам належить зіграти 
у Черкасах проти місцевого 
«Дніпра». 

Тренерам хрестоносців узимку треба було  
фактично зібрати воєдино нову команду, адже 
в грудні-лютому склад «Волині» оновився на 
95%. «Волинь» підписала контракти з 21 но-
вим виконавцем. Звісно, не всі уже влилися в 
колектив, та й оцінити ступінь злагодженості і 
здруженості можна буде тільки під час офіцій-
них матчів чемпіонату в Першій лізі. 

Наразі приводом для песимізму може 
бути мала кількість забитих голів у контроль-
них матчах в Туреччині – тільки п’ять у п’яти 
спарингах. Імовірно, чемпіонат «Волинь» 
почне із фактично єдиним номінальним на-
падником – досвідченим Володимиром Ко-
робкою, бо новачок Руслан Івашко встиг 
травмуватися, а інший нападник Назар Муха є 
швидше атакувальним півзахисником. Місце 

ІЗ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я – 
ДО «ЧЕРКАСЬКОГО ДНІПРА»

Хрестоносці під час кросу 
морським узбережжям

fcvolyn.net

  Іван БОГДАНОВИЧ

Марта Костюк увійшла до переліку 
200 найкращих тенісисток світу

unian.ua

у воротах займе ветеран Віталій Неділько, бо 
матчі на зборі показали, що саме він наразі – 
найнадійніший кіпер «Волині». Центральний 
півзахисник Ярослав Кінаш так і не почав тре-
нуватися в загальній групі, відтак перші матчі 
йому доведеться пропустити. Так само, як і 
ще одному новачку – захиснику Владиславу 
Кравченку. На перегляді у команді в Туреччи-
ні перебував уже досвідчений і кваліфікова-

ний захисник Сергій Петько. Чи заявлять його 
за «Волинь», стане відомо вже за кілька днів. 

На другому зборі в Туреччині «Волинь» 
виграла в казахського «Кизил-Жара» (Бол-
денков, Коробка), двічі зіграла у нічию 1:1 з 
данськими «Нестведом» та «Фремом» (Страш-
кевич і Коробка), а також двічі програла – 1:2 
туркменському «Шагадаму» (Герасимюк) і 0:3 
київському «Арсеналу». 

Колишній футболіст київського 
«Динамо» і збірної України 

Владислав Ващук прокоментував 
грошові претензії з боку свого 
екс-одноклубника Олега Гусєва, 
назвавши це провокацією, за якою 
стоїть юрист Олег Печорний. 

На своїй сторінці в Facebook Владислав 
Ващук оголосив, що подає позов до суду 
якраз проти Печорного щодо захисту чес-
ті, гідності та ділової репутації. Сума позо-
ву – $50 тис. Гроші Ващук має намір віддати на 
благодійність.

«Офіційно. Я подаю завтра позов до суду 
про захист своєї честі, гідності та ділової ре-
путації. Сума морального збитку – 1400000 
гривень ($50000). Відповідач – Печорний 

Олег Євгенович. Якщо відсуджу, віддам на 
благодійність. Принципово. Одночасно з 
цим я звертаюся в Нацполіцію із заявою про 
вчинення правопорушення, передбаченого 
ст.151-1 КК України (наклеп). Буду домагатися 
реального терміну для людини, яка ганьбить 
мою репутацію.

Хтось дуже зацікавлений у тому, щоб мене 
в київському футболі не було. І не гребує при 
цьому нічим. У нашій країні дуже легко облити 
людину брудом і дуже важко потім від нього 
відмитися. Я прошу вас зберігати спокій. Про-
вокації – це частина футбольної гри, я звик. 
Єдине, я дуже переживаю за дітей і близьких – 
вони важко це все сприймають. Я не буду бити 
Печорному морду, хай як хотів би. Усе зали-
шиться в рамках закону», – написав Ващук.

ЗІРКОВІ ДИНАМІВЦІ 
ПОСВАРИЛИСЯ 
ЧЕРЕЗ ГРОШІ

  Іван БОГДАНОВИЧ 
Київ

Проти футболіста минулого тижня пору-
шили кримінальну справу, яка передбачає 
від 6 до 12 років в’язниці. Про це повідомив 
голова Фонду соціального захисту футболіс-
тів і тренерів України Олег Печорний. Згідно з 
його інформацією, Ващук заборгував велику 
суму грошей.

«Порушено кримінальну справу стосов-
но Влада Ващука за ст. 190, ч. 5 – шахрайство. 
Термін за такою статтею передбачає від 6 до 
12 років в’язниці з конфіскацією всього май-
на! Причина? Взяв у борг гроші в Олега Гусє-
ва у розмірі $50 тис. і не хоче повертати. Ми 
впевнені, що справа дійде до суду! І шахрай 
отримає заслужене покарання», – заявив Пе-
чорний.

Нагадаємо, Владислав Ващук грав за «Ди-
намо» у 1993-2003 та 2005-2008 роках. Він 
також захищав кольори московського «Спар-
така», одеського «Чорноморця», «Львова» 
та луцької «Волині». За збірну України Ващук 
провів 63 матчі та відзначився одним забитим 
голом.
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Від людини, яку годі розвеселити, добрих справ чекати не доводиться. Семюел Джонсон
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  Тетяна 
ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
hroniky.com

колесо історії смішного

Бабуся питає онука:
– Що тобі снилося?
Внук:
– Я літав уві сні!
Бабуся:
– А чого такий неприємний запах в ліж-

ку?
Внук:
– А мене хотіли ракетою збити!

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

Порошенко пообіцяв, що незабаром 
дороги в Україні стануть такими ж, як у Ні-
меччині. З цією метою до Німеччини вже 
відправили перші 200 бульдозерів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчина прийшла до ворожки.
– Мене люблять двоє хлопців. Скажіть, 

кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти, потім уважно 

подивилася на дівчину...
– Пощастить Ігорю – з тобою одружить-

ся Дмитро.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зустрічаються два українці, один дру-
гому каже:

– Куме, я позавчора зранку встаю, а на 
моєму ставку москаль рибу ловить. Ну, я 
його з гвинтівки бабах – і вбив.

– Добре зробили, куме.
– А вчора я встаю, а там уже два моска-

лі. Ну, я їх з автомата бабах – та й убив.
– Ну, добре зробили, куме.
– А сьогодні я встаю – весь ставок мос-

калі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну, я їх 
всіх з кулемета розстріляв.

– Та ви, куме, брешете.
– Та брешу, але як гарно було б!

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

Увага! Загубився син начальника Київ-
ської податкової інспекції – дванадцяти-
річний хлопчик, особливі прикмети – під-
полковник.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю! Моя дитина наїлася піску. 
Я дала їй випити багато води. Що робити 
далі? 

– Стежити, щоб вона тепер не наїлася 
цементу.

№

Жартівливий гороскоп на 8 – 14 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр
11 квітня 1962 р.
Депутат Волиньради, директор 
КП «Волиньприродресурс»
Енергія Овнів вирує. Завдяки 
сміливості, таланту й удачі ви 
досягнете свого, але будете 

прагнути більшого. Можливий підвищений 
інтерес до спортивних і рекламних заходів. 
Вдалий момент для тренувань, освоєння 
нових територій. 

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Кривіцький 
8 травня 1965 р.
Начальник Волинської митниці
Зірки радять уникати спокуси 
нечесної гри. Ви отримаєте 
більше задоволення, якщо 
будете з чистою совістю 

насолоджуватися творчим процесом, а не 
шукати в ситуації приховану вигоду.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Обставини можуть зажадати 
від «збитого льотчика» 
винахідливості й креативного 
підходу до розв’язання 

проблем. Можливе серйозне зіткнення 
інтересів, якщо ви змагаєтеся з кимось за 
територію, приз, авторитет чи популярність.

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Радник міського голови Луцька
Вам ніколи сумувати, мріяти 
і віддаватися філософським 
роздумам. Навіть у складній 
ситуації події допоможуть 

залишатися оптимістом. Зможете знайти 
застосування своїм талантам, відновити 
фізичні й моральні сили. 

Лев (24.07 – 23.08)
Максим Дейна 
28 липня 1999 р.
Баскетболіст
Не варто зупинятися 
після яскравого старту: є 
шанс повторити успіх або 
доповнити його іншими 

перемогами. Якщо прагнете популярності, 
вам доведеться поборотися за увагу з 
сильним суперником.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Козлюк 
18 вересня 1976 р.
Депутат Луцькради
Тиждень принесе багато 
занепокоєння. Складнощі в 
спілкуванні з керівництвом 
можуть вплинути на вашу 

репутацію. Наразі варто перенести всі 
переговорні процеси. Ваш пригнічений 
стан відчують підлеглі.

Терези (24.09 – 23.10)
Олександр Пиза 
15 жовтня 1965 р.
Помічник народного депутата 
Сергія Мартиняка
Можуть збільшитися 
матеріальні або звичні 
енергетичні витрати. Зірки 

радять знати міру в творчому ентузіазмі, 
особливо, якщо у справі задіяне фінансове 
питання або ви взялися грати невластиву 
вам роль. Усе буде «на нічку»! 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Чекатимете на продовження 
бенкету. Зірки радять 
не захоплюватися, не 
ризикувати, дозувати 

психологічні й фізичні навантаження. Не 
варто вдаватися до самопіару й починати 
важливі справи: через обставини ефект 
може бути нижчим від очікуваного.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Зірки радять пам’ятати про 
неминучі «підводні камені», 
в тому числі у спілкуванні 
з авторитетними людьми. 

Час може ознаменуватися підвищеною 
сміливістю і тягою до пригод. Якщо чимось 
натхненні, то забудете про страхи й підете на 
ризикований крок.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Лідер гурту «Фіолет»
Є ризик переоцінити свої 
сили або вкласти ресурси 
в невідповідну справу. 
Вдалий час, якщо ви хочете 

справити враження, подружитися чи скласти 
конкуренцію впливовим особам. Платою за 
успіх може стати хвилювання.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Авантюра внесе яскраві ноти 
в сіру повсякденність, але 
вам варто контролювати свої 
пориви, якщо вони набули 

неабиякого масштабу. Можливо, вам буде 
нелегко впоратися навіть з несподіваним 
успіхом.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської ОДА 
Рибам зірки не радять шукати 
в ситуаціях цього тижня 
подвійне дно і прихований 
сенс. Перемога чи поразка 

будуть очевидні і для вас, і для тих, хто 
поряд. Веселощі на роботі змусять забути 
про відчуття міри. Краще не захоплюватися 
інтригами.

У 1876 році в містечку 
Славута Волинської губернії 

відкрили курорт, де хворих 
лікували за допомогою 
кумису – кисломолочного 
напою із кобилячого молока. 

Ініціатором будівництва курор-
ту був місцевий магнат Роман Сан-
ґушко. Для зведення будівель він 
виділив 36 гектарів території біля 
річки Горинь. Проектом майбутньо-
го курорту опікувалися двоє ліка-
рів: Людвіг Пшесмицький та Юліуш 
Зейдовський. 

Курорт складався з двох спеці-
альних будівель – водолікувальної 
та кумисолікувальної. Кумис вжива-
ли щодня. Обидві будівлі розташо-
вувалися посеред хвойно-дубового 
лісу. Влітку гості курорту відпочива-
ли на місцевому пляжі річки Горинь. 
Лікувальний курорт в Славуті вва-
жався найпрогресивнішим і найві-
домішим у Волинській губернії.

  Іван СОЧИВЕЦЬ 

Давненько це 
було. Чоловік їде 
з ярмарки. Їде й 

радіє, бо добре телицю 
продав і собі накупив, 
чого тільки треба. Ось 
уже й Козероги. До 
свого села кілометрів з 
десять лишилося. Тільки 
спека – дихати нічим.

«Скупаюся», – подумав чо-
ловік. Зупинив коней на обочині 
дороги, роздягнувся геть-чисто 
та й поліз у воду.

Тільки-но встиг відійти від 
берега, аж чує, щось гуде на 
шляху. Оглянувся – вантажівка 
куряву зняла. А коні полохливі. 
Як зірвуться з місця, як заторох-
тять возом.

– Тпру! Тпру! – закричав чо-
ловік і, вискочивши з води, по-
дався навздогін.

Але коні, звернувши зі шля-
ху, помчали через поля прямі-
сінько до чужого села. Уже й не 
видно їх.

Біжить по сліду чоловік 
голий-голісінький, а в полі люди 
працюють. Хто розігнеться, по-
бачить, то тільки заверещить та 
щодуху тікає.

– Нечиста сила з озера виско-
чила! – репетують перелякані.

– Яка там нечиста сила, – 
уговтують переляканих роз-
судливі. – Видно, божевільний з 
лікарні втік.

А чоловік того не чує, біжить, 
висолопивши язика. Коні, він 
знає, не пропадуть, а ось штани 

ВОЛИНЯНИ ПОПРАВЛЯЛИ ЗДОРОВ’Я 
ЗА ДОПОМОГОЮ КУМИСУ

НЕЧИСТА СИЛА

Пацієнти славутського курорту 
мали великий вибір житла серед бу-
динків та місцевих вілл. Усі кімнати 
для гостей мали опалення та освіт-
лення. Меблі здебільшого були пле-
тені. Окремо – кухня та пральня.

Стандартний сніданок міг скла-
датися на вибір пацієнта із кави, 
чаю, какао чи молока (для осіб, які 
не вживали кумис зранку), хліба, 
масла, шинки та меду. Обід – це суп, 
борщ або бульйон на першу страву; 
яловичина, курятина, овочі та фрук-
ти. Вечеря – м’ясо чи риба й фрукти. 
Особливий нагляд був за якістю ку-
мису під особистим контролем го-
ловного лікаря курорту. Щосезону 
курорт відвідувало близько тисячі 
пацієнтів. Тут вдавалися до найсу-
часніших на той час методів лікуван-
ня, пропонували електролікування, 
кліматотерапію. Для пенсіонерів на 
курорті діяли пільги, огляд лікарів 
для них був безплатним.

З початком Першої світової вій-
ни та після вбивства в 1917 році 
Романа Санґушка слава курортного 
містечка занепала.

polona.pl

з воза загубляться – біда. Там у ки-
шені гроші за телицю. Та й покупки 
з воза можуть розтруситися.

Влетів у село, та схаменувся: як 
же на люди показатися? Став біля 
першого ж двору, затулився рука-
ми, а голову через огорожу вистро-
мив.

– Тітко! – побачив він жінку біля 
хати, – продайте штани. Хоч які-
небудь. 

– А ти що за один? – поцікави-
лася тітка. 

– Приїжджий, – вичавив із себе 
чоловік. 

– Нема в мене мужиків у домі, то 
й штанів нема, – відповіла тітка. 

– То хоч спідницю продайте, а 
краще позичте. На якусь годину, – 
благав чоловік.

Жінка засміялася, покрутила 
пальцем біля скроні й мовила іро-
нічно:

– А може, тобі фартух дати? 

– Дайте, тіточко, дайте! – зрадів 
чоловік.

Тітка таки змилостивилась, 
знай шла старенький фартух та й 
несе чужому дивакові. Підійшла до 
штахет та як глянула – так і присіла, 
ніби підкошена.

– Чортяка. Серед білого дня 
явився, – прохрипіла і випустила з 
рук фартух. Це і врятувало чоловіка. 
Сяк-так прикрившись, він дістався 
до центру села. А там люди трима-
ли його коней. По тому, що було на 
возі, вони здогадалися, в яку халепу 
потрапила людина. Хто сміявся, хто 
співчував, а чоловік одне благав:

– Ви ж хоч нікому з Лебедівки 
не розказуйте про цей випадок. Бо 
земляки проходу не дадуть.

Люди заприсяглися, що мов-
чатимуть. Та, видно, хтось-таки не 
втерпів. Бо в Лебедівці про цю при-
году і досі знають усі. Від старого до 
малого.

cartoon.kulichki.com

Кумисовий курорт у Славуті
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8 березня – Іван, Дем’ян, 
Олександр, Кузьма, Сергій, 
Клим, Лазар, Мойсей, Клемент, 
Олексій
9 березня – Іван, Іларіон, Еразм
10 березня – Тарас, Федір, 
Євген
11 березня – Порфирій, 
Севастян, Микола, Сергій, 
Петро, Ганна
12 березня – Прокіп, Тит, 
Макар, Юліан, Тимофій, Степан
13 березня – Касян, 
Нестор, Марина, 
Василь, Микола, 
Маріанна, Кіра, 
Арсеній, Домініка
14 березня – 
Антоніна, Явдоха, 
Антон, Лев, Іван, 
Ольга, Олександр, 
Дарина, Надія, 
Веніамін

8 березня – Іван, Дем’ян, 
Олександр Кузьма Сергій

іменинники тижня

мофій, Степан
ян, 

р, 

РЕВОЛЬВЕР ЗАПАТЕНТУВАВ 
22-РІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 1 березня 2018 року

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдВтПн Пн ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 8 – 14 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

У 1836 році 22-річний Семюел Кольт 
отримав у США перший патент 
на п’ятизарядний  револьвер 

34 калібру. Незабаром Кольт відкрив 
фірму з виробництва револьверів. 
Модель називалася Colt Paterson. 

Усе почалося з того, що у 1834 році збро-
яр з Балтимора Джон Пірсон, якого найняв 
Кольт, розробив першу модель револьвера 
Colt. Цей пістолет став дуже популярним. 
Кольт вправно використовував рекламу, до 
якої тоді майже ніхто не вдавався, для збуту 
своєї продукції. Все це у поєднанні з направ-
ду вдалою конструкцією забезпечило швид-
кий успіх винаходу.

Colt Paterson 1836 року мав спусковий га-
чок, що забирався в рамку руків’я і виступав 
при зведенні курка. Іншою особливістю моделі 
був барабан, що виймався для перезаряджання, 
тому під цівкою револьвера немає такої звичної 
деталі, як зарядний важіль. Змінний барабан, 
що у той час був незвичним нововведенням, у 
наші дні – одна з типових схем для револьверів. 
Тут Кольт виступив першопрохідцем. 

У комплекті з револьвером, крім при-
строю для лиття куль, йшли змінний барабан 

і спеціальна порохівниця з п’ятьма каналами. 
Стрілець міг за короткий час зробити десять 
пострілів поспіль. Тоді це була небачена швид-
кість, що зробило револьвер дуже практич-

ною зброєю. Вдало було 
вибрано і форму руків’я, 
що розширювалося до-
низу, тому зброю було 
зручно тримати в руці. 
На барабані гравіювали 
зображення кентавра 
і сцену нападу на пош-
тову карету. Техаські 

мисливці та рейнджери стали найчастішими 
покупцями револьверів Colt. Вони були у по-
стійних роз’їздах і часто опинялися під приці-
лом мексиканських бандитів та індіанців. Тому 
потребували надійної скорострільної зброї. 
Капітан Джек Гейз і його 15 рейнджерів були 
озброєні лише револьверами Colt Paterson, 
коли на них напали 75 команчів. Завдяки ре-
вольверам вони змогли відбитися, застрелив-
ши 35 індіанців.

Незважаючи на постійну реалізацію зброї, 
Кольту не вдалося надійно профінансувати 
свою фірму. В кінці 1842 року вона збанкру-
тувала. Верстати, інструменти і нереалізовану 
зброю було продано за $6200.

Фірма Colts Patent Fire Arms Manufacturing 
Company розташовувалася в Патерсоні, 
штат Нью-Джерсі. Тому перша модель 
револьвера називалася Colt Paterson

secrethistory.su
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НАЙБІЛЬШІ АЛКОГОЛІКИ 
НА НАЙВИЩИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ 

з турботою про військових  
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був Франклін Пірс. Він посварився 
з Британією, зірвав анексію Куби, 
підігравав рабовласникам. Істори-
ки майже одноголосно вважають 
його найгіршим президентом США, 
адже його дії спричинили початок 
громадянської війни 1861-1865 ро-
ків. Робочий день Пірс починав зі 
склянки чогось міцного. Закінчував 
ним же. Під кінець першого терміну 
Демократична партія заявила, що не 
висуватиме його на другий термін. 
«Тепер залишається тільки напити-
ся», – зрадів Пірс і поїхав у село, де 
помер від цирозу.

УЇНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У мемуарах Уїнстон Черчилль 
стверджував, що підсів на алкоголь у 
заокеанських колоніях Британської 
імперії. З чистою водою там було 
складно, тому доводилося дезінфіку-
вати організм алкоголем. На Бурську 
війну Черчилль узяв з собою 36 пля-
шок вина, 18 пляшок шотландського 
віскі й 6 пляшок бренді.

Після повернення додому по-
чав пити ще більше. Відомий його 
публічний діалог з Бессі Бреддо-
ком, депутатом парламенту від Лей-
бористської партії:

– Уїнстоне, ви ж п’яні!
– Так, п’яний. А ви – потворні. 

Але ж я завтра протверезію!

БОРИС ЄЛЬЦИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОСІЇ

Алкогольні витівки першого 
президента РФ зривали важливі 
державні зустрічі й шокували між-
народні ЗМІ. У 1992 році він відбив 
ритм ложкою на лисині президента 
Киргизії. У 1994 році під час концер-
ту на честь виведення російської 
армії зі Східної Німеччини вихопив 
у диригента військового ансамблю 
паличку і приєднався до керування 
оркестром. У 1995 році під час візи-
ту до Білла Клінтона вийшов напів-
одягненим з гостьового будинку 
при Білому домі й спробував упій-
мати таксі, щоби поїхати по піцу.

Піцу з пепероні внесуть до військо-
вого набору в 2019 році. Вона зберігати-
меться аж три роки. Американські вій-
ськові планують готувати  піцу з різними 
смаками, орієнтуючись на вподобання 
бійців, пише «24 канал».

Представники Дослідницького цен-
тру солдатського спорядження відзначи-
ли, що піца відрізнятиметься від щойно 
приготованої, але буде смачнішою за за-
морожену.

Солдати кажуть, що це чудова ідея. 
«Приємно буде їсти їжу, яку їмо за-

звичай удома, – кажуть військові. – Так ми 
морально краще почуватимемося».

світ вражає СТАБІЛЬНИЙ ЗАРОБІТОК БЕЗ ЗУСИЛЬ: 
МЕТОД ЖАННИ КАЛЬМАН

ду в своєму житті. У 77 років Раффре помер, і 
щомісячні виплати лягли на плечі його вдови. 
Кальман померла тільки через два роки після 
смерті адвоката у 1997 році. За 32 роки вона 
отримала близько 900 тисяч франків. Ця сума 
втричі перевищила вартість її квартири.

Жанна Кальман прожила 122 роки, 5 міся-
ців і 14 днів. Вона особисто зустрічалася з Ван 
Гогом і пережила дві світові війни. При ній бу-
дували Ейфелеву вежу, змінилися 24 прем’єр-
міністри Франції, а телефон витіснив телеграф. 

Вона народилася у 1875 році в Арлі, де про-
жила все життя. Була заміжня за троюрідним 
братом Фернаном. Той був багатою людиною і 

володів магазином, що займав перші поверхи 
їхнього будинку. Після весілля Жанна ніколи 
не працювала.

Вдовою стала в 1942 році, коли їй було 
67. Єдина дочка померла від пневмонії у 1934 
році, онук розбився на мотоциклі в 1963 році. 
Жанна намагалася не впадати у відчай.

У 85 років вона фехтувала і грала в теніс. 
У 100 їздила на велосипеді й роликах. У 110 
влаш тувала в квартирі пожежу й переїхала до 
будинку опіки. У 113 потрапила до Книги ре-
кордів Гіннеса. «Вибачте, я досі тут», – жартува-
ла в телешоу у 114 років. У 115 зламала стегно й 
відтоді пересувалася в інвалідному візку. У 117 
років казала: «Я завжди чекаю смерті і журна-
лістів». У 119 кинула курити й відмовилася від 
чарки аперитиву перед обідом. У 122 роки все 
ще мала світлий розум і самостійно давала собі 
раду. Вона до кінця днів мала гарний і охайний 
вигляд. На людях часто з’являлася в чорному 
костюмі, білій блузці та з намистом на шиї.

Щодня француженка з’їдала по плитці шо-
коладу, вживала багато оливкової олії, часник, 
овочі й червоне вино. Її кілька разів обстежу-
вали медики, але нічого так і не знайшли.

Вона пояснювала своє довголіття почут-
тям гумору: «Я ніколи не користуюся тушшю 
для вій, бо часто сміюся до сліз». Саме Жанні 
Кальман належить фраза, яку приписували 
різним актрисам: «У мене лише одна зморшка, 
і я на ній сиджу».

У 117 років Жанна Кальман казала: 
«Я завжди чекаю смерті і журналістів»

poznavatelno.net

Військові витратили багато років на 
те, щоб навчитися готувати піцу, яка 
довго зберігалася б і була стійкою 
до високих температур 

У 1965 році адвокат Андре-
Франсуа Раффре підписав 

договір і зобов’язався довічно 
утримувати 90-річну бабусю. Це 
була найгірша угода в його житті, 
пише Was.media.

У 90 років Жанна Кальман залишилася 
сама. У неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні ро-
дичів. Усі померли. Тому жінка уклала попу-
лярний тоді серед французьких пенсіонерів 
договір довічного утримання з адвокатом 
Андре-Франсуа Раффре. Після смерті довіри-
тельки він мав отримати її квартиру на вулиці 
Сент-Естев у прованському місті Арль, а нато-
мість зобов’язувався щомісячно виплачувати 
їй по 2500 франків.

Договір не можна було розірвати в одно-
сторонньому порядку. Тобто бабуся не могла 
передумати та заповісти квартиру місцевому 
пастору. За нею не довелося доглядати, ходити 
в магазин по продукти, терпіти складний ха-
рактер: на отримані гроші довірителька сама 
купувала їжу, ліки, наймала доглядальницю. 

Ринкова ціна апартаментів Жанни Каль-
ман, які займали третій поверх будинку в 
центрі міста, дорівнювала сумі обговорених 
щомісячних виплат за 10 років. Раффре споді-
вався в’їхати туди набагато раніше. Жінці було 
90 років, вона будь-якого дня могла віддати 
Богу душу, а йому було лише 47. Здавалося б, 
усе життя попереду.

Але у 57 років він все ще виплачував гроші 
бабусі, а в 67 зрозумів, що уклав найгіршу уго-

СЕЛІМ II, СУЛТАН 
ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Селім був сином великого Су-
леймана Пишного та Роксолани. 
Протягом восьми років свого прав-
ління мав прізвисько П’яниця. Після 
смерті батька у 1566 році йому без 
боротьби дістався трон. Селіму по-
щастило. Ще за життя Сулейман ви-
значив: спадкоємцем буде його син 
від улюбленої дружини, пише Was.
media.

Пити Селімові подобалося біль-
ше, ніж керувати державою. За ле-
гендою, він просив великого візира: 
«Головне – не давай мені протвере-
зіти». Особливо Селім любив солод-
ке кіпрське вино. Можливо, тому 
в 1571 році він наказав захопити 
острів, а після цього скасував там 
кріпосне право й надав місцевим 
жителям самоврядування. Через 
три роки п’яний султан послизнув-
ся, коли виходив з басейну, вдарив-
ся головою об сходинку і за кілька 
днів помер.

ПЕТРО I, ІМПЕРАТОР 
ВСЕРОСІЙСЬКИЙ

Останній цар Великої, Малої 
і Білої Русі та перший імператор 
Всеросійський перейняв у друзів-
іноземців звичку пити горілку, поки 
його народ спивався слабоалко-
гольною медовухою. Перебування 
при дворі в нетверезому стані вва-
жалося нормою. Петро любив, коли 
п’яні міністри починали висловлю-
вати думки, а ще краще – спереча-
тися. Під час пиятик монарх складав 
і підписував укази. З 1672 до 1725 
року таких було близько 20 тисяч – 
мало не щодня по указу.

За Петра алкогольний бізнес був 
державною монополією і серйозним 
джерелом надходжень до бюджету. 
Тому пияцтво буквально насаджува-
лося – будівельникам, робітникам, 
вантажникам, морякам і солдатам, 
яким у Санкт-Петербурзі щодня ви-
давали безплатну порцію горілки.

tsn.ua

ВІЛЬЯМ ПІТТ-
МОЛОДШИЙ, 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Наймолодший прем’єр в історії 
Великобританії уперше отримав 
цю посаду в 1783 році, коли йому 
було 24. Ерудований, зарозумілий і 
замкнутий.  Він ніколи не був одру-
жений і не мав коханок. Коханців 
також.

У 14 років Вільям почав страж-
дати на спадкову подагру.  Сімей-
ний лікар прописав йому пляшку 
портвейну на день. Пітт-молодший 
пив усе життя й постійно збіль-
шував дозу. Під час його другого 
прем’єрського терміну країна вою-
вала з Наполеоном, політична на-
пруга була високою. Карикатуристи 
зображували Пітта з червоним но-
сом, а журналісти дали йому пріз-
висько Людина-три-пляшки. Відомі 

кілька випадків, коли його знудило 
просто на парламентській трибуні.

Хоч Пітт і був алкоголіком, він 
успішно давав раду зовнішньопо-
літичній та економічній кризам, бо-
ровся з корупцією, захищав цивіль-
ні права пригноблених католиків, 
установив свободу друку. У пам’яті 
британців він залишився одним із 
найуспішніших прем’єр-міністрів в 
історії держави і паралельно – го-
ловним алкоголіком.

ГЕОРГ IV, КОРОЛЬ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Ще підлітком Георг почав пити, 
відвідувати борделі та спальні 
фрей лін. Його батько боровся з 
пар ламентарями за розширення 
повноважень короля, тож поведін-
ка принца-наступника була на руку 
опонентам. Тому він переїхав у свій 
маєток, подалі від батьків і політики.

Георг таємно одружився із двічі 

овдовілою Мері-Енн Фітцгерберт. 
Невдовзі він погодився укласти ди-
настичний шлюб з принцесою Ка-
роліною Брауншвейгською. Німкеня 
не вирізнялася красою, тому першу 
шлюбну ніч принц провів із пляшкою 
біля каміна. У 1811 році через хворо-
бу батька він став регентом і пере-
творив правління на низку бенкетів.

Два голуби, три біфштекси, 
пляшка мозельського, склянка су-
хого шампанського, склянка пор-
то і склянка бренді – звичне меню 
сніданку Георга. Перед публічними 
заходами він приймав 100 крапель 
опіумного екстракту. У 1820 році 
батько помер і 58-річний принц став 
королем. Останні роки життя він не 
виходив з наркотичного трансу.

ФРАНКЛІН ПІРС, 
ПРЕЗИДЕНТ США

Найвідомішим алкоголіком з 
усіх американських президентів 

Селім II Вільям Пітт-молодшийПетро І Уїнстон Черчилль

Борис ЄльцинФранклін ПірсГеорг IV
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