
СЕКРЕТ СТОЛІТТЯ – 
ДОБРОТА Й 
МИЛОСЕРДЯ

Марії-Зіновії Луцик доля подарувала 
довгий вік. Нещодавно бабуся 

відзначила сторіччя. На святкову забаву 
з’їхалася чимала родина ювілярки – діти, 
12 внуків та 24 правнуки. Усі раділи, 
що їхня найдорожча бабуня святкує 
поважну дату з жартами і гарним 
настроєм.

ВОЛОНТЕРИ 
«СЕРЦЯ ПАТРІОТА» 
ВІДПРАВИЛИ В 
ЗОНУ АТО ВАНТАЖ 
СОЛДАТАМ І ДІТЯМ

Із Театрального майдану Луцька 
благодійники з волонтерського центру 

«Серце патріота» вчергове вирушили на 
схід – до українських бійців у Слов’янськ, 
Авдіївку, Костянтинівку, Бахмут, а також 
до дітей у Мар’їнку та Красногорівку. 

за кермом
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У ЄВРОПУ НА 
АВТОМОБІЛІ… 
З ПОШКОДЖЕНИМИ 
ШИНАМИ

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НАД 
УКРАЇНОЮ СТАВЛЯТЬ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ»
Аби українці 

залишалися 
в рідній країні й не 
мусили виїздити 
на заробітки 
за кордон, 
їм потрібно 
забезпечити гідну 
оплату праці – хоча 
б на рівні 12-15 
тисяч гривень. Про 
це йшлося під час 
прес-конференції 
з нагоди XIV з’їзду 
партії УКРОП.
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Цього тижня 
матчем у 

Черкасах луцька 
«Волинь» мала 
розпочати другу 
частину сезону 
в Першій лізі. 
Хрестоносці 
наразі одні з 
аутсайдерів 
чемпіонату, йдуть 
17-ми з 18 клубів 
і найплідніше 
попрацювали  
взимку для 
посилення 
команди.  

 читайте на стор. 7 читайте на стор. 6

майте на увазі
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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

«ВОЛИНЬ» ПРОПУСТИТЬ 
ПЕРШИЙ ТУР 2018 РОКУ

Селян навчатимуть провадити бізнес 
по-європейськи, аби вони могли 
заробляти більше грошей. Для 

цього в області втілюватимуть проект 
«Ключ до успіху» за фінансової підтримки 

ЄС. Він допоможе одноосібникам 
об’єднатися в кооперації задля обробки 
сільгосппродукції та продажу ї ї великими 
партіями.

НА ДОПОМОГУ СЕЛЯНАМ – 
«КЛЮЧ ДО УСПІХУ»

МИ

 читайте на стор. 5
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У ПЕРУ ТА ЕФІОПІЇ – 
АВТОКАТАСТРОФИ 
13 березня в Ефіопії переповнений ав-
тобус упав з обриву. 38 осіб загинуло, 10 
травмовано. А 8 березня автобус, який 
їхав з Ліми в Аякучо, впав з висоти 120 
метрів у прірву. Щонайменше 10 осіб за-
гинуло, 50 травмовано. 
НА ШРІ-ЛАНЦІ – 
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
Влада ввела 6 березня режим надзви-
чайного стану по всій країні на 10 днів 
у зв’язку із зіткненнями між буддистами 
та мусульманами в Канді. Нещодавно 
група мусульман убила там 41-річного 
буддиста. Інцидент спровокував масові 
заворушення.
В ІРАНІ, НЕПАЛІ І США – 
АВІАКАТАСТРОФИ
12 березня у столиці Непалу Катманду 
під час посадки в аеропорту розбився 
пасажирський літак. Щонайменше 70 
людей загинуло. 11 березня у горах Іра-
ну впав приватний турецький літак, 11 
людей загинуло. А в протоку Іст-Рівер у 
Нью-Йорку 12 березня впав туристич-
ний вертоліт, загинуло п’ятеро осіб.
УКРАЇНЦІВ 
КОНСУЛЬТУВАТИМУТЬ У 
ПОЛЬЩІ
Головний інспектор праці Вєслав Ли-
щек відкрив спеціальну інфолінію для 
українців, які працюють у Польщі. Наші 
громадяни зможуть отримати юридич-
ну консультацію українською мовою з 
16:00 до 20:00 телефоном 22-111-35-29. 
ПРЕЗИДЕНТ КНР 
КЕРУВАТИМЕ ДОВІЧНО
Конституцію Китаю змінили. Слова про 
обмеження роботи голови КНР двома 
термінами прибрали. Тепер чинний го-
лова Китаю Сі Цзіньпін, який керує кра-
їною із 2013 року, зможе бути при владі 
довічно.
ОТРУЇЛИ РОСІЙСЬКОГО 
ШПИГУНА 
4 березня в Солсбері отруїли колишньо-
го російського військового розвідника 
Сергія Скрипаля та його доньку. У рес-
торані, де вони обідали, виявили сліди 
нервово-паралітичної речовини. Скри-
паль з донькою – у реанімації. Розвідника 
видав 52-річний Роберто Флорес Гарсія, 
який працював на іспанську розвідку. 
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза 
Мей заявила, що за замахом стоїть РФ.
ЄС ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РФ
Стосовно 150 осіб, які є російськими, 
кримськими, сепаратистськими діяча-
ми, на півроку продовжено візову забо-
рону і блокування активів на території 
ЄС. Санкції також продовжено 38 росій-
ським компаніям.
МІЖ ЕСТОНІЄЮ ТА 
ФІНЛЯНДІЄЮ – ГАЗОПРОВІД 
Уряд Естонії дав дозвіл на будівництво 
газопроводу. Він почнеться з естонсько-
го півострова Пакрі й пройде дном Фін-
ської затоки до Інкоо у Фінляндії. Його 
довжина у водах Естонії – 32,8 км. Будів-
ництво розпочнеться цьогоріч. 
У РОСІЇ – ВИБОРИ БЕЗ 
СПОСТЕРІГАЧІВ ЄС
Європейський парламент не скерову-
ватиме спостерігачів на президентські 
вибори в Росії 18 березня, а також на ви-
бори в Азербайджані 11 квітня.
НА МАЛЬТІ – ПРАВО ГОЛОСУ З 
16 РОКІВ
Тепер 16- та 17-річні громадяни Мальти 
можуть голосувати на виборах до націо-
нального парламенту та Європарламенту. 
У 2014 році 16-річні мальтійці отримали 
право голосувати на виборах до місцевих 
рад. Уперше це дозволила Австрія.
У ПОЛЬЩІ – ЗАБОРОНА НА 
НЕДІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
Від 11 березня магазини працюватимуть 
тільки в першу й останню неділю місяця 
відповідно до нового закону про забо-
рону торгівлі. Заборона не поширюєть-
ся на ярмарки, пекарні, кондитерські, 
АЗС, магазини вінків при кладовищах, 
продаж сувенірів, преси, тютюну, квит-
ків на транспорт.

світова хроніка РЕКЛАМІСТИ-БОРЖНИКИ – 
ПРОТИ СКАСУВАННЯ ПІЛЬГ 

принципово

СТАВОК 
ПОВЕРНУТЬ 
ГРОМАДІ

закон не писанийтрагедія

нечисті на руку

НЕ ПРИНЕСЛИ АЛКОГОЛЬ – ЗАСТРЕЛИВСЯ

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА – ХАБАРНИК

Луцьк

Міська влада 
скасувала 
особливі пільги 

для рекламістів. Для 
наповнення казни Луцька 
члени виконкому підняли 
вартість оренди за 
тимчасове користування 
місцем розташування 
рекламних засобів на 49%. 

Радник луцького міського го-
лови Ігор Поліщук розповів, що 
внаслідок підвищення тарифу на 
оплату за розміщення реклами 
на білбордах міська казна зможе 
отримати 10-11 млн грн щороку. 
Ці кошти планують спрямувати на 
розвиток освітньої та медичної 
галузей, зокрема, на закінчення 
робіт з будівництва школи №27. 

Утім таке рішення обурило 

окремих активістів та політиків. 
Як з’ясувалося, хвилю протесту 
почали піднімати одні з тих, хто 

не дотримувався й старих правил 
і був у списку боржників. Зокре-
ма, Олег Тарасюк, який засуджує 

дії міської ради в соцмережах 
та долучається до протестів. Як 
виявилося, він заборгував КП 
«Луцьк реклама» 42,26 тис. грн. 
Ще один затятий активіст – ди-
ректор ТзОВ «Брендборд» Сергій 
Ковальчук – вимагає повернення 
дешевої оренди, натомість сам 
не сплатив місту 60,66 тис. грн. 
Заступилася за рекламістів і де-
путат Юлія Вусенко, яка хотіла 
відмінити рішення Луцькради.

На її нарікання виконувач 
повноважень луцького міського 
голови Григорій Пустовіт заува-
жив, що цей сегмент бізнесу мав 
пільги, порівняно з іншими, при-
близно 30%. Та оскільки настав 
час розвивати місто, варто дума-
ти і про наповнення бюджету. 

Рекламісти боргують місту 722,278 тис. грн

ГОРІЛКОЮ ДЕПУТАТА 
ЗАЦІКАВИЛИСЯ ФІСКАЛИ 
Луцьк

Депутатом Луцької міської ради 
Петром Нестеруком, який торгував 
фальсифікованою горілкою, нарешті 
зацікавилося ГУ ДФС в області.

Щоправда, податківці активізувалися 
примусово, та й то майже через рік після 
того, як у магазинах «Гроно» та на складі в 
сумнозвісного депутата від БПП журналісти 
виявили фальсифіковану горілку по 35 грн 
за пляшку, інформує телеканал «Аверс». 

Ситуацію з фальсифікатом на Волині під 
особистий контроль узяв голова обласної 

ради Ігор Палиця, який під час останньої 
сесії попросив співробітників ДФС узятися 
за фірму депутата ретельніше. Інакше цією 
справою і діями податківців може зацікави-
тися прокуратура.

«Співробітники податкової з новими си-
лами кинулися розслідувати кримінальне 
провадження, що його було відкрито рік тому. 
А суддя Ярослав Артиш, який повернув депу-
тату Нестеруку величезну партію фальсифі-
кату, вже виніс ухвалу про обшук на складах 
«Полісся-Трейд», з яких свого часу і вилучали 
цей фальсифікат», – наголошує «Аверс».

Cитуація з депутатською горілкою 
на Волині стала сюжетом для 
центральних телеканалів

підпільний бізнес

Луцьк, Маневицький район

Лучанин вистрелив собі 
у скроню після того, як 
дружина відмовилася 
принести йому алкоголь.

Трагедія трапилася 9 берез-
ня на вулиці Січовій у Луцьку, 
повідомляє прес-служба па-
трульної поліції Волині. Коли 
поліцейські прибули за викли-
ком, побачили скоцюрбленого 

чоловіка, який лежав на дивані. 
Навколо було багато крові, а 
біля дверей – предмет, схожий 
на пістолет. 

Потерпілого одразу забрали 
до лікарні. Медики виявили в голо-
ві чоловіка чужорідний предмет. 
За попередньою інформацією, в 
пістолеті були саморобні гумові 
кулі з вкрученими шурупами. На 
жаль, 65-річний чоловік помер.

Ще один волинянин опи-
нився в реанімації після спро-
би самогубства. Це трапилося 
12 березня в Маневицькому ра-
йоні, повідомляє «ВолиньPost». 

За словами місцевих жите-
лів, чоловік вистрелив собі в 
голову з мисливської рушниці. 
Станом на 13 березня потерпі-
лий перебував у реанімаційно-
му відділені обласної лікарні.

Луцький район

У селі Городище підприємець 
протизаконно використовує 
земельну ділянку водного 
фонду. 

Площа ділянки зі ставком – по-
над 10 га. Її вартість – 6,6 млн грн, 
інформує прес-служба прокура-
тури області. Десять років – до 
21 лютого 2016 року – підпри-
ємець орендував цю ділянку згід-
но з укладеним із сільською радою 
договором. Проте у березні 2016 
року громада відмовила орен-
дарю у продовженні співпраці, 
оскільки підприємець заборгував 
орендну плату. До того ж, місце-
ві жителі були незадоволені, що 
на орендованій ділянці вчиняють 
правопорушення.

Попри це, підприємець і надалі 
користується нею. Відтак прокуро-
ри в суді вимагатимуть повернути 
земельну ділянку громаді.

Маневицький район

Сільському голові, якого 6 березня 
затримали в Луцьку на хабарі, загрожує до 
10 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба волинської по-
ліції, очільник Куликовичівської сільради Степан 
Шикалюк отримав гроші від підприємця. Взамін 
обіцяв надати перевагу в укладенні договору на 
вирубку зелених насаджень та подальшу реалі-
зацію їх за заниженими цінами. 

Спочатку чоловік  отримав 3 тис. грн. А за-
тримали його під час одержання решти суми – 
38 тис. грн.

ЦИГАРКИ – У ВАГОНАХ З РУДОЮконтрабанда

Володимир-Волинський район, Ковель

Майже 200 кг твердого сиру 
намагалася перевезти з Польщі 
в Україну наша співвітчизниця, 
яка прямувала через митний пост 
«Устилуг».

Контрабандний товар вартістю 55 тис. 
грн прикордонники спільно з працівника-
ми фіскальної служби виявили у ніші над 
сидінням водія та за задніми сидіннями 
мікроавтобуса Renault. 

Чималу партію курива прикордонники 
виявили 12 березня у залізничному пункті 
пропуску «Володимир-Волинський». 

Як повідомляє Держприкордонслуж-
ба, контрабандні сигарети знайшли у 

трьох вагонах потяга, завантажених ру-
дою, який прямував до Польщі. Загалом 
охоронці кордону вилучили 34 ящики 
цигарок, а це 17 тис. пачок. Акцизних ма-
рок на сигаретах не було. Контрабандний 
товар вилучено.

Чималу кількість контрафактних 
цигарок виявили у Ковелі співробіт-
ники прокуратури та СБУ, повідомляє 
прес-служба обласної прокуратури. Під 
час огляду складського приміщення 
поштового перевізника правоохорон-
ці вилучили 30 тис. пачок (50 ящиків) 
контрафактного курива. Силовики вста-
новлюють осіб, причетних до незакон-
ного промислу.

dpsu.gov.ua

Ящики з цигарками довелося 
відкопувати з руди

volynnew
s.com

vl.npu.gov.ua

Очільника громади 
затримали на гарячому

indiam
art.com
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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  ЙСупротивник, який вказує на ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що приховує їх. 

Леонардо да Вінчі

«БОГДАН» ЗАРОБИВ НА АТО 
МІЛЬЙОНИ
Протягом 2016-2017 років ТОВ «Богдан-
Індустрія» підписало тендерні контракти 
поставки техніки в зону АТО на 26,1 млн 
грн. Компанія входить до корпорації 
«Богдан Моторс». Бенефіціар корпора-
ції – перший заступник секретаря РНБО 
Олег Гладковський, який відповідає за 
оборонно-промисловий комплекс. Ра-
ніше його бізнес-партнером у корпора-
ції був Президент Петро Порошенко.

НАБУ ПЕРЕВІРЯЄ МІНЕНЕРГО
Проти посадовців Національної комісії з 
регулювання енергетики НАБУ відкрило 
провадження. Комісія та Міненерго двічі 
надавали кошти зі спецрахунку держпід-
приємства «Енергоринок» на закриття 
боргів компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

ПІП ХОТІВ ПЕРЕВЕЗТИ ДО 
РОСІЇ $65 ТИС.
Священик орендував цілий вагон, щоб 
нелегально перевезти до Росії $65 тис. 
Його затримали на кордоні митники ра-
зом з СБУ. Контрабандистом виявився 
колишній чернець Кафедрального собо-
ру Святої Трійці в Луцьку, а нині іподия-
кон настоятеля Києво-Печерської лаври 
митрополита Павла Серафим Никитюк.

СПРАВУ КУРЧЕНКА 
РОЗСЛІДУВАТИМУТЬ ЗАОЧНО
Печерський райсуд Києва задовольнив 
клопотання Генпрокуратури та надав 
дозвіл на проведення спеціального 
досудового розслідування стосовно 
олігарха-втікача Сергія Курченка. Його 
підозрюють у заволодінні чужим май-
ном, в ухиленні від сплати податків, від-
миванні грошей та організації фіктивно-
го підприємництва. 

МАЙЖЕ 200 МЛН ГРН – 
НА РЕКЛАМУ
Упродовж жовтня-грудня 2017 року пар-
тії витратили 199 млн грн на рекламу (із 
них 197 млн – гроші держбюджету). Най-
більше коштів спрямували «Батьківщина» 
(63%) та «Народний фронт» (33%). По 18% 
виділили «Опозиційний блок» та Ради-
кальна партія Олега Ляшка. БПП витратив 
на рекламу по ТБ 8%, «Самопоміч» – 1%.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПІДІРВАВ 
МАШИНУ СБУ
6 березня в Києві працівники спец-
служби намагалися затримати поліцей-
ського, що торгує зброєю. Зрозумівши 
наміри правоохоронців, він кинув дві 
гранати в машину працівників СБУ і втік. 
Водія авто поранено. Працівники спец-
служби кажуть, що поліцейський – ко-
лишній беркутівець.

ЛЯШКО ЗБРЕХАВ ПРО 
ВИГРАШ 
«Українська національна лотерея» не під-
твердила виграш Олега Ляшка. У жовтні 
2017 року політик задекларував виграші 
в лотереї на 283 тис. грн і 134 тис. грн. 
Відомо, що Ляшко щомісяця отримує по 
270 тис. грн від команди Ахметова. 

У ХАРКОВІ НАКРИЛИ 
«РЕАБІЛІТАЦІЙНІ» ЦЕНТРИ
Правоохоронці припинили діяльність 
мережі псевдореабілітаційних центрів 
у Харкові, в яких проповідники однієї з 
протестантських релігійних організацій 
примусово утримували нарко- та алко-
залежних. У п’яти центрах перебувало 
230 людей. Хворим не надавали жодної 
меддопомоги.

УКРОП ЗАЛЯКУЮТЬ
10 березня в Українці скоєно напад 
на депутата-укропівця місцевої ради 
Максима Вінніка. Його здійснив при-
зер чемпіонату Європи з вільної бо-
ротьби Андрій Нагорний. А 8 березня 
під офіс УКРОПу в Сумах кинули муляж 
вибухівки.

ДОСТАВКА ГАЗЕТ 
ПОДОРОЖЧАЄ 
Цьогоріч «Укрпошта» суттєво підвищить 
розцінки. Експерти вважають, що це 
знищить ринок преси. Підвищення та-
рифів відбудеться в два етапи: на 24,7% 
з другого півріччя 2018 року і на 19,2% з 
1 січня 2019 року.

українська хроніка

НА ВОЛИНІ – НОВІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ СТАНЦІЇ

ДВОЄ ВОЛИНЯН 
ЗАГИНУЛИ ЗА КОРДОНОМ

ВЕСЕЛЕ НЕ ХОЧЕ В ТОРЧИНСЬКУ ОТГ  ВЕСЕЛЕ НЕ ХОЧЕ В ТОРЧИНСЬКУ ОТГ  протест

служити і захищати

смерть на дорозі

Луцький район

Жителі села 
Веселе написали 
до ЦВК вимогу 

вилучити їх з об’єднаної 
територіальної 
громади. Люди кажуть, 
що їхньої думки ніхто 
не спитав, повідомляє 
«ТСН.ua». 

Причина суперечок – приєд-
нання до Торчинської територі-
альної громади. Крім Веселого, 
до ОТГ увійшли ще три села й се-
лище Торчин. Вони об’єдналися 
три місяці тому, але веселівці 
обурюються, що громадських 
слухань не проводили. Таємно ж 
підписані протоколи нібито таких 

зборів селяни вважають злочи-
ном, за який потрібно притягати 
до суду. 

Сільська голова Оксана Се-
менюк запевняє, що людей на 
слуханнях було мало, але достат-

ньо, аби ухвалити рішення про 
приєднання. А вибору щодо того, 
з ким об’єднуватися, просто не 
було. Натомість селяни наголо-
шують, що у Веселому розташо-
ване велике агропідприємство, 
здають в оренду ставки та землі. 
Щороку до сільського бюджету 
надходить майже 3 млн грн. Цьо-
го, вважають люди, достатньо, 
аби розвиватися самотужки. «Ми 
ніколи не отримаємо тих коштів, 
які дамо на Торчин», – остеріга-
ються селяни. 

Юристи ж кажуть, що Торчин-
ську громаду вже створено, і це 
рішення зворотної дії не має. Ве-
селівці не мають наміру здавати-
ся. Наступні збори вони заплану-
вали просто на сесії сільради.

тсн.ua

Веселівці готові вирішувати 
долю свого села гуртом

Горохівський, Луцький райони

Днями в області розпочали 
роботу дві поліцейські станції – у 
Берестечку та в Боратині.

Берестечківська дільниця обслуго-
вуватиме територію понад 20 населе-
них пунктів, де мешкають майже 10 ти-
сяч жителів, повідомляє прес-служба 
ГУ НП у Волинській області. Станція 
об’єднала спільну роботу дільничних 
офіцерів поліції, груп швидкого реагу-
вання патрульної поліції та громади. 

Поліцейська станція в селі Бора-
тин обслуговуватиме територію у по-

над 90 км2, де мешкає майже 8,5 тисячі 
жителів. До Боратинської сільської 
ОТГ належать 12 населених пунктів. 
Поліцейську дільницю обладнали до-
ступом до інтернету, бази даних МВС, 
передбачили кімнати для роботи пра-
цівників ювенальної превенції, діль-
ничних офіцерів поліції, співробітників 
груп швидкого реагування патрульної 
поліції, а також представників громад-
ських формувань.

До кінця року на Волині планують 
ввести в дію 38 таких поліцейських 
станцій.

vl.npu.gov.ua

Громадяни можуть у будь-який час 
звернутися по допомогу до поліцейських

БУРШТИНОВІ РОДОВИЩА 
ОХОРОНЯТИМЕ НАЦГВАРДІЯ

на сторожі

Любешівський, Маневицький 
райони

У місцях можливого 
незаконного видобутку 
бурштину в Маневицькому 
та Любешівському районах 
області на весняно-літній період 
залучать військовослужбовців 
Нацгвардії.

Як повідомляє прес-служба во-
линської поліції, це дозволить не 
допустити спроб незаконного видо-
бутку бурштину в північних районах 
Волині.

Заступник начальника ГУНП в 
області Сергій Козак проінспек-
тував підрозділи поліції, які нині 
забезпечують правопорядок у 
місцях можливого незаконного 
видобутку бурштину, перевірив 
готовність правоохоронців до не-
сення служби з початком весни, 
стан їхніх побутових умов у місцях 
дислокації. 

Нагадаємо, у березні на терито-
рії Куклинського лісництва Мане-
вицького району затримали неле-
гальних бурштинокопачів.

Польща

Неподалік польського 
міста Вроцлав зіткнулися 
лоб у лоб два BMW.

Аварія сталася 11 берез-
ня надвечір. В одній автівці 
були українці, у другій – по-
ляки (чоловік і дівчина), які 
їхали з Вроцлава. 

Як повідомляє «Радар», на 
місці загинули троє: волиняни 
й 29-річна полька. Її 33-річний 
друг помер у лікарні. За інфор-
мацією видання, внаслідок 
аварії загинули Роман Я., пра-
цівник шахти «Бужанська», і 
Володимир А. Обидва перебу-
вали у Польщі на заробітках.

doba.pl
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Від початку війни організація 
Володимира Рубана опікується 
обміном заручниками між бойовиками 
та українською стороною. Навіть коли 
створили офіційний центр із тими ж 
функціями при СБУ, «Офіцерський 
корпус» не припинив діяльності. 
Обміни полоненими, які проводив 
«Офіцерський корпус», не завжди були 
спокійними. Рубана звинувачували 
в заробітку на заручниках. Родичі 
полонених заявляли про шантаж, 

мовляв, він вимагав грошей, аби 
визволити людину з полону, інакше 
сім’я ї ї ніколи більше не побачить.

Володимира Рубана звинувачували 
у прихильності до бойовиків ЛДНР. Його 
пов’язують з кумом Володимира Путіна, 
лідером організації «Український 
вибір» Віктором Медведчуком, хоча 
там відхрещуються від співпраці з 
Рубаном.

Після поїздки з нардепом Надією 
Савченко до ДНР СБУ заборонила 

Володимиру Рубану відвідувати 
окуповану частину Донбасу.

Спершу його організація активно 
виступала проти євроінтеграції України 
та засуджувала протестувальників 
на Майдані, однак згодом показово 
вступила до лав Самооборони 
Майдану, а їхній сайт перетворився з 
проросійського на промайданівський.

Свого часу Рубан активно друкував 
та розповсюджував проросійську 
літературу на території України.

резонанс РУБАН ГОТУВАВ ЗАМАХ 
НА ПОРОШЕНКА?

  Борис ХВИЦЬ

Керівника Центру 
звільнення полонених 
«Офіцерський 

корпус» Володимира 
Рубана вранці 8 березня 
затримали під час 
перевезення великого 
арсеналу зброї через лінію 
розмежування. Наступного 
дня його арештували 
на два місяці без права 
внесення застави.

Небезпечну знахідку виявили 
під час перевірки меблів, які керів-
ник «Офіцерського корпусу» виво-
зив з окупованої частини Донбасу. 
В мікроавтобусі були заховані ящи-
ки з ручними гранатами, гранатами 
для підствольних і автоматичних 

СХЕМА «РОТТЕРДАМ+»: ЯК УКРАЇНЦІ 
ПЕРЕПЛАТИЛИ АХМЕТОВУ МІЛЬЯРДИ  «Гроші», 1plus1.ua

Експерти підрахували, 
що через глобальну 
махінацію за два роки 
українці переплатили вже 
більш як 25 млрд грн. 
Два роки діє скандальна 
формула визначення 
вартості вугілля 
«Роттердам+», і вже два 
роки українці майже вдвічі 
переплачують олігарху 
Рінату Ахметову за 
вироблену з його вугілля 
електроенергію.

«Два роки поспіль, попри втрату 
більшості своїх заводів на окупова-
ному Донбасі, Ахметов залишаєть-
ся найбагатшою людиною в країні. 
Більше того, його статки, на відміну 
від рядових громадян, не зменшу-
ються, а зростають», – йдеться в про-
грамі «Гроші» на телеканалі «1+1».

«Роттердам+» – це формула роз-
рахунку вартості вугілля, яке постача-
ють на теплові електростанції. Вугілля 
там спалюють, у процесі виробляють 
електроенергію і продають її укра-
їнцям. Тож коли українці платять за 
електроенергію, вони автоматично 

рука руку миє

газова війна

оплачують і її корупційну складову, 
яку прямо закладено в тарифи.

Українське вугілля коштує близь-
ко тисячі гривень за тонну. Але два 
роки тому влада вирішує: платити 
за вугілля краще не тисячу, а, напри-
клад, дві. Як на міжнародній біржі в 
Роттердамі. Тобто у вартість пально-
го для наших теплоелектростанцій 
заклали його транспортування мо-
рем, перевалку в порту і доставку 
залізницею.

«Таким чином вартість цього 
вугілля роздувається. Це завищує 
тарифи теплової генерації, і це за-
вищує фінальну ціну електроенер-
гії», – пояснює голова Асоціації спо-
живачів енергетики та комунальних 

Навіть попри подання апеляції на 
рішення Стокгольмського арбітражу 
щодо процедурних моментів, 
«Газпром» все одно має виплатити 
українському «Нафтогазу» 
мільярдний борг.

Про це повідомила прес-секретар НАК 
«Нафтогаз України» Олена Осмоловська, пе-
редає «Укрінформ».

«У них було 90 днів на подання апеля-
ції щодо процедурних моментів. Рішення 
арбітражу в цей час залишається в силі. 
«Газпром», як і раніше, винен «Нафтогазу» 
2,56 міль ярда гривень, на які нараховується 
близько 0,5 мільйона доларів відсотків що-
денно», – пояснила вона.

Нагадаємо, російський «Газпром» відмо-
вився постачати газ Україні від 1 березня та 
повернув проплачені кошти. Відповідно до 
рішення Стокгольмського арбітражу, Україна 
має купувати щорічно в РФ (до 2019-го, коли 
закінчиться дія контракту) 4 млрд кубометрів 

ПОПРИ АПЕЛЯЦІЮ, «ГАЗПРОМ» 
МУСИТЬ ЗАПЛАТИТИ «НАФТОГАЗУ»

газу (раніше було 50 млрд кубометрів). Якщо 
«Нафтогаз» не купує газ, то автоматично засто-
совується формула «бери або плати», тобто 
Київ мусить заплатити навіть за ті обсяги, які 
не купував. Тому «Нафтогаз» і чекав на оста-
точне рішення арбітражу, яке було озвучено 
28 лютого, аби почати обов’язкові закупівлі.

ЛПЗ «Волинський обласний 
онкологічний диспансер» оголошує конкурс 
на здавання в оренду частини нежитлового 
приміщення площею 13,5 м2 на одну годину 
в робочий день, розташоване за адресою: 

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1 
(другий поверх головного корпусу). 

Вартість – 173,25 грн.  
Заяви на участь у конкурсі приймають 

до 29.03.2018.

Дата проведення конкурсу – 05.04.2018 о 
10:00 за адресою: Лікувально-профілактичний 
заклад «Волинський обласний онкологічний 
диспансер», м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1. 
Тел. 26-48-01.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
ЯКІ МАЮТЬ НАДАТИ ПРЕТЕНДЕНТИ:
– заява на участь у конкурсі;
– пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
– копії установчих документів;
– копії з витягу Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб;
– завірена копія звіту про фінансові результати 
претендента, з урахуванням кредиторської та 
дебіторської заборгованості за останній рік. 

infa.ua

гранатометів, осколкові загороджу-
вальні міни, кумулятивні заряди 
РПГ-7, детонатори різних типів, руч-
ні гранатомети РПГ-22, 120-мм міни, 
міномет калібру 50 мм з боєкомп-
лектом, автомати і ручні кулемети. 
Провозили все це під виглядом 
майна сім’ї переселенців.

Тепер Рубана підозрюють у під-
готовці теракту в урядовому квар-
талі та вбивства депутатів й інших 
державних діячів з використанням 
гранатометів і мінометів. Більше 
того, йому інкримінують підготовку 
замаху на Петра Порошенка, Арсе-
на Авакова, Арсенія Яценюка, Олек-
сандра Турчинова.

«З мінометів мали розстріляти 
центральну частину Києва. Йшлося 
про тисячі загиблих, і, як говорили 
їхні куратори з ДНР та Москви, має 
бути багато крові, багато трупів, має 
бути хаос, внаслідок якого люди 
мають вийти на вулиці, а війська – 
повернутися з зони АТО до столиці, 
щоб показати, що в Україні грома-
дянська війна... Рівень загрози був 
найбільший за часів незалежнос-
ті держави», – розповів очільник 
СБУ Василь Грицак і наголосив, що 
Рубан діяв у змові з лідером ДНР 
Олександром Захарченком та інши-
ми сепаратистами.

Сам же Рубан заявляє, що його 
підставили, відкидає всі звинува-
чення і стверджує, що операцію 
проти нього спланували.

Однак виникає питання: чому 
зброю для терактів Рубан віз через 
блокпост, а не обхідними шляхами? 
Та й, з огляду на зв’язки з впливо-
вим олігархом Медведчуком, невже 
частину цього арсеналу не можна 
було дістати на чорному ринку?

Тим часом в СБУ стверджують: 
мають чимало незаперечних до-
казів того, що в Києві готували те-
ракти. Якщо провину Рубана таки 
доведуть, це вочевидь буде най-
гучніша й найуспішніша операція 
українських правоохоронців щодо 
запобігання терактам за всі роки 
незалежності. 

У квітні 2016 року НКРЕКП 
затвердила ринкову 
методику розрахунку оптової 
ціни на електроенергію, яка 
базується на європейському 
індексі цін на вугілля. За 
словами голови НКРЕКП 
Дмитра Вовка, гранична 
ціна на вугілля стала 
формуватися на основі 
ціни (індекс API 2), яка 
визначається в результаті 
торгів на біржі в Роттердамі 
(Нідерланди) разом із 
вартістю транспортування 
цього вугілля на внутрішній 
ринок (так звана формула 
«Роттердам плюс доставка»). 
Згідно з даними НКРЕКП, 
така методика розрахунку 
мала усунути ручне 
регулювання цін, забезпечити 
незалежність від поставок із 
зони АТО й позбавити Україну 
проблем із накопиченням 
достатньої кількості 
вугілля для проходження 
опалювального сезону.

В Асоціації споживачів 
енергетики та комунальних 
послуг підрахували, що в 
середньому за кондиціонер 
ми щороку переплачуємо 
102 грн, за холодильник – 
127 грн, за бойлер – 340 грн, 
за духовку – 392 грн.

послуг Андрій Герус.
Вугілля спалюється на ТЕС, 80% 

яких належить корпорації ДТЕК Ріна-
та Ахметова. І він же видобуває 85% 
вугілля. Тож самотужки забезпечує 
свою генерацію дешевою сирови-
ною. Але платимо ми за неї вдвічі 
дорожче. «Вони мають найбільшу 
вигоду. Тому що вони своє вугілля 
закладають за високою ротердам-
ською ціною в тарифи всім спожива-
чам», – пояснює Герус. 

За два роки після запроваджен-
ня «Роттердам+» операційний при-

буток ДТЕК зріс на 206% і склав 
23 млрд грн.

Ще влітку минулого року Націо-
нальне антикорупційне бюро пору-
шило карну справу. Детективи до-
сліджують роль керівника НКРЕКП 
Дмитра Вовка, який «запровадив 
корупційний тариф». Сам же Вовк 
живе у чотириповерховому маєтку 
вартістю близько $2 млн, який з по-
чатком дії «Роттердаму+» було пере-
оформлено на його співмешканку, 
яка ніколи не провадила бізнесу.

Наївно було б гадати, що моло-
дий спеціаліст так ризикнув і веде 
з Роттердамом і Ахметовим власну 
гру. Схеми такого рівня запускають 
тільки з благословення й під контро-
лем найвищої влади. Як тут не зга-
дати, що Дмитра Вовка відрядили 
в НКРЕКП з фінкомпанії ICU, яка, як 
уже всім відомо, не чужа Президен-
ту Петру Порошенку.

«Ніякого незалежного регулято-
ра немає. НКРЕКП повністю підпо-
рядкований Банковій і особисто Пре-
зиденту орган», – каже екс-міністр 
ЖКГ Олексій Кучеренко.
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Відомому переговірнику інкримінують підготовку 
терористичного акту і незаконне володіння зброєю

Росія винна Україні 
2,56 млрд грн
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НА ДОПОМОГУ СЕЛЯНАМ –
«КЛЮЧ ДО УСПІХУ» 

Вироби з дерева:
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Вироби з дерева
•• БЕСІДКИ  БЕСІДКИ • БУДИНОЧКИ  БУДИНОЧКИ •

• • СОБАЧІ БУДКИ СОБАЧІ БУДКИ •

ПИЛОМАТЕРІАЛ ПИЛОМАТЕРІАЛ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯПІД ЗАМОВЛЕННЯ

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

  Вадим ПАНАФІДІН

Селян навчатимуть провадити 
бізнес по-європейськи, аби 
вони могли заробляти більше 

грошей. Для цього в області 
втілюватимуть проект «Ключ до 
успіху» за фінансової підтримки 
ЄС. Він допоможе одноосібникам 
об’єднатися в кооперації задля 
обробки сільгосппродукції та 
продажу ї ї великими партіями.

УКРАЇНЦІ СЕРЙОЗНО 
ВІДСТАЛИ ВІД 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

«Сьогоднішньому українському покупцю 
вже не потрібна абияка продукція – брудна 
і несортована. А якісну може запропонувати 
лише потужний виробник, який проводить 
передпродажну підготовку. До слова, 70-80% 
усієї продукції в Європі та США продають саме 
через кооперативи. У сусідній Польщі створи-
ли потужні переробні підприємства з велики-
ми складами, збудували фабрики, де миють, 
сортують та зберігають овочі й фрукти, є лінії 
з виробництва соків. Від сусідів ми серйозно 
відстали в розвитку. Тому сподіваємося, що 
цей проект допоможе хоча б на крок набли-
зитися до європейських стандартів», – розпо-
відає координатор проекту «Ключ до успіху» 
Наталія Козак.

Упродовж року в області триватимуть на-
вчання селян, розробка бізнес-планів. Охочим 
створити кооперативи забезпечать фахівців-
консультантів, повний юридичний і бухгал-
терський супровід, створять і транскордонну 
базу сільгоспвиробників, які працюють на 
території Волинської та Брестської областей. 
Наталія Козак пояснює: у перші роки коопе-
ратив не матиме надприбутку, адже потріб-
но стати на ноги, підготувати матеріально-
технічну базу. Втім люди потім відчують, що їм 
треба менше вкладати своєї праці, а грошей 
вдається отримувати більше. 

ПОКИ ВОЛИНЯНИ ГОТОВІ 
ПРАЦЮВАТИ НА ПАНА, 
А НЕ НА СЕБЕ

Координатор проекту каже, що в селах 
люди бояться об’єднання, бо навчені негатив-
ним колгоспним досвідом. Мовляв, що колек-
тивне, те нічийне. «Жителі сіл поблизу облас-
ного центру ментально готові до об’єднання. 
Вони не хочуть продавати поля, бо втрачають 
фінансово. Щодо північних районів, то люди 
ще бояться змін. Вони краще поїдуть в Поль-
щу на заробітки, ніж зароблятимуть у себе в 
агросфері», – наголошує Наталія Козак. 

Голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Волині Руслан Хомич вважає, 
що однією з проблем є недолуге оподаткуван-
ня. «Насамперед йдеться про податковий ко-
декс: кооператив вважається неприбутковою 
організацією, а податківці трактують його як 
такий, що має прибуток, і оподатковують 
його. Відповідно, селяни матимуть подвійне 
оподаткування. Якщо кооператив створюють, 
щоб надавати послуги його членам за собі-
вартістю, то в цій структурі немає заробітку. 
Адже люди об’єднуються, аби, приміром, ра-

зом посіяти, бо самому дорого купити трак-
тор. Ми хочемо об’єднання, але Верховна 
Рада має внести законодавчі зміни. Ми буде-
мо апелювати до наших нардепів від асоціації 
фермерів, будемо звертатися до профільного 
комітету, щоб негайно зняти це подвійне опо-
даткування й відкрити дорогу до підйому та 
розвитку агробізнесу в Україні», – наголошує 
Руслан Хомич. 

ОБ’ЄДНАННЯ СЕЛЯН 
СФОРМУЄ ПОТУЖНИХ 
ГРАВЦІВ НА РИНКУ 

Готуючи проект, координатори мали на 
меті збільшити дохідність та рентабельність 
господарств за рахунок доданої вартості. «Ми 
маємо намір допомогти виробникам не про-
давати продукцію з поля, а додати сюди пер-
винну, або й глибоку переробку. Бо зазвичай 
сільгосппродукцію, викопану з поля, прода-
ють перекупникам за копійки.  

У фермерів з’явиться можливість спіль-
ного інвестування в розвиток матеріально-
технічної та ресурсної бази кооперативів», – 
пояснює пані Козак. 

Простий приклад успішної роботи коопе-
ративного об’єднання наводить Руслан Хомич: 
«Бабця, яка наймає тракториста виорати ді-
лянку розміром близько гектара, враховуючи 
ціну палива, платить в середньому 2600 грн. У 
обслуговуючому кооперативі ти платиш за со-
бівартість роботи, а це буде максимум 600-700 
грн. І це економія лише на одній операції, по-
дібна вигода буде на кожному кроці». 

За словами заступника директора депар-
таменту агропромислового розвитку Волин-
ської облдержадміністрації Людмили Петри-
канин, цей проект цікавий для волинян. Адже 
в області понад 200 аграрних підприємств, 
близько 600 фермерських господарств і 152 
тисячі особистих селянських господарств. 
60% усієї аграрної продукції виробляють саме 
особисті селянські господарства, 35% – агро-

формування, юридичні особи і кооперативи, 
лише 5% – фермерські господарства. 

НОВІ ФІНАНСОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ 

«У держбюджеті на 2018 рік закладено 
мільярд гривень на підтримку сільгоспвироб-
ників, у тому числі й сільгоспкооперативів. 
Максимальна сума підтримки кооперативу 
може складати три мільйони гривень (70% 
від вартості обладнання, яке мають намір за-
купити). Це можливо за умови,  що коопера-
тив складатиметься мінімум із 20 членів. Це 
стосується господарств, які вирощують яго-
ди, овочі, м’ясну і молочну худобу. Обласна 
програма передбачає співфінансування з міс-
цевими бюджетами на суму до 200 тисяч гри-
вень на один кооператив, що може становити 
не більш як 50% від вартості обладнання», – 
роз’яснює Наталія Козак. 

ЗМІНИВСЯ ПОКУПЕЦЬ – 
МУСИТЬ ЗМІНИТИСЯ Й 
ВИРОБНИК

Голова фермерського господарства села 
Чаруків Луцького району Олег Галасун упев-
нений, що в Україні змінюється ринок спо-
живача: «На сьогодні маємо таку ситуацію, 
що багато приватних виробників пішли з 
ярмарків, бо їм нецікавий такий канал збуту, 
адже він не забезпечує їхніх об’ємів. З іншого 
боку, це незареєстрований виробник і він не-
цікавий для торговельних мереж. А дійти до 
цього можна тільки через кооперації. Якщо 
сьогодні селяни не реагуватимуть на зміни, 
то буде проблема, де продати свій товар. Тому 
ми маємо виготовляти продукцію однотипну, 
в достатніх об’ємах і підготовлену. А для цьо-
го потрібні великі кошти, й одному цього не 
осилити. Понад те, якщо ми не забезпечуємо 
потреби покупців, то до нас заходить інозем-
ний виробник і продати буде ще важче».

НА ВОЛИНІ БУДЕ 
ЩЕ ОДНА ОТГ
Маневицький район

Минув рік, відколи в Маневичах, 
відповідно до Перспективного 
плану формування територій 
громад Волині, вирішили створити 
селищну ОТГ.

Однак процес об’єднання, ймовір-
но, завершать цього року. Експерти на-
голошують, що громаді варто докласти 
усіх зусиль, щоб уже з 1 січня 2019 року 
розпочати жити по-новому. Адже Ма-
невицька ОТГ має гарні фінансові пер-
спективи,  інформують у Волинському 
регіональному відділенні Асоціації міст 
України.

«Маневицька селищна ОТГ заробля-
тиме стільки грошей, що вистачатиме на 
життя. За прогнозними розрахунками, 
реверсної дотації не буде, тобто відда-
вати державі нічого не доведеться. Це, 
як на мене, хороший варіант і з фінансо-
вої точки зору, і з політичної. Щоб ніхто 
не дорікав – мовляв, створили громаду, 
а район втратить, від вас заберуть дохід 
до держбюджету», – пояснив консуль-
тант з бюджетних питань Василь Гром.

Він уточнив, що ця громада має три 
серйозні чинники бути спроможною: 
добра тенденція до створення доданої 
вартості, достатня кількість населення, 
на яке рахують міжбюджетні трансфери, 
дві потужні школи з високою наповне-
ністю класів та три дитсадки.

НАБУВ ЧИННОСТІ 
ЗАКОН ПРО 
ПРИВАТИЗАЦІЮ
Президент Петро Порошенко 
підписав закон «Про приватизацію 
державного майна». 

Документ встановлює спрощену 
класифікацію об’єктів приватизації на 
об’єкти малої і великої приватизації, ви-
значає вимоги до покупців та обмежен-
ня щодо участі у приватизації, а також 
відповідальність за недостовірність і 
неповноту представлених документів.

Документ встановлює терміни в 
11 місяців для об’єктів великої привати-
зації та 5 місяців – для малої. Якщо вар-
тість активів підприємства за останній 
рік перевищила 250 млн грн, це вели-
кий об’єкт приватизації, що продавати-
меться із залученням радника. Дешевші 
об’єкти належать до малої приватизації, 
що проходитиме суто на електронних 
платформах. 

Документ також встановлює поря-
док приватизації, вимоги до формуван-
ня і затвердження переліків об’єктів 
приватизації, порядок ухвалення рішен-
ня про приватизацію.

адмінреформа

офіційно

З 15 березня українці 
не зможуть вільно 

поховати людину, яка 
померла навіть удома 
власною смертю. Так 
звані «правки Лозового» 
до Кримінального 
кодексу передбачають, 
що без довідки з суду 
поховання буде просто 
неможливим, повідомляє 
«24 канал».

Раніше, якщо помирала 
людина, на місце виїжджали 
швидка медична допомога і 
слідчо-оперативна група. Лікар 
констатував смерть, а слідчий від-
кривав карне провадження і від-
правляв тіло в морг з постановою 
на проведення судово-медичної 

експертизи. Без постанови морг 
не може прийняти тіло.

З 15 березня слідчому забо-
ронять призначати експертизу, 
натомість зобов’яжуть зверта-
тися по дозвіл на проведення 
експертизи до суду. Рішення че-

катимуть не менш як 72 години. 
Відповідно, виникнуть серйозні 
проблеми з оперативністю су-
дових установ. Адже без рішен-
ня суду морги не прийматимуть 
тіло для проведення розтину і 
першочергової судово-медичної 

експертизи, хай якою смертю по-
мерла людина: природною чи на-
сильницькою.

Нардеп Андрій Лозовий вніс 
правки, щоб ускладнити слідство 
та полегшити життя собі й іншим 
корупціонерам, вважає експерт 
із соціальних питань Андрій Пав-
ловський. Родичі чекатимуть по 
кілька тижнів, щоб поховати по-
мерлого.

Ще один момент: за похован-
ня людей згідно з чинним зако-
нодавством мають виплачувати 
соціальну допомогу. Її отримання 
теж затримуватиметься. Поправки 
несуть велику корупційну загро-
зу. Щоб прискорити поховання, 
люди даватимуть хабарі суддям, 
експертам, патологоанатомам.

ВЕРХОВНА РАДА ДОБРАЛАСЯ ДО МЕРТВИХ

24tv.ua

indicepr.com

На сьогодні в області зареєстровано 
26 кооперативів, але працюють лише 17
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Якщо ви перебуваєте на судні, яке постійно протікає, то розумно буде скерувати зусилля 
на пошук нового судна, а не на залатування дірок. Уоррен Баффет

благі наміри поживемо-побачимо

за кермом У ЄВРОПУ НА АВТОМОБІЛІ… 
З ПОШКОДЖЕНИМИ ШИНАМИ

ВЕЛИКИЙ СТАЖ – ВЕЛИКІ ПЕНСІЇ
СИЛОВИКАМ 
ПЕРЕРАХУЮТЬ ПЕНСІЇ 

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

Незважаючи на плин часу, в 
нашій державі, як і колись, 
залишаються дві біди, 

і одна з них – погані дороги. 
Якість нинішніх автошляхів 
не задовольняє навіть 
найневибагливішого водія. 

Можна лише припустити, який настрій 
був у жителя села Річиці Ратнівського райо-
ну Сергія К., який увечері 10 квітня 2017 року 
вирушив трасою Ратне-Ковель і перед пово-
ротом на Поліське Старовижівського району 
в’їхав у вибоїну, в результаті чого пошкодив 
дві покришки на власному автомобілі Iveco 
та радіатор. Сума матеріальних збитків – 
шість тисяч гривень. Тож Сергій звернувся 
із заявою в Старовижівське відділення полі-
ції, щоб люди, які стоять на варті законності, 
захистили його право на безпечну поїздку 
та притягнули до адміністративної відпові-
дальності осіб, які опікуються утриманням 
дороги. 

Але з’ясувалося, що не лише він постраж-
дав від неякісного автошляху на Старовижів-
щині минулоріч. 29 березня подібне трапило-
ся і з жителем Луцька Борисом Д. На цій же 
дорозі, поблизу Секуня, він пошкодив колесо 
у своєму авто Mercedes, і все через ту ж таки 
ямковість.

Тут же, неподалік стели з написом «Старо-
вижівський район» і в цей же самий час він зу-
стрівся зі ще одним потерпілим від неякісної 
траси – Олександром Б. із селища Заболоття 
Ратнівського району. Останній також пошко-
див колесо у своєму автомобілі Audi. 

Здається, сумнозвісна траса М-19, як по-
значена вона на карті автомобільних доріг, 
так і притягує неприємності. Бо 17 жовтня 
2017 року вже житель Старої Вижівки Вла-
дислав Зінчук «влетів» на ній на чотири ти-
сячі гривень збитків. Через яму завглибшки 
12 сантиметрів у його машині Volkswagen 
розірвало шину на передньому колесі, на за-
дньому – пошкодило. 

Усі ці люди сподівалися, що винуватці ДТП 
відповідатимуть за неналежне утримання до-
рожнього покриття згадуваної автодороги й 
відшкодують їм збитки, адже працівники по-
ліції передали відповідні матеріали в суд. І 
винного ніби знайшли в особі начальника 
ДРП №10 філії «Ковельське ДЕД» дочірньо-
го підприємства «Волинський облавтодор». 

Мінсоцполітики планує 
збільшити роль стажу 

роботи порівняно із зарплатою 
при нарахуванні пенсії для 
людей з великим стажем 
роботи. 

Прес-служба відомства повідом-
ляє, що це стосується пенсіонерів із 
чималим стажем роботи, але надбав-
ки до пенсії у жовтні 2017 року в них 
вийшли невисокими. Бо потрібна для 
адекватного розміру осучаснення 
отримувана зарплата виявилася не-
високою. Тож підготовка до другого 
етапу пенсійної реформи, що реалі-
зовуватиметься у 2019 році, вимагає 
нейтралізації дисбалансів, які вияви-
ла реформа на першому етапі.

«Для цієї категорії пенсіонерів ми 
продумуємо механізм, щоб роль ста-
жу була більшою, ніж роль заробітної 

плати, – запевнив міністр соцполіти-
ки Андрій Рева. – Впроваджена пен-
сійна реформа відобразила ту соці-
альну реальність, у якій жили люди. 
І сьогодні ми вже по факту отримали 
результат, що змушує нас виправити 
деякі перекоси».

Ще одна проблема – це перера-
ховані виплати тим, хто працював, 
будучи на пенсії, а потім звільнився. 
Після перерахунку пенсії стали мен-
ші, ніж люди очікували. Так сталося у 
випадках, коли заробітна плата була 
меншою, ніж до виходу на пенсію. 
Тобто стаж дорахували, а коефіцієнт 
упав. За словами міністра, зараз та-
кож готують законодавчі зміни, за 
якими стаж донараховуватиметься 
автоматично, а коефіцієнт заробіт-
ку встановлюватимуть за бажанням 
пенсіонера.

Працівникам міліції та 
інших силових відомств 

вже у березні-квітні 
перерахують оновлені 
пенсії.

Списки на виготовлення до-
відок про оновлене грошове 
забезпечення Пенсійний фонд 
передав уповноваженим орга-
нам 3 березня. У місячний термін 
ці органи нададуть довідки по 
кожній людині, відтак здійснять 
перерахунок пенсій. Для цього 
не потрібно особистих звернень 
пенсіонерів.

Заступник начальника Го-
ловного управління Пенсійного 
фонду України у Волинській об-
ласті Олег Трибощук повідомив, 
що на обліку зараз перебувають 
майже 272 тисячі пенсіонерів. 
Серед них нараховується 12386 
осіб, чиї пенсії підлягають пере-
рахунку, з числа колишніх пра-
цівників силових міністерств і ві-
домств. Йдеться про приблизно 
6 тисяч військових пенсіонерів 
та 3900 колишніх працівників 
міліції.

Начальник управління пен-
сійного забезпечення військо-
вослужбовців та деяких інших 
категорій громадян Леся Дацюк 
поінформувала, що згадана по-
станова уряду передбачає про-
ведення з 1 січня 2018 року 
перерахунку пенсій військово-

Останньому довелося чимало часу прово-
дити на судових засіданнях. Утім троє пер-
ших згадуваних осіб, що постраждали від 
неналежного утримання сумнозвісної траси, 
переможцями не стали, отже, ремонтувати 
автомобілі цим людям довелося власним 
коштом. Суддя Старовижівського районного 
суду був змушений закрити справи у зв’язку з 
відсутністю події та складу адміністративно-
го порушення. 

У тому, що потерпіли фіаско, постраждалі 
мають в усіх згадуваних випадках «дякува-
ти» чи то недосконалому законодавству, чи 
працівникам поліції, бо в деяких адміністра-
тивних протоколах, які вони склали, не було 
зазначено, які саме норми і стандарти, що 
стосуються безпеки дорожнього руху, пору-
шили дорожники. А щодо схем двох ДТП, які 
трапилися 29 березня 2017 року (а справи ці 
були об’єднані в одне слухання), то в них уза-
галі відсутні розміри вибоїн, що спричинили 
автопригоди. А ще в них немає доказів, які 
вказували б на те, що саме філія «Ковельське 
ДЕД» є відповідальною за утримання згаду-

ваної автомобільної дороги. Поліцейські не 
надали суду також доказів, які підтверджу-
вали б пов новаження керівника філії щодо 
ремонту та утримання зазначених у прото-
колах ділянок. А для цього варто було лише 
надіслати запит у ДП «Волинський облавто-
дор». Щоправда, у справі, що стосується ав-
топригоди за участю Владислава Зінчука, він 
є. Однак чоловікові від цього не легше. Він 
навіть прагнув чимось допомогти стражам 
порядку, тому особисто сфотографував міс-
це ДТП та заміряв глибину ями, в яку вско-
чило його авто, тобто виконав чужу роботу. 
Натомість матеріали цієї справи поліція го-
тувала із 17 жовтня 2017 року аж до 4 січня 
2018-го, коли вони потрапили до суду. У них 
суддя також не знайшов доказів, що саме на-
звана філія має ремонтувати ділянку дороги 
Доманове-Ратне-Ковель. Традиційно не до-
ведено також, що пошкодження автомобіля 
відбулося у зв’язку з бездіяльністю «Ковель-
ського ДЕД». 

«Коли поліцейські приїхали на місце при-
годи, то не могли навіть сказати, хто відпові-

дає за утримання дороги, – каже Владислав 
Зінчук. – На «02» чомусь також не допомогли 
знайти відповідь на це запитання. Поліцей-
ські запропонували мені єдине – організува-
ти евакуатор. Тоді я «сів» на телефон і додзво-
нився аж до Міністерства інфраструктури 
України, потім з’ясував, що є відділ з безпеки 
руху і так далі. Тоді ж очільник ДРП №10 філії 
«Ковельське ДЕД» дочірнього підприємства 
«Волинський облавтодор» запропонував су-
дитися з «Укравтодором». Але я вирішив ді-
яти іншим чином: повідомив Старовижівську 
РДА, що перекрию трасу М-19. Після цього 
отримав дзвінок від керівника «Ковельського 
ДЕД», який нібито за власні гроші купує мені 
два колеса до автомобіля замість пошкодже-
них. Я забрав ці два колеса там, де він вказав, 
і купив ще два нові».

До слова, інспектор поліції, який складав 
протокол про адміністративне правопору-
шення, з якихось причин (будемо сподівати-
ся, що з поважних) не був і на засіданні суду, 
що розглядав справу про ДТП за участі Вла-
дислава Зінчука.

«Поліцейський не представив у суді дока-
зів? – дивується Владислав Володимирович. 
– Отже, він, може, не зовсім компетентний у 
своїй роботі? Тоді чому на податки, які спла-
чують прості громадяни, ми маємо утримува-
ти таких поліцейських?». 

Може, тому, що кращих немає, а Україна 
потерпає від нестачі кваліфікованих кадрів, і 
не лише в цій галузі? Можна було б до безкі-
нечності лаяти старовижівську поліцію через 
низьку професійну підготовку співробітни-
ків, але, схоже, така ситуація у всій Україні, 
не лише в нашому регіоні. І наближенням до 
європейських стандартів роботи, таким роз-
рекламованим на початку реформи право-
охоронної системи, навіть не пахне. 

P.S. Невтішно розпочався для водіїв і 2018 
рік. Бо наші дороги за зиму не стали кращи-
ми, а навпаки. Коли готували цей матеріал, за-
телефонував Владислав Зінчук і розповів, що 
став очевидцем чергової ДТП у селі Секунь 
на дорозі М-19, під час якої водій із сусідньої 
Білорусі пошкодив свій автомобіль. Шістьом 
людям, які в ньому їхали, довелося мерзну-
ти на дорозі в останній день зими. Отже, далі 
буде?

службовцям та деяким іншим 
категоріям громадян на під-
ставі довідок, виданих уповно-
важеними структурними під-
розділами силових міністерств 
і відомств, виданих станом на 
1 березня. 

Складова грошового за-
безпечення міститиме новий 
посадовий оклад, оклад за 
військове звання та надбавку 
за вислугу років. Окрім цього, 
передбачили порядок випла-
ти цих перерахованих пенсій. 
Так, з 1 січня цього року про-
водитимуть виплату в розмірі 
50% суми підвищення пенсії, 
з 1 січня 2019 до 31 грудня 

2019 року – 75%, з 1 січня 2020 
року – 100% суми підвищення 
пенсії, визначеної станом на 
1 березня 2018 року.

Для колишніх працівни-
ків міліції перерахунок пенсій 
здійс нюватиметься з урахуван-
ням грошового забезпечення 
поліцейського за січень 2016 
року. Суму перерахованих 
пенсій для виплати за період з 
1 січня 2016 року до 31 грудня 
2017 року обчислюватимуть 
органи Пенсійного фонду ста-
ном на 1 січня 2018 року та ви-
плачуватимуть після виділення 
коштів на їх фінансування з 
держбюджету.

Підвищення пенсій обіцяють у березні-квітні

Після перерахунку пенсії стали 
менші, ніж люди очікували

na.m
il.gov.ua

ukurier.gov

chel.aif.ru

Не дорога, а смуга перешкод
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Ми  дуже  добре  знаємо,  чому  хворіємо,  але  досить  погано  знаємо, чому здорові. Петро Анохін

  Інна СЕМЕНЮК
     Луцький район

актуально новація

бережіть себе ДЕЛІКАТНА ЖІНОЧА ПРОБЛЕМА: 
ВИПАДІННЯ МАТКИ

СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 
ТРЕБА ОБРАТИ 
ДО 1 КВІТНЯ

За статистикою, 
приблизно в 
половини жінок, 

які народжували, 
розвивається пролапс – 
опускаються внутрішні 
органи. Часто жінки про це 
навіть не здогадуються, 
аж доки не починається 
випадіння. Від цього 
потерпає від 15 до 30% 
молодих жінок, а в 
поважному віці – до 60%. 
І більшість цю проблему 
замовчує... Що варто 
знати кожній жінці про 
генітальний пролапс, 
консультує головний 
лікар МЦ «Боголюби», 
акушер-гінеколог, лікар 
першої категорії, кандидат 
медичних наук Вадим 
Петровський.

– Пролапс геніталій – це, по суті, 
жіноча грижа, за якої матка поступо-
во зміщується донизу, а надалі ви-
пинається в порожнину піхви через 
тазове дно. Це симптомокомплекс, 
який пов’язаний з деформацією, 
дегенерацією або пошкодженням 
сполучної тканини, що формує 
зв’язковий апарат матки. Він фіксує 
і підтримує її положення в малому 
тазу. Коли ж відбувається травма 
цього апарату, зв’язки втрачають 
свої властивості, пластичність і тур-
гор. У результаті цього все, що вони 
підтримували, під дією сили тяжіння 
починає опускатися донизу, а потім 
випадає.

– Чому виникають генітальні 
пролапси? Для жінок якого віку 
ця проблема є найбільш актуаль-
ною? 

– Генітальні пролапси найчас-
тіше діагностують у жінок після 
55 років. У цій віковій групі це захво-
рювання дуже поширене і не має 
тенденції до зменшення. Річ у тому, 
що в організмі жінки у віці близько 
50 років відбуваються дисгормо-

До кінця березня 
волинянам слід 

визначитися з вибором 
сімейного лікаря та 
укласти з ним відповідний 
договір. 

Адже потрапити до спеціаліста 
вузького профілю вже через місяць 
можна буде тільки з направленням 
від терапевта, з яким підписали де-
кларацію, повідомляє ІА ZIK.

Спершу потрібно визначитися 
з лікарем. Якщо знайомого у вас 
немає, можна звернутися в у місце-
вий відділ охорони здоров’я. Також 
можна завітати в будь-який медич-
ний заклад і познайомитися з ліка-
рями. Інформацію про них можна 
отримати у місцевому відділі охо-
рони здоров’я або безпосередньо 
в реєстратурі. 

Наступний крок – підписати 
декларацію. Документ – безстро-
ковий, а тому переписувати його 
щороку не потрібно. Заклади пер-
винної медичної допомоги, в яких 
працюють сімейні лікарі, підпису-
ють контракт з Національною служ-
бою здоров’я, а пацієнти – деклара-
цію з тими лікарями, яких самі собі 
обрали. Для цього потрібні паспорт 
та ідентифікаційний номер. Якщо 
йдеться про дитину, тоді ще й свідо-
цтво про її народження та докумен-
ти обох батьків або опікунів.

Заповнюватиме декларацію лі-
кар в електронному варіанті. Опіс-
ля роздрукує її у двох примірниках, 
які потрібно буде підписати. Один із 
примірників залишається заявнику. 

нальні зміни. Як відомо, жіночі ста-
теві гормони беруть участь у синтезі 
кальцію, вітаміну D і ще багатьох ін-
ших речовин, які формують каркас 
сполучної тканини. І коли в жіночо-
му організмі відбувається гіпосинтез 
цих гормонів (тобто виробляється 
менша їх кількість), зв’язки втрача-
ють свої властивості і починається 
опущення та випадіння внутрішніх 
статевих органів.

– А чому захворювання вини-
кає у молодих жінок?

– Це пов’язано здебільшого з 
травматичними, а також чисельни-
ми пологами, частою зміною ста-
тевих партнерів, важкою фізичною 
працею або великими фізичними 
навантаженнями у спортсменів. Роз-
витку генітального пролапсу також 
сприяють закрепи. Але варто за-
уважити, що пролапс, своєю чергою, 
також сприяє розвитку закрепів. Під 
час дефекації, коли жінка тужиться, 
напружується черевний прес, ви-
штовхуються внутрішні органи і по-
шкоджені мембрани розриваються 
ще більше.

– Як швидко розвивається за-
хворювання?

– Генітальний пролапс розви-
вається швидко, якщо він спричи-

нений значною травмою. В інших 
випадках процес опущення матки 
триває повільно, роками, поступово 
й неухильно.

– Які перші дзвіночки захво-
рювання? На що жінці варто звер-
нути увагу?

– Щоб виявити захворювання на 
ранній стадії, потрібно регулярно 
проводити самообстеження під час 
ранкового або вечірнього туалету 
зовнішніх статевих органів. Спо-
чатку випадіння можна нащупати 
пальцями, а коли шийка матки вири-
нає назовні – це вже видно. Іноді за-
хворюванню передує постійна важ-
кість внизу живота, часті позови до 
сечовипускання, відчуття неповного 
сечовипускання, болю в промежині. 
Згодом до цього приєднуються візу-
альні вияви.

– Як лікують генітальні про-
лапси? Чи можна обійтися без 
операції?

– Одразу зауважу: лікування 
таб летками або уколами не завжди 
є ефективним. Препаратами мож-
на скоригувати гормональний стан 
жінки, що опосередковано буде вес-
ти до зміцнення сполучної тканини 
в її організмі. Також можна трену-
вати м’язи промежини, виконуючи 

пацієнтки). Доведена ефективність 
такого виду операції становить що-
найменше 15 років. Друга методика 
передбачає формування тазового 
дна за допомогою аллотрансплан-
татів, так званих ситечок або стрічок. 
Від цієї методики у світі поступово 
відходять, адже вона, по-перше, дуже 
дорога, а по-друге, веде до хронічно-
го тазового болю й до неможливості 
ведення статевого життя.

– Операція вважається склад-
ною?

– Так, операція є досить склад-
ною, але для хірурга, який володіє 
потрібними методиками, не є чи-
мось надзвичайним. Наприклад, у 
МЦ «Боголюби» ми проводимо таких 
операцій приблизно 200 на рік. Рані-
ше жінки після такого типу операцій 
лежали по десять днів у лікарні, а за-
раз у стаціонарі проводять в серед-
ньому чотири дні й повертаються 
додому. До речі, рубців після опера-
ції не залишається зовсім, адже вона 
відбувається піхвовим доступом.

– Чи тривалий період реабілі-
тації? Які обмеження чекають на 
жінку?

– Обмеження стосуються насам-
перед фізичних навантажень, важкої 
праці, підняття будь-чого тяжкого. 
Треба поберегти себе щонайменше 
два місяці. Але загалом ці обмежен-
ня стосуються усіх жінок: і проопе-
рованих, і тих, які мають неліковані 
генітальні пролапси.

– Якщо жінка з пролапсом не 
відчуває значного дискомфорту, 
можливо, не варто поспішати з 
операцією?

– Хірургічного втручання краще 
не відкладати. Захворювання на піз-
ніх стадіях часто має ускладнення у 
вигляді защемлення стінки сечово-
го міхура, виразки на шийці матки, 
що ускладнюється постійним болем 
тощо. Операція на пізніх стадіях да-
ється складніше і хірургу, і пацієнту. 
Краще одразу її зробити, щойно діаг-
ностували пролапс.

– Скільки орієнтовно коштує 
операція?

– У нашій клініці повна вартість 
хірургічного лікування генітального 
пролапсу, включно із медикамен-
тами, становить від 12 до 18 тисяч 
гривень.

Головний лікар МЦ «Боголюби», кандидат 
медичних наук Вадим Петровський

bogolybu.com
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вправи Кегеля або користуючись 
спеціальними вагінальними трена-
жерами.

– Вправи Кегеля справді допо-
магають?

– На ранніх стадіях генітального 
пролапсу і як метод профілактики 
вправи Кегеля є досить дієвими. 
Тренувати м’язи промежини тре-
ба обов’язково кожній жінці після 
40 років, особливо тим, хто мав 
проб лемні, стрімкі пологи, багато 
пологів. Це фітнес, при чому дуже 
важливий для жіночого здоров’я. 
До слова, виконуючи вправи Кеге-
ля, жінка вб’є одразу два зайці: по-
перше, робитиме профілактику ви-
падіння матки, а по-друге, натренує 
піхву, що дасть можливість отриму-
вати особливі відчуття під час сексу. 
Ефект від тренувань буде, якщо за-
йматися систематично. Та, на жаль, 
такий фітнес не дуже поширений 
серед нашого жіноцтва, тому пере-
важно маємо справу із запущеними 
випадками генітальних пролапсів, 
коли вправи вже не є ефективними.

– Наскільки ефективне опера-
тивне лікування генітальних про-
лапсів?

– Це метод лікування №1. Загалом 
є два типи хірургічних методик ліку-
вання генітальних пролапсів. Пер-
ша і основна – пластична методика 
(коли підтягують зв’язки і формують 
з них дублікатури із власних тканин 

Любомль

Віднедавна в ТМО Любомль-
ського і Шацького районів по-
чали опановувати новий вид 
операцій – ендопротезування 
кульшового суглоба.

Суть такого хірургічного втру-
чання полягає у заміні ушкоджених 
хворобою частин суглоба штучни-
ми, інформує «Кордон».

Як відомо, при руйнуванні куль-
шового (тазостегнового) суглоба 
причиною болю є різні патології. Це 
можуть бути деформуючий артроз, 
ревматоїдний артрит, асептичний 
некроз голівки стегна, хвороба 
Бехтєрєва, хвороба Стіла та інші, 
що призводять до руйнування су-
глобного хряща. А на пізніх стадіях 
руйнується кістковий мозок, що 
формує суглоб.

Це призводить до стійкого бо-
льового синдрому, який турбує 
навіть уночі. Ендопротезування до-
зволяє усунути біль в суглобі або 
значно його послабити, а ще – по-
ліпшити рухливість.

«Такі хірургічні втручання вже 
роблять у багатьох містах України. 
Є надія, що й у вас цей напрям роз-
виватиметься. Якщо це вдасться, 
жителям району не доведеться їз-
дити до Луцька чи деінде. Думаю, з 
фахівцями проблем не буде, адже 
один із ваших лікарів уже пройшов 
відповідні курси, ще один пройде 
незабаром», – каже доцент кафе-

Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б

(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

ПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ – 
У РАЙЦЕНТРІ

дри травматології та ортопедії За-
порізького державного медичного 
університету Вадим Чорний. 

Разом із травматологом лікарні 
заводу «Мотор-Січ» (Запоріжжя) Ва-
димом Малишевим вони спеціаль-
но завітали до Любомля поділитися 
практичним досвідом з місцевими 
медиками, які цими днями прово-
дили перші операції із заміни тазо-
стегнового суглоба.

Медики стверджують, що вже 
за кілька днів після цього пацієнт 
може ходити на милицях, а за кіль-
ка місяців цей засіб реабілітації стає 
взагалі непотрібним.

«У роботі ми зазвичай викорис-
товуємо ендопротези вітчизняного 
виробництва. Радив би це роби-
ти й іншим колегам, – каже Вадим 
Чорний. – За якістю імплантати не 
поступаються зарубіжним, але вод-
ночас є удвічі дешевшими, а тому – 
доступнішими для широких верств 
населення».

Любомль став третім містом на 
Волині, де проводять операції 
з протезування суглобів

ТМ
О

 Лю
бом

льського і Ш
ацького районів

За рекомендацією МОЗ, один лікар 
може обслуговувати максимум 
дві тисячі пацієнтів. Проте можуть 
бути і виняткові ситуації.

Звертатися до вашого лікаря 
ви можете із будь-якими питання-
ми, пов’язаними зі здоров’ям. Крім 
безпосереднього обстеження й 
лікування, лікарі первинної ланки 
в разі потреби скеровуватимуть 
до вузькопрофільних спеціалістів, 
виписуватимуть рецепти на ліки, 
в тому числі ті, що підпадають під 
програму «Доступні ліки», та будь-
які медичні довідки, наприклад, до 
басейну.

Людина, яка підписала з ліка-
рем договір, матиме право на:

– спостереження за станом 
здоров’я;

– діагностику та лікування 
найбільш поширених хвороб, 
травм, отруєнь, ускладнень під 
час вагітності;

– супровід пацієнта з хроніч-
ними захворюваннями;

– надання невідкладної до-
помоги;

– скерування пацієнта для 
надання йому вторинної (спеціа-
лізованої) або третинної (високо-
спеціалізованої) меддопомоги;

– проведення профілактики 
(вакцинації, оглядів та дослі-
джень пацієнта з групи ризику). 

За словами в. о. міністра охо-
рони здоров’я України Уляни Су-
прун, лікаря можна буде обрати 
без прив’язки до місця реєстра-
ції. «Коли ваш лікар у відпуст-
ці або на лікарняному, заклад 
первинної медичної допомоги 
або сам лікар, якщо це приватна 
практика, забезпечує на цей час 
заміну. Якщо ви перебуваєте в 
чужому місті й вам потрібна пер-
винна медична допомога, можна 
звернутися до найближчого чер-
гового центру первинної допо-
моги», – додала Супрун.

osbb-sakura8.pp.ua

Лікаря можна буде обрати без 
прив’язки до місця реєстрації
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ДРОТЯНИК БОЇТЬСЯ 
ЦИБУЛИННЯ І 
ЛАВРОВОГО ЛИСТЯ
Досвідчені дачники стверджують, 
що з цим поширеним шкідником 
найкраще боротися за допомогою 
приманок.

Висаджуючи картоплю, в кожну лун-
ку кладуть 2-3 квасолинки. Таким спо-
собом ви уб’єте двох зайців – знищите 
дротяника і збагатите землю азотом. 

Ще один спосіб – за тиждень до са-
діння картоплі узяти палички завдовж-
ки 20 см. На них настромити половинки 
сирої картоплі, буряка чи моркви і вко-
пати на глибину 10 см. Через кілька днів 
приманки дістають разом із дротяника-
ми, збирають їх, оновлюють зріз, зволо-
жують водою і знову закопують.  

Багато господарів переконалися, 
що дротяник не любить цибулиння і 
лаврового листя. Їх кладуть у лунку ра-
зом з насіннєвою картоплею.

поради досвідчених

ароматерапія

гаманець

випробувано

АРАБСЬКИЙ САЛАТ
• 100 г сирої дрібненької квасолі 
• 1 великий маринований болгарський 
перець • половина синьої цибулини 
• 1 ст. ложка оцту • 3 ст. ложки олії
• кілька гілочок кінзи • лавровий 
листок • дрібка чебрецю • сіль

Квасолю замочити на ніч. Зранку 
воду злити, квасолю промити, залити сві-
жою водою, в яку додати лавровий лис-
ток, чебрець, сіль і цибулю та зварити до 
готовності на слабкому вогні.

Перець нарізати тонкими смужка-
ми. Квасолю заправити половиною олії і 
оцтом, охолодити, потім з’єднати з пер-
цем і подрібненою зеленню, посолити за 
смаком, приправити рештою олії.

ЗАПІКАНКА З КАПУСТИ

• Качан капусти (500 г) • 1 кг картоплі
• 250 г грибів • 100 г олії • 2-3 ст. ложки 
борошна • мелений червоний перець
• лимонна кислота • 1 цибулина
• 2 зубці часнику

У підсоленій воді відварити картоп-
лю до напівготовності. Гриби обсмажити 
з цибулею і протушкувати в невеликій 
кількості олії з додаванням води. Капусту 
порізати великими шматками й ошпари-
ти окропом.

Для соусу: обсмажити борошно з 
олією, додати сік від грибів, лимонну 
кислоту, червоний мелений перець, сіль, 
сушену петрушку і кріп, довести соус 
до кипіння. У глибоку пательню виклас-
ти половину капусти, картоплю, гриби. 
Зверху має бути капуста. Залити запі-
канку отриманим соусом і поставити в 
духов ку. Запікати за середньої темпера-
тури до готовності (20-30 хв), за 5 хв до 
готовності часник розрізати навпіл і по-
містити всередину запіканки.

ЯБЛУЧНІ КЕКСИ З 
КУРАГОЮ
• 200 г борошна • 100 г цукру 
• 1,5 ч. ложки розпушувача для тіста
• 1 ч. ложка кориці • 4 ст. ложки олії
• 250 г яблучного пюре • жменя кураги 
або родзинок

Курагу дрібно посікти. Борошно, 
цукор, розпушувач, корицю і курагу змі-
шати у великій мисці. Яблучне пюре ви-
мішати з олією. З’єднати пюре та олію з 
сухими інгредієнтами. Змастити форми 
олією і наповнити їх тістом. Пекти за 
180°С близько 30 хв. Готовність переві-
рити дерев’яною паличкою. Охолодити 
в духовці, посипати кекси цукровою пуд-
рою.

смакота

ЦІНИ НА САЛО ПОПОВЗЛИ 
УГОРУ 

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ ПЕРЕВІРЯЮТЬ... 
РЕДИСКОЮ

Серед ефірних 
олійок вирізняють 
стимулятори, 

які покращують 
концентрацію, 
заряджаючи організм 
бадьорістю. До таких 
належать запахи лимона, 
кедра, кориці, апельсина, 
пачулі, сандалу, 
мандарина.

М’ята, чебрець, лавр, жасмин, 
мигдаль, троянда і лаванда нале-
жать до адаптогенів. Їхні аромати 
нормалізують роботу нервової 
системи, допомагають адаптува-
тися до нових обставин. 

Для заспокоєння, а також при 
втомі, стресі, депресії рекомен-
дують ромашку, неролі, мелісу, 
сандал, чайне дерево, ладан, ло-
тос і орхідею.   

Для відновлення аури на Схо-
ді застосовують аромати лимона, 
шавлії, меліси, ялівцю, ладану та 
гвоздики.

ЛАВАНДА ЗАСПОКОЇТЬ, 
КОРИЦЯ ЗБАДЬОРИТЬ 

Є також аромати для хо-
лодного і теплого періоду року. 
Камфора, троянда, евкаліпт, ко-
риця призначені для холодів, їхні 
аромати допомагають зігрітися. 
Влітку використовують сандал, 
ладан, фіалку, магнолію, лимон, 
бергамот, лаванду. 

Пахощі також застосовують 
для очищення приміщень від не-

гативної енергії. Вони позитивно 
впливають на людину, виступаю-
чи потужним засобом для стиму-
ляції і розслаблення. 

Бергамот допомагає твор-
чим особистостям у пошуках на-
тхнення. 

Від перевтоми врятує цитро-
нелла, гвоздика відновить сили 
після робочого дня, кава допо-

може сконцентруватися, вишня 
підніме настрій, а ромашка на-
дасть упевненості. 

Аромати шоколаду викорис-
товують для затишку, корицю – 
щоб зігрітися й покращити кро-
вообіг. 

Гвоздика допоможе відно-
витися після операцій і травм, 
ладан послужить найкращим за-
хистом оселі. 

При ожирінні та застудах 
обкурюйте оселю паличками з 
ароматом грейпфрута. А якщо 
ви збилися з правильного жит-
тєвого курсу, скористайтеся ім-
бирною паличкою. Імбир також 
допомагає налагодити особисте 
життя. 

Від депресії врятує паличка 
іланг-ілангу. А для романтично-
го вечора найкращим вибором 
буде аромат дикої орхідеї. 

them
indbodyspiritnetw

ork.com

Найдорожче сало продають у 
Києві – 110,6 грн/кг, натомість 
найдешевше його можна придбати 
на Тернопільщині – за 49,4 грн/кг, 
Волині – 51,8 грн/кг та Рівненщині – 
52,7 грн/кг.

Такі дані оприлюднив директор асоціації 
постачальників торговельних мереж Олексій 
Дорошенко. Найдешевше м'ясо на Донеччині. 
Так, м'ясний кошик у столиці коштує 507,5 грн. 
У Донецькій області – 412,9 грн.

За словами Дорошенка, найдорожчу 
свинину – 122,7 грн/кг – продають у Закар-
патській області. У Києві та Одеській області 
ціни менші – 118,2 і 115,4 грн/кг відповід-
но. Щоправда, в столиці ціна виросла най-
більше – із 66,1 до 114,6 грн/кг. Найдешевшу 
свинину можуть придбати жителі Донецької 
(97,8 грн/кг), Волинської (102,3 грн/кг), Терно-
пільської (105,7 грн/кг) областей.

Філе курятини найдорожче в Микола-
ївській області (96,2 грн/кг). У Херсонській 
та Кіровоградській продукт продають по 
94 грн/кг. До переліку регіонів з найдешев-
шим філе курятини входять Харківська, Рів-
ненська, Львівська області. Там продукт у се-
редньому коштує 88 грн/кг.

«Що менше виробництво м’яса у про-
мислових масштабах, то більша різниця в 
цінах. Виробництво курятини зосереджене 
у великих господарствах. Сало – це парафія 
приватних домогосподарств, тому й різниця 
між регіонами є двократною», – підсумував 

культури. Звісно, не завадить удобрити його 
компостом або перегноєм. Якщо в редиски 
маленький коренеплід, але пишна і здорова 
гичка, це означає, що землі бракує фосфору і 
калію. Якщо листя жовтіє, земля потребує за-
ліза, сірки, азоту й інших мікроелементів.  

Дорошенко.
За рік на 28% подорожчала ще одна улюб-

лена страва українців – вареники з картоп-
лею, піджаркою та сметаною. Приготувати 
страву для сім'ї з чотирьох людей торік кош-
тувало 37,2 грн, зараз – 47,5 грн.

«На кінець січня 2018 року 800 г пшенич-
ного борошна коштувало 7,6 грн, кілограм 
картоплі – 6,4 грн. За 50 г масла потрібно 
було заплатити 9 грн, а за 150 г цибулі й 
сала – 0,9 грн і 10,8 грн відповідно. 250 г сме-
тани кош тували 12,8 грн», – зазначив Олексій 
Дорошенко.

Експерт нагадав, що вареники з м'ясом, 
піджаркою та сметаною за рік подорожчали 
на 35,5 грн, або на 45%. 2017 року вони кош-
тували 79,8 грн. Цьогоріч ціна виросла до 
115,3 грн.

receptura.in.ua

zakon.kz

lifelikelady.com

castos.ru

Забезпечуємо житлом.
Стабільна робота, регулярна 

виплата авансів.
Офіційне працевлаштування.
Допомога в оформленні віз.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
EuropaWorkintense

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

пральні, пекарні, склади.

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

e-mail: t.baricka@workintense.cz

РОБОТУ НАДАЄМО 
БЕЗПЛАТНО!!!

Є простий і дешевий спосіб 
перевірити якість ґрунту на 
присадибній ділянці. Для цього 
треба буде лише посіяти редиску. 
Звісно, вам не вдасться визначити 
точний склад чи наявність токсинів, 
але зрозумієте, чого саме бракує 
землі, на якій ви вирощуєте овочі. 

Для цього простого експерименту знадоб-
ляться недороге насіння редиски і земля з 
городу (або невеличкий шматок на ділянці), 
в якості якої ви сумніваєтеся. Чому саме ре-
диска? Бо її насіння доступне і дешеве, а між 
посадкою та збором врожаю минає невели-
кий термін. 

Посійте редиску і спостерігайте за росли-
нами. Чи гарний вигляд має гичка, чи не жов-
тіє, чи не буяє. Протягом 20-30 днів (залеж-
но від сорту) коренеплоди дозріють. Якщо 
врожай здоровий і щедрий – ґрунт у пов-
ному порядку. Можете садити і сіяти будь-які 

Для кожної пори року – свої аромати

Найдорожче сало – у столиці

Врожай гарний – земля придатна

Здолати шкідника 
допоможе приманка
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ВІВТОРОК 20 березня
06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.50, 11.50, 01.00, 

02.50, 03.55 Погода
09.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
10.35, 16.25 Телепродаж
11.00 Д/с «Спільноти 

тварин»
12.00 Док. цикл Смачні 

історії
12.30, 01.10 Церемонія 

зустрічі Національної 
паралімпійської збірної 
України

15.15 Лайфхак українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Світло
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.50 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
04.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.55 Абзац
05.45, 06.45 М/с «Луні 

Тюнз шоу»
06.40, 07.59 Kids Time
08.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Т/с «Друзі»
12.50 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.10, 19.00 Дешево та 

сердито
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.05 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

09.40 «МастерШеф – 7»

13.25 «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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кладова життя»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
08.00 Правда життя 09.00 
Коала: таємне життя 
10.00 Таємнича Латинська 
Америка 10.40 Наші 11.30 
Код доступу 12.30 Таємниці 
кримінального світу 13.20 
Потойбіччя. Сни 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.00, 21.40 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Мисливці за зброєю 
16.50 Кенгуру: таємне 
життя 17.50, 22.40 У 
пошуках інновацій 18.50 
Битва цивілізацій 23.40 
Вирішальні битви 2 світової 
00.30 Паранормальний 
світ 01.20 Прихована 
реальність 

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»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.50 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
22.00 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.20, 00.25, 01.20 Х/ф 

«Інша земля»

1+1

05.50 Мультфільм
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.00 «Новини»
12.50 Х/ф «Діамантова 

рука»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.00, 05.20 

«Подробиці»
00.20 Х/ф «Екіпаж»
03.40 «Скептик 3»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.25, 12.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.10, 13.20 Х/ф 

«Мисливці на 
привидів»

15.05, 16.25 Т/с «Ніконов 
і Ко»

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

трьох» 16+
23.45 Х/ф «Фантоми»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.15 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/с «Енчантімалс»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
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 підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана»
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк – music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя+»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «До справи»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Т/ф «Ізидора Косач: 

«Побачиш Україну – 
привітай!»

18.45 «Волинська 
веселка»

19.20 Погода
19.55 Т/ц «Роки і долі» 

(Театр ляльок)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00 Шляхами 
Волині

06.30 Суперкнига
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 Захищеність
09.00, 23.30 Глобал 3000
09.30 Феєрія мандрів
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, 17.00, 03.05 Знай 

більше!

АВЕРС 13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Волинський 

портрет
14.00 Музика офіцерської 

слави 1 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
00.35 Нічні сновидіння
01.10 Музика офіцерської 

слави 1 ч.
02.00 Євромакс
04.05 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 02.20 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55 «Помста природи»

2+2 15.40 Х/ф «Атлантичний 
рубіж 2»

19.20, 20.20 Т/с «Опер за 
викликом»

21.20 Т/с «Кістки 9»
22.55 Т/с «Кістки 8»
00.40 Прем’єра! Т/с 

«Вуличне правосуддя 2»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Інша земля»

23:20

kinokrad.co

06.00 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Всі класи

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 11.50, 12.50, 14.20, 
01.00, 02.50 Погода

09.40 Щоденник 
Паралімпіади

09.50 XII Паралімпійські 
зимові ігри.Церемонія 
закриття

11.35, 16.25 Телепродаж
12.00 Смачні історії
13.10 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.15 Лайфхак українською
15.20 М/с «Гон»
15.35 М/с «Чорний Джек»
16.50 Розсекречена історія
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.10 Війна і мир
21.50 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
02.40 ТАКАШОТАМ #3
04.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

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, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.00, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.45 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

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

8»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.25, 12.25 Х/ф 
«Д’Артаньян і три 
мушкетери»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.10 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.20 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
02.50 «Скептик 3»
03.15 «Речдок»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф 

«Шерлок Холмс»
15.35, 16.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Гра тіней»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Менталіст»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Фантоми»
02.30 Національний відбір 

на Євробачення-2018 
02.45 Труба містера 

Сосиски 12+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Принц Єгипту»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
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 підказки

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

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

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

університет
17.13 Т/ф «Дисиденти. 

Олесь Шевченко. Як на 
сповіді»

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

Сурдопереклад

06.25, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.10 «Все буде смачно!»
09.20 Х/ф «Міміно»
11.15 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
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»
02.50 «Найкраще на ТБ»

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»
23.00 Х/ф «Серцеїдки»
01.15 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
03.00 «Нічне життя»

03.00, 02.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 М/ф «Король Лев»
10.00 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»
13.40 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
15.45 Х/ф «Гаррі Поттер і 

таємна кімната»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.10 Х/ф «Внизу»
01.55 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.10 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с «За щучим 

велінням»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Кладова життя»
23.30 Х/ф 

«Контрабанда»
01.45 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-3 16+

06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Коала: таємне життя 10.00 
Невідомий океан 10.40 
Наші 11.30, 04.20 Код 
доступу 12.30 Таємниці 
кримінального світу 
13.20 Шосте відчуття. 
Дар чи прокляття? 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.00, 21.40 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Мисливці за зброєю 
16.50 Кенгуру: таємне 
життя 17.50, 22.40 У 
пошуках інновацій 18.50 
Битва цивілізацій 23.40 
Вирішальні битви 2 світової 
00.30 Там, де нас нема 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00 Шляхами 
Волині

06.30 Суперкнига
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 Завтра-сьогодні
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 Волинський 

портрет
13.00, 23.01 МузейОк
13.30 Концерт Сестри 

Тельнюк «Наш 

АВЕРС Шевченко»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Огляд світових 

подій
16.30 Сад. Город. Квітник
16.45 Я тут живу
17.00, 03.05 Знай більше!
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 Захищеність
22.10 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 Завтра сьогодні
00.35 Концерт Сестри 

Тельнюк «Наш 
Шевченко»

02.00 Глобал 3000
04.05 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.30 Х/ф «Володар 
морів: На краю світу»

13.00 Т/с «Команда»
16.35 Х/ф «Атлантичний 

2+2 рубіж»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.20 Т/с «Кістки 9»
22.55 Т/с «Кістки 8»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 1»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.45 Х/ф «Дот»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Акція»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40, 19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»

01.40 «Скарби власноруч»

03.10 «Речовий доказ»

04.55 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.30 Х/ф «Полювання 

за тінню»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чорта з два»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»

12.50, 16.55 «Легенди 

карного розшуку»

14.45, 19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»

01.35 «Скарби власноруч»

03.10 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

05.05 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Фантоми»

00:50

sm
otrihd.com

АКТИВІСТИ ЗМУСИЛИ 
БІЛИК ВИЗНАТИ РОСІЮ 
АГРЕСОРОМ

У Львові активісти намагалися 
зірвати концерт Ірини Білик. Перед 

входом до місцевої опери зібралося 
кілька десятків протестувальників, 
передає «5 канал».

Перед дверима вони 
розлили червону рідину, 
що символізувала кров. У 
руках тримали фото спі-
вачки з назвами міст на 
Донбасі, де відбувалися 
бойові дії. Білик за час вій-
ни на сході неодноразово 
їздила до Росії, була в оку-
пованому Криму, а також відвідувала юві-
лейний концерт Філіпа Кіркорова у Кремлі.

«Якщо Ірина Білик не визнає Росію агре-
сором, ми не дозволимо їй співати у Льво-
ві», – заявили протестувальники. Активістів 
намагався умовити представник співачки. 
Але розмови не вийшло – почалася шарпа-
нина і продюсер утік до будівлі.

Співачка зі сцени все-таки заявила, що 
вважає Росію агресором.

скандал

inlviv.in.ua
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ЧЕТВЕР 22 березня

СЕРЕДА 21 березня
06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 11.50, 12.50, 
14.20, 01.00 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 16.25 Телепродаж
11.00 Д/с «Спільноти 

тварин»
12.00 Док. цикл Смачні 

історії
13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 Лайфхак українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Війна і мир
17.35, 02.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Док. цикл «Пліч-о-

пліч»
20.25 Складна розмова
21.50 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
01.10 «Нацвідбір на 

Євробачення-2018»
04.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.30 Абзац
06.24, 07.44 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.45 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
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.25 «Все буде смачно!»

09.25 «МастерШеф – 7»

12.45 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.10 «Один за всіх»

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

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Кладова життя»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00, 
16.50 Кенгуру: таємне 
життя 10.00 Таємнича 
Латинська Америка 
10.40 Наші 11.30 Код 
доступу 12.30 Таємниці 
кримінального світу 
13.20 Жертви краси 14.10 
Містична Україна 15.00, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.00, 20.50 
Мисливці за зброєю 17.50, 
22.40 У пошуках інновацій 
18.50 Битва цивілізацій 
23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 00.30 
Паранормальний світ 
01.20 Бандитський Київ 
05.10 Смарт-шоу 

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»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
22.00 «Одруження наосліп 

4»
23.35, 00.25, 01.45 Х/ф 

«Сусіди на стрьомі»

06.00 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

13.00 Х/ф «Час гріхів»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15 

«Подробиці»
00.20 Х/ф «Танцюй»
02.55 «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
11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.10, 13.15 Х/ф 

«Мисливці на 
привидів-2»

15.00, 16.25 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 «Ромео має 

померти»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.25 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
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 підказки

ТЕТ06.00, 18.00, 00.35 
Шляхами Волині

06.30 Суперкнига
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
09.15 Сад. Город. Квітник
09.30 Євромакс
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, 17.00, 03.05 Знай 

більше!

АВЕРС 13.00, 23.10 МузейОк
13.30 Волинський 

портрет
14.00 Музика офіцерської 

слави 2 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 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 Глобал 3000
01.00 Музика офіцерської 

слави 2 ч.
02.00 У фокусі Європа
04.05 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

2+2 10.55, 17.15 «Загублений 
світ»

15.35 Х/ф «Гарячі 
голови»

19.20, 20.20 Т/с «Опер за 
викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки 9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 2»
02.20 «Облом.UA.»

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

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

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

університет
17.13 «Наші гроші»
17.40 «Дитячий світ»
18.00 «Воїни миру»
18.30 «Музичний 

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

(В.Гей)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.40 Х/ф «Ніагара»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «34-й 

швидкий»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.45, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»

01.30 «Скарби власноруч»

03.05 «Речовий доказ»

04.45 «Легенди 

бандитського Києва»

05.35 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 11.50, 12.50, 
14.20, 01.00 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 16.25 Телепродаж
11.00 Д/с «Спільноти 

тварин»
12.00 Док. цикл Смачні 

історії
13.10 :РадіоДень
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.15 Лайфхак українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Твій дім
17.20, 02.40 ТАКАШОТАМ#
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Док. цикл «Пліч-о-

пліч»
20.25 «Схеми»
21.50 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
01.10 «Нацвідбір на 

Євробачення-2018»
01.45 Незвичайні 

культури. Док. цикл

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35, 06.35 М/с «Луні 

Тюнз шоу»
06.34, 07.49 Kids Time
07.50 Т/с «Мерлін»
10.40 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Варьяты
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.10 «Все буде смачно!»

09.10 «МастерШеф – 7»

12.30 «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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

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

злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
08.00 Правда життя 09.00 
Кенгуру: таємне життя 
10.00 Таємнича Латинська 
Америка 10.40 Наші 11.30 
Код доступу 12.30 Таємниці 
кримінального світу 13.20 
Органи на експорт 14.10, 
05.10 Містична Україна 
15.00, 21.40 Полювання 
на рибу-монстра 16.00, 
20.50 Мисливці за зброєю 
16.50 Коала: таємне 
життя 17.50, 22.40 У 
пошуках інновацій 18.50 
Битва цивілізацій 23.40 
Коди: державна зрада, 
шпигунство та заговори 
00.30 Паранормальний світ 
01.20 Скептик 

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»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.25 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

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

владу 2018»
00.45 Х/ф «Дуплекс»

05.50 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.55 Х/ф «Любов на 
асфальті»

14.50, 15.45, 16.45, 03.10 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.05, 04.35 
«Подробиці»

00.20 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

02.45 «Скептик 3»
05.15 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.10, 13.15 Х/ф «Ромео 

повинен померти»
15.00, 16.25 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.40 Х/ф «Здоровань»
01.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.20 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Братик і 

сестричка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
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 підказки

ТЕТ
06.00, 18.00 Шляхами 

Волині
06.30 Суперкнига
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 Сад. Город. Квітник
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, 17.00, 03.05 Знай 

АВЕРС більше!
13.00, 23.10, 00.40 

МузейОк
13.30 Волинський 

портрет
14.00 Музика офіцерської 

слави 3 ч.
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
01.00 Музика офіцерської 

слави 3 ч.
02.00 Огляд світових 

подій
04.05 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 02.20 

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

2+2 світ»
15.35 Х/ф «Гарячі голови 

2»
19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 2»
01.30 «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 «Гартуємось!»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.45 Х/ф «Тихе 
слідство»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Свавілля»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.55, 16.55 «Легенди 

карного розшуку»
14.40, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»
01.30 «Скарби власноруч»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.20 «Речовий доказ»
05.15 «Мисливці за 

привидами»
05.40 «Правда життя. 

Професії»

ЛОБОДА ВАГІТНА 

Співачка Світлана Лобода 
підтвердила чутки про свою 

другу вагітність. У інтернеті активно 
обговорюють ї ї імовірний роман з 
лідером німецького гурту Rammstein 
Тілем Ліндерманном. Однак жодних 
вагомих доказів цієї версії немає, пише 
«ТСН.ua».

«Йду в невелику відпустку, щоб записа-
ти для вас новий альбом і підготувати абсо-
лютно нове шоу, яке покажемо уже в жовт-
ні, – повідомила артистка. – А також я йду 

зі сцени, щоб підготу-
ватися до найважливі-
шої події в житті кожної 
жінки – народження 
малюка. Для мене це 
справжнє диво».  

Лобода з’явилася 
на врученні премії у 
Кремлі в обтислій сукні 
й дала помацати живіт 
співаку Еросу Рамазот-
ті, який і вручив їй на-
городу. Батька дитини 
Лобода не назвала. 

вісті від лелеки

Фільм «Ромео має померти»

23:45

rutor.info

ПОМЕР ПАВЛО ТАБАКОВ 

Радянський і російський актор, 
режисер театру і кіно, народний 

артист СРСР Олег Табаков помер у 
82-річному віці в лікарні у Москві. Він 
грав у фільмах «12 стільців», «Москва 
сльозам не вірить», «Сімнадцять 
миттєвостей весни». 

Павло Табаков 
мав відверту анти-
українську пози цію. 
Наприкінці 2015 
року його було вне-
сено до бази даних 
«Миротворця» че-
рез антиукраїнську 
пропаганду і запе-
речення російської 
агресії. 11 березня 
2014 року він під-
писав листа на підтримку політики прези-
дента Росії Володимира Путіна щодо росій-
ської військової інтервенції в Україну.

У липні 2015 року на російському теле-
каналі «Рен ТВ» Табаков назвав українців 
«темними та неграмотними», «вбогими» та 
такими, що відстають від росіян.

memento mori

Фільм «Кохати не можна забути»

00:20

m
egogo.net

bbc.com

hochu.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  

СВОЇ ІНІЦІАТИВИ СТИПЕНДІАТ ФОНДУ 
СПРЯМОВУЄ НА РОЗВИТОК РІДНОГО СЕЛА

МИСТЕЦТВО НЕ МАЄ ВІКОВОЇ ГРАНІАРТГАЛЕРЕЯ

У Арт-галереї Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» життя вирує і в 
будень, і у свято. Окрім виставок 
волинських митців, тут мало не щодня 
відбуваються різноманітні майстер-
класи для дітей та дорослих. Двічі на 
тиждень в Арт-галереї панує особлива 
атмосфера. У рамках проекту «Золотий 
вік» основ театрального мистецтва 
навчаються активні студенти 
поважного віку.

Поважний вік – не привід сидіти вдома. 
У цьому переконані студенти Центру освіти 
«Університет третього віку» та Волинського 
Акме-університету. Вийшовши на пенсію, 
сповнені оптимізму та життєвої енергії, вони 
провадять активний спосіб життя. Хтось і 
далі займається улюбленою справою, а хтось, 
навпаки, наважується здійснити мрію, яку 
проніс крізь життя.

Тамара Трухімович усе життя пропра-
цювала головним бухгалтером, а в душі, зі-
знається, завжди мріяла бути актрисою. З 
Творчою студією Наталії Журавльової жін-
ка познайомилася рік тому під час майстер-
класу з театрального мистецтва для людей 
поважного віку. Тоді в жінки прокинулася 
давня мрія і вона вирішила попри все реалі-
зувати себе на сцені.

– Пані Наталія запропонувала всім охо-
чим лишитися після заняття. Вона переві-
рила в нас слух, увагу. У мене нічого тоді не 
вийшло. Але я прийшла й наступного разу. 
Нам дали завдання продекламувати поезію. Я 

За період діяльності Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» його стипендіатами 
стали 1300 здібних студентів 
університетів та училищ. 
Кожен з них представив 
власний проект. Значна 
частина студентських ініціатив 
не залишилася на папері, а 
успішно втілена в життя.

Анатолію Левчуку фортуна 
усміхнулася двічі. Першого разу 
стипендію Фонду хлопець отри-
мав, здобуваючи освіту в Коледжі 
технологій, бізнесу та права. Удру-
ге – коли навчався на факультеті 
економіки та управління Східноєв-
ропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки.

Активну позицію та ініціатив-
ність Анатолій Левчук виявив не 
лише в студентському житті, а й у 
розвитку рідного села. У 19 років 
хлопець став депутатом Баївської 
сільської ради. Він – один з коор-
динаторів проекту з облаштування 
дитячого майданчика в Баєві, який 
реалізовували на умовах співфінан-
сування жителів села та сільської 
ради.

Проект, що його представив на 
стипендіальний конкурс, Анатолій 
втілював у життя також в рідно-
му селі. Він передбачав роботу з 
молоддю у сфері освіти. Хлопець 
запропонував відзначати найак-
тивніших школярів Баївської шко-
ли – розробив конкурс для учнів, 
критерії оцінювання. Також проект 
включав  проведення серії тренін-
гів для молоді та започаткування 
клубу інтелектуального розвитку. 
Окремо слід виділити пункт, що пе-
редбачав пропагування здорового 
способу життя та розвитку спор-

обрав такий напрям на найближчі 
роки, то маю бути у відповідному 
середовищі, серед людей, – переко-
наний Анатолій.

Наприкінці минулого року хло-
пець мав можливість познайомити-
ся з економічними, соціальними та 
політичними аспектами розвитку 
Польщі. Він став одним із 13 учас-
ників, які проходили десятиденне 
стажування у місті Лодзь. Депутат 
зізнається: хоча в сусідній країні  
інфраструктура більш розвине-
на, жити в Польщі він не хотів би. 
Навпаки, ще раз пересвідчився, 
що обрав правильний шлях. Адже 
проблеми потрібно розв’язувати, а 
не втікати від них.

Нещодавно молодий депутат 
піднявся ще на одну сходинку. Ана-
толій пройшов навчальний курс для 
громадських радників (параюрис-
тів). Також його обрали до коорди-
наційної ради радників. Завдання 
параюриста – зрозуміти, в чому по-
лягає проблема людини, як можна їй 
допомогти (надати правову, інфор-
маційну або ж соціальну допомогу), 
куди скерувати. Це дасть пересічним 
жителям громад, де відсутні профе-
сійні юристи, швидко й із перших 
вуст отримати допомогу в найбільш 
розповсюджених випадках.

Історія успіху Анатолія Левчу-
ка – це клопітка робота над собою, 
постійний розвиток, самовдоско-
налення. Він зазначає: стипендія 
Фонду – це неабияка мотивація 
рухатися вперед. А грошова вина-
города – стартова основа для того, 
аби втілити свої ідеї у життя.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ту. Адже зі спортом молодь у Баєві 
дружить. Тож турніри з волейболу, 
настільного тенісу, веселі старти, 
молодіжний табір, у рамках якого 
влітку відбуваються вуличні кіно-
перегляди, що їх організовує моло-
дий  депутат спільно з однодумця-
ми, дуже популярні серед баївської 
молоді.

– Для мене перш за все важ-
ливо активізувати молоду люди-
ну. Тому я над цим працюю. На 
базі Баївської школи ми створили 
ініціативну групу з підготовки та 
впровадження проектів розвитку 
школи. Ми виграли грант на на-
вчання в програмі «Демократична 

школа», яку реалізує Європейський 
Центр імені Вергеланда. Вона спря-
мована на поглиблення культури 
демократії у школі, сприяння орга-
нізації навчально-виховної роботи 
на принципах освіти з прав людини 
та демократичного громадянства. 
До нас приїдуть фахівці цієї про-
грами, щоб дослідити стан школи, 
взаємодію керівництва, батьків, 
учителів. Також ми зареєстрували 
дві шкільні команди на конкурс іс-
торичних дослідницьких проектів 
для молоді «Історія моєї громади». 
Зараз вивчаємо історію нашого 
села, – ділиться напрацюваннями 
стипендіат Фонду.

Близько року Анатолій Левчук 
винаймав квартиру в Луцьку. Коли 
восени 2017-го Баївська сільська 
рада увійшла до Боратинської ОТГ, 
хлопець вирішив випробувати сили 
та балотувався у депутати. З чоти-
рьох кандидатів Анатолій набрав 
понад 80% голосів. Це мотивувало 
його повернутися у громаду, щоб 
бути ближче до її проблем та ви-
правдати сподівання земляків.

– Навіть коли їдеш у маршрут-
ці, відчуваєш, чим живуть одно-
сельчани, з яким настроєм ходять 
на роботу, бачиш, що потрібно по-
кращити. Хоч це і складно – зайві 
витрати часу, ресурсів, та якщо я 

читала Шевченка «І золотої й дорогої», – при-
гадує Тамара Трухімович. 

Відтоді вона відвідує заняття з театраль-
ної майстерності. Віддається улюбленій спра-
ві на повну, тому й результат відповідний. 
Уже була її прем’єра на сцені. Зокрема, на 
днях кварталу, що їх організовував Фонд у 
різних мікрорайонах міста, студенти Універ-
ситету третього віку презентували лучанам 
філософську казку «Бути стобою». Жінка 
каже: виступати перед глядачем – дуже вели-
ка відповідальність. Але разом з тим, це додає 
азарту та приносить неабияке задоволення.

Аматорський театр «Золотий вік» продов-
жує роботу й у 2018 році. Під час першої зу-
стрічі учасники майстер-класу з театрального 
мистецтва познайомилися з тими, хто вирі-

шив цьогоріч приєднатися до аматорського 
театру. Навчає основ театрального мистецтва 
Наталія Журавльова. Вона зазначає: мисте-
цтво не має вікової грані.

– У кожної людини є певні задатки, ха-
рактер, темперамент. Ми багато спілкуємо-
ся. Коли я відчуваю людину – пропоную їй 
певні ролі. Ми розпочали роботу над ви-
ставою «Казка про вуличний ліхтар». Зараз 
працюємо над сценарієм і обговорюємо різні 
ідеї. Думаю, що на сцені буде взаємодія двох 
поколінь – акторів-початківців, які вже у по-
важному віці, та дітей, які займаються у те-
атральній студії, – ділиться Наталія Журав-
льова.

Керівник проекту «Золотий вік» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Дмитро Зінь-

ко зазначив, що майстер-класи з основ теа-
трального мистецтва для людей поважного 
віку покликані об’єднати тих, хто прагне роз-
виватися, навчатися, пізнавати світ, спілкува-
тися з однодумцями та колегами.

– Проект «Золотий вік» реалізовується в 
рамках програми Фонду «Культура і духов-
ність». Він зорієнтований на підтримку лю-
дей, які, незважаючи на поважний вік, праг-
нуть вести активний спосіб життя. У рамках 
проекту поважні студенти вправляються у 
ліпленні з глини, опановують хорове та те-
атральне мистецтво. Вони розвиваються, 
удос коналюються та просто насолоджуються 
життям, – зазначає Дмитро Зінько.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Робота з дітьми дарує задоволення
Анатолій Левчук стипендію 
Фонду отримував двічі

Студенти поважного віку опановують 
основи театрального мистецтва

Тамара Трухімович улюбленій 
справі віддається сповна
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У ЛУЦЬКУ – АМАТОРСЬКИЙ ТУРНІР З 
ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЖІНОЧИХ КОМАНД

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА 

ПРОБЛЕМИ СЕЛАДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЛЮДИ ПРОСЯТЬ ДЕПУТАТА 
ДОПОМОГТИ ЗІ СПОРТМАЙДАНЧИКОМ 
ТА ВПЛИНУТИ НА ПЕРЕВІЗНИКА  

У СЕЛІ ХОРОХОРИН 
ПОРЕМОНТУЮТЬ ДОРОГУ

Із села Садів Луцького району 
до обласного центру їздить 
маршрутка без гальм. Про це жителі 
села розповіли під час зустрічі з 
депутатом обласної ради від УКРОПу 
Вячеславом Рубльовим. За словами 
людей, маршрутка, яка з’єднує їхнє 
село з Луцьком, тримається на 
чесному слові – автомобіль побував 
в аварії, проте ним і далі здійснюють 
рейси.   

– Бувало так, що в автобусі замерза-
ли гальмівні колодки, тому люди виска-
кували на ходу. Через те, що маршрутка 
не гальмувала, то навіть в село не заїж-
джала – їхала по прямій, бо не могла зупи-
нитися, – хором розповідали селяни. 

Вячеслав Рубльов каже: перевезення за 
міжміськими  маршрутами – в компетен-
ції департаменту інфраструктури і туриз-
му Волинської облдержадміністрації. Тож 

саме до них буде звертатися по відповіді.
– Для людей мають бути людські умо-

ви, – констатує депутат. – Саме згаданий 
департамент оголошує тендери на переве-
зення і має відслідковувати якість послуг. 
Тому буду звертатися до чиновників цієї 
структури.

До слова, жителі села Садів хочуть, аби 
в їхній школі встановили мультимедійне 
обладнання і обладнання для кабінету фі-
зики. Крім того, попросили облаш тувати 
на території школи спортивний майдан-
чик. 

– Спортивний майданчик вам допомо-
же встановити Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ці роботи можуть бути виконані 
на умовах співфінансування. Тобто якщо 
ваша громада виявить активність і буде 
сприяти, то задум швидше буде втілено в 
життя, – каже Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

У другу суботу березня 
в приміщенні обласної 

дитячо-юнацької спортивної 
школи пройшов аматорський 
турнір з волейболу серед 
жіночих команд. Захід відбувся 
за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Учасниці змагань – випускниці 
спортивних шкіл, майстри спор-
ту, дівчата, що віддали улюбленій 
грі не один рік життя, призери та 
переможці чемпіонатів і кубків 
України, переможці універсіад, 
призери всеукраїнських та між-
народних змагань. У турнірі взяли 
участь три команди, які представ-
ляли Луцьк, Ковель та Львів.

Захід відвідали члени організа-
ційного комітету та почесні гості з 
підготовки та проведення змагань, 
серед них – директор департамен-
ту сім’ї, молоді та спорту Луцької 
міської ради Олексій Веремійчик 
та президент Федерації волейболу 
Волині Ігор Рясик. Гості привітали 
всіх присутніх зі святом весни та 
краси, побажали гарного настрою 
і перемог.

З вітальним словом виступила 
капітан команди «Берегиня» Юлі-
ана Андрійчук:

– Дякую присутнім та всім, 
хто нас підтримує. Хай переможе 
сильніший, та головне – щоб усі 
отримали задоволення від гри!

Турнір відкрився грою команд 
Луцька та Ковеля. За підсумками 
змагань перше місце посіла коман-
да «Львівська політехніка», друге 
– луцька «Берегиня», третє діста-
лося «Ковельчанці». Спортсменки 
отримали кубок та медалі, а також 
солодкі сувеніри, які приготува-
ла учасниця команди «Берегиня» 
Анастасія Кішта.

– «Підтримка ігрових видів 

спорту» – проект, націлений на 
популяризацію спорту. На Воли-
ні захід такого формату відбувся 
вперше. Свого часу багато спортс-
менок, які взяли участь в аматор-
ському турнірі, були лідерами 
жіночих волейбольних команд 
Суперліги. Проте, незважаючи на 

завершення професійної кар’єри, 
вони не полишають улюбленого 
виду спорту. Крім цього, при-
щеплюють любов до волейболу 
своїм дітям. Це той приклад, коли 
завдяки батькам виростають юні 
спортсмени, – зазначив керівник 
програми «Волинь спортивна» 

Олексій Сорокун.
За період діяльності Фонд реа-

лізував низку спортивних проек-
тів, мета яких – зробити фізичну 
культуру та спорт доступнішими 
для людей. Зокрема, з метою ши-
рокої популяризації спорту серед 
лучан Фонд облаштував 27 май-

До голови фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді, радника 
голови облради  Вячеслава Рубльова 
звернулися жителі села Хорохорин 
Луцького району, які нарікають на 
незадовільний стан автомобільного 
шляху. За словами Галини Прус, голови 
Смолигівської ОТГ, куди входить 
Хорохорин, чотири кілометри сільської 
дороги, яку прокладали ще у 1977 році, 
потребують якнайшвидшого ремонту. 

– Дорогу не ремонтували понад 50 ро-
ків. Як наслідок, її практично немає. Навіть 
грейдерування останнім часом не проводи-
ли. Вартість середнього поточного ремон-
ту обійдеться в п’ять мільйонів гривень. 
Проектно-кошторисну документацію ми 
вже замовили, – зазначила Галина Прус.

Ремонт дороги вирішили розбити на 
кілька черг. Перша розрахована на 1 мільйон 
450 тисяч гривень. Селяни сподіваються на 
підтримку місцевих підприємств. Зокрема, 
ТзОВ «П’ятидні» та «Веселе-Агро».

Вячеслав Рубльов висловив готовність 
сприяти виділенню коштів з обласного бю-
джету на ремонт дороги.                                                                            

– Щодо ремонту дорожнього полотна 
села Хорохорин, то можна сміливо говорити 
про виділення 500 тисяч гривень з бюджету 
обласної ради. Ще 400 тисяч гривень виді-
лить Смолигівська ОТГ. Окрім цього, у 2018 
році було утворено Державний дорожній 
фонд, з якого мають спрямовувати кошти 
на ремонт доріг місцевого значення, – за-
значив Вячеслав Рубльов. 

Анна ВОЛОЩУК, 
Луцький район

данчиків для занять у стилі street 
workout та 18 тенісних столів у 
всіх мікрорайонах Луцька. Також 
Фонд сприяє розвитку спортивної 
інфраструктури в районних цен-
трах Волині. Зокрема, у Любешові, 
Маневичах, Камені-Каширському 
та Ківерцях збудовано ігрові  спор-
тивні комплекси просто неба. У 
Камені-Каширському та Маневи-
чах на нових спортивних комплек-
сах облаштували лег коатлетичні 
доріжки, а на любешівському ста-
діоні «Колос» проведено ремонтні 
роботи легкоатлетичного покриття. 
Також 2015 року в селищах Олика, 
Цумань та Любешів було збудовано 
спортивні майданчики для занять у 
стилі street workout. Торік на місь-
кому стадіоні «Колос» у Камені-
Каширському реконструювали 
футбольне поле, а в селі Володи-
мирівка  Володи мир-Волинського 
району облаштували сучасне по-
криття зі штучною травою. 

Ще один позитивний приклад 
співпраці – у Нововолинську на 
умовах співфінансування з місь-
кою радою в 2016 році було зве-
дено сучасний спортивний комп-
лекс з біговими легкоатлетичними 
доріжками, футбольним полем зі 
штучним покриттям та баскет-
больним майданчиком. 

Крім цього, Фонд підтримує 
проведення змагань з різних ви-
дів спорту, відзначає та стимулює 
найперспективніших спортсменів 
Луцька й області, сприяє їх підго-
товці до Олімпійських ігор. 

Ірина КАНАГЕЄВА,
Луцьк

Захід такого формату на Волині відбувся уперше

Обласна рада долучиться до 
фінансування ремонту сільської дороги

Нагороди чекають переможців Участь у турнірі взяли три команди
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «НАД 
УКРАЇНОЮ СТАВЛЯТЬ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ»

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ВІДПРАВИЛИ 
В ЗОНУ АТО ВАНТАЖ СОЛДАТАМ І ДІТЯМ 

АВТОРИТЕТНО

ДОБРА СПРАВА

Із Театрального майдану 
Луцька благодійники з 
волонтерського центру «Серце 
патріота» вчергове вирушили 
на схід – до українських 
бійців у Слов’янськ, Авдіївку, 
Костянтинівку, Бахмут, а 
також до дітей у Мар’їнку та 
Красногорівку. 

– Тішить, що люди долучають-
ся, не втрачають віри, не занепада-
ють духом, хоча війна триває вже 
чотири роки, – зазначив керівник 
фракції «УКРОП» у Луцькій місь-
кій раді Ігор Поліщук. – Пиша-
ємося, що в нашій фракції є такий 
депутат, волонтер зі стажем, який 
не втомився за ці роки постійно 
їздити на схід, – Сергій Балиць-
кий. Він не лише збирає вантажі, 
а й сам возить їх бійцям. Це при-
клад справжнього патріота – не на 
словах, а на ділі.

Сергій Балицький об’єднує 
підприємців, капеланів, бібліоте-
карів, освітян та просто небайду-
жих волинян навколо важливої 
благодійної місії – підтримки тих, 
хто ціною власного життя відсто-
ює кордони нашої держави. 

– Цього разу їдемо в кілька 
точок у зоні бойових дій, – розпо-
відає волонтер. –  Заздалегідь бійці 
замовляють те, що їм насамперед 
потрібно: запчастини для автомобі-
лів, одяг, уживану побутову техніку, 
продукти харчування. Оце їм везе-
мо. Долучилося дуже багато людей.

Головний бібліотекар обласної 
бібліотеки для юнацтва Оксана 
Коба разом з вихованцями із твор-
чої майстерні «Навчись» принесли 
власноруч виготовлені обереги 
для бійців, листівки, сердечка. 

– Ми дуже хочемо підтримати 
наших солдатів, – в один голос ствер-

джують Софійка, Максим і Саша.
– Уже не вперше відправля-

ємо те, що дітки зі всього Луць-
ка полюб ляють робити: обереги, 
підкови, торбинки з цукерками, 
домовичків, – розповідає їхня на-
ставниця Оксана Коба.

Майстриня ляльок-мотанок, 
поетеса Наталя Бугай передала на 
передову книжки з піснями про 
Україну, Небесну Сотню, хлопців, 
які воюють за Україну. 

– Хай читають, хай співають, 
хай зігріваються їхні серця, – на-

тхненно додає майстриня.
Долучилися до формування 

вантажу з ініціативи місцевого 
священика жителі села Велимче 
Ратнівського району. 

– Постійно допомагаємо фрон-
ту, – розповідає капелан Федір 
Павлович. – Зібрали в селі продук-
ти, а дітки намалювали подарунки 
для хлопців.

Цього разу одяг, канцтовари, 
смаколики, малюнки їдуть ще до 
дітей, які займаються у центрі 
дитячої та юнацької творчості 

Мар’їнки, та школярів Красного-
рівської ЗОШ №2, що постражда-
ла внаслідок бойових дій. 

– У рамках акції «Тепло сердець 
дітей Волині ровесникам на Схід-
ній Україні» школярі з усієї області 
зібрали речі, – зазначає волонтерка  
Ольга Балицька. – Вдячні школам, 
бібліотекам, дитячим садочкам, 
училищам за небайдужість.

Волонтери «Серця патріо та» дя-
кують за значну допомогу у форму-
ванні вантажу голові обласної ор-
ганізації УКРОПу, раднику голови 

облради Вячеславу Рубльову, рад-
нику голови Луцької міської ради 
Ігорю Поліщуку, депутату Луцької 
міської ради від УКРОПу Сергію 
Шкоді, депутату Луцької райради 
від УКРОПу Валентину Приходь-
ку, керівнику благодійного фонду 
«Серце для України» Ігорю Клим-
чуку, директору ПАТ «Теремно-
хліб» Андрію Тищенку, керівнику 
«Луцького домобудівельного ком-
бінату» Руслану Вайману. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Аби українці залишалися в рідній 
країні й не мусили виїздити на 

заробітки за кордон, їм потрібно 
забезпечити гідну оплату праці – хоча 
б на рівні 12-15 тисяч гривень. Про це 
йшлося під час прес-конференції з 
нагоди XIV з’їзду партії УКРОП.

Як зазначив голова Волинської обласної 
ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця, 
політична сила братиме участь у майбутніх 
виборах – і в парламентських, і в президент-
ських. При цьому УКРОП не збирається 
«торгуватися» з іншими партіями чи фор-
мувати «неправильну коаліцію».

– На жаль, Україна вже не раз насту-
пала на ті граблі, коли опозиційні сили, 
прикриваючись потребами змін заради 
народу, йшли на вибори, завчасно про-
писуючи, де, хто і чим керуватиме. У на-
шої партії зов сім інше бачення. Ми буде-
мо присутні на всіх виборчих округах, де 
в нас є достойні люди. Торгуватися з ки-
мось, казати «пропустіть нашого, ми під-
тримаємо вашого», теж не будемо. У нас є 
ідеали, у нас є принципи, у нас є бачення, 
у нас є бажання. Якщо хтось підтримува-
тиме наші засади, ми готові працювати з 
такими політичними силами. Ділити щось 
кулуарно чи некулуарно не збираємося, – 
заявив Ігор Палиця. 

У майбутньому парламенті, безумовно, 
потрібно буде формувати коаліцію. Проте 
для того, аби в країні щось змінилося, вона 
має ґрунтуватися на відстоюванні інтересів 
народу.

– Коаліція парламенту 2014 року нара-
ховувала більш як 300 осіб. Вони підписали 
багато документів: у кого що забрати, як що 
поділити, хто чим буде керувати. Тому ця 
коаліція швидко й розвалилася. Така коалі-
ція нам не потрібна. Це об‘єднання має фор-
муватися заради народу і з правильними 
принципами, – наголосив політик.

Торкнувся голова Волиньради також 

питання Криму. Він упевнений, що в Укра-
їни півострів відібрали тимчасово.

– Дратує те, що останнім часом ми ді-
знаємося багато нового про те, як і чому 
виникла проблема Криму. Починаємо ро-
зуміти, що її могло б і не бути. Хто в цьо-
му винен, зараз важко сказати, адже ми не 
знаємо правди – від нас її просто прихову-
ють. Так, ми не знаємо правди про те, хто 
почав стріляти на Майдані. Чому за чотири 
роки немає жодних доказів? Чому не мож-
на провести розслідування? Чому немає 
правди щодо подій 2 травня в Одесі? Не 
розумію, чому влада мовчить. Є дуже бага-

то спекуляцій, – зазначив укропівець.
Ігор Палиця висловив переконання в 

тому, що за окупацію Криму відповідати-
муть не тільки російські найманці, які його 
захоплювали, та українці, які «здали» пів-
острів, а й представники української влади, 
які «дали можливість його забрати».

– Є територіальна цілісність, є армія, яка 
має захищати кордони. Інша річ, що ніхто 
не віддав хоча б один наказ, щоб армія во-
ювала, щоб захищала свої частини. Я багато 
спілкувався з Віталієм Гайдуком, який очо-
лював військово-морські сили після того, 
як вони перебазувалися з Криму на укра-

їнську територію. Він розповідав, що коли 
почалося вторгнення на територію Криму 
російських військових, солдати доповідали 
в центр про ситуацію, яка склалася, давали 
власні пропозиції, готові були зробити все, 
аби це закінчилося. Але наказу згори так і 
не дочекалися. Нам болить за це... Багато го-
ворять про кримчан, але в державі ніхто про 
них по-справжньому не думає: як їх праце-
влаштувати, як працевлаштувати біженців 
зі сходу України, та й про працевлаштуван-
ня українців ніхто теж не дбає, – резюмував 
політик.

Однією з важливих проблем України 
Ігор Палиця називає трудову міграцію. Че-
рез те, що в державі не створюються нові 
робочі місця, не удосконалюється податко-
ве законодавство, не покращується якість 
української продукції, талановиті й праце-
любні українці  їдуть на заробітки.

– Потрібно, аби в Міністерстві економі-
ки подумали, що треба прописати в зако-
нодавстві, щоб люди залишалися в Україні, 
а не їхали на заробітки за кордон. За 12-15 
тисяч гривень вони із задоволенням пра-
цювали б у рідній країні. Щоб дати таку 
заробітну плату, варто порахувати, скільки 
має коштувати те, що вони виробляють або 
завозять у країну. Виходячи з цього, форму-
вати лояльне податкове законодавство. Але 
цього свідомо не роблять, – наголошує Ігор 
Палиця. – У мене таке враження, що над 
Україною ставлять експерименти: як така 
багата держава, де є моря, ліс, чорнозем, 
транспортне сполучення з іншими країна-
ми, виживе? Усім заважає населення, яке не 
хоче віддати ліс-кругляк і землі за безцінь. 
Ми заважаємо. Є такі міністри, як Уляна 
Супрун, яка очолює Міністерство охорони 
здоров’я, і вона ставить експерименти над 
нами. Ще є ті, хто вирішує, яка має бути за-
робітна плата у вчителя чи медика. Але ми 
самодостатні та самі можемо ухвалювати 
рішення.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Київ

«Українці виїждажають за кордон, бо в державі 
проводять недолугі реформи», – Ігор Палиця

Волонтери відвідають шість населених пунктів у зоні бойових дій
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СЬОГОДЕННЯ

НА ЗАХИСТІ ПРАВ РЕАЛІЇ

У СЛУЖБІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
ВОЛИНІ ПЕРЕКОНАНІ, 
ЩО СИТУАЦІЯ З 
АВАРІЙНІСТЮ НА 
ШЛЯХАХ ЗАДОВІЛЬНА

ДОЖИЛИСЯ РАХУНКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ОДА АРЕШТУВАЛИ. ЩО ДАЛІ?

Волинським атовцям 
масово відмовляють 

в отриманні земельних 
ділянок. Якщо їх і виділяють, 
то часто вони за десятки 
кілометрів від цивілізації – 
занедбані та без комунікацій. 

Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших об-
ластей – це аж ніяк не весь пере-
лік проблем, з якими стикаються 
атовці, аби отримати довгоочіку-
вану земельну ділянку.

Актуальним також залиша-
ється питання забезпечення жит-
лом військовослужбовців. Немає 
жодної державної програми, яка 
гарантувала б покращення жит-
лових умов або отримання нових 
квадратних метрів колишніми 
військовослужбовцями. Кілька 
квартир отримали учасники АТО 
в місті Луцьку, та й то завдяки 
співфінансуванню відповідної 
програми з міського бюджету.

Після таких поневірянь у де-
кого опускаються руки, інші ж 
продовжують боротьбу проти 
бюрократичної системи та свавіл-
ля чиновників і зі своїми пробле-
мами звертаються до народного 
депутата Ірини Констанкевич.

Нещодавно Ірина Миросла-

У 2018 році на підтримку аграрного сектору 
України держава планує виділити 
7,3 млрд грн порівняно з 6,3 млрд грн торік. 
Таку суму, за словами Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана, закладено в 
держбюджеті.

Збільшення фінансової підтримки на 
1 млрд грн пов’язане із запуском нової про-
грами підтримки малих фермерських госпо-
дарств. При цьому 2 млрд грн дотацій у 2018 
році буде спрямовано на підтримку рослин-
ництва, 1 млрд грн виділять на програму 20% 
компенсації аграріям вартості вітчизняної 
сільгосптехніки. Також 2,3 млрд грн передба-

Народного депутата Ірину 
Констанкевич у 23-му виборчому 
окрузі знають усі, а все тому, що 
обранець громади не відсиджується 
у Києві, а в період між пленарними 
засіданнями їде у найвіддаленіші 
села волинського Полісся. У будь-
якому районі про свого депутата 
відгукуються з вдячністю. Люди кажуть, 
що не відмовляє нікому: і про школу 
місцеву потурбується, і про лікарню, 
дитячий садочок та сільський клуб.

Навіть з найменшими проблемами се-
ляни йдуть до свого депутата, бо ж споді-
ватися на допомогу від чиновників давно 
вже перестали.

Нещодавно до Ірини Констанкевич 
звернулося більш як півсотні жителів се-
лища Колки Маневицького району, які за-
непокоєні великою кількістю дорожньо-
транспортних пригод на перехресті 
вулиць Грушевського та Шкільної, а тому 
просять встановити там світлофор.

Крім того, жителі Колок звернулися 
із проханням встановити пристрої при-
мусового зниження швидкості поблизу 
навчальних закладів селища, адже рівень 
дитячої смертності та каліцтв на дорогах 
просто вражає.

Із цією проблемою Ірина Констанке-
вич звернулася до начальника Служби 
автомобільних доріг у Волинській області 
Анатолія Посполітака. Однак у відомстві 
відмовили в сприянні. Схоже, звернення, 
під яким підписалося 748 жителів Колок, 
для них не аргумент. 

Представниця ініціативної групи, яка 
збирала підписи за встановлення світло-
фора, Наталія Рейкіна обурена таким рі-
шенням дорожників і заявляє, що на цьо-
му вони не зупиняться, адже світлофор 
украй потрібен.

– Виявляється, за сім років у нашо-
му селищі сталося всього три аварії без 
потерпілих. Про що ще можна говори-
ти? І знаки у нас поставили – молодці, і 
машини у нас їздять 50 км/год. З такими 
«хорошими» показниками для чого нам 
якісь зміни – і в селищі, і в Україні? Для 
чого щось робити, розвивати, будувати, 
якщо у нас і так все добре», – обурюється 
жінка.

А ось чи спроможні чиновники вста-
новити світлофор на аварійній ділянці 
дороги, покаже час.

Алла САДЕЦЬКА, 
Маневицький район

Рахунки управління 
капітального будівництва 
Волинської облдерж адміністра-
ції арештовано. Як стало 
відомо, арешт наклали через 
непогашення управлінням 
кредиторської заборгованості 
на загальну суму 68,7 тис. грн, 
що утворилася 1 січня 2013 
року на двох об’єктах, які 
фінансувалися за рахунок 
субвенції так званого 
соцеконому.

– Укотре постає питання про 
те, чи спроможна виконавча вла-
да на обласному рівні належно 
освоювати кошти державного 
бюджету, тобто вчасно, якісно, 
результативно і без зловживань. 
Чи готова виконавча влада на 
місцевому рівні реалізовувати 
політику децентралізації, як це 
задумувалося в її основних кон-
цептуальних засадах?! Висновки 

вівна звернулася до міністра обо-
рони Степана Полторака з про-
ханням розглянути можливість 
передання земельної ділянки пло-
щею 51,58 га, яка перебуває у по-
стійному користуванні Міністер-
ства оборони України (військова 
частина А 63756, м. Ківерці, вул. 
Жукова) на баланс міста.

«Зазначену земельну ділянку 
не використовують за призначен-
ням понад 15 років. Ківерцівська 
міська рада неодноразово звер-
талася до Міністерства оборони 
України щодо передання хоча 
б частини земельної ділянки в 
міську комунальну власність для 
розв’язання питання виділення 

землі для житлового будівни-
цтва», – йдеться у депутатському 
зверненні.

Примітно, що сьогодні на те-
риторії цього військового містеч-
ка розташовані вивільнені будівлі 
та споруди, які не використову-
ють за призначенням. Зволікання 
із розв’язанням питання викорис-
тання цього майна призводить до 
руйнування будівель, непридат-
ності для подальшої експлуата-
ції. Наразі завершуються роботи 
з оновлення генерального плану 
Ківерців, згідно з яким містобу-
дівною документацією буде ви-
значено подальше використання 
території військової частини для 

потреб житлової та громадської 
забудови, враховуючи її розташу-
вання в центральній частині міс-
та, а також наявність комунікацій 
(дороги, освітлення, водопоста-
чання, центральна каналізаційна 
мережа).

Нещодавно Ірина Констан-
кевич разом із міським головою 
Ківерців Володимиром Жгуто-
вим побували на прийомі в за-
ступника міністра оборони Олега 
Шевчука, де продовжували від-
стоювати інтереси волинських 
атовців. У міністерстві пообіцяли 
сприяти розв’язанню земельного 
питання, однак далі розмов спра-
ва так і не пішла.

Невдовзі на ім’я народного де-
путата від 23-го виборчого округу 
надійшла відповідь про те, що 
Міноборони не вважає за доціль-
не передавати згадану земельну 
ділянку в комунальну власність 
територіальної громади міста.

– Прикро, що у Міністерстві 
оборони так «дбають» про во-
линських атовців, коли на папері 
декларують одне, а насправді роб-
лять зовсім інше», – зауважила 
укропівка Ірина Констанкевич.

Петро РОЙКО,
Ківерці

чено на нову програму державної підтримки 
розвитку тваринництва в Україні.

Сьогоднішній механізм розподілу держав-
ної підтримки в Україні далекий від оптималь-
ної моделі. Досвід показав, що зі значними 
збоями працює програма компенсації аграрі-
ям вартості придбання української сільгосп-
техніки, чимало питань було до механізму 
розподілу дотацій у першому півріччі тощо. 

Нещодавно до народного депутата Ірини 
Констанкевич звернулися голова Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Волин-
ської області й директор Волинського відділен-
ня Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств. Вони зауважили, 
що фермери Волині вкрай стурбовані ситуаці-
єю щодо пропозицій використати 1 млрд грн, 
які у 2018 році уряд передбачив для стимулю-
вання створення фермерських господарств 
у рамках нової бюджетної програми, через 
комерційні банки, а не через Український дер-
жавний фонд підтримки фермерських госпо-
дарств, який виконує функції з реалізації дер-
жавної політики щодо підтримки фермерів. 

Перше застереження фермери мають щодо 
того, що не всі охочі, зокрема, новостворені 
фермерські господарства, зможуть отримати 
таку підтримку, адже, якщо ці кошти спрямо-

вуватимуть через комерційні банки, фермери 
отримуватимуть кредити з можливістю за-
стави та великих показників обігових ресур-
сів. Друге застереження полягає в тому, що 
повернення кредитів відбуватиметься на ра-
хунки у банки, а не до спеціального фонду, що 
збільшує ризик втрати державою цих коштів 
та можливості їх використання для підтримки 
фермерів у майбутньому.

За результатами звернення Ірина Кон-
станкевич надіслала депутатський запит пер-
шому віце-прем’єр-міністру – міністру еконо-
мічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву і 
міністру аграрної політики та продовольства 
Тарасу Кутовому з проханням роз’яснити 
здійснені та заплановані кроки щодо меха-
нізмів підтримки фермерських господарств, 
а також врахувати думку асоціації фермерів 
та землевласників, досвід Українського дер-
жавного фонду підтримки фермерських гос-
подарств, щоб унеможливити різноманітні 
ризики реалізації цієї програми. Також пар-
ламентар запросила інформацію про розміри 
такої підтримки, що передбачена на Волин-
ську область.

Петро РОЙКО,
Київ

вітчизняних експертів та зовніш-
ніх спостерігачів суголосні в тому, 
що у реальності стався розрив 
між деклараціями і спроможніс-
тю влади осилити виклики і зав-
дання економічного, соціального, 
політичного життя в Україні, не-
залежно від того, скільки гро-
шей, позик, кредитів надається. 
А щодо конкретного випадку – це 
безвідповідальність місцевих чи-
новників. Їм не болить так тяжко 
зароблена гривня, їм неважливо, 
чи збудують школу, садочок, по-
ремонтують дорогу! Не болить! – 
наголосила народний депутат Іри-
на Констанкевич.

Своєю чергою, депутат обл-
ради Михайло Імберовський 
звернувся до голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці з про-
позицією погасити цю заборгова-

ність з обласного бюджету.
– В управлінні капітального 

будівництва кажуть, що зможуть 
закрити цю заборгованість лише 
в травні, а що робити забудовни-
кам до травня? Збиваються графі-
ки. Бюджетне законодавство до-
зволяє нам зробити це за кошти 
обласного бюджету, бо заборгова-
ність із соцеконому – це заборго-
ваність місцевих бюджетів, – за-
уважив Михайло Імберовський.

Нагадаємо, це вже не перший 
скандал, у який втрапило управ-
ління капітального будівництва 
ОДА. У листопаді 2017 року двом 
чиновникам УКБ оголосили пі-
дозру в розкраданні коштів під 
час будівництва другої лінії обо-
рони у зоні проведення АТО.

Як заявив тоді Генеральний 
прокурор Юрій Луценко, право-

охоронці оголосили підозру на-
чальнику управління капіталь-
ного будівництва та начальнику 
управління технічного нагляду. 
Вони були замовниками та конт-
ролювали хід будівництва інже-
нерних фортифікаційних споруд 
на території Володарського райо-
ну Донецької області. 

– Експертиза встановила, що 
ці особи, а також колишній керів-
ник сектору М, зловживаючи на 
користь комерційних структур, 
збудували окремі споруди десяти 
ВОПів, які за своїми властивос-
тями не придатні для викорис-
тання у бойовій обстановці та 
становлять небезпеку для життя 
і здоров’я військовослужбовців, – 
констатував Генпрокурор. 

Борис ХВИЦЬ, 
Луцьк

Народний депутат Ірина Констанкевич

На папері землю атовцям пообіцяли, а на практиці – колапс



Ти знав, що все скінчиться, як тільки один із нас скаже «Досить». Але ти мовчав. 
Я занадто довго чекала. Фільм «Дев’ять з половиною тижнів» www.volynnews.com
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СУБОТА 24 березня

П’ЯТНИЦЯ 23 березня
06.00, 15.30 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 11.50, 12.50, 
14.20, 01.00, 02.50 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 16.20 Телепродаж
11.00 Д/с «Спільноти 

тварин»
12.00 Док. цикл Смачні 

історії
13.10 :РадіоДень
13.55 «Схеми»
14.30 Радіо. День
15.15 М/с «Гон»
16.35 Фольк-music
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
01.10 «Нацвідбір на 

Євробачення-2018»
01.45 Незвичайні 

культури. Док. цикл
04.00 Лайфхак

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35, 06.35 М/с «Луні 

Тюнз шоу»
06.34, 07.49 Kids Time
07.50 Т/с «Мерлін»
10.40 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.10 Хто зверху 12+
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 «Моя правда. 

Альона Курилова. Місія 
здійсненна»

07.45 «Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказький 
полонений»

08.40 Х/ф «Мама 
мимоволі»

11.10 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Холостяк 

– 8»
23.35 «Холостяк – 8. Пост-

шоу»
02.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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»
19.10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «КВН на БІС»
01.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості-3 16+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
20.55 Футбол. Товариський 

матч. Україна – 
Саудівська Аравія

00.00, 02.20 Т/с «CSI. 
Місце злочину»

УКРАЇНА
08.00 Правда життя 09.00 
Кенгуру 10.00 Таємнича 
Латинська Америка 10.40 
Місця сили 11.30 Код 
доступу 12.30 Таємниці 
кримінального світу 13.20 
Прокляття скіфських 
курганів 14.10, 05.20 
Містична Україна 15.00, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.00, 20.50 
Мисливці за зброєю 16.50 
Коала: таємне життя 17.50, 
22.40 У пошуках інновацій 
18.50 Битва цивілізацій 
23.40 Коди: державна 
зрада 00.25 Ролан Биков 
01.10 Юрій Нікулін 01.50 
Два Миронових 02.30 
Володимир Басов. Бігун 

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»

12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 00.15, 04.55 

«Розсміши коміка»

01.10 «Вечірній Київ »

05.50 Мультфільм
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Все 
можливо»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.30 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Афера по-
американськи»

02.10 Х/ф «Жіночі 
радощі та печалі»

05.10 «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
11.10, 17.35 Т/с 

«Менталіст»
12.15, 13.15 Х/ф 

«РобоКоп»
15.10, 16.25 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.50 Дизель-шоу 

12+
23.55 Х/ф «Мисливці на 

привидів»
01.50 Х/ф «Мисливці на 

привидів-2»
03.30 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принц-

жабеня»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Люди – Ікс: 

Початок. Росомаха»
23.00 Х/ф «Гірше не 

буде»
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Роксолана»
13.43 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 «Грані»
19.20 Погода
19.30 «Наживо»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 18.00, 00.40 
Шляхами Волині

06.30 Суперкнига
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 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05, 00.35 

Вголос
08.40, 13.00 МузейОк
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Сад. Город. Квітник
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»

АВЕРС 12.00, 17.00, 03.05 Знай 
більше!

13.30 Волинський 
портрет

14.00 Музика Гідності
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
19.00 Т/с «За службовими 

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

обов’язками»
23.10 «Європа в 

концертах»
01.10 Музика Гідності
02.00 Завтра сьогодні
04.05 Х/ф «Посмішка 

звіра»

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

світ»
14.50 Х/ф «Володар 

2+2 морів: На краю світу»
19.20 Х/ф «Сталевий 

світанок»
21.15 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
23.05 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.10 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф «У смузі 
прибою»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.40, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»
01.35 «Скарби власноруч»
03.05 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.05 «Правда життя. 

Професії»
05.10 Х/ф «Було у батька 

три сини»

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

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

00.40 Новини
09.30, 14.10, 18.45, 00.30, 

01.30, 04.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак 

українською
10.45, 13.50, 15.35 

Телепродаж
11.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Святе 

сімейство»
14.15 Д/с «Спільноти 

тварин»
15.50 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
18.55 «Відкривай Україну»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Велика 

краса»
01.10 ТАКАШОТАМ #
01.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
04.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.54, 08.55 Kids Time
06.55 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
09.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
14.20 Х/ф «Амулет 

Земномор’я»
17.50 М/ф «Шрек 3»
19.45 М/ф «Три богатирі 

на далеких берегах»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»
23.45 Х/ф «Зловісні 

мерці»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «Караоке на 

Майдані»
06.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
14.05 «Холостяк – 8»
17.00 Х/ф «Дівчата»
19.00 «Світами за 

скарбами»
22.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Людмила 
Шупенюк»

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

00.35 «Давай поговоримо 
про секс»

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

напрокат»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
15.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00, 00.45 «Їже, я люблю 

тебе!»
23.00 Х/ф «Шостий 

Елемент»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий шлях

08.30, 15.20 Т/с «Кладова 

життя»

16.25, 19.40 Т/с 

«Провінціалка»

21.00 Шоу Братів 

Шумахерів

23.00, 02.20 Т/с «Ключі від 

щастя»

01.50 Телемагазин

04.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.40 Скарб.UA 
08.40, 18.20 У пошуках 
істини 10.30 Вирішальні 
битви 2 світової 11.40 
Коди: державна зрада, 
шпигунство та заговори 
12.30 Британія: міфи та 
легенди 13.20 Секрети 
квантової фізики 15.20 
Таємнича Латинська 
Америка 17.10 Азія 
класу люкс 21.00 
Таємниці матерії 23.50 
Паранормальний світ 
00.40 Війна всередині 
нас 05.20 Містична 
Україна 

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45 «Життя без обману»

11.20, 23.15 «Світське 

життя 2018»

12.25 «Голос країни 8»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал 2018»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Вечірній Київ »

05.15 «Розсміши коміка»

1+1

05.40 Х/ф «Москаль-
чарівник»

07.00 Мультфільм
07.30 «Чекай мене»
09.00, 05.25 Док.проект 

«Людмила Гурченко. По 
той бік карнавалу»

10.00, 02.45 Х/ф «Кохана 
жінка механіка 
Гаврилова»

11.30 Х/ф «Вокзал для 
двох»

14.20 «Легенда. Людмила 
Гурченко»

15.50 Х/ф «Любов та 
голуби»

18.00, 20.30 Т/с «Що 
робить твоя дружина?»

20.00, 02.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Гра у 

схованки»
04.55 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 04.50 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.25 Х/ф «РобоКоп»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Годзила»
22.35 Х/ф «Годзила»
01.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.30, 02.30 Провокатор 

16+

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/с «Енчантімалс»

11.25 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 

парку»

13.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Гірше не 

буде»

16.00 Готель Галіція

21.00 Х/ф «Люди – Ікс: 

Перший клас»

23.30 Теорія зради

01.30 БарДак

02.30 Віталька

05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 «Школа Мері 

Попінс»
07.15 «Казки Лірника 

Сашка»
07.30 «Як це?»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30 «Музичний 

проспект»
13.43 «Наживо»
14.13, 15.10, 16.00 Серіал 

«Роксолана»
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська 

веселка»
18.05 Т/ц «Музеї Волині» 

(Торчинський народний 
історичний музей)

18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.30 Тема дня
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Знай більше!
07.00 Мультсеріал 

«Літаючий будинок»
07.30, 20.00 Завтра-

сьогодні
08.00, 09.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 21.50, 
00.20, 02.50 Погода

08.35 Євромакс
09.35, 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

АВЕРС 12.30 У фокусі Європа
13.00 «Європа в 

концертах»
14.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
18.00 Говоримо 

польською
19.00 Актуальне інтерв’ю
19.30 Огляд світових 

подій
20.30 Захищеність
21.00 Шіфт
22.00 Х/ф «Солдат 

Жаннет»
23.30 Шляхами Волині
00.25 Т/с «За службовими 

обов’язками»
02.55 Т/с «За службовими 

обов’язками»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Загублений світ»
12.00 Т/с «Безсмертний»
13.40 Т/с «Команда»
17.10 Х/ф 

«Універсальний агент»

2+2 18.55 Х/ф «Подвійний 
дракон»

20.45 Х/ф «Перевізник 2»
22.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»
00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
01.50 «Облом.UA.»

НТН

07.35 Х/ф «Вічний 
поклик»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 02.10 «Речовий 

доказ»
15.15 «Кличко. Світло у 

вікні»
15.50 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»
17.05 Х/ф «Одиночне 

плавання»
19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Засуджений»
21.20 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
23.20 «Міжнародний 

турнір зі змішаних 
бойових мистецтв 
WWFC 10»

02.50 «Випадковий 
свідок»

04.20 «Легенди 
бандитського Києва»

05.10 «Правда життя. 
Професії»

MELOVIN РОЗМОВЛЯТИМЕ 
УКРАЇНСЬКОЮ 

Представник України на «Євробаченні» 
Melovin розповів, що тепер більше 

спілкуватиметься українською мовою, 
пише «РБК-Україна». 

«Це свідомий ви-
бір, – пояснив артист. 
– Це дуже гарно – роз-
мовляти українською 
мовою там, у Лісабо-
ні, й тут, в Україні. Я 
народився в Одесі. 
Мені особисто це не 
дуже легко, але гово-
рити українською для 
мене дуже важливо». 

Нещодавно ар-
тист заявив, що з Лі-
сабона він повернеться із перемогою. 

«Мені важливо запам’ятатися, – розпо-
вів співак. – Хочу, щоб мою пісню в Європі 
наспівували. А місце на конкурсі – це дуже 
відносна річ. Іноді друге місце може бути 
набагато гучнішим, ніж перше. Хочу, щоб 
Україну запам’ятали як країну, в якій є моло-
ді артисти».

позиція

tochka.net

Фільм «Люди – Ікс: Початок. Росомаха»

21:00

ПІШОВ У ЗАСВІТИ 
ОЛЕСЬ ТЕРЕЩЕНКО

12 березня помер відомий 
український журналіст та 

телеведучий 43-річний Олесь 
Терещенко. 

У 1997 році в складі нової команди 
програми «Післямова» Терещенко створив 
«Телевізійну службу новин» на телеканалі 
«1+1». З січня 2009 року й донині працював 
ведучим на каналі «UA:Перший». 

Минулоріч Олесь Терещенко повідо-
мив, що хворий на рак, і просив небайду-
жих допомогти йому 
фінансово, аби роз-
почати курси хіміоте-
рапії. 

« О н к о л о г іч н и й 
діагноз я сприйняв не 
як вирок для себе, а як 
важке випробування. 
Це непростий виклик. 
Я приймаю його. Маю 
намір боротися з хво-
робою. Сподіваюся, 
мені це вдасться», – 
писав журналіст.

світла пам’ять 

Фільм «Амулет Земномор’я»

14:20
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– Ви з ними чи з нами?!! – Я з дітьми, сер... І ми йдемо гуляти в парк. 
Фільм «Мері Поппінс, до побачення!»
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ФУТБОЛ 1

ПН 19 березня ВТ 20 березня СР 21 березня ЧТ 22 березня ПТ 23 березня СБ 24 березня НД 25 березня
06.00 Вільярреал – Атлетіко 
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Шахтар – Маріуполь 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Реал – Жирона 13.50 
Віган – Саутгемптон. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 16.55, 03.40 
Топ-матч 17.00 Барселона – 
Баварія. 1/4 фіналу (2008/2009). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 18.50 МЮ – Брайтон. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 20.40 
Олександрія – Карпати 22.50 
Чемпіонат Іспанії 23.50 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Ювентус/
Тоттенгем. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.35 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Базель/Ман Сіті. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 01.20 Огляд 1/4 фіналу. 
Кубок Англії. Прем’єра 01.50 
Депортіво – Лас-Пальмас

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 01.55 Вален-
сія- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Динамо (К) – Лаціо. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
12.10 «Великий футбол» 13.55 
Лестер – Челсі. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 17.20 Реал – Жиро-
на. Чемпіонат Іспанії 19.10 
«Моя гра» Ю. Коломоєць 19.40 
Віган – Саутгемптон. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 21.30, 01.45, 03.40 
Топ-матч 21.45 «LaLiga Files». 
Чемпіонат Іспанії 22.50 Чемпі-
онат Англії. Огляд туру 23.45 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Порту/
Ліверпуль. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.30 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Реал/ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.15 Світ Прем’єр-Ліги 03.55 
Ліверпуль – Вотфорд

06.00 Бетіс – Еспаньйол 07.45 
«Моя гра» Ю. Коломоєць 08.15 
Олександрія – Карпати 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Арсенал – Мілан. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.10 
«Європейський WEEKEND» 
13.25 Свонсі – Тоттенгем. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 15.10, 20.10 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Барселона – Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 18.20 Рома – Шахтар. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.40 Олімпік – Зірка 22.50 
«LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії 
23.35, 03.40 Топ-матч 23.50 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Бава-
рія/Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.35 Огляд матчів 1/8 
фіналу. Челсі/Барселона. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.20 «Сіткорі-
зи» 01.50 Леганес – Севілья

06.00 Депортіво – Лас-Пальмас 
07.45, 12.40, 20.10 «Сіткорізи» 
08.15 Олімпік – Зірка 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20, 16.00 «Моя гра» Ю. Коло-
моєць 10.50 Атлетік – Марсель. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
13.10 МЮ – Брайтон. 1/4 фіна-
лу. Кубок Англії 15.00 «LaLiga 
Files». Чемпіонат Іспанії 16.30 
Вільярреал – Атлетіко. Чемпіо-
нат Іспанії 18.20 МЮ – Севілья. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.40 Шахтар – Маріуполь 22.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 23.20 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Огляд матчів 1/8 
фіналу. Севілья/МЮ. Ліга Чем-
піонів УЄФА 00.25 Огляд матчів 
1/8 фіналу. Шахтар/Рома. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.10 Чемпі-
онат Іспанії. Огляд туру 02.10 
Сосьєдад – Хетафе

06.00 Леганес – Севілья 07.50 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Свонсі – Тоттенгем. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 10.00, 
15.40, 22.25 Футбол NEWS 10.20 
Зальцбург – Боруссія (Д). 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.10 
Барселона – Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Ліверпуль – Вот-
форд. Чемпіонат Англії 16.00, 
01.05 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.30 Бетіс – Еспаньйол 18.20, 
05.25 Топ-матч 18.30 Бешикташ 
– Баварія. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.20 LIVE. 
Контрольна гра 22.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 23.15 Олександрія 
– Карпати 01.35 Вільярреал – 
Атлетіко 03.25 «Сіткорізи» 03.55 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Порту/
Ліверпуль. Ліга Чемпіонів УЄФА 
04.40 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Реал/ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Реал – Жирона. Чемпіо-
нат Іспанії 07.45, 16.00, 01.05 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 МЮ 
– Брайтон. Кубок Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Ювентус/Тоттенгем 11.00 
Базель/Ман Сіті 11.40 Порту/
Ліверпуль. Ліга Чемпіонів 12.20 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Реал/
ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.00, 05.10 Севілья/МЮ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.40 Челсі/
Барселона. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.20, 04.25 Баварія/Бешикташ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 15.00 
Шахтар/Рома. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.30 Контрольна гра 
18.20, 20.25 Топ-матч 18.35 Бар-
селона – Челсі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Лестер – Челсі. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 22.50 Огляд 
Кубок Англії 23.20 Олімпік – Зір-
ка 01.35 Бетіс – Еспаньйол

06.00 Барселона – Атлетік 07.45, 
05.10 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 
Англії 08.15 Віган – Саутгемптон. 
1/4 фіналу. Кубок Англії 10.00, 
15.40, 21.00 Футбол NEWS 10.20 
«Халатний футбол» 11.10 «Моя 
гра». Прем’єра 11.40, 19.10 
Контрольна гра 13.30, 18.50 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Вільярреал – Ат-
летіко. Чемпіонат Іспанії 16.00, 
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.30 Леганес – Севілья. Чем-
піонат Іспанії 18.20, 03.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Шахтар – Ма-
ріуполь 01.20 Реал – Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 03.40 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Челсі/Бар-
селона. Ліга Чемпіонів УЄФА 
04.25 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Шахтар/Рома. Ліга Чемпіонів 

телешоу

НЕДІЛЯ 25 березня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

00.40 Новини
09.30 Х/ф «Святе сімей-

ство»
11.20, 14.05, 15.50 Теле-

продаж
11.40 Д/с «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40, 01.40 Незвичайні 

культури. Док. цикл
14.20 Фольк-music
15.25, 01.10 Д/ф «Спадок 

на кінчиках пальців»
16.10 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
19.55 Д/с «Імперія»
21.35 з Майклом Щуром
22.15, 03.00 Д/с «Весня-

ний фестиваль»
23.10 Д/с «Жива природа»
23.30 «Гордість світу»
00.20, 03.50 ТАКАШО-

ТАМ #
00.30, 04.00 Погода
04.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.35 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

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

тина»
09.20 Т/с «Відділ 44»
12.15, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
13.35 Х/ф «Годзила»
16.15 Х/ф «Годзила»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Піднесення 

Юпітер»
23.05 Х/ф «Я, Фран-

кенштейн»
00.50 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
02.20 Провокатор 16+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Мураха Z»
11.15 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
12.30, 02.30 Панянка-

селянка
14.30 Х/ф «Люди – Ікс: 

Перший клас»
17.00 Х/ф «Люди – Ікс: 

Початок. Росомаха»
19.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Хор. Живий 

концерт»
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00 «Школа Мері 
Поппінс»

07.15 «Казки Лірника 
Сашка»

07.30 «Як це?»
08.00 «Хочу бути»
08.30 «Хто в домі хазяїн»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30, 18.25 «Музичний 

проспект»
13.43 Тема дня
14.13, 15.10 Серіал «Рок-

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

ідей»
18.40 «Роздягалка»
19.00 «Протилежний 

погляд»
20.00 «Розсекречена 

історія»

05.05 «Хата на тата»
07.50 «Холостяк – 8»
09.00 «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, 00.50 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.20 Х/ф «Дитина на-

прокат»
12.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Області 

темряви»
01.50 «Нічне життя»

07.40 Скарб.UA
08.40, 18.20 У пошуках 

істини
10.30 Коди: державна 

зрада, шпигунство та 
заговори

12.30 Таємниці матерії
15.20 Таємнича Латинська 

Америка
17.10 Азія класу люкс
21.00 Секрети квантової 

фізики
23.00 Британія: міфи та 

легенди
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Містична Україна
01.20 Місця сили

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»
09.50 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
10.50, 12.10 «Світ нави-

воріт – 3: Танзанія, 
Ефіопія»

13.25 Т/с «Cувенір з 
Одеси»

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

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
00.10 «Ігри приколів 2018»
01.10 Х/ф «Хічкок»

06.10 Х/ф «Дівчина з 
гітарою»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Пік-пік»
13.50 Х/ф «Скупий»
16.20 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

18.00 «Крутіше всіх. Новий 
сезон»

20.00, 02.35, 05.20 «По-
дробиці»

20.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

00.45 Х/ф «Ім’я»
03.20 Художній фільм 16+
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.44, 08.15 Kids Time
05.45 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.20 Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»
10.20 Х/ф «Помста 

пухнастих»
12.10 М/ф «Шрек 3»
14.00 М/ф «Три богатирі 

на далеких берегах»
15.15 Х/ф «Гаррі Поттер 

і в’язень Азкабану»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

і Келих вогню»
21.00 Х/ф «Час відьом»
23.00 Х/ф «Не стукай 

двічі»
00.50 Х/ф «Зловісні 

мерці»

06.00, 13.00 Знай більше!
07.00 Духовність
07.30 Глобал 3000
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.20, 09.20, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
08.25 Життя в цифрі
08.40, 02.00 МузейОк
09.25 Вголос
09.30 Актуальне інтерв’ю
10.00 Говоримо поль-

ською
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/с «Авто про 

добро»

АВЕРС 12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Завтра-сьогодні
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 Євромакс
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.05 «Європа в концер-
тах»

20.00 Х/ф «Солдат 
Жаннет»

22.05 Х/ф «Уяви ли-
шень!»

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 «Помста природи»
10.20 «Загублений світ»
14.15 Т/с «Безсмертний»
15.55 Х/ф «Сталевий 

світанок»

2+2 17.50 Х/ф «Ікар»
19.30 Х/ф «Америка-

нець»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.10 Х/ф «Сімнадця-

тий трансатлантич-

ний»

07.55 Т/с «Темні лабіринти 

минулого»

11.40 Х/ф «Золота 

міна»

14.15 Х/ф «Скарби ста-

родавнього храму»

16.50 Х/ф «Ханна. До-

сконала зброя»

19.00 Х/ф «Кубанські 

козаки»

21.05 Х/ф «Без особли-

вих прикмет»

23.00 Х/ф «Азіат»

01.00 «Міжнародний тур-

нір зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 10»

03.40 «Речовий доказ»

ЛУЧАНКА – У ШОУ 
«ХОЛОСТЯК»

Нещодавно відбулася прем’єра 
нового сезону шоу «Холостяк-8». 

25 привабливих дівчат-учасниць 
прийшли на проект, щоб змінити своє 
життя і закохати в себе холостяка. 
Серед них і 21-річна лучанка, 
перекладач з польської мови Іванна 
Гончарук, пише «Волинь 24».

Вона вважає себе надзвичайно сек-
суальною жінкою. Визнає, що ще ніколи 
не кохала. На проекті «Холостяк» дівчина 
прагне знайти харизматичного, цілеспря-
мованого, розумного, дбайливого, силь-
ного, сексуального, надійного чоловіка з 

хорошим почуттям 
гумору. 

«Переживаю, що 
твій спокусливий 
голос не дасть мені 
почути ще когось з 
дівчат. Але не можу 
відмовити собі по-
чути тебе ще раз», – 
сказав холостяк Рож-
ден Анусі Іванні на 
церемонії троянд. У 
результаті лучанка 
залишилася в шоу.

телешоу

Фільм «Час відьом»

21:00

kinopoisk.ru

06.50 Сьогодні

07.45, 03.35 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Провінціалка»

13.00 Т/с «Квиток на двох»

17.00, 21.00 Т/с «Соломо-

нове рішення»

19.00, 02.45 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 02.10 Т/с «Салямі»

01.40 Телемагазин

04.00 Історія одного зло-

чину 16+

Фермер з села 
Княгининок 

Олександр Джус виграв 
у проекті «Громада на 
мільйон» 30 овець породи 
мериноландшаф, які 
йому подарував власник 
найбільшої вівчарської 
ферми у Східній Європі, 
один з ведучих шоу Дмитро 
Огньов, пише «Волинь24».

Як відомо, у програмі брала 
участь Княгининівська громада, 
яка вибула з проекту на третьому 
тижні. Втім Олександр Джус зумів 
вибороти можливість стажуватися 
на фермі Дмитра Огньова. Змагання 
за 30 породистих овець – окремий 
елемент шоу, в якому брали участь 
усі п’ять громад.

В одній з перших програм Дмит-
ро Огньов оголосив умови змагання 
за овець: громади мусять знайти у 
себе фермера, який протягом семи 

ВОЛИНСЬКИЙ ФЕРМЕР ВИГРАВ 30 ОВЕЦЬ

днів збудує кошару для тварин.
Кошара мусила відповідати 

суворим умовам утримання: мати 
велику площу, там не мало бути 
протягів, її слід було забезпечити 
вентиляцією і провести туди воду. 
Дмитро Огньов особисто переві-
рив, як кожна з громад виконала 
завдання.

У Скала-Подільській громаді 
(Тернопільська область) за вико-
нання завдання взявся фермер, 
який має 400 гектарів землі й уже 
розводить овець. У Печеніжин-
ській громаді (Івано-Франківська 
область) – фермер, який тільки 
планує розводити овець, випаса-
ючи їх на полонині. Новопсковська 

громада (Луганська область) до-
ручила це завдання фермеру, який 
переїхав у село з Луганська ще на 
початку війни і взявся за сільське 
господарство. У Бузькій громаді 
(Миколаївська область) фермером 
зголосився бути сам голова грома-
ди, який до цього фермерством не 
займався.

Олександр Джус, фермер-
початківець з Княгининка, розповів, 
що торгує на ринку, має свій бізнес, 
втім не вірить у нього, а хоче розво-
дити овець. Для цього й почав буду-
вати кошару на землі, яка дісталася 
йому у спадок від бабусі.

«Довго думав, що змінити в жит-
ті, як знайти справу, яка сподобаєть-
ся. І дійшов до того, що це має бути 
ферма», – розповів він Огньову.

«Дуже сподобалися ідея і кон-
струкція будівлі», – поділився вра-
женням Дмитро Огньов. На фіналь-
ному бізнес-балу шоу «Громада на 
мільйон» оголосили переможця.

Для цього навіть винесли ягня 
породи мериноландшаф. Коли ве-
дучий оголосив ім’я переможця – 
фермера з Княгининка, Олександр 
Джус зізнався: «Від щастя відняло 
ліву руку – бо я на це не розрахо-
вував».

1plus1.ua
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Головне – їсти 
часто й потроху

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.

актуально підказкаПЕРЕХОДИМО НА 
ВЕСНЯНЕ МЕНЮНа початку весни 

багато жінок 
хочуть схуднути. 

Однак позбутися 
зайвих кілограмів – 
завдання непросте. 

Дієтологи радять братися 
до справи наполегливо, не 
сподіваючись на диво-методи 
і швидкі результати. Починати 
варто з правильного харчу-
вання. Головне – їсти різно-
манітну їжу часто й потроху. 
Треба пити достатню кількість 
води і займатися фізичними 
вправами. Якщо виконувати 
ці настанови, результати не 
будуть надто стрімкими, од-
нак потішать стабільністю, і 
вага не буде повертатися.   

ПРАВИЛА 
ХАРЧУВАННЯ 

Споживати слід переваж-
но сезонні продукти – столові 
буряки, капусту, селеру, бобо-
ві. У раціоні мають бути фрук-
ти – свіжі або заморожені, а 
також сухофрукти. 

Не забувайте про нату-
ральні олії – оливкову, лляну, 
гарбузову, кокосову. Дода-
вайте у страви насіння льону, 
кунжуту, соняшника, горіхи. 

Їжте необроблені злаки – 
зелену гречку, нешліфований 

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 

Мама – це джерело 
гармонії, порядку, 
натхнення для тих, хто 
поряд. Насамперед – 
для сім’ї. Джерелу 
важливо бути 
наповненим і чистим. 

Жінка виконує чи-
мало ролей водночас. 
Вона – особистість, дру-
жина, мати, донька, се-
стра, спеціаліст, кухар, 
домашній лікар, еконо-
міст, майстер чистоти та 
порядку, будильник, хо-
дячий календар тощо. Де 
мамі поповнювати запас 
сил у шалених побутових 
перегонах? Пропонуємо 
п’ять шляхів відновлення.

Сон. Візьміть за звич-
ку вкладатися спати до 
півночі. Якщо не  вдаєть-
ся, спробуйте доспати 
вдень. Відпочивайте, коли 
сплять діти. Робіть спра-
ви, поки вони граються, 
заохочуйте їх допомагати.

Хобі. Знайдіть собі 
улюблене заняття та час 
на нього. Хоча б годину на 
тиждень. Ваше самопочут-
тя помітно поліпшиться.

Спілкування. Знайом-
теся з іншими мамами на 

ladepeche.fr

ПОРАДИ МОЛОДИМ МАМАМ

майданчиках, зустрічайтеся з 
подругами. Це допоможе від-
волікатися від негативних ду-
мок, дізнаватися щось нове.

Догляд за собою. Ві-
зьміть за правило раз на день 
чи тиждень присвячувати час 
процедурам краси. Ви буде-
те більше подобатися собі, а 
отже, й іншим.

Бувайте на самоті. Це 
впорядковує думки, дозво-
ляє «почути» їх в голові, «роз-
класти по полицях». Можете 
вставати на годину раніше чи 
віддавати дітей чоловікові і 
йти попити кави з собою. Ба-
жано не проводити цей час за 
смартфоном.

Звісно, буває вкрай важко 
виділити час на відновлення. 
Проте варто пам’ятати, що по-

стійна самопожертва є згуб-
ною і для самої мами, і для тих, 
хто поряд із нею. Усі справи 
вдома годі переробити, вони 
нескінченні. Тому обов’язково 
відволікайтеся від них і при-
свячуйте деякий час тільки 
собі, поки втома не перепов-
нила вас і не вибухнула.

А також пам’ятайте про 
правильно розставлені пріо-
ритети. Жінка насамперед – 
особистість, потім – дружина, 
лише після цього – мати. У 
жодному разі не навпаки. 
Організуйте життя так, щоби 
ви могли наповнювати себе. 
Не забувайте, що щаслива 
мама – щаслива сім’я. Якщо ви 
не готові відпочивати заради 
себе, робіть це хоча б заради 
тих, кого любите.

рис, овес, перловку.
Намагайтеся менше під-

давати продукти термо-
обробці. Обмежтеся щадним 
режимом – тушкування, при-
готування на пару, запікання, 
варіння. Тоді страви матимуть 
більше корисних вітамінів. 

Однозначно доведеться 
відмовитися від напівфабри-
катів, консервів, рафінова-
них продуктів – білого хліба, 
білого рису, білого цукру. З 
раціону слід виключити інші 
продукти з високим вмістом 
добавок і консервантів. 

Обмежте споживання 
жирних видів м’яса, фаст-
фудів і кондитерських виро-
бів. Крім зайвих кілограмів 
і проблем із самопочуттям, 
вони нічого не дадуть.  

Корисно влаштовувати 
розвантажувальні дні. Голов-
не, щоб вони були регуляр-
ними. Наприклад, раз на тиж-
день чи раз на місяць. 

ЯК ШВИДКО 
ПОПОВНИТИ 
ЗАПАС ЕНЕРГІЇ

Якщо відчуваєте голод 
і втрату сили, можна з’їсти 
будь-які горіхи чи насіння. 
Вони дуже ситні та швидко 
відновлюють сили. 

Протягом дня їжте каші 
з цільного зерна – вони за-
безпечать стабільний рівень 
енергії на весь день. 

Якщо треба швидко зба-
дьоритися, можна з’їсти щось 
солоденьке. Але солодощі 
обирайте корисні: фрукти, су-
хофрукти, мед. 

Якщо перемерзли, дієто-
логи радять приготувати чай 
зі спеціями, що зігрівають – 
корицею, гвоздикою, перцем 
та імбирем. 
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Щаслива мама – щаслива сім’я
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Більшості людей нічим заповнити навіть швидкоплинне людське життя, 
їм нічого було б робити з вічністю. Анатоль Франс
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  Наталія ЛЕГКА

невигадана історія

ЧОТИРИ КОЛА ПЕКЛА

таланти

Цьогоріч у Луцькому 
районі з’явився досить 

незвичний колектив. І не 
тільки тому, що об’єднав 
одразу сімох чоловіків-
виконавців. Адже 
вони – люди різного віку й 
професій.

Солістом ансамблю, який поки 
не має назви, став Валентин При-
ходько, голова Луцької районної 
ради. Гідну компанію йому склали 
двоє сільських голів – із Лища й 
Піддубців – Віталій Шкорупський 
і Борис Горбатюк. До слова, крім 
основної роботи, усі троє мають ба-
гаторічний досвід виступів у худож-
ній самодіяльності.

Бурхливими оплесками зустрі-
чали їх глядачі на дебютному ви-
ступі в оновленому будинку культу-

БЕЗ НАЗВИ, АЛЕ… З МУЗИКОЮ!

ри села Піддубці у компанії Віталія 
Демчинського та Михайла Дудая – 
директора й музичного керівника 

цього закладу, які підігравали в уні-
сон гітарам на трубі та акордеоні. 
До слова, луцькі меломани знають 

Михайла за грою в групі «Давня 
казка».

У незвичному для більшості во-

линян амплуа виступав на ударних 
ще один учасник колективу – Олек-
сандр Пиза, помічник народного 
депутата Сергія Мартиняка. Раніше 
ж він грав на барабанах ще в інсти-
туті 30 років тому.

Джазових ноток у різнопланову 
музичну картину додав саксофо-
ніст Євген Величко, прикрасивши 
звучання хітів сучасної української 
естради й нев’янучої «Червоної 
рути». Публіка, особливо жіноча 
її половина, не втомлювалася да-
рувати цьому септету бурхливі 
овації.

Зараз учасники «чудової сімки» 
не тільки займаються своїми що-
денними клопотами, а й оновлюють 
музичні інструменти та репертуар. 
В очікуванні справжньої весни вони 
готуються до наступної зустрічі з 
прихильниками в Лищі, орієнтов-
но – на День матері.

Світлана Зозуля

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

Миколі минав 
тридцять третій рік, 
коли він залишив 

Олю з двома дітьми на 
руках. Працював тяжко, 
дбав про нову хату для 
родини, господарство, а 
ще була колгоспна робота. 
Біль у грудях сприймав як 
перевтому. Незчувся, як 
невідворотно підкралася 
страшна хвороба. З’їла 
серце. І якоїсь миті для 
Олі завмерло все на землі. 
Не стало найдорожчої 
людини. До грудей 
тулилося двійко малих 
пташенят – Олежик та 
Марійка. «Не плачте, 
мамо», – жалібно просили, 
коли Ольга забивалася 
в найтемніший закуток і 
безпомічно виливала горе 
у сльозах. Діти знаходили 
маму і втішали ї ї.

Не зогледілися, як минули кіль-
ка сирітських років. На їхньому 
подвір’ї все частіше з’являвся су-
сідський дядько Іван: то дрова при-
везе, то бульбу оборе, то сіно допо-
може скласти. У його руках кипіла 
будь-яка робота. Молодиці в селі 
ніяково знизували плечима: 

– І через що такого хорошого 
господаря покинула дружина? Готу-
вав, прав, консервував, поки вона 
по відрядженнях вешталася. Чого 
тим бабам бракує?.. Ну, вип’є чарку-
другу. Хто тепер не п’є? 

Тим часом Іван усе настирливі-
ше сватався до Ольги. Самій жінці 
важко в селі: орати, косити, дрова 
рубати. Та й дітям захисник буде. Так 
міркувала і прийняла розлученого. 
Було в неї й про що клопотатися: 
кінь, дві корови, свині... На допомо-
гу по втраті годувальника не про-
живеш.

На перших порах усе було ніби 
гаразд. Ольга аж помолоділа при 
господареві. Та згодом сусіди стали 
помічати в неї синці. І все частіше. 
«То на граблі наштиркнулася, то з 
п’ятра впала», – слухали ту мову і 
сумнівалися, відколи то жінка та-
кою незграбною стала. Аж тут у хату 
до Бойчуків і зі школи завітали: діти 
на уроках неуважні, вчитися стали 
гірше. А перша Ольжина свекруха 
все допитується, чому це Олежик 
з Марійкою перестали до неї захо-
дити. «Ніколи їм. Осінь. На городі 

роботи багато», – відказувала неві-
стка, ховаючи очі. Та коли лемент з 
Бойчукової хати докотився до сіль-
ради, село загуло: Іван з дружини та 
дітей немилосердно знущається – і 
душить, і б’є жінку, потім відливає 
холодною водою. «Роздягнулися 
ми на річці, щоб скупатися, як по-
верталися з роботи, а в неї спина не 
те, що синя, а чорна», – шепталися 
доярки. 

– Покинь його, – радили, – він 
тебе в домовину зажене.

– У нас в сім’ї все гаразд, – за-
певняла Ольга, коли її з Іваном по-
кликали в сільраду на засідання 
ради профілактики, хоч під товстим 
шаром гриму в неї на обличчі добре 
проглядалися свіжі синці.

Довго в селі не могли зрозуміти 
люди, чому молода роботяща жінка 
так вчепилася за ката з лицемірною 
хитрющою посмішкою. Здогадки 
розвіяла чутка про те, що Іван в разі 
розлучення погрожує дітей поріза-
ти, а хату спалити.

***
– Ой, животик болить, – скар-

житься мала Марійка матері.
– Може, медичку покликати? – 

Ольга до чоловіка.
Прийшла Настя Петрівна, огля-

нула дівчинку і порадила відпра-
вити дитину в лікарню – у неї апен-
дицит. Іван з Ольгою попросили 
допомоги в сусіда і відвезли Марій-
ку в райцентр. Поки її оперували, 
подружжя пройшлося вулицями 
містечка. А коли повернулося в хі-
рургію, лікар відчув від них горілча-
ний перегар.

– І що ви за батьки такі, у скрут-
ну хвилину встигли набратися! – 
кинув сердито, але дозволив-таки 
Ользі посидіти ніч біля доньки. Іван 

повернувся в село. А на ранок, коли 
Марійці стало трохи легше, мама 
поїхала додому, щоб приготувати 
дівчинці курячий бульйон. Та ні 
ввечері, ні наступного дня Ольга в 
лікарні не з’явилася. Мокрими від 
сліз очима дівчинка зустрічала кож-
ного, хто прочиняв двері в палату. 

– Мама приїде, – втішали її стар-
ші пацієнти, – може, автобуса не 
було чи запізнилася. 

Марійка мовчала, намагаючись 
приховати біль. Це вона вміла. Жит-
тя навчило.

І лише третього дня в палату за-
йшла тьотя Валя – татова сестра.

– Хочеш додому? – запитала.
– А де мама? – на білому лікар-

няному простирадлі її рученята 
здавалися двома беззахисними по-
раненими крильми.

– Немає більше мами, – не втри-
малася тітка і заплакала.

***
Хоронили Ольгу всім селом. 

Їдучи на цвинтар, Марійка чула, як 
за її спиною стиха перемовлялися 
люди: 

– Забив він її, їй-же Богу, забив. 
А експерта купив за двісті доларів. 
Гроші в хаті були – продали напере-
додні корову. От той і написав: «Іше-
мічна хвороба серця». 

– Брехня то все, брехня...
– А ви чули, він і випивати її зму-

шував за компанію. Боявся, як не 
навчиться горілку дудлити, то не 
житиме з ним.

– А вона, бідненька...
– Дітки, дітки, хто вас тепер до-

гляне?
– Доглянуть, хоч по ровах та 

хлівах не ховатимуться від такого 
вітчима... Їхніх грошей не пропива-
тиме.

– Кажуть, Олежик на дереві собі 
буслявку зробив, щоб від Івана хо-
ватися. Як вставили в хаті подвійні 
вікна, діти бідкалися, як втікатимуть 
від вітчима.

– Він і матері своїй на той світ 
допоміг піти. Як земля таких витри-
мує?

Що в тих словах було правдою, а 
що вигадкою, дівчинка не розуміла. 

Ольгу поховали. А дітей забрала 
до себе її перша свекруха. Тепер ні-
хто не заборонятиме їй спілкуватися 
з онуками, хоч нелегку ношу взяла 
на свої плечі, та Господь не зали-
шить. А про пекло в хаті Бойчуків, що 
тривало довгі чотири роки, яке Іван 
з Ольгою намагалися так ретельно 
приховувати від сторонніх очей, до-
відалися всі. На жаль, ні зітхання, ні 
співчуття небіжчиці вже не допомо-
жуть. Запізно. Її Голгофа скінчилася 
на тридцять третьому році життя.

***
– Я ще коня відсуджу й півхати! – 

погрожував Іван, коли покидав си-
рітський дім.

– Підеш із тим, з чим туди при-
йшов, – не втримався сільський го-
лова. – Ще й сядеш на повну – для 
цього все зроблю.

Я залишала село, в якому тра-
пилася ця трагедія. День видався 
надто холодним, щоб милуватися 
краєвидами. Від почутої розповіді 
ставало ще холодніше. Хоч дивува-
тися ніби й не було з чого. Бо скільки 
сімей живуть отак нині: в пиятиці, в 
бійках, в ненависті! Скільки дитячих 
сердець розбивається об стіну бай-
дужості дорослих! На виду у всіх.

P.S. За скоєний злочин Івана 
засудили. Через три роки він до-
строково вийшов із в’язниці, та в 
село більше не навідувався.

КНЯЖНА 
ВОЛОДИМИРА 
ОТРИМАЛА 
КОРОНУ 
Володимир-Волинський

Свято краси, грації та вро-
ди відбулося 9 березня у 
Володимирі-Волинському. 
У конкурсі «Княжна Воло-
димира 2018» корону вибо-
рола Вікторія Жеребцова, 
повідом ляє «Буг».

Організаторами дійства 
стали управління молоді і 
спорту міськвиконкому та гро-
мадська організація «Креатив 
студіо». Головним спонсором 
конкурсу виступив Фонд Ігоря 
Гузя «Прибужжя». Володарці 
титулу «Глядацькі симпатії» 
подарували телевізор, а пере-
можниця конкурсу «Княжна 
Володимира 2018» отримала 
сертифікат на 8 тис. грн  для 
придбання ювелірних при-
крас. Усі 12 учасниць отримали 
заохочувальні призи.

Про закулісні моменти під-
готовки та проведення конкур-
су розповіли його організато-
ри. Голова журі Борис Карпус 
озвучив схему, за якою обира-
ли переможницю. Отож, кожен 
із суддів подав трьох своїх фа-
воритів за всі етапи конкурсу, 
а далі математично рахували, в 
кого більше балів. 

Цьогорічний конкурс від-
різнявся від попередніх сут-
тєвими змінами у програмі. 
Переважно конкурсантки де-
монстрували майстерність у 
дефіле та поводженні на сцені. 
А після виходу у вечірніх сук-
нях ведучий Роман Віслобоков 
підготував дівчатам несподі-
вані запитання, на які потрібно 
було швидко відповісти.

Красуні спростували чут-
ки про жорстоку конкуренцію 
та наголосили, що працювали 
дружною командою. Вони на-
віть ділили одного перукаря на 
трьох і через це не виникало 
жодних конфліктних ситуацій.

краса врятує світ

bug.org.ua

Незвичний колектив об’єднав 
одразу сімох чоловіків-виконавців

Ольжина Голгофа скінчилася на 
тридцять третьому році життя

sospapa.es
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не святі горшки ліплять 

СЕКРЕТ СТОЛІТТЯ – 
ДОБРОТА Й МИЛОСЕРДЯ

ІЗ ГЛИНЯНИХ ГОРНЯТ ЛУЧАНКИ 
П’ЮТЬ КАВУ В СИНГАПУРІ 

Марії-Зіновії Луцик 
доля подарувала 
довгий вік. 

Нещодавно бабуся 
відзначила сторіччя. 
На святкову забаву 
з’їхалася чимала родина 
ювілярки – діти, 12 внуків 
та 24 правнуки. Усі раділи, 
що їхня найдорожча 
бабуня святкує поважну 
дату з жартами і гарним 
настроєм.

Хоча на віку пані Марія бачила 
багато людського горя й біди. Але 
не була байдужою, усім старалася 
допомогти – кому харчами, кому 
одежиною, а за потреби могла й 
прихистити в скромній оселі.

ПОГРАБУВАЛИ ЄВРЕЇ, 
А ДОПОМОГЛИ НІМЦІ

Народилася Марія-Зіновія в 
селі Буськ на Львівщині. У багато-
дітній родині дяка сільського храму 
Івана Давидовського дівчинка була 
шостим дитям. Мама хотіла назвати 
доньку Марією, а тато – Зеньою. Так 
новонароджена отримала подвійне 
ім’я. 

«Тоді основним капіталом вва-
жалася земля, – пригадує ювілярка. 
– А в нашій родині підростало деся-
теро дітей. Щоб кожному прикупити 
шмат поля, тато поїхав на заробітки 
в Бразилію. Українців там кидали на 
найважчі роботи, довелося корчу-
вати дерева, докучала мошкара».

Та тішилися моргами поля Да-
видовські недовго. У 1939 році 
прийшли совєти і націоналізували 
землю. Важка батькова праця піш-
ла прахом. Щойно люди почали 

їжджала до мене в Луцьк. Вона у 
нашій квартирі висить на стіні під 
рушником», – розповідає наймо-
лодша донька Луциків Дарія Іларіо-
нівна.

Пані Марія каже, що бандерівці 
ще ходили по селах до 1950 року. 
Хоча офіційно була радянська вла-
да. Уповноваженим здавали зерно, 
молоко, яйця, м’ясо. Потім почали 
створювати колгоспи. З хлівів за-
бирали всю живність. Ніхто не пи-
тав, як людям жити й чим годувати 
дітей. Щоб мати хоча б достатньо 
овочів, люди обробляли придорож-
ні смуги. 

Щойно життя почало налаго-
джуватися, у 1963 році пані Марія 
поховала чоловіка. Каже, не витри-
мало серце: далися взнаки нервові 
потрясіння і постійний страх за ро-
дину. Йому було лише 58 років. У 55 
жінка залишилася дітям і за маму, і за 
батька. Шила людям одяг, працюва-
ла листоношею, прибиральницею. 

Питаю бабусю, як їй вдалося пе-
режити стільки випробувань. «Ой, 
дитинко, я й на тиф хворіла, але Бог 
мене тримав на світі. Я ніколи ні на 
що не нарікала, була смиренною, 
всю надію покладала тільки на Бога. 
Від людей помочі мало. Старалася 
сама собі давати раду. Молилася, 
коли один син потрапив в Афгані-
стан, а другий у Чорнобиль. Обидва 
повернулися живими».

Коли пані Марії виповнилося 
90, донька забрала її в Луцьк. Дарія 
Іларіонівна каже, що мама все жит-
тя керувалася правилами христи-
янської моралі. У хаті Луциків завше 
були миска і ложка для подорожніх. 
Під час війни знесилені бійці чи бі-
женці могли тут підкріпитися й від-
новити сили. А якось один вояка 
сказав Марії: «Дай, Боже, тобі до-
жити до ста літ за твоє милосердя». 
Напевно, слова врятованої людини 
стали для жінки пророчими.

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

  Валентина МЕЛЬНИК
Луцьк

звикати до нової влади, почалася 
війна. Пані Марія пригадує, що за 
два роки совєти добряче покеру-
вали на Львівщині – багатьох доб-
рих господарів вивезли в Сибір, 
особливо непокірних розстріляли 
в тюрмах. 

Із 1941 до 1944 року Буськ був 
під владою німців. Усі євреї, а їх меш-
кало в навколишніх селах чимало, 
втекли у ліси. Вони маскувалися під 
партизанів і періодично навідува-
лися в населені пункти у пошуках 
провізії. Пані Марія досі пам’ятає, 
як після такого візиту її родину за-
лишили голою і босою.   

«У 1941 році я вийшла заміж за 
удівця з двома маленькими синоч-
ками. Хатина була на хуторі, під 
самісіньким лісом. То до нас мало 
не щодня приходили як не руські 
партизани, то бандерівці чи євреї. 
Тільки стемніє, стукають у вікно. За-

йдуть, поставлять зброю в кутку й 
командують: «Треба помитися!». За-
вішую вікна ряднами, дістаю з печі 
теплу воду, а сама тремчу від стра-
ху. Бо ж у хаті – чоловік, малі діти, за 
них серце болить. А якось прийшли 
уночі євреї та обібрали до нитки. 
Залишили у скрині лише капелю-
шок, рукавички й сумочку – як на 
посміх», – каже пані Марія. 

Від холодної і голодної смерті 
родину тоді врятували німці. Вони 
мали в селі магазин. Хто здавав мо-
локо і м’ясо, могли там отоварити-
ся. Пані Марія прийшла і відверто 
сказала: «Іде зима, в хаті малі діти, 
голі й босі». Німець дав жінці чоти-
ри талони. Вона принесла додому 
п’ять метрів байки, 10 метрів тка-
нини на сорочки і штани хлопцям, 
відріз сукна на пальто та дві пари 
військових черевиків. А шити Марія 
уміла, тож зодягнула родину. 

ХАТУ І ЖИТТЯ 
ВРЯТУВАЛА РОДИННА 
ІКОНА

На харчі сім’я заробляла влас-
ною працею. Глава родини ночами 
столярував, жінка обшивала одно-
сельчан. Щоб дітки мали молоко і 
масло, тримали корову. Хліб пекли 
з домашнього борошна, яке тоді до-
водилося молоти вручну на жорнах. 

У 1944 році на Львівщину при-
йшли радянські війська. На подвір’ї 
Луциків тоді стояли німці. Господарі 
розуміли, що буде серйозний бій. 
Щоб урятувати хату, поставили під 
стіною родинну ікону Матері Божої  
Неустанної Помочі. Самі ж із дітьми 
сховалися в льох. 

«Бог урятував наш дім. Тільки 
шибки повилітали, й уламок снаря-
да  влучив у святий образ. Ту ікону 
мама забрала з собою, коли пере-

Лучанка Оля Хасаншин 
закохалася у глину 

ще під час навчання у 
Косівському інституті 
прикладного та 
декоративного мистецтва 
Львівської національної 
академії мистецтв. 
Однак практичні вміння 
майстриня здобула під час 
роботи в позанавчальний 
час, пише «Конкурент».

ДО ГОНЧАРНОГО 
КРУГА ЗВИКАЛА РІК 

«На першому курсі я виставила 
претензію одному викладачу, що за 
рік не навчилася гончарити. Він тоді 
відповів: «Олю, не кожному кера-
місту судилося гончарити», – при-
гадала майстриня.

Тоді в неї опустилися руки. Од-
нак дівчина продовжувала ліпити 
все вручну. Коли ж закінчила інсти-
тут, то чоловік виготовив Ользі гон-
чарний круг з пральної машини.

«Я його так боялася, що рік не 
підходила і все далі вручну ліпила. А 
однієї прекрасної миті усвідомила, 
що можу гончарити. Так за тиждень 
і навчилася», – розповіла жінка.

Нині Ольга вже має власні ре-
корди. Наприклад, встигла вигон-
чарити понад три тонни глини. За 
день майстриня може «осилити» до 
60 кг сировини.

НАЙКРАЩА РЕКЛАМА – 
«ЦИГАНСЬКЕ РАДІО»

Спочатку її виробами зацікави-
лися друзі, згодом – друзі друзів. Так 
і почали з’являтися тисячі інтернет-
покупців. Зараз у майстрині в на-

явності небагато виробів, адже їх 
швидко розкуповують. Якщо замов-
лення невелике, то Ольга може ви-
готовити його за тиждень-два.

«Зазвичай те, що роблю, фото-
графую. Потім людина за тією фото-
графією може замовити або такі ж 
розміри, або більші чи менші. Хтось 
любить чай з півлітрової кружки 
пити, а хтось – каву зі стограмової 
філіжанки», – розповіла Ольга. Та 
додала, що із самого початку діяль-
ності дуже дбає про якість виробів.

«Коли почала виставляти фото, 
дуже хвилювалася, чи в мене якісні 
роботи. Відправляла людині перші 
чашки й чекала кілька тижнів, чи не 
надішлють негативний відгук», – зі-
зналася творча лучанка.

Нині ж дуже любить гончарити 
у своїй майстерні, за роботою іно-
ді засиджується до світанку. Кера-
містку надихають шанувальники її 
діяльності.

«Якось я відвідала перший ди-
зайн-маркет у Львові OneDayShop. 
До мене підбігла жіночка й каже: 
«О, я ваша фанатка, у мене стільки 
вашого посуду». Того дня всі мої ви-
роби до обіду розкупили. І в мене 
аж самооцінка піднялася», – розпо-
віла Ольга.

БРАКОВАНІ ВИРОБИ 
ВИКИДАЛА МІШКАМИ

Лучанка не приховує – як тіль-
ки почала працювати, браковані 
вироби викидала мішками. А все 

тому, що в інститутах не завжди 
вчать всього, що потрібно. «От коли 
мені зробили піч, то не знала, як її 
ввімк нути, як глазур підібрати до 
глини», – зізналася лучанка.

Майстриня, хоч і працює в 
Луцьку, більш відома у Львові та 
Києві. Адже там влаштовує ви-
ставки і співпрацює з шоурумами 
«Щось цікаве», SKLAD, «Море» та 
іншими.

Ольга виготовляє посуд та інші 
гончарні вироби для клієнтів по 
всій Україні. Понад те, про її май-
стерність знають у Сингапурі та Чи-
каго.

Вартість глиняних виробів за-
лежить від багатьох факторів. Це і 
матеріали, і затрачений час та елек-

троенергія, і складність покриття 
глазур’ю. Адже для створення де-
яких ефектів потрібен не один її 
шар.

«Дехто каже, що чашка за 200 
гривень – дуже дорого. Але ніхто не 
розуміє, що її ж не один день роб-
лять. Глазуруючи, треба її двічі ви-
палити. Я випалюю за температури 
в понад 1000 градусів. Якщо ж чаш-
ка з позолотою, то треба й тричі ви-
палювати. А 10 грамів такого золота 
коштує 1300 гривень», – поділилася 
деталями роботи лучанка.

Ольга запевняє, що зовсім не бо-
їться конкуренції. Адже вважає, що 
у любителів плагіату фантазія дуже 
швидко закінчується. «А в мене ідей 
на усіх вистачить», – зауважує.

ДЖЕРЕЛО 
НАТХНЕННЯ – ДОНЬКА 
КВІТОСЛАВА

«Моя майстерня дуже малень-
ка. Тому іноді приношу додому 
якісь речі сушити, то донечка дуже 
бережно до них ставиться. Ще 
змалечку знає, що нічого чіпати не 
можна. А якось казала мені: «Коли я 
виросту, навчу тебе гарні тарілочки 
робити, там треба зайчиків просто 
малювати», – розповіла про свою 
маленьку помічницю Ольга.

Жінка каже, що має грандіоз-
ні плани на майбутнє, але не дуже 
любить їх озвучувати. У майстрині 
часто розпитують про технології і 
матеріали, з яких вона виготовляє 
вироби. Однак, зі слів Ольги, кера-
місти таких секретів не розкрива-
ють. 

Оля Хасаншин

Майстриня виготовляє посуд та інші 
гончарні вироби для клієнтів по всій Україні

Ювілярка все життя керувалася 
правилами християнської моралі Ікона Матері Божої  Неустанної Помочі

konkurent.in.ua
О

ксана Хведченя
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ВОЛИНЯНКИ НАРАЗІ 
БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Південна Корея

На цьогорічній Зимовій Паралімпіа-
ді в Південній Кореї Україну представля-
ють дві волинянки: найтитулованіша у 
нас біатлоністка Юлія Батенкова-Бауман 
і дебютантка Богдана Конашук.

У першій своїй біатлонній гонці 
на 6 км серед спортсменок стоячи в 
Пхьончхані Батенкова була четвертою, а 
Конашук – десятою. Другу гонку Юлія не 
закінчила, а Богдана фінішувала сьомою. 
У волинянок залишиться ще одна гонка 
у п’ятницю, 16 березня, аби поборотися 
за медалі на 12,5 км.  Нагадаємо, що Юлії 
Батенковій олімпійське золото ще не 
підкорялося, попри те, що в її скарбнич-
ці вже 13 олімпійських медалей: 4 брон-
зові та 9 срібних. 

ВЕРТОЛІТ 
ПРИЗЕМЛИВСЯ НА 
ПОЛЕ ПІД ЧАС МАТЧУ
Великобританія

Поєдинок третьої за значенням анг-
лійської ліги «Честерфілд» – «Лінкольн» 
(1:3) було перервано через те, що на 
поле приземлився вертоліт. На ньому 
екстрено прибули медики після того, 
як в одного з уболівальників на трибуні 
стався серцевий напад. Будь-яке зволі-
кання могло коштувати фанату життя, 
тому гру терміново зупинили й віднови-
ли лише після того, як вертоліт із хворим 
вирушив до найближчої лікарні. Разом 
це зайняло трохи більш як півгодини.

Через три години після інциденту 
«Честерфілд» на своєму офіційному сай-
ті повідомив, що завдяки своєчасній до-
помозі лікарів життя уболівальника вда-
лося врятувати й наразі він перебуває в 
реанімації. 

БІАТЛОНІСТОК НЕ 
ПУСТИЛИ ДО РОСІЇ
Росія 

Українська збірна з біатлону бой-
котуватиме завершальний етап Кубка 
світу, який 22-25 березня відбудеться 
в Росії. Таке спільне рішення ухвали-
ли міністр молоді і спорту Ігор Жданов 
та головний тренер біатлонної збірної 
Вік тор Бринзак. Утім спочатку Бринзак 
мав наміри везти своїх дівчат до країни-
агресора. Міністр, своєю чергою, навіть 
публічно застерігав біатлоністок щодо 
поїздки до Росії. А ще Жданов нагадав, 
що федерації біатлону США, Канади та 
Чехії заявили про бойкот етапу Кубка 
світу в Тюмені через агресивну зовніш-
ню політику та вживання допінгу, що 
стало одним із елементів національної 
спортивної політики.

Як відповідь на прохання міністра 
спорту на офіційній сторінці збірниць у 
Тwitter з’явилося фото біатлоністки Юлії 
Журавок. Вона минулих вихідних разом 
з іншими українцями виступала на етапі 
другорядного Кубка IBU в Уваті (Росія) й 
посіла там друге місце в індивідуальній 
гонці та третє у спринті. Журавок поді-
лилася фото засніженого міста і про-
коментувала: «Прєкрасний і халодний 
Ханти-Мансійск». Коментарі українців 
під цим фото краще не читати дітям... 

Хай там як, але до Тюмені українці 
таки не полетять. 

паралімпіада

футбол – це життя

біатлон 

легка атлетика

і швець, і жнець...

СКОРОХОДИ ТРІУМФУВАЛИ 
НА ДОМАШНЬОМУ ЧЕМПІОНАТІ

НАВІЩО ЧЕКАТИ ЧОТИРИ РОКИ? 
ХТО УСПІШНО СУМІСТИВ ЛІТНІ 
ТА ЗИМОВІ ОЛІМПІАДИ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

М
икола М
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Погода і хороша підготовка допомогли 
учасникам чемпіонату показати чимало 
найкращих особистих результатів

Наймолодша учасниця чемпіонату — 
11-річна Оксана Лук’янович. 
Спортсменка з Любешова фінішувала 
восьмою з 26 учасниць заходу на 2 км. 

  Іван БОГДАНОВИЧ

«Навіщо чекати 
чотири роки наступної 
Олімпіади, якщо можна 
лише два», – подумала 
фіналістка Ріо-2016 
на 100 м з бар’єрами 
канадійка Філісія 
Джордж. І поїхала 
на Зимові Ігри до 
Пхьончхана, де здобула 
бронзу в бобслеї!

Виявляється, вона не перша 
така! А от шлях у всіх був різний.

Статистика каже, що загалом 
за всю історію Олімпіад було 132 
випадки поєднання Зимових і 
Літніх Ігор представниками різ-
них видів спорту. Причому цей 
неймовірний список утворює 47 
карколомних спортивних ком-
бінацій. Найбільш поширеним 
є поєднання легкої атлетики 
і бобслею – аж 45 олімпійців-
універсалів. Крім того, легкоатле-
ти перекваліфіковувалися ще й у 
біатлоністів, хокеїстів, лижників і 
навіть у фігуристів!

Першим, хто змінив доріжку 
на трасу для бобслею, був бель-
гієць Макс Хоубен, який змагав-
ся в легкій атлетиці у 1920 році 
та бобслеї в 1928-48 роках. Його 
приклад успадкував австрієць 
Йоганн Баптист Гуденс – 1932-36 
(зимові ОІ) та 1936 (літні ОІ) роки.

А справжню моду на легко-
атлетів, які змагаються в бобслеї, 
запровадив легендарний Віллі 
Девенпорт. У 1980 році в Лейк-
Плейсіді він змагався у бобслеї і на 
той момент вже мав досвід участі 
в чотирьох Літніх Олімпійських 
іграх (1964-76 роки), при цьому 
в 1968 році  Віллі виграв золото  

на коротких бар’єрах. Девенпорт 
отримав запрошення в бобслей 
через неабияку силу ніг, яка є ви-
рішальною під час розгону.

Також одним з найвідоміших 
«сезонних» олімпійців  є сріб-
ний призер у десятиборстві на 
ОІ-1988 Торстен Восс, який 1998 
року розганяв боб у Нагано.

Таким самим шляхом піш-
ла й зіркова американська 

бар’єристка Лоло Джонс. На 
Олімпійських іграх 2008 року 
вона була фавориткою на дистан-
ції 100 м з/б. У фіналі Джонс ліди-
рувала, але перечепилася через 
передостанній бар’єр і фінішува-
ла лише сьомою. Через чотири 
роки Джонс також претендувала 
на нагороди, та фінішувала чет-
вертою. Тоді вона вирішила кар-
динально змінити ситуацію і вже 
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за два роки представляла США на 
Іграх у Сочі в бобслеї (11 місце). 

Австралійка Жана Пітман, 
яка виступала на Олімпійських 
іграх у Сіднеї 2000 року та в Афі-
нах 2004-го на 400 м та 400 м з 
бар’єрами, також перекваліфіку-
валася у бобслей, ще й заявила, 
що вона мала це зробити 10 ро-
ків тому. 

А от Ханна Марієн, колишня 
бельгійська 200-метровичка, та-
кож пішла в бобслеїсти. У неї вза-
галі цікава історія. Ханна зізнала-
ся, що після перших бобслейних 
спроб у неї паморочилася голо-
ва, тож вона вирішила подолати 
запаморочення й саме через це 
почала зимову кар’єру.

Ну і, звісно, головною зіркою 
в цьому переліку є американка 
Лорен Вільямс – одна з п’яти лю-
дей в історії (і єдина легкоатлет-
ка), які виграли нагороди і Літніх, 
і Зимових Олімпійських ігор у різ-
них видах спорту.

Вільямс є срібною призер-
кою в бігу на 100 м на Олімпій-
ських іграх 2004 року в Афінах. 
На Олімпійських іграх 2012 року 
в Лондоні вона отримала золото 
у складі естафетної збірної США 
4х100 м.  А у 2014 році на Олім-
пійських іграх в Сочі, як і Лоло 
Джонс, пересіла у боб. Там Лорен 
знову піднялася на срібну схо-
динку олімпійського п’єдесталу, 
тепер зимового!

Направду, королева спорту 
тренує універсальних бійців!

Лорен Вільямс вигравала медалі на 
Літніх та Зимових Олімпійських іграх 

10-11 березня в Луцьку 
відбувся зимовий 

чемпіонат України зі спортивної 
ходьби. Він був головним етапом 
відбору на командний чемпіонат 
світу, який 5-6 травня відбудеться 
в Тайцані (Китай).

«Згідно з критеріями відбору, на цих 
змаганнях ми відбирали по п’ять атлетів на 
дистанції 20 км у чоловіків та жінок, по троє – 
10 км у юніорів та юніорок, а також на дистан-
ції 35 км у чоловіків – одного найкращого для 
участі у змаганнях на 50 км, у жінок – двох», – 
розповів старший тренер збірної України з ви-
дів витривалості Денис Тобіас.

Отож, у Китаї Україна  буде представлена 
26-ма атлетами, тобто повними командами 
на всіх дистанціях. Приємно, що серед цих 

спортсменів відразу 9 (!) скороходів будуть з 
Волині. 

Головний тренер збірної задоволений ре-
зультатами, які спортсмени показали в Луць-
ку. «Було встановлено дуже багато особистих 
рекордів. Цьому не в останню чергу сприяла 
ідеальна погода для ходьби, а також гарна 
організація. Зазначу, що результати були 
дуже щільними. За останні 20 років, певно, за 
цим показником кращим був лише чемпіонат 
України-2014 в Алушті, після якого Україна ви-
грала Кубок світу», – розказав Тобіас.

Окрім великої кількості завойованих лі-
цензій на чемпіонат світу, волинські скоро-
ходи прогнозовано і дуже впевнено виграли 
командний залік у Луцьку. 

У чоловіків на 20 км третім фінішував 
зірковий Іван Банзерук. При тому, що основ-

на його дистанція – 50 км, він зумів у Луцьку 
встановити особистий рекорд на 20 км. Також 
особистий рекорд – у Віктора Шуміка, який 
виграв 20 км серед молоді, а серед дорослих 
був четвертим. 

У жінок також з особистим рекордом пе-
ремогу святкувала наша Надія Боровська. 
Третє місце – у Валентини Мирончук. 

Тарас Корецький виграв 10 км серед 
юнаків, Андрій Синдюк був другим на 10 км у 
юніорів і отримав путівку на чемпіонат світу. 
Так само спробують свої сили там Яна Фари-
на та Дарина Касян, які виграли 10 км у юніо-
рок. Ігор Сахарук був третім в заході на 35 км. 
Дуже впевнено і прогнозовано заполонили 
увесь п’єдестал у заході на 2 км волинянки 
Валерія Шоломіцька, Іванна Меліщук та Кате-
рина Токарчук. 
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Доки є бодай одна спроба – ти не програв. Сергій Бубка

23-й тур. 
 «Ворскла» – «Шахтар» – 0:3, 

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

24-й тур
Турнір чемпіонів: 

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

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ТАРАС РОМАНЧУК: 
«ГОТОВИЙ ГРАТИ ЗА 
ЗБІРНУ ПОЛЬЩІ. СВІЙ 
ВИБІР Я ЗРОБИВ»
Польща 

Віднедавна статус ковельчанина Та-
раса Романчука – уродженець України 
та громадянин Польщі. На батьківщині 
він так і не зміг зацікавити жоден профе-
сійний клуб, хоча переглядався у «Воли-
ні», а в Польщі пробивався через нижчі 
ліги й отримав запрошення у «Яґелло-
нію», з якою здобув срібну та бронзову 
медалі чемпіонату Польщі, нині бореть-
ся за чемпіонство. Минулого тижня Та-
рас отримав польське громадянство і 
вже називається головою Польського 
футбольного союзу, кандидатом у націо-
нальну збірну Польщі. Як так сталося? 
Ось коментар самого футболіста:

«Свій вибір я зробив досить давно – 
коли рік тому в лютому здавав докумен-
ти на отримання польського громадян-
ства. Готувався до цього і знав, що цей 
день прийде. Моя родина мене в цьому 
підтримала. У мене справді бабуся на-
родилася в Польщі. Я подав заявку, очі-
кував відповіді з Варшави. Не чекав два-
три роки, а здобув паспорт за рік. Мали 
місце й життєві обставини – ми з дружи-
ною обжилися у Польщі, вже не один рік 
я тут. Напевно, все йшло до того, що я 
отримав паспорт.

Єдине, що змінилося, – у моїй ко-
манді хлопці жартують, що як поляк 
маю змінити ім’я – і тепер я не Тарас, а 
Лукаш. Але це все доброзичливі жарти, 
для гарної атмосфери в команді вони 
вкрай потрібні.

Гімн польський я співав, уже коли в 
серпні було національне свято – День 
війська польського. Щойно приїхавши 
до Польщі, почав вчити мову, щоб спіл-
куватися і писати вільно. Тому для мене 
це не проблема.

Звичайно, я пов’язаний з Україною 
і буду завжди пов’язаним. У мене прак-
тично вся сім’я й надалі живе в Україні. 
Це моя батьківщина, куди я буду зав-
жди приїжджати на вихідні чи під час 
пауз у чемпіонатах. Буду спілкуватися з 
рідними й друзями, які знають, який це 
важливий крок у моєму житті. Україна 
завжди буде для мене місцем, де я наро-
дився й виріс. Не забуватиму українську 
мову, культуру та традиції землі моїх 
предків».

ХЕТ-ТРИК МЕССІ
Лідер «Барселони» і збірної Арген-

тини Ліонель Мессі втретє став батьком. 
Його дружина Антонелла Рокуссо наро-
дила третього сина, якого пара виріши-
ла назвати Сіро.

Матуся і новонароджений почува-
ються добре, але кілька днів залишали-
ся в лікарні. Проте Ліонель уже встиг 
зробити перше фото з малюком.

Ліонель Мессі й Антонелла Рокуссо 
виховують ще двох синів – Тіаго наро-
дився 2012-го, а Матео – 2015-го. При 
цьому пара узаконила стосунки тільки 
минулого літа.

У зв’язку з народженням Сіро Ліо-
нель навіть не поїхав з «Барсою» на матч 
28-го туру Прімери проти «Малаги», 
який його команда виграла 2:0.

резонанс

діти-квіти

збірна

рефлексія

Головний тренер національної 
команди України Андрій 

Шевченко оголосив список 
із 25 гравців, викликаних 
для підготовки та участі в 
міжнародних товариських матчах 
проти збірних Саудівської Аравії 
(23 березня, Марбелья) та Японії 
(27 березня, Льєж).

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар», До-

нецьк), Андрій Лунін («Зоря», Луганськ), Де-
нис Бойко («Динамо», Київ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан 
Бутко, Іван Ордець, Микола Матвієнко (усі – 
«Шахтар», Донецьк), Євген Хачеріді, Микита 
Бурда (обидва – «Динамо», Київ), Олександр 
Караваєв («Зоря», Луганськ), Едуард Соболь 
(«Славія», Чехія).

Півзахисники: Руслан Ротань, Віктор Ци-
ганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепе-
лєв (усі – «Динамо», Київ), Тарас Степаненко, 
Марлос, Віктор Коваленко (усі – «Шахтар», 
Донецьк), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д, 
Німеччина), Євген Коноплянка («Шальке», Ні-
меччина), Руслан Маліновський («Генк», Бель-
гія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», 
Великобританія).

Нападники: Артем Бєсєдін («Динамо», 
Київ), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреч-
чина), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

Уперше отримав виклик до головної ко-
манди країни 22-річний нападник бельгій-
ського «Гента», вихованець київського «Ди-
намо» Роман Яремчук. На рахунку гравця – 33 
матчі за молодіжну та юнацькі збірні України 
всіх вікових категорій. Друге у своїй кар’єрі за-

ШЕВЧЕНКО ГОТУЄТЬСЯ 
ДО АРАВІЇ ТА ЯПОНІЇ

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 23 17 3 3 54-18 54

2 Динамо 23 14 6 3 43-20 48

3 Ворскла 23 11 4 8 28-25 37

4 Зоря 23 8 10 5 38-28 34

5 Маріуполь 23 9 6 8 30-27 33

6 Верес 23 7 11 5 26-18 32

7 Олімпік 23 8 7 8 27-26 31

8 Олександрія 23 4 12 7 19-23 24

9 Зірка 23 4 7 12 14-33 19

10 Чорноморець 23 3 10 10 16-36 19

11 Карпати 23 3 10 10 13-38 19

12 Сталь 23 4 6 13 17-33 18

hrom
adske.ua

перша ліга

Цього тижня матчем у 
Черкасах луцька «Волинь» 
мала розпочати другу частину 

сезону в Першій лізі. Хрестоносці 
наразі одні з аутсайдерів 
чемпіонату, йдуть 17-ми з 18 клубів 
і найплідніше попрацювали  взимку 
для посилення команди. 

Фактично, «Волинь» стартує з чистого ар-
куша, адже на 90% її склад змінився. До Луць-
ка приїхало чимало гравців із досвідом ви-
ступів в інших клубах України та за кордоном. 
Завдання – не вилетіти в Другу лігу та отри-
мати такий серйозний імпульс у грі, щоб мати 
завдання виходити в Прем’єр-лігу наступного 
сезону. Про останні новини команди ми за-
питали в головного тренера лучан Віктора 
Богатиря. 

– Головний підсумок зборів – команда 
почала краще розуміти тактику, хлопці здру-
жилися, ми тренувалися на хороших полях, – 
розповідає Віктор Богатир. – Мали гарні спа-
ринги. Сформувався основний склад і є люди, 
які готові вийти в будь-який момент та поси-
лити нашу гру. 

– Що саме змінили в тактиці? 
– Ми не будемо відходити від того, що я 

просив щодо контролю м’яча та короткого 
паса. Але враховуємо погодні умови й стан 
полів на початку року. Комбінаційний футбол 
хотілося б показувати вже, але будемо чека-

«ВОЛИНЬ» ПРОПУСТИТЬ 
ПЕРШИЙ ТУР 2018 РОКУ

Віктор Богатир скоро дебютує у «Волині» 
разом із 21 новачком хрестоносців

fcvolyn.net

Київ

Романчук присягає 
польській державі

jagelloniya.pl

ти, доки всі футболісти увіллються в склад. 
Деяких гравців ми випробували на різних по-
зиціях, спробували гру в одного і в трьох на-
падників.

– На кого сподіваєтеся в атаці?
– Руслан Івашко травмувався, але зараз 

уже працює в загальній групі. Утім він ще не 
буде готовий допомогти в перших матчах. 
Маємо основного нападника Володимира Ко-
робку. Він може і фланговим зіграти. 

– Чи відновилися Ярослав Кінаш і Дмит-
ро Кравченко?

– Кінаш літав на збір, ми думали, що він 
нарешті почне працювати з м’ячем, але так не 
сталося. Зараз знову будуть медики працю-
вати з ним, маємо точно дізнатися причини 
травми. І захисник Кравченко також поки не 
з нами, у нього попереду – діагностика та від-

  Юрій КОНКЕВИЧ

Прожити європейський 
футбольний вікенд та порівняти 
його з рідною пусткою – це 
дороге задоволення для нервів 
уболівальника. Ну ось, приміром, 
минулий тиждень.

Франція. Після матчу з «Монпельє» (1:1) 
фанати «Лілля» вибігли на поле, де ображали і 
били гравців своєї ж команди. Причому били 
не номінально, а цілком навіть реально – но-
гами й руками. Причина – огидні результати 
«Лілля» в цьому сезоні.

Великобританія. Фанати «Вест Хема» під 

ФУТБОЛЬНІ МАЙДАНИ ЄВРОПИ 
І УКРАЇНСЬКА ТИША
час матчу з «Бернлі» (0:3) неодноразово ви-
бігали на поле, закидали монетами власника 
клубу Девіда Саллівана, ображали гравців і 
влаштували безлади по завершенню поєдин-
ку. Причина – протест проти роботи головно-
го тренера, власника, стилю гри і результатів 
команди.

Італія. У неділю фанати «Лаціо» в аеро-
порту Кальярі почали матюкати півзахисника 
своєї команди Нані за його гру в останніх мат-
чах. Гравець відповів і зав’язалася бійка. Щоб 
розняти забіяк, знадобилася допомога семи 
працівників аеропорту. 

Греція. У матчі ПАОК – АЕК суддя через 

офсайд відмінив гол господарів у компенсо-
ваний час і почалося пекло. На поле вибігала 
вся віп-ложа, а президент ПАОК вигнався на 
газон з пістолетом у кобурі. Іван Саввіді по-
стійно намагався дістати зброю і пригрозити 
арбітру, але охоронці президента разів з де-
сять спиняли його. У результаті Саввіді по-
відомив рефері, що той «труп», гравці АЕКа 
пішли з поля і матч не дограли.

Тим часом середня відвідуваність 23-го 
туру української Прем’єр-ліги склала 2335 
осіб (14 тисяч глядачів на всі 6 матчів туру). А 
поєдинок чемпіонату Польщі «Лех» Познань – 
«Ягеллонія» зібрав 28587 уболівальників.

новлення. Стосовно воротарів, то визначимо-
ся безпосередньо перед матчами. Усі троє – 
Когут, Неділько і Воробей – добре працювали 
та грали в спарингах. Перевагу комусь важко 
віддати, але вибір зробимо.

– Чув, що з першим у 2018 році офіцій-
ним матчем «Волині» з «Черкаським Дніп-
ром» є проблеми...

– На 99% матчу 18 березня не буде. Поч-
немо рік з домашньої гри проти «Нафтовика» 
25 березня. Річ у тім, що «Черкаський Дніпро», 
з яким «Волині» належало зіграти 18 березня 
в Черкасах, не зміг належно підготувати поле 
і попросив перенести гру на штучне поле в 
Кременчуці. Ми відмовилися, адже у нашій 
команді є багато гравців, яким легше трав-
муватися на такому газоні, вони мають старі 
травми коліна чи спини, які можуть понови-
тися. Черкаси запропонували зіграти 10 квіт-
ня у резервний день, але тоді «Волині» треба 
буде зіграти аж сім матчів у квітні! Інший варі-
ант – проведення гри 28 березня.

– Яка причина того, що поганий газон?
– Там зняли шар снігу з поля, потім пішов 

дощ і вдарили ще раз морози. Тому поле пере-
творилося на каток. Ситуація важка, її мають 
залагодити найближчим часом. Найімовірні-
ше, зіграємо 18 березня спаринг в Луцьку. У 
ПФЛ нам поки нічого не радять, хоча ми мог-
ли б піти на принцип і вимагати зарахувати 
«Дніпру» технічну поразку 0:3. Але ми розумі-
ємо ситуацію, різні варіанти розглядаємо.  

прошення до збірної отримав оборонець Ми-
кита Бурда. Перше датовано березнем 2015 
року. Тоді захисник «Динамо» потрапив до 
заявки на відбірний матч проти Іспанії (27 бе-
резня 2015 року, Севілья), однак на поле не 
вийшов. Після гри у футболіста діагностували 
загострення апендициту і прооперували. 

Варто відзначити й повернення до збірної 
воротаря Дениса Бойка, який востаннє отри-
мував виклик до табору синьо-жовтих рівно 
рік тому – на березневий збір 2017 року. На-
разі Бойко провів за головну команду країни 
п’ять поєдинків (усі – товариські).

Національна команда розпочне збір 
19 бе резня в Харкові.

Збірна починає готуватися до нового 
відбору і потрохи змінює обличчя
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Трагедія чоловіків: одні жінки не до душі, інші – не по зубах, а треті – не по кишені!!! Фаїна Раневська
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  Олександр КОТИС
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колесо історії смішного

Приходить український скоробагатько 
додому. Його зустрічає дружина.

– Люба, дай чогось поїсти...
– Ось ікра чорна, баличок, салямі, шам-

панське ще залишилось...
– А картопельки якоїсь немає?
– От заробляв би, як нормальні люди, 

була б у тебе картопелька...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вагітна дружина о третій годині ночі 
будить втомленого чоловіка:

– Милий, я хочу гранати... Я хочу дуже 
багато гранат!

– Ех, коли ж ти, нарешті, народиш цьо-
го терориста?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вірменський дитячий садок:
– Дєті, ложку за маму! 
– Нєєєт!
– Дєті, ложку за папу! 
– Нєєєт!
– Ложку за красівих дєвушек!
– Вааай! Чам, чам, чам.

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

Фермер приходить на ставок пориба-
лити. Там голяка купаються дівчата, вони 
бачать його, верещать:

– Іди! Ми не виліземо з води, поки ти 
не підеш!

Він відповідає:
– Потрібні ви мені... Я тільки хотів по-

годувати свого алігатора...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У кінотеатрі закінчився фільм. У залі 
спалахнуло світло, і дружина побачила чо-
ловіка, що сидів перед нею:

– То ось як ти, значить, сидиш удома з 
дітьми, поки я допізна працюю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Дівчино, ходімо, я пригощу вас мар-
тіні.

– У мене є хлопець, відвали!
– У тебе є хлопець? А в мене є кварти-

ра, машина і купа бабла! Дівчино, чому ви 
плачете?

– Я щойно з хлопцем розійшлася.

№

Жартівливий гороскоп на 15 – 21 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник управління СБУ 
у Волинській області
Шукатимете кадри, здатні 
перевернути піраміди з ніг 
на голову. Як часто буває, 

ганятиметеся за дешевою популярністю. 
Ймовірна купівля окулярів, бо вам активно 
замилюватимуть очі показовою готовністю. 
Зорі радять зайти з тилу.  

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Богатир 
11 травня 1969 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Зі спортом будете на ти. 
Пограєте в м’яча, щоправда 
є підозри, що для вас 
його можуть зробити 

квадратним – перемагати буде важко. Не 
даватимете підстав почати думати про вас 
як про надійного партнера. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
У фінансах – повна хата 
непроханих ротів. У пошуках 
нового покровителя 
повернетеся до старого. 

Суворо супте брови трохи частіше. Негарна 
історія обіцяє розв’язатися сама собою, 
щойно ви почнете докладати зусиль і до 
свого публічного реноме. 

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник управління ДСНСУ 
у Волинській області
Мотлох, що оточує вас 
і може будь-якої миті 
зайнятися, вимагає негайного 

відправлення на смітник. Будете готові 
почати новий етап життя. Спартанські 
умови не для вас – радітимете буттю. 

Лев (24.07 – 23.08)
Анна Данильчук 
13 серпня 1984 р.
Проректор СНУ ім. Лесі Українки 
Світ довкола додаватиме 
все нових і нових героїв 
до палітри ваших образів. 
Імовірно, оголосите про 

цілковитий відхід від справ мирських 
та поринете в мистецьку суєту. Або ж 
навпаки – вдарите новим творінням по тиші. 

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Матимете нагоду трохи 
погомоніти про справи 
вічні – землю, ділянки, 
дозволи й піщані кар’єри. 

Молоді та розумні наступатимуть на п’яти. 
Налаштуйтеся на трудові рекорди, бо далі 
байдикувати вже несила.

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник Головного управління 
ДФС у Волинській області
Візьметеся за господарські 
справи, бо в шафі та на роботі 
багато старих речей і друзів, 

яких варто позбутися. Будьте обережними 
на службі, не варто приймати небажаних 
гостей, якщо не маєте відповідного 
кворуму.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоіна 
2 листопада 1992 р.
Велосипедистка, 
володарка Кубка світу

Грація і пластика дуже 
важливі цього тижня для вас, 
щоб не почуватися слоником 

на велосипедній трасі. Візьмете уроки 
класичної хореографії, аби не розтягнутися 
у шпагаті між бажаннями та можливостями. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев 
15 грудня 1981 р.
Екс-заступник 
міського голови Луцька
Аби підтримати імідж вічного 
революціонера, вигадаєте ще 
кілька заморочок для своїх 

лялькарів. Ідеї битимуть, як із джерела. 
Думки добрі, але методи жорсткі. Спробуєте 
себе ще в кількох ролях і професіях. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Кукішев 
14 січня 1976 р.
Начальник управління 
транспорту та зв’язку 
Луцької міської ради
Час для аналітичної роботи. 
Якщо доведеться думати 

тільки про одне й те саме, не впадайте у 
відчай: колеса маршруток також крутяться 
тільки навколо осі. Відпочинок планувати 
не час. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк 
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
Остерігайтеся білих 
заздрощів від колег. 
Поміряєте середню 
температуру в палаті.  

Намагайтеся перевіряти будь-яку, навіть 
незначну, інформацію. Погодьтеся, що 
виявити надмірну пильність краще, ніж 
бути обдуреним. 

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Поліщук 
3 березня 1959 р.
Міський голова Устилуга
Зловити золоту рибку 
допоможуть фарт і кілька 
знайомих переметників. 
Феміда знову буде готова 

заграбастати вас у свої міцні лабета. 
Пручатиметеся мляво й приречено. 

У Луцьку на вулиці 
Драгоманова 
розташована 

цікава пам’ятка 
медицини міста – 
аптека-музей. 

Кам’яницю було збудо-
вано в кінці XVIII століття. У 
1845 році вона зазнала по-
жежі. Тоді ж хімік-аналітик 
Адам Злоцький та його брат 
Петро відремонтували будів-
лю й розмістили там аптеку. 
У підвалах було сховище 
медикаментів, лабораторія. 
У наземній частині – кабінет 
власника, торговий зал, жит-
лові приміщення. У аптеці 
були старовинні латинські, 
німецькі, польські книги з 
рецептами виготовлення лі-
ків, а також багато обладнан-
ня для приготування ліків у 
лабораторії. Коли в кінці XIX 
століття сім’я Косачів жила в 
місті, деякі ліки для Лесі було 
виготовлено тут. У той час 
власником аптеки був Фран-
цішко Злоцький.

У першій половині ХХ 
століття тут виготовляли 50-
55 найменувань мазей, 25-30 
настойок, 15-20 сиропів. Для 
виготовлення ліків викорис-
товували близько 220 найме-
нувань рослин. Збором та 
підготовкою їх опікувалися 
працівники аптеки. У 1935 
році біля аптеки на глибину 

ТАЄМНИЦІ ЛУЦЬКОЇ 
АПТЕКИ-МУЗЕЮ

ГУЦУЛ І ПАНОК 

110 м було зроблено сверд-
ловину, з якої отримували 
мінеральну воду. Тут також 
заправляли воду солодки-
ми фруктовими сиропами, 
привезеними з Палестини 
та Німеччини. Пізніше в 
аптеці виготовляли власні 
концентрати з лимонів та 
поліської журавлини.

Підвальні приміщення 
споруди дуже цікаві, хоча 
в експозицію не входять. 
Музейна частина аптеки 
розташовується у двох 
наземних приміщеннях – 
торговому залі та кабінеті 
директора. У них збереже-

но старовинний інтер’єр. 
Берестові шафи, розміще-
ні в залах, виготовлені 150 
років тому. Під стелею на 
шафах – погруддя Сокра-
та й Гіппократа. У кабіне-
ті директора експозиція 
включає аптечний посуд 
XV-XVII століть, старовинні 
рецепти, документи. В ап-
теці зберігається гербарій 
лікарських рослин із 1942 
року.  

Сюди можна приходи-
ти не тільки для того, щоб 
поправити здоров’я, а й ді-
знатися цікавинки з історії 
міста.

О
лександр Котис

В аптеці – надзвичайна атмосфера

  Катерина БАРАНОВА

Панок у костюмі 
Brioni, у взутті 

Gucci, сонцезахисних 
окулярах RayBan та 
YSL-краватці висунув 
голову з вікна джипа 
й питає гуцула:

– Якщо я скажу, скільки 
корів і телят у вашому стаді, 
то віддасте мені теля?

Гуцул зиркнув на панка, 
що той, певно, є шишкою, по-
вернув лице на своє стадо, 
яке мирно паслося, і каже:

– Най буде! Тогди беріт!
Багач припаркувався. 

Свій ноутбук Dell з’єднав з 
мобільним RAZR V3 Cingular, 
зайшов на сторінку NASA, 
там запустив супутниковий 
GPS, отримав точні коор-
динати свого місцезнахо-
дження, перекинув їх на 
інший супутник NASA, той 
відсканував територію і від-
творив у фото з надвисокою 
роздільною здатністю. Тоді 
панок відкрив фото в Adobe 

Photoshop і експортував 
його для обробки у спеціа-
лізований заклад в Гамбурзі. 
Через кілька секунд отримав 
електронного листа на свій 
Palm Pilot з описом обробле-
ного фото. Потім отримав і 
доступ до бази даних MS-SQL 
через електронну таблицю 
Excel, пов’язану з ODBC, елек-
тронною поштою на своєму 
Blackberry, й через кілька 
хвилин уже мав інформацію. 
Видрукував кольоровий звіт 
на 150 сторінок своїм міні HP 
LaserJet із принтером і каже 
гуцулові:

– У вас є 1586 корів та те-
лят.

– Правильно! Берітси те-
лєтко, яке вам сподобалоси.

Гуцул довго спостерігав, 
як панок вибирав тварину 
й запихав у багажник свого 
джипа, а тоді каже:

– Якщо я відповім, де пан 
робе, ци звернете ме телєтко?

Панок подумав: «Звідки 
таке зачухане може знати, 
хто я?», а тоді каже:

– Чому б і ні?
– Ви депутат Верховної 

Ради! – випалив гуцул.
– Так, – відповів здивова-

но панок, – як ви про це здо-
гадалися?

– Дуже просто, – відпо-
вів гуцул. – Ви опинилиси тут, 
хоч ніхто вас сюди не кликав, 
хочете плату за відповідь, 
яку я знав наперед і ніколи 
би в вас не питовси. Ваша ма-
шьина стоїт задом до стада, 
тому порахувати ви не може-
те. Знациси ви скористалиси 
комп’ютером через супутник. 
Оскільки у нас своїх супутни-
ків нема, то ви скористали 
з іноземного. Тому теперво 
на моїх очах ніби-то заради 
мене викинули до віходку 
кілька сотень тисіч дулярів, 
аби показати мені, жи ви ро-
зумніший, ніж я. А ще ти, нен-
дзо, ніц не знаєш, як жиют 
прості люде, і ніц не знаєш 
про корів. Бо то стадо овец! 
А зараз випусти з багажника 
мого пса і бігом звідси, поки 
я тебе не догнав.

prostir.m
useum
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Не завжди вибачення просить той, хто винен. Вибачення просить той, хто дорожить стосунками. 
Еріх Марія Ремарк 
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15 березня – Федот, Сава, 
Богдан, Арсеній, Микола, Йосип
16 березня – Севастян, 
Василіск
17 березня – Данило, Василь, 
Герасим, В’ячеслав, Юлія, 
Павло, Іван, Олександр
18 березня – Іраїда, Андрій, 
Костянтин, Микола, Давид, 
Георгій, Кирило, Марк, Адріан
19 березня – Олена,  
Аркадій, Федір, 
Максим 
20 березня – 
Єфрем, 
Василь, 
Капітон, Павло, 
Марія, Євген, 
Євдокія, Антоніна, 
Омелян
21 березня – 
Лазар, Опанас, 
Володимир

15 березня – Федот, Сава, 
Богдан Арсеній Микола Йосип

іменинники тижня

Олена,  
ір,

о,

ніна,

с, 

ПЕРШИЙ СТЕПЛЕР БУВ 
ЯК ШВЕЙНА МАШИНКА

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 8 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 15 – 21 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

Пристрій, схожий на 
степлер, відомий ще 
з XVII століття. Він 

стояв на столі в короля 
Франції Людовіка XV. На 
кожній дужці зшивача для 
паперу було вигравіювано 
королівський знак, а сам 
пристрій був схожий на 
швейну машинку. 

У 1866 році американець 
Джордж Макгілл отримав патент 
на пристрій для скріплення тонких 
латунних листів. Уже в 1867 році 
він дістав патент на технологію 
скріплювати цим же способом ар-
куші паперу. А у 1868 році Альберт 
Клецкер з Сент-Луїса винайшов 
ще простіший спосіб скріплення 
паперу – за допомогою металевої 
скоби. 

Однак пристрої не були зруч-
ними у використанні. Тому в 1877 
році Генрі Хейль запатентував ви-
нахід, що дозволяв скріплювати 

папір одним рухом. Він автоматич-
но закріплював скобу на папері, 
загинаючи її кінці всередину. Саме 
через це винахідником сучасно-
го степлера вважають саме Генрі 
Хейля. 

У 1879 році Джордж Макгілл 
запатентував перший комерційно 
успішний степлер. Важив він понад 
1 кг, а скоби мали ширину, трохи 
більшу за 1 см, і завантажувалися 
тільки по одній. За один раз такий 
степлер міг пробити лише кілька 
аркушів тонкого па перу.

Уперше слово «степлер» 
з’явилося у 1901 році в рекламі 
машинки для скріплення паперу, 
що вийшла в журналі American 
Munsey’s. Сучасний вигляд при-
стрій отримав лише у 1941 році. 
Відтоді змінюється тільки його ди-
зайн. 

Степлер Макгілла вперше представили 
на виставці Centennial у Філадельфії в 1876 році

kakizobreli.ru
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ХТО У ХХ СТОЛІТТІ БУВ 
НАЙДОВШЕ ПРИ ВЛАДІ 

Довгі терміни правління національ-
них лідерів світу в XX столітті пов’язані 
з відсутністю демократії. Найдовше при 
владі був Фідель Кастро, а от Сталін на 
20 років менше, пишуть «Тексти». 

Кубинський лідер Фідель Кастро ке-
рував країною 52 роки. Другу сходинку 
посів очільник КНДР Кім Ір Сен – 48 років 
і 6 місяців. На третьому місці – тайван-
ський правитель Чан Кайші – 47 років. 

Політичний діяч Монгольської На-
родної Республіки Цеденбал Юмжаґійн 
очолював країну 44 роки. А от президент 
Камеруну Пауль Бія при владі ще й досі. 
Він керує країною 42 роки та 6 місяців. 
Стільки ж при владі президент Габона 
Бонго Ондимба. 

42 роки керував Лівією Муаммар 
Каддафі. Ходжа (Албанія) при владі – 40 з 
половиною років, Абделязіз (Західна Са-
хара) – 39,8, Франко (Іспанія) – 39,1, Мгба-
собо (Екваторіальна Гвінея) – 38,6, Мугабе 
(Зімбабве) – 37,7, Тіто (Югославія) – 36,4. 

79-річний Алі Хаменеї ще й досі керує 
Іраном – 36 років і три місяці. 34-й рік при 
владі і лідер Казахстану 78-річний Нур-
султан Назабраєв. 

Найменше серед усього комуністич-
ного блоку при владі був радянський 
диктатор Сталін – понад 30 років.   

НАЙДАВНІШЕ ТАТУ – 
НА ТІЛІ МУМІЇ 

Найдавніше у світі татуювання було 
виявлено на тілі єгипетської мумії, яка 
вже сто років лежить у Британському му-
зеї. Нове обстеження за допомогою інф-
рачервоних променів допомогло ученим 
побачити зображення тварин, які були 
нанесені на руку людини понад п’ять ти-
сяч років тому, пише «Знай». 

Усе, що раніше бачили вчені й відві-
дувачі музею на правій руці мумії, – лише 
слабкі темні плями, однак за допомогою 
нової технології стало зрозуміло, що це 
зображення гігантського дикого бика і 
малюнок дикої північно-африканської 
козоподібної істоти.

Співробітники музею стверджують: 
чоловік зробив татуювання, щоб демон-
струвати силу і мужність. Адже саме ці 
тварини в Стародавньому Єгипті вважа-
лися символами чоловічої сили, мужнос-
ті, плодючості й творення.

Учені з Британського музею також 
виявили мумію жінки, яка померла при-
близно в той же час. У неї теж було тату-
ювання на тілі. Це абстрактні малюнки – 
серія маленьких S-подібних написів на 
правому плечі й лінія зі злегка вигнутим 
верхнім кінцем на правій руці. Дослідни-
ки припускають, що зображення є сим-
волами влади. Нині це найдавніша у світі 
мумія жінки з татуюванням.

а ви знали?

неабияка знахідка

ФІДЕЛЯ КАСТРО НАМАГАЛИСЯ 
ВБИТИ ПОНАД 600 РАЗІВ um

oloda.kiev.ua
unn.com

.ua

Кім Ір Сен

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 15 БЕРЕЗНЯ

+7 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 16 БЕРЕЗНЯ

+4 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 17 БЕРЕЗНЯ

+2 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 18 БЕРЕЗНЯ

–8 0C–11 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 19 БЕРЕЗНЯ

–8 0C–12 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 21 БЕРЕЗНЯ

–7 0C–14 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 20 БЕРЕЗНЯ

–7 0C–10 0C

ДЕНЬНІЧ

цікава статистика У СВІТІ – 2694 МІЛЬЯРДЕРИ 

Тайвань) їх кількість склала 819, що на 210 
більше, ніж торік. За даними інституту, зага-
лом на частку Китаю та США припадає більш 
як половина всіх мільярдерів у світі. Тільки в 
Пекіні, так званій столиці мільярдерів, їх кіль-
кість складає 131, а в Нью-Йорку – 92.

Найбагатшим жителем Китаю та Азії 
став засновник телекомунікаційної компанії 
Tencent Поні Ма (Ма Хуатен). Його статки – 
$47 млрд.

Індія – на третій сходинці рейтингу зі 
131 мільярдером, на четвертому місці – Вели-
кобританія, де проживають 118 мільярдерів, 
на п’ятому – Німеччина зі 114 мільярдерами.

Жінки складають 15% всіх мільярдерів 
планети, їх частка залишилася на рівні мину-
лого року, хоча кількість збільшилася зі 152 
до 184. Найбільш заможною жінкою у світі за-
лишається 68-річна дочка засновника мережі 
універсамів Wal-Mart і спадкоємиця найбіль-
шої торгової корпорації Еліс Уолтон зі статком 
у $48 млрд.

Вік 85 мільярдерів не перевищує 40 ро-
ків, до того ж, 47 із них заробили свої стат-
ки самостійно. Наймолодшій представниці, 
норвежці Олександрі Андресен лише 21 рік. 
Свої $1,3 млрд вона успадкувала від батька. 
Наймолодшим мільярдером, який заробив 
$1,2 млрд самостійно, визнано 27-річного 
американського та ірландського підприєм-
ця Джона Коллісона, який заснував платіжну 
систему Stripe.

У звіті – дані на 31 січня 2018 року
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Кількість мільярдерів у світі 
за минулий рік зросла на 437 

осіб і досягла 2694, що стало 
новим рекордом, йдеться у звіті 
дослідницької організації Хужунь, 
яка щорічно складає список 
найзаможніших людей світу, пише 
«Прайм».

Найбагатшою людиною у світі виявився 
глава і засновник інтернет-компанії Amazon.
com Джефф Безос зі статком у $123 млрд, на 
другому місці – американський підприємець, 
глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет зі 
$102 млрд. Засновник компанії Microsoft Білл 
Гейтс зі статком у $90 млрд цього разу опи-
нився на третьому місці. За ним іде засновник 
соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг 
($79 млрд), у десятку також увійшов колишній 
мер Нью-Йорка, засновник і власник інфор-
маційного агентства Bloomberg Майкл Блум-
берг ($49 млрд).

Китай і далі лідирує за кількістю мільярде-
рів, і його відрив від інших країн за цим по-
казником стає все більшим. Згідно з даними 
інституту, у США проживає 571 мільярдер, 
тоді як у КНР (включаючи Гонконг, Макао і 

16 лютого 
1959 року 
соціалістичний 

уряд Куби очолив 
Фідель Кастро. Через 
рік на острові було 
націоналізовано майно 
іноземних власників. 
Американський бізнес 
втратив понад $1 
млрд, 2 млрд га землі, 
39 нафтопереробних 
і цукрових заводів. 
Це стало потужним 
стимулом для початку 
неоголошеної війни проти 
Куби, пише Was.media.

Після провалу висадки в за-
тоці Свиней американці зосере-
дилися на економічному тискові 
і таємних операціях. Замахи на 
Фіделя були за президентства 
Ейзенхауера, продовжилися за 
Кеннеді і Джонсона, активізува-
лися за Рейгана. Одержимість 
ЦРУ вбивством кубинського ліде-
ра можна порівняти з бажанням 
знайти Осаму бен Ладена після 
атаки на Всесвітній торговий 
центр.

1960 РІК. КОХАНКА 
Один із перших планів вбив-

ства Фіделя базували на його по-
чуттях до колишньої коханки Ма-
ріти Лоренц. Співробітники ЦРУ 
переконали дівчину повернути-
ся до Гавани, спокусити Кастро і 
отруїти його їжу.

Спочатку все було за планом – 
Фідель погодився провести ніч 
разом. Однак капсули з отрутою, 
заховані в баночці крему, почали 
розчинятися. Маріта намагала-
ся їх дістати, запанікувала, після 
чого спробувала змити капсули 
в унітаз. До кімнати увійшов Фі-
дель. За спогадами Лоренц, Ка-
стро одразу зрозумів її наміри і 
простягнув свій пістолет, щоби 
вона могла завершити почате. 
«Я не можу цього зробити, Фіде-
лю», – сказала Маріта. «Звичайно, 
не можеш. Ніхто не може!» – зу-
хвало відповів революціонер.

Маріта віддала Кастро отри-
маний від ЦРУ аванс у $6000 і ви-
їхала з Куби. Незабаром вона по-

«Якби виживання після замахів стало 
олімпійським видом спорту, я отримав 
би золоту медаль», – 

ФІДЕЛЬ КАСТРО

знайомилася з венесуельським 
диктатором Маркосом Пересом 
Хіменесом і народила від нього 
дитину.

1960 РІК. СИГАРИ 
Начальник охорони Фабіо 

Ескаланте згадував, як під час ви-
ступу на Генасамблеї ООН у 1960 
році поряд з Фіделем знайшли 
отруєну сигару. Хто її підклав – 
довго було загадкою. Після цього 
випадку охорона Кастро ретель-
но перевіряла на наявність отру-
ти тютюн, їжу, напої і подарунки 
для лідера країни.

У 1975 році після розсекре-
чення документів ЦРУ стало ві-
домо, що сигара була «привітом» 
від медичного підрозділу аме-
риканської розвідки. Коробка 
улюблених сигар Кастро Cohiba 
була заражена ботуліном. Варто 
було взяти одну сигару до рота – 
і смерть настала б миттєво.

Серед інших проектів ЦРУ 
була сигара з міні-бомбою, яка 
відірвала б Фіделю ніс і вибила 
очі. Попри всі ці загрози, Кастро 
кинув курити лише у 1985 році.

1961 РІК. МАФІЯ 
Після приходу до влади Фіде-

ля Кастро на Кубі закрили кази-
но й публічні будинки, які конт-
ролювала американська мафія. 
Кримінал образився і радо йшов 
на співпрацю зі спецслужбами. 
Наприкінці президентського тер-
міну Дуайта Ейзенхауера ЦРУ за-
лучило до ліквідації Фіделя двох 
з десяти найбільш розшукува-
них злочинців США: Сальваторе 
Джанкану, який очолив чиказьку 
мафію після ув’язнення Аль Ка-
поне, і наглядача за кубинськи-
ми казино Санто Траффіканте. За 
їхню роботу ЦРУ готове було ви-
класти близько $1 млн.

Джанкана не був оригіналь-
ним і запропонував використати 
таблетки з отрутою. В ЦРУ вигото-
вили шість пігулок. У їжу Кастро їх 
мав підкинути якийсь чиновник з 
Гавани. Однак він не зміг обійти 
охорону Фіделя і відмовився від 
завдання.

1962 РІК. АКВАЛАНГ 
І ТУБЕРКУЛЬОЗ

Понад 1000 підготовлених у 
ЦРУ кубинських емігрантів по-

трапили в полон після поразки у 
затоці Свиней. США домовилися 
про їхнє звільнення в обмін на ме-
дикаменти та продовольство вар-
тістю $53 млн. Успіху переговорів 
сприяв адвокат Джеймс Донован, 
який заручився довірою Фіделя. 
Разом з ним ЦРУ передало Кастро 
різдвяний подарунок – водолаз-
ний костюм з аквалангом.

Костюм був оброблений 
грибком, що викликає міцето-
му – рідкісну хворобу, яка спо-
творює ноги. У дихальні фільтри 
додали збудники туберкульозу. 
ЦРУ не повідомило Доновану 
про справж нє призначення по-
дарунка, тому той до адресата не 
потрапив. Донован вирішив, що 
спорядження занадто дешеве для 
лідера країни, і купив для нього в 
магазині моднішу модель.

Якщо розділити 638 замахів 
на Кастро, про які каже колишній 
шеф служби охорони Фіделя, на 
50 років при владі, то командан-
те погрожували приблизно раз 
на місяць.

1963 РІК. 
ШПИГУНСЬКА РУЧКА

У 1963 році ЦРУ розробило 
позолочену ручку, з якої під час 
натискання висувався дуже тон-
кий шприц. Інструмент збирали-
ся передати герою кубинської 
революції Роландо Кубелі. Він 
був незадоволений політичним 
курсом Фіделя, планував перево-
рот і шукав підтримки в США.

Кубела не хотів ризикувати й 
попросив принести йому потужну 
гвинтівку з оптичним прицілом, 
щоби стріляти з відстані. Адже 
його пляжний будиночок стояв по 
сусідству з резиденцією Кастро. 
Однак ЦРУ все одно наполягало на 
ручці. Отримати знаряддя вбив-
ства Кубела не встиг. Того дня за-
стрелили Джона Кеннеді, а новий 
президент Джонсон призупинив 
таємну війну проти Кастро.

Попри численні замахи, Фі-
дель дожив до 90 років і помер піс-
ля тривалої хвороби у 2016 році.

Колишній керівник контррозвідки Куби Фабіан 
Ескаланте заявляв про 638 спроб убити 
Фіделя. Команданте казав про 734 рази.
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